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Загальна інформація 

Семінар щодо ґендерної проблематики організований для виконавців проєкту та зацікавлених 
сторін, який полягає у включенні ґендерних питань у програму «Європейський Союз для 
довкілля» (EU4Environment). Даний семінар буде проведений представниками Організації 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), який є частиною діяльності з впровадження 
методики ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) і циркулярної економіки (ЦЕ) у 
шести країнах Східного партнерства. 

Ґендерна рівність займає центральне місце в мандаті ЮНІДО1, оскільки цілі сталого 
промислового виробництва та розвитку залежать від усунення соціальної та економічної 
нерівності між чоловіками та жінками. Ґендерна рівність полягає у створенні рівних можливостей 
для жінок та чоловіків, дозволяючи їм в рівній мірі робити свій внесок в економічне, політичне, 
соціальне та культурне життя, та полягає у тому, щоб ніхто не був позбавлений можливості в 
повній мірі розкрити свій потенціал через статеву приналежність. Це надає однакове значення 
різним ролям, які жінки та чоловіки відіграють у суспільстві. 

ЮНІДО надає країнам технічну допомогу в галузі раціонального управління навколишнім 
середовищем з метою сприяння зростанню «зеленої» промисловості в країнах, що 
розвиваються, і країнах з перехідною економікою шляхом поліпшення екологічних показників 
промисловості та підтримки створення підприємств, що постачають екологічні товари та послуги. 
Разом з тим ґендерна нерівність, наприклад обмежений доступ до основних виробничих 
ресурсів, означає, що жінки часто не можуть в повній мірі реалізувати свій потенціал і стикаються 
з негативними наслідками. ЮНІДО докладає зусиль для подолання ґендерного розриву, 
усунення нерівності та забезпечення того, щоб у процесах промислового розвитку враховувалися 
певні потреби і цінності жінок та чоловіків. 

Програма EU4Environment має на меті зробити так, щоб жінки і чоловіки в рівній мірі робили 
внески та отримували користь від проєктної діяльності та результатів. Даний семінар 
проводиться з метою актуалізації ґендерної проблематики, що охоплює ґендерний аналіз у 
країнах Східного партнерства, оцінюючи ґендерно-диференційований вплив в проєктах у шести 
країнах, збираючи базові дані дезагреговані за статтею, визначаючи державні установи, НУО, 
громадські організації, а також жіночі асоціації чи групи, робота яких зосереджена на ґендерних 
питаннях та навколишньому середовищі. Також це є оцінювання знань щодо ґендерних питань 
та чутливості зацікавлених сторін, які беруть участь у проєкті, розробка плану дій з урахування 
ґендерних аспектів у проєкті та програмах його партнерів. 

З метою підтримки цього процесу в країнах Східного партнерства даний семінар буде 
зосереджувати увагу на розвитку ґендерних знань та чутливості основного персоналу проєкту 
(представників національних виконавчих агентств) та зацікавлених сторін, які мають вирішальне 
значення для успішного виконання проєкту. Це є вкрай важливим для забезпечення того, щоб 
ґендерні аспекти були належним чином враховані зараз і будуть врахованими при подальшій 
реалізації проєкту. Семінар буде проведений у всіх країнах-учасницях проєкту. Зміст (особливо з 
точки зору національної правової бази та статистики даних по країнах) буде адаптовано 
відповідно до національного контексту. 

Мета тренінгу, очікувані результати та висновки  

Мета тренінгу: 

1) Ознайомити виконавців проєкту2 та інших зацікавлених сторін із поняттям ґендерної 

рівності; 

2) Сформувати сприйняття ґендерної чутливості серед учасників; 

                                                      
1 Більше інформації за посиланням https://www.unido.org/unido-gender 

2 Національні партнери-виконавці ЮНІДО компоненту циркулярної економіки та нових можливостей 
зростання в програмі EU4Environment. 
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3) Визначити можливості для включення ґендерних питань у практику РЕЧВ та циркулярної 
економіки; 

4) Ознайомити учасників з ґендерним аналізом, інтеграцією ґендерних питань та 
впровадженням заходів з врахуванням ґендерних аспектів; 

5) Визначити переваги ґендерного підходу для партнерів проєкту - приватних компаній. 

Слухачі тренінгу дізнаються про: 

 Ключові поняття – ґендер та стать, дискримінація, рівні права, рівні можливості, 
інтеграція ґендерних питань; 

 Ґендерні стереотипи та їх вплив на прийняття рішень; 

 Законодавчу базу щодо ґендерних питань – національна та міжнародна; 

 Головні статистичні дані та параметри ґендерних питань у країнах-виконавців 
проєкту; 

 Ґендерні аспекти у ресурсоефективному та чистому виробництві і циркулярній 
економіці. 

 
Після семінару слухачі зможуть відповісти на наступні питання: 
 

 Що таке г ґендерний аналіз і як його проводити? 

 Що таке інтеграція ґендерних питань та як інтегрувати ґендерні аспекти у стратегію та 
діяльність проєкту? 

 Як здійснювати моніторинг та оцінку ґендерного прогресу? 

 Як інтегрувати ґендерну проблематику в регулярну діяльність з моніторингу та 
оцінки? 

 

Учасники семінару 

Слухачами семінару будуть представники національного партнера-виконавця проєкту в 
кожній з країн та інші зацікавлені сторони, які визначить національний партнер-виконавець 
проєкту. Такими зацікавленими сторонами можуть бути представники державних установ, 
неурядових організацій, аналітичних центрів, промислових асоціацій, приватних компаній 
або інших організацій, які є важливими для успішної реалізації проєкту в країні. 

Кількість учасників семінару обмежена та складає близько 20 осіб. 

Відео-запис семінару буде доступним у вигляді навчального відео для широкого загалу після 
закінчення семінару.  

Про Програму EU4Environment 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) покликана допомагати 
країнам Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова 
та Україна, зберегти свій природний капітал і покращити екологічний добробут населення, 
підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для 
більш «зеленого» зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління 
екологічними ризиками та впливами.  

Програма EU4Environment фінансується Європейським Союзом та реалізується консорціумом 
міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), 
ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську 
економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк. Бюджет Програми – майже 20 млн євро, 
тривалість – 2019-2022 рр.  

Більше інформації за посиланням www.eu4environment.org 
 

  

http://www.eu4environment.org/
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Програма 

Час Захід 
25 листопада 2020 р. 

10:00 

Відкриття семінару 

- Знайомство та очікувані результати від семінару 

- Для чого потрібна ґендерна рівність в проєкті, переваги для проєкту, 
вимоги ЮНІДО 

10:15 

Практична вправа 
«Блакитні очі» або інша вправа, яка допоможе учасникам зрозуміти поняття 
«дискримінація» чи прояв нерівності, і те, що вони можуть бути невидимими, 
але відчутними 

10:45 

Вступ до семінару щодо ґендерних питань 

- Ключові поняття – ґендер та стать, дискримінація, рівні права, рівні 
можливості, інтеграція ґендерних питань (презентація) 

- Ґендерна рівність – це і права людини, і ефективність. Відео 
фрагменти + презентація 

11:20 Перерва 

11:30 

Ґендерні стереотипи 

- Практична вправа – подумайте, які стереотипи щодо жінок і чоловіків 
існують і який вони мають вплив? 

- Як виникають стереотипи, який вони мають вплив і що в них 
негативного (презентація)? 

12:00 

Ґендерні питання у законодавстві (презентація) 

- Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979), 
ґендер у Цілях Сталого Розвитку 

- Керівні принципи ЮНІДО3 

- Ґендерні питання у законодавстві України 

12:25 Ґендерні питання у діяльності Центру РЕЧВ 

12:40 Перерва 

12:50 

Ґендерна рівність в Україні (презентація) 

- Статистика та ключові параметри (доступ до процесів прийняття 
рішень та активів, працевлаштування, доходів, розриву в оплаті праці, 
охорони здоров’я, соціальних питань, підприємництва) 

- Аналіз та тенденції 

- Національні плани дій щодо ґендерної рівності (якщо такі є) 

13:20 

Ґендерні можливості для більш «зеленого» зростання економіки 

- Ґендерні аспекти у ресурсоефективному та чистому виробництві і 
циркулярній економіці (презентація на основі рекомендацій ЮНІДО 
та інших рекомендацій) 

13:50 

Завершення 1-го дня семінару, підбиття підсумків 

- Відгуки та очікування 
- Домашнє завдання: 

 Складіть список з 3-5 ґендерних аспектів, які безпосередньо 
стосуються роботи учасника 

                                                      
3 Див.: UNIDO Gender Mainstreaming Guide on Environmental Projects 

https://www.unido.org/sites/default/files/2015-02/Gender_Environmental_Management_Projects_0.pdf
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 Надайте 3-5 аргументів, чому включення ґендерних аспектів у 
проєкт з РЕЧВ/ЦЕ асоціюються з позитивними результатами 

26 листопада 2020 р. 

10:00 

Вступ 

- Що Ви дізнались в 1-ий день семінару? 

- Відгуки про семінар, проведений у 1-ий день 

- Очікування від 2-го дня семінару 

10:20 

Практична вправа 

Розклад дня. Скільки годин жінка та чоловік приділяють професійним 
обов’язкам, домашнім справам, догляду за дітьми, хобі, догляду за собою 
тощо. 

10:40 

Ґендерний аналіз 

- Що таке ґендерний аналіз? Які масштаби та методи / інструменти 
ґендерного аналізу (презентація)? 

- Як ґендерний аналіз може допомогти приватним компаніям? 

- Практична вправа – учасники мають використати інструменти 
ґендерного аналізу, про які вони щойно дізнались, для проведення 
аналізу конкретної проблеми, пов’язаної з більш «зеленим» зростання 
економіки 

11:20 Перерва 

11:30 

Інтеграція ґендерних питань 

- Що таке інтеграція ґендерних питань? Приклади, методи та поради 
щодо інтеграції ґендерних аспектів у більш «зелене» зростання 
економіки (відео + презентація) 

- Яким чином інтеграція ґендерних питань може допомогти приватним 
компаніям? 

12:00 

Інтеграція ґендерних питань 

- Практична вправа – учасники мають запропонувати 3 конкретні ідеї 
щодо впровадження ґендерних питань у проєкт з РЕЧВ/ЦЕ або у їхню 
компанію (що слід зробити, які результати це забезпечить, необхідні 
партнерські відносини, відповідальні особи, ресурси) 

12:50 Перерва 

13:00 

Моніторинг та оцінка. Вплив ґендеру в проєкті 

- Як відстежити ґендерну проблематику в проєкті? Що таке ґендерний 
вплив? Як проводити оцінку ґендерного впливу (презентація, що 
включає теорію, приклади та поради) 

- Практична вправа – учасники мають розробити 3 ґендерні показники 
для проєкту з РЕЧВ/ЦЕ / їхньої компанії 

13:40 

Завершення семінару, підбиття підсумків 

- Відгуки від учасників 

- Анкета для оцінки проведеного семінару та отриманих знань / 
навичок 

- 2 конкретні заходи, які учасники будуть впроваджувати після семінару 

  

 


