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Ефективна, справедлива та заснована на спільних діях  гуманітарна 
діяльність не може бути досягнута без розуміння та реагування на 
конкретні потреби, пріоритети та можливості жінок, дівчат, 
чоловіків та хлопчиків у різних вікових групах (Вставка A1). 
Інтеграція  компоненту ґендерної рівності також посилює підхід до 
реалізації гуманітарної діяльності, що заснований на повазі прав 
людини і що покращує процес розробки програм за рахунок поваги 
та захисту загальновизнаних прав та гідності кожної людини як 
людської особистості. Тому врахування ґендерної проблематики як 
аспекту гуманітарної діяльності посилює вплив гуманітарних 
стратегій та заходів. Відповіді на питання «Що таке ґендер?», «Що 
таке ґендерна рівність?» і «Чому вона суттєва для гуманітарної 
діяльності?» наведені нижче. 
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ВСТАВКА А1 
У посібнику використовується стисле формулювання «жінки, дівчата, чоловіки та 
хлопчики» для позначення жінок і чоловіків: (a) різного віку, розуміючи, що ґендерні ролі 
та обов'язки змінюються протягом життя; (b) різного походження, розуміючи, що 
сексуальність, етнічна приналежність, національність, інвалідність, переконання, 
громадянський чи економічний статус, норми, культурна та традиційна практика тощо. 
можуть бути бар'єрами або факторами, що сприяють розвитку залежно від ситуації; та (c) 
різного досвіду, розуміючи, що досвід маргіналізації неоднорідний. 
Маргіналізація є наслідком численних факторів, що накладаються один на одний. 

 
 

 

 

Що таке «ґендер»? 
Ґендер - це соціальна конструкція, створена за допомогою 
культурних, політичних та соціальних практик, яка 
визначає ролі жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, а 
також соціальні визначення того, що означає бути мужнім 
та жіночною. Ґендерним ролям навчають, вони 
засвоюються, вбираються та варіюються між культурами і 
навіть усередині культур. Ґендер часто визначає обов'язки 
та відповідальність, очікувані від жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків у той чи інший період їхнього 
життя, та встановлює деякі бар'єри, з якими вони можуть 
зіткнутися, або можливості та привілеї, якими вони 
можуть користуватися протягом усього свого життя.  

Ґендер, поряд з віком, сексуальною орієнтацією та 
ґендерною ідентичністю, визначає владу, якою володіють 
жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики, та їх здатність 
отримувати доступ до ресурсів та контролювати їх. 
Наприклад, хоча міжнародні правові рамки гарантують 
рівні права для жінок та чоловіків, життєвий досвід жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків різний. У більшості 
ситуацій чоловіки та хлопчики грають ґендерні ролі, які 
часто дають їм більшу соціальну, економічну та політичну 
владу, ніж жінкам та дівчаткам. Отже, чоловіки та 
хлопчики мають більшу владу та самостійність у прийнятті 
рішень щодо власного життя та рішень у своїх громадах та  
 

 

 

 

 

 

 

сім'ях. І навпаки, жінки та дівчатка часто не мають можливості 
керувати своїм життям, включно з прийняттям рішень щодо 
власного тіла, сімейного стану та доступу до соціальних, 
економічних та політичних ресурсів.  
 

Хоча ґендерна проблематика є основною темою даного 
посібника, на становище людини в будь-якому конкретному 
суспільстві впливають інші фактори різноманітності, такі як 
інвалідність, соціальний клас, раса, каста, етнічне або 
релігійне походження, національність, мова, економічний 
достаток, рівень освіти, сімейний стан, ситуація переміщення, 
сексуальна ідентичність та міська/сільська місцевість (Всі 
ґендерні визначення див. у Додатку 1). 
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Часто представники сексуальних та ґендерних меншин 
стикаються з негативними наслідками через те, що вони не 
приймають ґендерні ролі та характеристики, встановлені 
суспільством. Ризики включають дискримінацію, забобони 
та стигматизацію, підвищену схильність до насильства, 
труднощі з доступом до гуманітарних послуг та ігнорування 
в ході консультацій при визначенні потреб у захисті та 
гуманітарній допомозі постраждалого від кризи населення. 

Лесбіянки, геї, бісексуали, трансґендери та/або 
інтерсексуали (ЛГБТІ), наприклад, часто стикаються з 
широким спектром проблем та загроз у своєму 
повсякденному житті, а в умовах кризи ці проблеми можуть 
ускладнюватися. Більш того, представники ЛГБТІ-
спільноти, які виступають проти насильства, не 
відповідають традиційним ролям або виступають проти 
дисбалансу влади, також часто стикаються з підвищеними 
загрозами насильства з боку членів спільноти, незнайомих 
людей та членів їх власних сімей та стають більш 
уразливими. Водночас ризики та проблеми, з якими 
стикаються ЛГБТІ, є різними, і необхідні цілеспрямовані дії, 
що враховують відмінності у досвіді таких груп. Наприклад, 
як зазначила Жіноча комісія у справах біженців (WRC), 
«хоча геї в Бейруті поділилися, що вони не почуваються у 
безпеці, гуляючи вулицями та певними районами міста, і 
 побоюються, що їх зупинить поліція, вони в 
середньому не стикаються з таким рівнем  

щоденного насильства, з яким стикаються трансжінки. 
Лесбіянки є особливо прихованою групою населення, вони 
часто стають мішенню для насильства у своїх сім'ях і 
піддаються «виправним» заходам, таким як зґвалтування та 
примусовий шлюб2. 

Таким чином, облік ґендерних аспектів у всій гуманітарній 
роботі є потужним засобом для точного визначення прав, 
потреб, пріоритетів та можливостей без дискримінації всіх 
постраждалих від кризи людей, особливо тих жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків, які найбільше потребують допомоги.  

 

Що таке «ґендерна рівність»? 
Ґендерна рівність, або рівність між жінками та чоловіками, 
означає рівне користування жінками, дівчатками, чоловіками та 
хлопчиками – будь-якого віку, сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності – правами, благами, можливостями, 
ресурсами, перевагами та якістю життя. 
Важливо проводити різницю між ґендерною рівністю та 
ґендерною справедливістю. Ґендерна справедливість 

передбачає, що жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики мають 

доступ до прав, ресурсів, послуг, можливостей тощо, які 
визначаються їх конкретними потребами. Наприклад, 
забезпечення охорони здоров'я, яке є ґендерно справедливим, 
включає не лише загальне комплексне медичне 
обслуговування, а й широкий спектр послуг, таких як 
репродуктивне здоров'я, які необхідні для задоволення 
конкретних різних потреб жінок та чоловіків. 
У свою чергу ґендерна рівність означає, що всі люди можуть 
вільно робити свій власний вибір без обмежень, встановлених 
ґендерними ролями. Рівність означає, що різноманітність у 
поведінці, потребах та прагненнях жінок та чоловіків однаково  

цінується та враховується. Це не означає, що жінки та чоловіки 
однакові, але означає, що реалізація їх прав, можливостей та 
життєвих шансів рівна і не регулюється та не обмежується 
їхньою статтю та системами, які її підтримують. 
Необхідно також зазначити, що ґендерна рівність - це не тільки 
жіноче питання, вона також стосується і потребує повної участі 
чоловіків. Хоча у всьому світі жінки та дівчатка найчастіше 
обмежені нерівністю влади в рамках ґендерних ролей, на життя 
чоловіків та хлопчиків також сильно впливають ці ролі, 
суспільні норми та традиційні очікування. Щодо чоловіків та 
хлопчиків також існують жорсткі очікування щодо мужності, які 
визначають їхню поведінку та обмежують їхні дії та обов'язки. 
Досягнення ґендерної рівності, отже, також передбачає 
залучення чоловіків до розвитку більш справедливих стосунків і 
рівної участі жінок, дівчаток, чоловіків, і хлопчиків.

 
  

 

 
ВСТАВКА A2 
 
У надзвичайних ситуаціях інвалідні 
візки, що надаються людям з 
обмеженими можливостями, іноді 
надто важкі для самостійного 
використання жінками з 
обмеженими можливостями. У 
такому випадку врахування 
особливих проблем, з якими можуть 
зіткнутися жінки з обмеженими 
можливостями, шляхом 
задоволенням їхніх потреб є 
прикладом включення ґендерного 
підходу до гуманітарної діяльності. 
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ВСТАВКА A3 
Індекси гендерної нерівності 

• Індекс гендерної нерівності Програми розвитку ООН (ПРООН) 
(https://tinyurl.com/p9kc9pz) відстежує рівень освіти, участі в економічному 
та політичному житті та репродуктивне здоров'я. 

• Індекс гендерного розриву Всесвітнього економічного форуму 
(https://tinyurl.com/y7tkp6jt) розраховує відносний розрив між жінками та 
чоловіками у галузі охорони здоров'я, освіти, економіки та політики. 

• Індекс соціальних інститутів та гендерної рівності Організації економічного 
співробітництва та розвитку (https://tinyurl.com/yczxfxm4) вимірює 
дискримінацію жінок у соціальних інститутах (формальні та неформальні 
закони, соціальні норми та практика). 

 

При складанні програм із забезпечення ґендерної 
рівності використовується надійний аналіз різних потреб, 
ролей, відносин та досвіду жінок, дівчаток, чоловіків та 
хлопчиків у процесі оцінки, планування, реалізації та аналізу 
допомоги (включно з захистом). Просування ґендерної 
рівності при підготовці програм не лише підвищує 
ефективність гуманітарної діяльності, а й підтверджує наші 
моральні та юридичні зобов'язання щодо захисту гідності та 
прав усіх людей, діючи відповідно до принципу 
недискримінації та зміцнюючи наші мандати з надання послуг 
найбільш уразливим категоріям. 

У той час як ґендер є визначальним аспектом ҐН та 
сексуального та репродуктивного здоров'я та прав (СРЗП), 
гуманітарні програми, спрямовані на ґендерну рівність та 
розширення прав та можливостей жінок, не є 
взаємозамінними з програмами з ҐН чи СРЗП. 

Ґендерне насильство (ҐН) є комплексним терміном для 
позначення будь-якої шкідливої дії, яка вчиняється проти волі 
людини та заснована на дисбалансі влади та соціально 
закріплених (тобто ґендерних) відмінностях між жінками, 
дівчатками, чоловіками та хлопчиками. Воно включає дії, що 
завдають фізичної, сексуальної чи психічної шкоди чи 
страждання, загрози таких дій, примус та інші види 
позбавлення волі. Ці дії можуть відбуватися як публічно, так і 
у приватному порядку. Приклади включають згвалтування; 
насильство над сексуальним партнером та інші форми 
домашнього насильства; примус та/або примусова 
проституція; дитячі, ранні та примусові шлюби; 

 

 

операції, що калічать жіночі статеві органи/обрізання 
(FGM/C); дітовбивство жінок; торгівля людьми з метою 
сексуальної експлуатації та/або примусової праці; та 
сексуальне насильство, включно зі згвалтуванням. 

Сексуальне та репродуктивне здоров'я та права 

означають право кожної людини робити свій власний вибір 
щодо партнерів, планування сім'ї та право на доступ до 
інформації, необхідної для підтримки цього вибору. 

Програми ґендерної рівності підтримують рівний доступ до 
гуманітарних послуг та участь у них усіх різних представників 
населення, що постраждали від кризи. У рамках цієї структури 
програми з розширення прав та можливостей 
жінок та дівчаток спрямовані на зміну відносин влади, які 
визначають низький соціальний статус жінок і дівчаток, 
намагаючись усунути виснажливу нерівність. Такі програми 
розглядають жінок і дівчаток як провідників змін і 
фокусуються на зміцненні їхніх власних можливостей для 
задоволення власних потреб, що дозволяє здійснити 
трансформаційні зміни, що руйнують ґендерні стереотипи, що 
долають розрив між гуманітарною діяльністю та розвитком та 
забезпечують довгострокові стійкі зміни. 

Розробка програм з ґендерної рівності включає дві основні 
стратегії: врахування ґендерних факторів і 
цілеспрямовані дії з використанням оцінки на основі 
фактичних даних і ґендерного аналізу. 

 

 

https://tinyurl.com/p9kc9pz
https://tinyurl.com/y7tkp6jt
https://tinyurl.com/yczxfxm4
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ВСТАВКА A4 

Програма ПРООН у Гуджараті, Індія (https://tinyurl.com/yagcpa9l), 
запропонувала місцевим жінкам тренінг із пошуку та порятунку людей, 
навчаючи їх навичкам порятунку життя. Крім підвищення готовності до 
стихійних лих, навчання допомогло громаді оцінити роль жінок та 
подолати стереотипи про ґендерні ролі. 
ҐЕНДЕР ТА КАТАСТРОФИ, ПРООН 2010, HTTPS://TINYURL.COM/YCGZGJWU  

 

 
 

 

 
 

 

Ґендерний підхід - це узагальнене поняття, яке 

означає, що вплив всіх стратегій та програм на жінок та 
чоловіків має враховуватися на кожному етапі програмного 
циклу, від планування до реалізації та оцінки. У кризових 
ситуаціях врахування ґендерної проблематики необхідне із 
самого початку, оскільки воно: 

• дозволяє більш точно зрозуміти ситуацію; 

• дозволяє більш цілеспрямовано задовольняти потреби 
та пріоритети населення, виходячи з того, як криза 
вплинула на жінок, дівчаток, хлопчиків та чоловіків; 

• забезпечує визнання всіх людей, які постраждали від 
кризи, та врахування всіх їх потреб та вразливості; і 

• сприяє розробці більш відповідних та ефективних 
заходів у відповідь. 

Цільові дії: Завдяки оцінці на основі фактичних даних та 
ґендерному аналізу гуманітарні організації можуть 

визначити конкретні потреби у захисті та допомозі окремих 
осіб або груп постраждалого населення. Задоволення 
конкретних потреб жінок і дівчаток у деяких обставин може 
бути найкраще здійснено шляхом вживання 
цілеспрямованих заходів. Насправді, жінкам і дівчаткам 
може знадобитися різне звернення задля досягнення 
рівності в результатах, для вирівнювання ігрового поля, 
щоб жінки могли користуватися рівними можливостями. 

 Саме цей принцип лежить в основі заходів щодо надання 
спеціальних стипендій для заохочення сімей до відправлення 
дівчаток до школи, наприклад, або щодо надання особливого 
захисту жінкам та дівчатам, які постраждали від ҐЗН. 

Цільові дії не повинні стигматизувати чи ізолювати цільових 
бенефіціарів; скоріше вони повинні компенсувати наслідки 
ґендерної нерівності, такі як довгострокове позбавлення прав 
на освіту або медичне обслуговування. Це важливо, оскільки 
в багатьох ситуаціях жінки та дівчатка перебувають у більш 
несприятливому становищі, ніж чоловіки та хлопчики, 
позбавлені можливості брати участь у прийнятті державних 
рішень та мають обмежений доступ до послуг та підтримки. 
Цільові дії повинні розширювати можливості жінок та 
нарощувати їх потенціал, щоб вони могли бути рівними 
партнерами з чоловіками у роботі з розв'язання конфліктів, 
вирішенні проблем, викликаних переміщенням, допомоги у 
відновленні та поверненні та розбудові міцного миру та 
безпеки. Кожен сектор повинен визначити конкретні дії, які 
можуть сприяти ґендерній рівності та зміцненню потенціалу 
жінок для реалізації їхніх прав людини. 

У розділах B і C посібника будуть надані рекомендації з обліку 
ґендерної проблематики в рамках усього ЦГП та визначення 
будь-яких цільових дій, необхідних для задоволення 
конкретних потреб жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, з 
використанням оцінки на основі фактичних даних та 
ґендерного аналізу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/yagcpa9l
https://tinyurl.com/YCGZGJWU
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1. ҐЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ІСНУЄ І 
ДО РОЗГОРТАННЯ КРИЗИ 

 

Культурні практики, що стосуються аспекта ґендера, є 
одними з найбільш фундаментальних джерел нерівності та 
виключення у всьому світі. Коріння ґендерної 
несправедливості виростає із соціальних та культурних 
аспектів і виявляється в економічних та політичних 
наслідках, серед багатьох інших. Незважаючи на досягнутий 
прогрес у скороченні ґендерної нерівності щодо жінок та 
дівчаток у таких галузях, як охоплення шкільною освітою, 
тривалість життя та участь у трудовій діяльності, 
  

 
 
 
 
 
багато проблем залишаються невирішеними. Різні індекси 
свідчать про наявну нерівність та повільний прогрес у 
досягненні ґендерної рівності в усьому світі (Вставка A3). 
Ґендерна рівність існує тоді, коли жінки та чоловіки мають 
можливість однаково ділити владу, ресурси та вплив. Однак у 
глобальному контексті нерівність повсюдно поширена, і жінки, 
як правило, перебувають у найбільш несприятливому становищі 
та позбавлені доступу до можливостей та незалежності.

 
  

 
КРИЗИ ПО-РІЗНОМУ ВПЛИВАЮТЬ 

НА ЖІНОК, ДІВЧАТОК, ЧОЛОВІКІВ 

І ХЛОПЧИКІВ В  СИЛУ ЇХ РІЗНОГО 

СТАТУСУ І РОЛІ В СУСПІЛЬСТВІ. ЦЕ 
МОЖЕ ПОСИЛЮВАТИСЯ ПІД ЧАС 
КРИЗИ І ОБМЕЖУВАТИ ЇХ ДОСТУП 
ДО РЕСУРСІВ І ПОСЛУГ,  
ЯКІ НЕОБХІДНІ ЇМ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
БУТИ ГНУЧКИМИ І МАТИ РЕСУРСИ 
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

 
ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ У 

ВСІ ДІЇ З ГУМАНІТАРНОГО 
РЕАГУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ІНКЛЮЗИВНІ, ЕФЕКТИВНІ, ДІЄВІ 
ЗАХОДИ У ВІДПОВІДЬ, ЩО 

РОЗШИРЮЮТЬ ПРАВА І 

МОЖЛИВОСТІ ЦІЛЬОВИХ ГРУП 

 

ҐЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ІСНУЄ І ДО 
РОЗГОРТАННЯ КРИЗИ 
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Наприклад, жінки та дівчата часто мають менший доступ до 
освіти через бар'єри, посилені традиційними ґендерними 
ролями, відповідно до яких жінки розглядаються виключно як 
вихователі, що обмежує їхні особисті амбіції, таланти та 
інтереси. Одним із результатів такої нерівності є відсутність 
фінансової та соціальної незалежності від чоловіків та 
хлопчиків. Дисбаланс сил також робить жінок і дівчаток більш 
уразливими до ҐН та домашнього насильства. Через 
вищезгадану відсутність можливостей для отримання засобів 
для існування та культурного тиску, жінок і дівчаток можуть 
примушувати до вступу до 

шлюбу, що обмежує їхню особисту автономію і здатність робити 
внесок у життя суспільства, не стикаючись з залякуванням, 

насильством і примусом. 

Ці одвічні нерівності можуть бути усунені в рамках роботи щодо 
забезпечення готовності до кризи (Вставка A4)3. Продуманий 
ґендерний аналіз та складання програм із самого початку є 
ключем до ефективного реагування на кризу в 
короткостроковій та довгостроковій перспективі. 
 

2. КРИЗИ ПО-РІЗНОМУ ВПЛИВАЮТЬ НА 
ЖІНОК, ДІВЧАТОК, ЧОЛОВІКІВ І 
ХЛОПЧИКІВ 

Потреби та інтереси жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків 
різні, як і їхні ресурси, можливості та стратегії подолання криз. 
Наявна і перехресна нерівність, про яку йшлося вище, означає, 
що жінки та дівчатка частіше стикаються з негативними 
наслідками. 
У кризових та посткризових ситуаціях жінки часто опиняються у 
ролі нового глави сім'ї у зв'язку з розлукою чи втратою чоловіків-
членів сім'ї. Наприклад, кожну четверту сім'ю сирійських 
біженців в Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані очолюють жінки4. У 
Малі більше половини сімей переміщених осіб очолюють жінки. 
Але вони не завжди можуть отримати доступ до ресурсів і 
життєво важливої підтримки, тому що допомога по догляду за 
дітьми відсутня, а добування ресурсів, таких як продукти 
харчування чи вода, може бути небезпечним завданням. Отже, 
жінки та дівчатка частіше страждають від відсутності 
продовольчої безпеки у надзвичайних ситуаціях. Це створює 
умови, в яких жінки більше схильні більше страждати від 
жорстокого поводження та експлуатації і  частіше змушені 

вступати в сексуальні зв’язки за гроші та доступ до послуг. Оскільки 
чоловіки зазвичай мають більший контроль над доходами, землею 
та грошима, їх механізми подолання відрізняються. Крім того, у 
зв'язку зі зміною динаміки ґендерних ролей жінки можуть зазнавати 
зворотної реакції з боку чоловіків, які не можуть відігравати свою 
традиційну роль найманих працівників, голів домогосподарств та 
годувальників. Чоловіки можуть бути принижені та розчаровані 
швидкими змінами за умов кризи, і це може проявлятись у вигляді 
зростання рівня домашнього насильства. 

Жінки та дівчатка не є ні єдиними, ні виключними пасивними 
жертвами кризи. Чоловіки та хлопчики не повинні розглядатися 
виключно як особи, які вчиняють насильство. Ґендерні норми 
негативно впливають на чоловіків та хлопчиків, від яких часто 
очікують, що вони ризикуватимуть своїм життям чи здоров'ям для 
захисту своїх громад. Наприклад, чоловіки та хлопчики частіше 
беруть участь у бойових діях і становлять більшість жертв воєн та 
конфліктів. Аналогічним чином, хлопчики часто схильні до 
примусового вербування озброєними групами і частіше гинуть у 
боях у кризових ситуаціях. Крім того, домогосподарства, очолювані 
чоловіками-одинаками, стикаються з унікальними потребами, 
оскільки вони часто не мають навичок приготування їжі та догляду 
за маленькими дітьми, оскільки ці обов'язки традиційно та 
виключно покладаються на жінок та дівчаток. 

Коли жінки та чоловіки на рівних беруть участь у гуманітарній 
діяльності, виграє вся громада. Наприклад, як жінки, так і чоловіки 
зазвичай першими реагують на кризу та відіграють центральну роль 
у виживанні та життєстійкості сімей та громад. Вони мають право 
на те, щоб їхня думка була почута під час гуманітарного реагування 
із самого початку. Часто місцеві жіночі організації, молодіжні групи 
та групи підтримки ЛГБТІ мають усі можливості для реагування на 
кризу та пошуку рішень, які можуть допомогти у боротьбі з 
ґендерною нерівністю та перешкодами для включення до 
гуманітарної відповіді з ефективністю та на постійній основі. 

Чому ґендер має значення у гуманітарних 
ситуаціях, з першого погляду 
Кризи можуть посилювати вже наявну ґендерну нерівність. 
Жінки можуть бути виключені з процесу планування готовності до 
надзвичайних ситуацій через свої соціальні ролі (наприклад, вони 
не беруть участь у навчанні першої допомоги або системах 
раннього оповіщення). Їх соціально встановлені ролі можуть 
ускладнювати пошук безпеки (наприклад, догляд за хворими, 
обмеження на подорож поодинці або перебування в притулках з 
чоловіками, які не є родичами).

 
 
 
 
 
 

  



 

 
ВСТАВКА A5 
Після землетрусу 2015 року в Непалі повідомлялося, що жінкам та 
представникам нижчих каст було набагато важче отримати доступ до 
гуманітарної допомоги, ніж чоловікам та представникам вищих каст. 
Більшість непальських волонтерів були представниками високих каст та 
іноді вони були схильні віддавати перевагу жертвам землетрусу, що 
належали до високих каст. Жінки з нижчих каст були особливо вразливі 
через дискримінацію як за кастовою, так і за ґендерною ознакою. 
 

ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛЕТРУСУ В НЕПАЛІ, ДАРТМУТСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 2016 РІК 

 
ВСТАВКА А6 
Неодноразові посухи протягом останніх 10 років у Сахельському регіоні Африки 
призвели до хронічної та часом серйозної відсутності продовольчої безпеки та 
безпеки харчування. По всьому Сахелю жінки більш уразливі не лише через саму 
кризу, а й через соціальну, культурну та економічну дискримінацію, з якою вони 
стикаються. У Нігері програми CARE зі створення сільських ощадно-кредитних 
асоціацій допомогли жінкам сформувати колективні ощадні групи для зміцнення та 
диверсифікації засобів для існування. Завдяки ґендерно-перетворюючому підходу 
програми CARE підвищили стійкість жінок до зовнішніх впливів. Нагромадження 
виробничих активів та запасів продовольства, а також розширення адаптаційних 
знань зміцнили солідарність та підвищили впевненість жінок. В результаті 
бенефіціари краще підготовлені до майбутніх складних ситуацій та готові взяти на 
себе роль лідерів у громаді. 
 
CARE INTERNATIONAL, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ДІВЧАТ, ПОСТРАЖДАЛИХ 
ВІД КРИЗИ, 2016 РІК 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
23 



24 ЧОМУ ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ Є СУТТЄВОЮ ДЛЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Молоді люди можуть зіткнутися з примусовим 
вербуванням до армії чи озброєних груп. В умовах 
напруженої економічної ситуації, наприклад, дівчаток 
часто забирають зі школи, щоб підтримати 
домогосподарство, або примушують до раннього 
заміжжя, сподіваючись, що їх забезпечуватимуть і 
краще захищатимуть. 

Жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики мають 
особливі потреби під час кризи. Смерть, 
пов'язана із вагітністю, є другою основною причиною 
смерті жінок у будь-яких умовах, і 60 відсотків таких 
смертей відбуваються у ситуаціях гуманітарної кризи. 
Ризики сексуального насильства також сприймаються 
по-різному залежно від статі та ґендерних ролей. 

За оцінками, кожна п'ята біженка чи переміщена жінка у 
складних гуманітарних умовах піддається певній формі 
сексуального насильства. 

Жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики мають 
особливі погляди та можливості. Відмінності у ролях 
та життєвому досвіді часто призводять до різних 
поглядів на те, як краще реагувати у надзвичайних 
ситуаціях. Використовуючи ці відмінності, гуманітарні 
працівники можуть краще орієнтуватися на різні групи і 
особливо на тих людей, які найбільше потребують 
підтримки. 

3. ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНИХ 
АСПЕКТІВ У ВСІ ГУМАНІТАРНІ 
ПРОГРАМИ МАЄ ВАЖЛИВЕ 
ЗНАЧЕННЯ 

Коли жінки та чоловіки однаково беруть участь у 
гуманітарній діяльності, виграють усі громади. Як 
члени постраждалих від кризи громад, жінки, як і 
чоловіки, є одними з перших, хто реагує на 
ситуацію, вони відіграють центральну роль у 
виживанні та стійкості своїх сімей та спільнот. Тому 
їх внесок у визначення гуманітарних потреб та 
потенційних рішень має вирішальне значення при 
розробці будь-яких заходів реагування. Місцеві 
жіночі групи, молодь, інваліди обох статей та групи 
ЛГБТІ, де вони активні, часто мають усі можливості 
для мобілізації змін, пошуку рішень та реагування 
на кризи таким чином, щоб допомогти боротися з 
ґендерною нерівністю та бар'єрами для інтеграції. 

Інтеграція ґендерних аспектів у гуманітарні програми допомагає 
забезпечити врахування та визнання особливих потреб, 
можливостей та пріоритетів жінок, дівчаток, чоловіків, та 
хлопчиків - пов'язаних з раніше наявними ґендерними ролями та 
нерівністю, а також з конкретними наслідками кризи.  
Досягнення ґендерної рівності та сприяння 
розширенню прав та можливостей жінок у 
гуманітарній діяльності забезпечують справедливість 
заходів реагування і одночасно встановлюють та 
захищають права людини та основні свободи всіх 
людей. Інтегрування аспектів ґендерної рівності сприяє 
реалізації права на значущу та відповідну участь (у тому числі 
дівчаток та хлопчиків, а також літніх чоловіків та жінок), 
забезпечує захист, розширює доступ до допомоги та 
самозабезпечення, а також сприяє трансформаційним змінам. Це 
також веде до більш якісних та ефективних гуманітарних 
результатів для окремих людей, домогосподарств та громад. 
Основні переваги просування ґендерної рівності та розширення 
прав та можливостей жінок у гуманітарній діяльності включають: 

A. Сприяння реалізації права на участь 

Під час кризи вплив, ризики та механізми подолання наслідків у 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків можуть різнитися. 
Справедливий внесок, значуща участь та активне лідерство 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків протягом усього 
програмного циклу допомагають нам зрозуміти ці зміни та 
відповідним чином адаптувати допомогу. 

B. Надання захисту 
Потерпілі від кризи жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики 
наражаються на різні ризики в сфері захисту. Розуміння ґендерної 
специфіки цих ризиків має вирішальне значення для запобігання 
шкоді та сприяння захисту. Наприклад, ґендерний аналіз 
допомагає визначити, чи можуть чоловіки та хлопчики більшою 
мірою піддаватися ризику примусового вербування в озброєні 
групи, примусової праці та/або вбивства, у той час як відсутність 
належного житла, перенаселеність місць переміщення та 
відсутність продовольчої безпеки можуть бути небезпечнішими. 
Відсутність відповідного житла, переповнені місця переміщення та 
відсутність продовольчої безпеки можуть наражати жінок, 
дівчаток та хлопчиків на підвищений ризик усіх форм ҐН, 
включаючи секс для виживання, сексуальну експлуатацію та 
наругу. 

  

 
 

  



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. Розширення доступу до допомоги 

Оскільки кризи посилюють ґендерну нерівність, 

просування ґендерної рівності у всіх заходах з 

реагування має важливе значення для забезпечення 

того, щоб жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики 

могли отримати доступ до допомоги безпечно. 

Розуміючи, яку роль грає ґендерний аспект в 

обмеженні доступу до допомоги, ми зможемо краще 

сприяти інклюзивному доступу до послуг для всіх, 

включно з маргіналізованими групами населення: 

підлітками, людьми з обмеженими можливостями, 

одинаками-головами домогосподарств, членами 
ЛГБТІ-спільноти; літніми чоловіками та жінками 

(Вставка 5). 

D. Сприяння трансформаційним змінам 

Незважаючи на те, що гуманітарні ситуації можуть 

посилити дискримінацію та ризики, криза також 

може надати можливості для вирішення проблем 

нерівності та впровадженння трансформаційних змін 

(Вставка A5). Криза швидко змінює соціальні та 
культурні структури, що може стати можливістю для 
перегляду ґендерних норм і внести свій вклад в 
урівноважування влади в ґендерних відносинах. 
Потенціал трансформаційних змін спрямований на 
усунення структурних причин і наслідків  ґендерної 
нерівності з метою досягнення довгострокових, 
широких можливостей та змін у житті жінок, дівчат, 
чоловіків та хлопчиків. Для забезпечення просування 
прав людини жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків та 
досягнення ґендерної рівності можуть бути прийняті 
різні стратегії та підходи. Можливість місцевих жінок 
і жіночих організацій взяти на себе активну, провідну 
роль у посткризовому періоді свідчить про потенціал 
трансформаційних змін. 

В дискусіях, що продовжуються, про взаємозв'язок між 
гуманітарною діяльністю та розвитком визнається, що 
значущий і стійкий вплив в умовах нестабільних держав, 
стихійних лих та конфліктів вимагає взаємодоповнюючих дій 
з боку гуманітарних організацій та організацій, що 
займаються питаннями розвитку суб'єктів. Як таке, 
розширення прав та можливостей жінок і дівчаток має 
поширюватися не лише на їхню роль у реагуванні на кризу, а 
й також на допомогу у розвитку, миробудування та безпеку, 
посередництво, примирення та відновлення, а також 
запобігання конфліктам і кризам. Залучення та лідерство 
місцевих жінок має вирішальне значення для успішних 
результатів цих зусиль і їх слід заохочувати та підтримувати. 
 

Хто відповідальний за інтеграцію аспектів 
ґендерної рівності в гуманітарні програми? 
Ми усі. Як практики на місцях, лідери громад і 
відповідальні за впровадження стратегій ми маємо розуміти, 
що наша робота полягає в тому, щоб переконатися, що 

надані нами допомога та захист відповідають потребам, 

можливостям і пріоритетам жінок, дівчат, чоловіків і 
хлопчиків та носять справедливий характер і розширюють їх 
права і можливості таким чином, щоб вони були захищені. 
Ми всі несемо відповідальність. 
 

Жінки та дівчата мають таке ж право на рівний доступ до 

ресурсів та можливостей, як і їхні однолітки-чоловіки. У 
ситуації кризи, коли ресурси обмежені, а ризики 
підвищуються, права жінок занадто часто ігноруються. Як 

суб'єкти гуманітарного сектору та сектору розвитку, всі 
гуманітарні працівники та організації несуть відповідальність 
щодо забезпечення прав жінок та дівчат на отримання 
основних послуг, захисту та можливостей покращити своє 
життя.
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У гуманітарних ситуаціях присутні різні гуманітарні суб'єкти - національна та місцева 
влада, організації громадянського суспільства, громадські організації, експерти з 
ґендерних питань, громади, що постраждали від кризи, міжнародні та національні НУО, 
Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Організація Об'єднаних Націй та донори, 
кожен з яких має різні мандати, рівні участі у координаційних механізмах та 
забезпеченні ґендерної рівності. Залучення якомога більшої кількості цих суб'єктів та 
дій для скоординованих зусиль, а також використання нашої спільної сили та охоплення 
має вирішальне значення для: 
1. Збереження докризового рівня досягнень, здобутих жінками та дівчатками; 

2. Досягнення бажаних результатів для окремих жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, 
їхніх сімей та громад; 

3. Охоплення маргіналізованих або вразливих груп, зокрема; 

4. Підтримка та розбудова стійкості; і 

5. Усунення факторів ґендерної нерівності, яка вже існує. 

 
 

У цьому розділі описується те, як інтегрувати 
ґендерні аспекти в ЦГП, який є координаційним 
механізмом, розробленим МПК для використання 
переважно у гуманітарних ситуаціях. Багато 
елементів і принципи схожі на ті, що 
використовуються в інших моделях програмного 
циклу. Інформація нижче містить конкретні 
вказівки щодо кожного з п'яти етапів ЦГП. Вона 
має наскрізний характер і стосується всіх 11 
секторів, детально розглянутих у розділі C.

Наприкінці розділу наведено контрольний список для інтеграції 
ґендерної проблематики, що охоплює всі п'ять етапів ЦГП. 

Також у перший етап оцінки та аналізу потреб включені 
покрокові інструкції щодо використання інструменту швидкого 
ґендерного аналізу.

 
  

28 ВКЛЮЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ



 

 
 
 

 
 

Цикл гуманітарних програм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

n
н
н
н
н
н
ш
п
г
ш

КООРДИНАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЄЮ 

A 

i v
 

Готовність 

Оцінка та аналіз  потреб 

Стратегічне 
планування 

Мобілізація ресурсів Впровадження та моніторинг 

Оперативна 
експертна 
оцінка 



 

Оцінка
ебNee

 

 Цикл гуманітарних програм, етап 1 
 

 
 
 

та аналіз 
потреб 

 
 
 
 
 

 

Оцінка потреб забезпечує фактологічну базу для стратегічного 
планування (https://tinyurl.com/ydb8rhcf), а також вихідну інформацію, 
на яку спираються системи моніторингу ситуації та реагування 
(https://tinyurl.com/ycx77k4l).  Тому оцінка потреб повинна бути 
безперервним процесом у рамках всього Циклу гуманітарних програм 
(https://tinyurl.com/ycqqcnv5). 

 

Скоординовані дії з оцінки проводяться у партнерстві 
з усіма гуманітарними організаціями з метою оцінки 
гуманітарної ситуації та визначення потреб 
постраждалого населення. Місцеві та національні 
органи влади, громадянське суспільство та 
постраждалі громади заохочуються до участі у цьому 
процесі, результатом якого є підготовка документу 

«Огляд гуманітарних потреб» (див. етап 2, 
Стратегічне планування)6.

 

Інструмент «Міжсекторальна початкова 

швидка оцінка» (MIRA) є прикладом спільного 
інструменту оцінки потреб, який може бути 
використаний в умовах надзвичайної ситуації, що 
раптово виникла, https://tinyurl.com/ycskgrp7. 

В умовах затяжної кризи скоординована оцінка та 
консолідований аналіз потреб жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків мають бути представлені в 
Огляді гуманітарних потреб замість або після 
застосування MIRA. Додатковий посібник та форми 
для проведення оцінки потреб у кризових ситуаціях 
можна знайти тут, https://tinyurl.com/y8db7g6z. 

Ґендерний аналіз проводиться на етапі оцінки та 
на етапі моніторингу та оцінки (МіО), при цьому 
інформація збирається протягом усього циклу 
реалізації гуманітарної програми. Ґендерний аналіз 
розглядає вплив надзвичайних ситуацій на жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків і перевіряє,

 
 

  

30 ВКЛЮЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ 

https://tinyurl.com/ydb8rhcf
https://tinyurl.com/ycx77k4l
https://tinyurl.com/ycqqcnv5
https://tinyurl.com/ycskgrp7
https://tinyurl.com/y8db7g6z


ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ПОТРЕБ 
ASSESSMENT AND ANALYSIS 

31  

 
 
 

 
 

 

 

 

чи відповідає гуманітарне реагування їх особливим 
потребам та пріоритетам. У багатьох випадках це 
обов'язкова вимога донорів при поданні пропозицій за 
програмами. 

Дані з розбивкою за статтю та віком (SADD) є основним 
компонентом будь-якого ґендерного аналізу та є 
необхідними для планування, моніторингу та оцінки 
результатів. Для того щоб бути ефективними, такі дані 
мають бути зібрані та проаналізовані з метою 
обґрунтування програм. В умовах, коли збір даних з 
розбивкою за статтю та віком утруднений, оцінки можуть 
бути представлені на основі національної та міжнародної 
статистики даних, зібраних іншими учасниками 
гуманітарної діяльності та діяльності в сфері розвитку або 
шляхом проведення невеликих вибіркових опитувань. 
Сектори повинні визначити вікові групи, які покривають їх 
програми. Крім того, залежно від ситуації, може бути 
важливо розбити дані на основі інших факторів, таких як 
здібності, етнічна приналежність, мова, якою говорять 
респонденти, і рівень доходів або освіти. 

Докладніше опис ґендерного аналізу та 

важливості збору даних з розбивкою за статтю та віком 
наведено нижче. 

 
Що таке ґендерний аналіз? 
Ґендерний аналіз є основою розробки справді дієвих програм. 
Він розглядає відносини між жінками, дівчатами, чоловіками 
та хлопчиками та враховує їх відповідні ролі, доступ до 
ресурсів та контроль над ними, а також обмеження, з якими 
стикається кожна група порівняно з іншими. Ґендерний аналіз 
повинен бути складовою оцінки гуманітарних потреб та всіх 

секторальних оцінок або ситуаційних аналізів та має бути 
інтегрований протягом усього циклу реалізації гуманітарних 
програм. Він дозволяє зрозуміти, хто з населення був 
найбільше вражений кризою, чого вони потребують і що вони 
можуть зробити для себе в період відновлення. 
Роздуми про ґендерні аспекти вашої роботи покращують те, 
що ви робите, як ви це робите і, зрештою, наскільки 
ефективно ваша робота задовольняє потреби всіх, хто 
постраждав від надзвичайних ситуацій, особливо 
представників найбільш уразливих верств населення.
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Інструмент швидкого ґендерного аналізу є 
покроковим посібником з проведення 
ґендерного аналізу на будь-якому етапі 
надзвичайної ситуації. Його можна 
використовувати для підготовки ґендерного 
аналізу в рамках оцінки потреб, а також для 
моніторингу та оцінки результатів. 
Підготовка до надзвичайних ситуацій 
повинна включати короткий виклад 
ключових ґендерних питань та статистичних 
даних. Наприклад, документи Gender in Brief 
(CARE) вже доступні для багатьох країн із 
високим ризиком8. 

 

Швидкий ґендерний аналіз - це 
інструмент швидкого проведення ґендерного 
аналізу під час реагування на надзвичайну 
ситуацію. Він являє собою простий процес, який 
складається з чотирьох етапів, і може 
використовуватися у всіх ЦГП та може бути 
адаптований для різних секторів з використанням 
відповідного посібника з аналізу потреб. Швидкий 
ґендерний аналіз можна проводити поступово, 
поглиблюючи розуміння в міру надходження 
додаткової інформації. Швидкий ґендерний аналіз 
може бути легко включений у наявні інструменти 
оцінки. Він також підвищує точність та повноту 
висновків та рекомендацій. 

 

 

 

Зразок звіту по проведеному швидкому 

ґендерному аналізу: 
CARE, Ефіопія (2016),  
https://tinyurl.com/yd3h8wu8.A  

 
  

https://tinyurl.com/yd3h8wu8.A


ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ПОТРЕБ 
ASSESSMENT AND ANALYSIS 

33  

1 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Знайти 
інформа-

цію щодо 

ґендер-

них 
аспектів, 

яка вже 

наявна

Що робити? Почніть зі збору інформації про ґендерну 

ситуацію до кризи, щоб скласти загальне уявлення про 
ґендерні відносини та стратегії подолання наслідків для 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків. 

На що звернути увагу? 

• Яким був демографічний профіль населення по розбивці за 
статтю та віком до кризи? 

• Чи є інформація про те, як змінилися ґендерні очікування, 
ролі, обов'язки після початку кризи? 

• Яка динаміка взаємин між жінками, дівчатками, 
чоловіками та хлопчиками? 

• Якою була законодавча база, що визначала їхні права до 
кризи? 

•  Якими були соціально-економічні умови для жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків до кризи? 

• Розгляньте можливості, що були доступні, як наприклад 

доступ до освіти, зайнятості, засобів для існування, 
медичних послуг, юридичних прав та володіння/контролю 
над активами. 

• Хто приймає важливі рішення на рівні домогосподарств та 
громад? 

• Які структури використовує громада для прийняття рішень і 
яким чином у них беруть участь жінки та чоловіки? Чи 
продовжують ці структури функціонувати після початку 
кризи? 

• З якими ризиками захисту стикалися різні групи жінок, 
дівчат, чоловіків та хлопчиків до кризи? Яка інформація 
про ризики наявна після початку кризи або початку 
програми? Як правові рамки впливають на ґендерні потреби 
та потреби у захисті, а також на доступ до правосуддя? 

• Чи є розподілена за статтю та віком інформація (кількісна 
та якісна) про потреби, можливості та/або запити 

постраждалої громади? 

• Які можливості жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків з 
різних верств населення щодо подолання труднощів? 

Де шукати? Джерелами інформації такого роду є дані 
перепису населення, демографічні та медичні 
дослідження, звіти з ґендерного аналізу, звіти з 
гуманітарної оцінки, звіти відділу з питань захисту та 
ҐЗН, а також ґендерні профілі країн, наприклад, 
підготовлені Структурою ООН-жінки, Oxfam, FAO, CARE 

та багатьма іншими.
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програми 

 
 
 
 
 

 

Що робити? Почніть з аналізу інформації, отриманої на 
етапі 1, щоб оцінити, що змінилося в демографічному профілі, 
ролях, структурах, ризиках захисту та щодо розбивки за статтю 
і віком з початку кризи. Визначте прогалини у знаннях про 
вплив кризи та/або програм на жінок, дівчаток, чоловіків та 
хлопчиків. Потім сплануйте, організуйте та проведіть збір 
даних від усіх, на кого вплинула криза та/або програма. 

Порада: Використовуйте змішані групи охоплення або 
мобільні групи для виявлення та залучення груп, які не 
були відображені під час оцінки. Наприклад, включайте 
жінок і дівчаток-підлітків, яким потрібний дозвіл, щоб 

залишити будинок, осіб з різною сексуальною орієнтацією та 
ґендерною ідентичністю, які не можуть збиратися публічно 
через юридичні обмеження або соціальну стигматизацію, а 
також людей з проблемами мобільності або інвалідністю та 
їх опікунів. Залучайте до оцінки опікунів, молодь та лідерів 
місцевої громади. 

На що звернути увагу? 

• Чи є розподілена за статтю та віком інформація про потреби, 
можливості та запити постраждалого населення? 

• Що змінилося у демографічному профілі постраждалої групи 

населення чи групи, на яку спрямована конкретна програма? 
Чи можна на етапі збору даних з'ясувати більш докладну 
інформацію  щодо демографічної ситуації, яка недоступна на 
етапі 1, у тому числі про різний вік постраждалих, статус 
сімей та конкретних підгруп? 

• Як змінилися наявні та доступні можливості, такі як доступ до 
освіти, зайнятості, засобів для існування, медичних послуг, 
юридичних прав та володіння/контролю над активами? 

• Як змінилися ролі жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків з 
моменту початку кризи чи реалізації програми? Які нові ролі 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків і як вони взаємодіють? 
Скільки часу вимагають ці ролі? 

• Які структури зараз використовує громада для ухвалення 
рішень? Хто бере участь у процесі ухвалення рішень? 

• Які є ризики забезпечення захисту та застосування ҐЗН, з 
якими стикаються жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики? Як 
правові рамки впливають на ґендерні аспекти та потреби у 
захисті? 

• Які потреби, можливості та запити жінок, дівчаток, чоловіків 
та хлопчиків у групах постраждалого населення та/або за їх 

участі у програмі? 
Де шукати? Використовуйте посібник з оцінки на основі 
широкої участі, викладений у розділі про участь та у 
підрозділах у розділі C, щоб забезпечити консультації з 
жінками, дівчатами, чоловіками та хлопчиками. Опитування, 
інтерв'ю, обговорення в громадах, у фокус-групах, зрізи та 
репортажі – можуть застосовуватись різні методи для 
отримання інформації. 
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Проаналізу-
вати зібрану 
інформацію 
щодо 
ґендерних 
аспектів 

Що робити? Ґендерний аналіз у надзвичайних 
ситуаціях фокусує увагу на тому, який вплив криза 
здійснює на жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків. 
Він порівнює ґендерну ситуацію до кризи і те, як 
змінились ґендерні аспекти після початку кризи. 

• Перерахуйте різні можливості, потреби та запити 

жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків. Чи 
залишилися вони такими ж, як до кризи, чи 
змінилися? 

• Перерахуйте ролі та обов'язки жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків. Чи існує справедливий 
(оплачуваний та неоплачуваний) розподіл робочого 
навантаження? Як цей розподіл впливає на їхні 
відповідні права та можливості? Хто приймає рішення 
щодо використання ресурсів? Чи справедливо 
задовольняються потреби? 

• Зверніть увагу на динаміку стосунків між жінками, 
дівчатками, чоловіками та хлопчиками. Як жінки та 
чоловіки допомагають чи заважають одні одним 

задовольняти свої потреби та реалізовувати свої 
права? Хто чинить насильство щодо кого? Яку роль 
відіграють установи та громада у задоволенні потреб 
та прав, а також у вирішенні проблем та запобіганні 
насильству?

 

 
 
 

 

Цей крок може бути виконаний після етапу 1 
або після етапу 2 залежно від ситуації 
та кількості наявної інформації. У ході аналізу  
розглядаються аспекти статі, віку та різноманітності, 
 щоб зрозуміти різні параметри того, як постраждалі  
люди переживають кризу і справляються з нею. 
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аналізу

Важливо використовувати результати аналізу та дані з 
розбивкою за статтю та віком для визначення того, чи 
програма повинна надавати допомогу всім жінкам, 
дівчаткам, чоловікам та хлопчикам (загальна допомога) 
або певним групам (адресна допомога). Складайте 
рекомендації коротко та по суті. Не забувайте 
враховувати ситуацію, в якій розгортається криза. 

Загальні проблеми, прості рішення 

1. Прийдешня криза 

Поширіть ґендерний огляд обсягом у дві сторінки серед 
підрозділів та осіб, які приймають рішення. Огляд має 
бути частиною плану дій гуманітарних організацій у разі 
надзвичайних ситуацій. 

2. Обмежений час для роботи на місцях 

За швидкого розгортання кризи планування дій є 
нагальним питанням. Переконайтеся, що ви провели 
інтерв'ю з ключовими інформаторами — деякими жінками-

лідерами громад, вчителями та медичними працівниками 
(та іншими ключовими фігурами-жінками), щоб краще 
зрозуміти делікатні питання, які навряд чи будуть 
поставлені у групі або чоловіками. 

3. Неможливо поділити громаду 

Якщо немає можливості провести опитування окремих 

фокус-груп за статтю та віком, використовуйте натомість 
інструмент картування спільноти та обов'язково 
поговоріть з окремими жінками, щоб почути конкретні 
питання, які вони хочуть порушити. 

4. Відсутність жінок в групі по оцінці 

Залучіть жінку-лідера громади для супроводу чоловіка, 

який проводить оцінку, і тим самим збільшіть шанси 
охопити жінок із групи ризику. 

5. Немає доступу на місцях 

Поговоріть із місцевими фахівцями з ґендерних питань 
щодо їхніх поглядів на кризу. Проведіть зустрічі із 
переміщеними особами з даного району. Проведіть 
телефонні інтерв'ю.
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ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ ПРО 
НЕОБХІДНІСТЬ: 

 
 

 
 

СТАВИТИ ЗАПИТАННЯ. При проведенні оцінки 
завжди ставте запитання з метою зрозуміти 
можливі відмінності у досвіді жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків. 

Ставте жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків у 
центр вашої оцінки. Також необхідно 
обґрунтувати ґендерний аналіз на рівні 
домогосподарства, щоб зрозуміти, як кожна 
жінка, дівчинка, чоловік і хлопчик беруть участь 
у житті суспільства, які ролі вони відіграють і що 
їм потрібне для покращення їхнього добробуту, 
безпеки та гідності. Наприклад, які фактори 
впливають на доступ до послуг? Чи є різниця між 
моделями споживання їжі жінками та чоловіками 
у сім'ях? 

Хто добуває ресурси? Хто приймає рішення про 

використання ресурсів? Розуміння цієї динаміки 
допомагає забезпеченню спрямування допомоги 
через найефективніші засоби. 

ЗРОЗУМІТИ КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ. 

Ґендерний аналіз також дає уявлення про 
культурний та релігійний аспекти розуміння 
ролей. Він дає уявлення про норми, цінності, 
традиції, погляди та поведінку громади на 
місцях. Наприклад, поняття «глава сім'ї» може 

відрізнятися. Те, що людина є вдовою або 
самотньою матір'ю, часто має серйозні наслідки 
з точки зору доступу до товарів і послуг. У 
деяких випадках чоловіки та хлопчики 
встановлюють повний контроль та вважаються 
основними здобувачами засобів до існування, 

обмежуючи ролі та можливості жінок та 
дівчаток. Ретельний аналіз відносин та ролей 
допомагає виявити вразливі місця, потенційні 
можливості зворотної реакції та вирішення 
критичних проблем. 

УНИКАТИ ПРИПУЩЕНЬ. Ґендерний аналіз 
допомагає пояснити різні способи впливу чи 
участі жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків у 
політичних, економічних, соціальних та 
культурних рішеннях, що приймаються у 

суспільстві. Усвідомлення того, хто приймає 
рішення, допомагає створити більш точне 
розуміння ситуації та різних потреб різних груп. 

НЕ ВИНАХОДИТИ КОЛЕСО. У гуманітарній 
спільноті та за її межами існує безліч ресурсів, які 
допоможуть вам зрозуміти ґендерні аспекти будь-

якої ситуації. Читайте! Переконайтеся, що ви маєте 
потрібні документи. Зверніться до експертів. 
Переконайтесь, що ви не плануєте свою програму 
на основі неправильного чи неповного ґендерного 

аналізу. 

ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ З УСІМА ЖІНКАМИ, 
ДІВЧАТКАМИ, ЧОЛОВІКАМИ І ХЛОПЧИКАМИ, НА 
ЯКИХ МАЛА ВПЛИВ КРИЗОВА СИТУАЦІЯ. 

Систематичний діалог із жінками, дівчатками, 
чоловіками і хлопчиками – як окремо, так і у 
змішаних групах – є основним елементом успішної 
підготовки гуманітарних програм. У деяких 

культурах чоловіки та хлопчики не будуть говорити 
про певні питання у присутності жінок та дівчаток, і 
навпаки. Жінки можуть поступатися чоловікам у 
визначенні пріоритетів. У групах, що складаються 
лише з жінок, жінки можуть з більшою готовністю 
обговорювати, як краще спілкуватись з чоловіками, 

щоб не було зворотної реакції проти активізації 
жінок. Дівчатка та хлопчики-підлітки можуть мати 
різні думки, а також потреби, які не будуть 
враховані, якщо ви консультуватиметесь тільки з 
дорослими. Також необхідно окремо опитувати 
представників маргіналізованих груп, включно з 

представниками етнічних та релігійних меншин або 
людьми з обмеженими можливостями, яких часто 
виключають із участі в процесах. Часто 

маргіналізовані групи мають особливі потреби, але 
бояться говорити про це у групах, де представлена 

більшість. Завжди думайте про безпеку учасників; 
коли консультації проводяться з меншістю або 
тими, кого вважають менш важливими, в першу 
чергу важливо ще більше дбати про безпеку. 
Особлива увага має приділятися безпеці 
представників ЛГБТІ-спільноти. 

АНАЛІЗУВАТИ ПЕРШ НІЖ ДІЯТИ. Використовуйте 
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зібрану інформацію для обґрунтування своїх 
програм. Іноді це може означати внесення значних 

змін у початкові плани чи перерозподіл ресурсів. 
Це нормально, якщо це дозволить вашій програмі 
краще відповідати потребам жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків, які постраждали від кризи. 
Занадто часто ми вирішуємо труднощі шляхом 
додавання однієї «приємної» програми. Як 
правило, однак, вам необхідно інтегрувати 
ґендерний аналіз у всі ваші програми і мати 
спеціальні ініціативи, спрямовані на конкретні 
групи населення, наприклад, вдів чи молодих 

чоловіків. 

ОЦІНЮЙТЕ І ВНОСЬТЕ ЗМІНИ. Ситуація на місцях 

постійно змінюється, як і ризики та потреби людей 
у захисті. Регулярні консультації з використанням 
партисипативних методик при проведенні 
консультацій з жінками, дівчатками, чоловіками та 
хлопчиками, які постраждали від кризи, покажуть, 
чи ваші програми є ефективними. 

Вносьте відповідні зміни до програми, щоб 
задовольнити потреби кожного,  

уникаючи дискримінації.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (IКT) 

 
 
 

Застосування ІКТ в процесі збору 

та аналіза даних 

Наразі спостерігається зростання 
застосування ІКТ у процесах гуманітарного 

реагування завдяки швидкості та якості, 
що забезпечується технологіями, 
особливо із цифровізацією процесу збору 
даних. Використання контекстуалізованих 
і ґендерно чутливих ІКТ має великий 
потенціал для підвищення ефективності та 
результативності збору та аналізу даних і 
на етапах оцінки потреб, і на етапах 
моніторингу та оцінки програми в цілому. 

Хоча використання ІКТ заохочується, 
необхідно, щоб використовувані технології 
були однаково доступні і прийнятні для 

жінок, дівчаток, людей з обмеженими 
можливостями та людей похилого віку, 
щоб не посилювати наявну нерівність. 
Наприклад, якщо гуманітарні організації 
покладаються на опитування для оцінки 
потреб, необхідно переконатися, що жінки 
та дівчатка мають доступ до мобільних 
телефонів, підключення до Інтернету, за 
потреби, і необхідні цифрові навички, щоб 
пройти опитування на мобільному 
телефоні. Це дуже важливо, враховуючи 
бар'єри, що перешкоджають доступу жінок 
до технологій та їх використання; 

наприклад, ймовірність того, що у 

жінок є мобільний телефон, на 14 відсотків 
нижче, ніж у чоловіків, а в Африці ймовірність 
того, що жінки користуються Інтернетом, на 50 
відсотків нижче, ніж у чоловіків. 
  

Просування ґендерної рівності та 
розширення прав та можливостей жінок 
за допомогою ІКТ 

Доступ жінок та дівчат до ІКТ та їх використання 
також є важливим кроком у забезпеченні ґендерної 
рівності та розширенні прав та можливостей жінок. 
Навчання жінок та дівчат використанню ІКТ та інших 
видів технологій у межах гуманітарного реагування 
може призвести до трансформаційних змін. 
Підвищуючи їхню цифрову грамотність, такі заходи 
дозволяють жінкам отримувати доступ до цифрових 
ринків у межах зусиль з розширення економічних 
прав та можливостей, користуватися послугами 
електронної реєстрації, отримувати доступ до 

життєво важливої інформації, яку розповсюджують 
гуманітарні організації за допомогою мобільних 
телефонів, а також про яку інформують та  
скеровують гуманітарні сервіси, які можуть 

розроблятись або контролюватись за допомогою 
процесів збирання даних на основі ІКТ. 
Ресурси, що надають додаткову довідкову 
інформацію, та посібник зі збору даних на основі ІКТ 
з урахуванням ґендерних аспектів можна знайти тут: 
OXFAM, Перетворення технологій для жінок 

(https://tinyurl.com/y76zw3en).  

 
 

https://tinyurl.com/y76zw3en


42 ВКЛЮЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ 

 
 

 
 

 
 

ЧОМУ ДАНІ, РОЗПОДІЛЕНІ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ,  

ВАЖЛИВІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ? 

 
 
 
 
 
 
 

Необхідно забезпечити збір та аналіз даних SADD  на регулярній основі 
тля того, щоб зрозуміти вплив гуманітарної допомоги на все населення
 

Поки ми не зрозуміємо, хто найбільше потерпає від 

кризи, послуги, що надаються населенню, можуть 
виявитися нецільовими. Дані про населення, яке 
постраждало в результаті кризи, завжди повинні бути 
розбиті за віком та статтю, а також за іншими 
відповідними факторами, такими як етнічна 
приналежність або релігія, коли це доцільно та безпечно 
як для гуманітарних працівників, так і для громад. Збір 
даних із розбивкою за статтю дозволяє організаціям 
коригувати програми з урахуванням потреб жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків. 
Ви повинні регулярно збирати дані, що показують 
розподіл постраждалого населення за віком та статтю, 
включно з домогосподарствами, очолюваними однією 
людиною. Крім того, збирайте дані SADD за групами 
ризику, з урахуванням людей з обмеженими 
можливостями, сиріт та жертв насильства, щоб 
переконатися, що їхні ґендерні потреби враховуються. 
Наприклад, якщо ви звітуєте про заходи щодо 

забезпечення навчання або надання продовольства в 
оплату за роботу, завжди вказуйте стать та вік учасників. 
Без такої розбивки неможливо визначити, хто насправді 
отримує вигоду та чи охоплює допомога населення 

пропорційно. Якщо 100 відсотків учасників заходів щодо 
надання продовольства в оплату за роботу – жінки, 
запитайте, чому не представлені чоловіки. Якісні дані та 
аналіз є ключем до визначення того, які групи 
піддаються маргіналізації та з яких причин. Такий збір 

 даних не тільки необхідний для ретельного 
аналізу гуманітарних потреб, але він є і 
потужним сигналом про те, що кожна людина 
визнана та її прав дотримуються.  

Гуманітарні організації стикаються з 
проблемами при зборі SADD, які посилюються 
відразу після кризи. Недоступність оновленої 
статистики, сумніви щодо надійності наявних 

даних та повсюдне ігнорування збору SADD 
іншими гуманітарними організаціями, що 
працюють на місцях, - ось лише деякі з таких 
проблем. 

У межах передової практики рекомендується 
проводити дослідження з підрахунком статі та 
розбивкою за віком кількості дорослих, дітей, 
інвалідів та людей похилого віку для складання 
списку бенефіціарів у партнерстві з 
державними органами, НУО та органами ООН, 
присутніми на місцях. 

У випадках, коли це неможливо, варто 
розглянути варіант статистичного виведення 
оцінки кількості постраждалих жінок, дівчаток, 
чоловіків і хлопчиків на основі наявних даних, 
таких як кількість домогосподарств. Приклад, 
наданий Oxfam, див. у Вставці B1. 
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ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ ЩОДО ТОГО, ЯК ЗБИРАТИ SADD  
І ПРОВОДИТИ ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ 

 
 
 
 

 
 

CARE 
Інструментарій швидкого ґендерного аналізу для 
проведення ґендерного аналізу під час 
гуманітарного реагування, 
https://tinyurl.com/ydgmew42  

OXFAM 
• Короткий посібник з 
ґендерного аналізу, 

https://tinyurl.com/y9d7ta6t  

• Інструментарій та звітування для 
аналізу ґендерних аспектів та 

конфліктів: опитування 
домогосподарств з використанням 
ІКТ, дискусії у фокус-групах та 
інтерв'ю з ключовими 
інформаторами, 
https://tinyurl.com/ya3n986k   

• Інструменти аналізу та звітування з 
проблем ґендеру та лихоманки Ебола, 
https://tinyurl.com/ycwk2b3v  

• Аналіз та звітування з проблем 
ґендеру та посухи, 

https://tinyurl.com/y9qpj2ux  

Нижче наведено зразки звітів щодо 
ґендерного аналізу, опубліковані Oxfam, 
які можуть бути корисними ресурсами 
щодо того, як: 

• проводити ґендерний аналіз із використанням 
SADD в умовах кризи: Аналіз ґендерних 
аспектів та конфлікту в Йемені, 
https://tinyurl.com/y78glrss  

• Зведений ґендерний аналіз щодо реагування 
на посуху в Ефіопії, https://tinyurl.com/y9qpj2ux 

Фонд народонаселення ООН 
Цей посібник спеціально призначений 
для аналізу вже раніше наявних даних 
перепису, 
https://tinyurl.com/ybr3bx2p 

БАПОР 
У цьому посібнику з ґендерного аналізу 
узагальнено різні аналітичні інструменти, 

https://tinyurl.com/ybmav9gc  

«ГенКап» МПК 
В Додатку 2 основна увага приділена 
тому, як інтегрувати ґендерні аспекти в 
стратегічний план реагування, 

https://tinyurl.com/ycxyd8lo 

 

Університет Тафтса, 
стать та вік мають 
значення 
Містить рекомендації щодо збору SADD на 
різних етапах надзвичайної ситуації в цілому 
та по секторах, https://tinyurl.com/ydywcjq8  

 

 
  

https://tinyurl.com/ydgmew42
https://tinyurl.com/y9d7ta6t
https://tinyurl.com/ya3n986k
https://tinyurl.com/ycwk2b3v
https://tinyurl.com/y9qpj2ux
https://tinyurl.com/y78glrss
https://tinyurl.com/y9qpj2ux
https://tinyurl.com/ybr3bx2p
https://tinyurl.com/ybmav9gc
https://tinyurl.com/ycxyd8lo
https://tinyurl.com/ydywcjq8
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ВСТАВКА B1 

У сільському поселенні "Укем" мешкає 875 сімей. Останній перепис 
населення був проведений у 2012 році, але дані на рівні громади відсутні. 
Лідери громади стикаються з проблемою підрахунку окремих осіб, не 
кажучи вже про розбивку населення за віком та статтю. Згідно з 
дослідженням, проведеним два роки тому, середній розмір сільської сім'ї 
включає сім осіб. Згідно з переписом 2012 року, діти віком до 18 років 
становлять 56 відсотків населення, з них 52 відсотки – жінки. Доросле 
чоловіче населення становить 49 відсотків. 

 

 
Спираючись на кількість 
домогосподарств та розмір 
сім'ї, ми можемо оцінити 
чисельність населення Укема:

 
Домогосподарства: 875 

Розмір сім’ї: 7 

Особи: 875 x 7 = 6,125 осіб 

 

Нам відомо, що 56 
відсотків населення 
молодше 18 років. 

Особи: 6,125 

Відсоток дітей: 56 відсотків 

Всього дітей = 56 відсотків від 6,125 = 3,430 

Дорослі = Населення – Діти 

= 6,125 – 3,430 = 2,695 дорослих 

 

Нам відомо, що 
52 відсотки дітей  - це 
діти жіночої статі. 

Всього дітей: 3,430  

Відсоток дівчат: 52 відсотки 

Кількість дівчат = 52відсотки від 3,430 = 1,784 дівчинки 

Хлопчики = Загальна кількість дітей – Кількість дівчат 
= 3,430 – 1,784 = 1,646 хлопчиків 

 

За нашими оцінками в 
Укемі проживає 
2,695 дорослих. 

Нам відомо, що 49 відсотків складають 
чоловіки. Кількість чоловіків: 49 

відсотків від  2,695 = 1,321 

Кількість жінок: 

Загальна кількість дорослих – кількість чоловіків 

= 2,695 – 1,321 = 1,374 жінки 
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Стратегічне  
 Цикл гуманітарних програм, етап 2 

планування10

 

 

Плани гуманітарного реагування або стратегічні плани реагування11 
необхідні при розгортанні будь-якої гуманітарної кризи, яка потребує 
підтримки більш ніж однієї агенції; вони складаються гуманітарними 
групами країн (ГГК) на основі Огляду гуманітарних потреб. Останній 
призначений для забезпечення загального розуміння впливу та розвитку 
кризи і служить основою для стратегічного планування заходів у відповідь. 
Це гарантує, що достовірні дані та спільний аналіз потреб лежать в основі 
ефективного та цілеспрямованого гуманітарного реагування. Розробка 
Огляду гуманітарних потреб - це крок у реалізації ЦГП, який підтримує 
аналіз заходів у відповідь, що проводиться в межах стратегічного 
планування заходів у відповідь.

В Огляді гуманітарних потреб основна увага 
приділяється врахуванню ґендерних та вікових 

аспектів при описі обставин, потреб та можливостей 

постраждалих від кризи жінок, дівчаток, чоловіків та 
хлопчиків, а наслідки цих висновків для розробки 
програм та визначення пріоритетів згодом 
обговорюються в аналізі. Застосування Огляду 

гуманітарних потреб, який об'єднує всі групи осіб 

разом, не виявляючи та не розглядаючи окремо 
ситуації чоловіків і жінок різного віку та різних груп, 
призведе до того, що заходи у відповідь не будуть 
адекватно і ефективно забезпечувати реагування на 
різні потреби різноманітних груп потерпілого 

населення. 
Огляд гуманітарних потреб розробляється з 
використанням ґендерного аналізу шляхом вивчення 
всіх наявних первинних (актуальних, що належать до 
конкретної кризи) та вторинних (історичних, 
контекстуальних) даних для створення якомога 
більш точної картини кризової ситуації.

 

На основі Огляду гуманітарних потреб Гуманітарний 
координатор та ГГК формулюють країнову стратегію, 
спираючись на широкі консультації залежно від ситуації 
реагування, а також на координаторів кластерів. 

Країнова стратегія встановлює стратегічні цілі реагування та 
пояснює, як гуманітарна спільнота має намір виконувати ці 
цілі. Цілі будуть, наскільки це можливо: 

• визначатися потребами та пріоритетами, зазначеними в 
Огляді гуманітарних потреб; 

• бути SMART (конкретними, вимірними, досяжними, 
актуальними та прив'язаними до часу); 

• бути орієнтованими на результат, тобто описувати бажані 
результати.
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Секторальні плани 

Секторальні плани готуються після країнової 
стратегії та визначають, що кластери робитимуть для 
сприяння досягненню стратегічних цілей офіційного 
Огляду гуманітарних потреб та Плану гуманітарного 
реагування. Відповідно до передової практики, вони 
будуть містити конкретні заходи, заплановані 
результати та цілі. 

Секторальні плани стануть керівництвом для 
окремих галузевих чи міжгалузевих агентств при 
складанні планів реагування. Окремі агентства 
будуть використовувати це керівництво разом з 
оцінкою потреб та ґендерним аналізом на основі 
SADD для створення своїх планів та програм. 

Програми окремих агенцій 
Скоординоване планування програм окремими 
агенціями-виконавцями здійснюється після розробки 
стратегічного плану. Це гарантує, що стратегічний 
план буде заснований на оцінці та аналізі потреб 
(включно з ґендерним аналізом) і не залежатиме від 
міркувань окремих організацій щодо залучення 
коштів. Як було вказано вище, спочатку сектори 
визначають свої цілі та ключові заходи, пов'язані з 
цілями стратегічного плану, які потім стають основою 
для розробки програм залученими агентствами. 
Скоординований, ґендерно інтегрований підхід до 
планування програм запобігає дублюванню, 
забезпечує належний поділ праці між партнерами та 
може сприяти досягненню домовленостей про 
критерії відбору програм у секторах. Про те, як 
координувати планування програми, дивіться далі. 

Розробка показників для моніторингу 
цілей програми 

Моніторинг цільових дій ґрунтується на розробці 
показників для вимірювання ступеня задоволення 
виявлених потреб та пріоритетів та/або подолання 

ґендерної нерівності. Грамотний ґендерний аналіз 
допомагає зрозуміти, як визначити потреби та 
пріоритети, а також фактори, які можуть 
перешкоджати зусиллям щодо їх задоволення. Перш 
ніж розробляти ґендерні індикатори, важливо чітко 
уявляти бажані зміни. 

При розробці схеми моніторингу і оцінки (МіО), 

якої ви збираєтеся дотримуватись, можна 
врахувати такі фактори: 

• Визначте ланцюжок результатів, в якому 
представлені різні очікувані результати 
(застосовані ресурси, результати та, в деяких 
випадках, вплив), на досягнення яких спрямовані 
заходи проєкту. 

 

• З огляду на це, ви можете працювати над 
визначенням показників, які відображатимуть 
очікувані результати. 

• Визначте та врахуйте загрози та можливості - як 
внутрішні, так і зовнішні, які можуть вплинути на 
розроблений ланцюжок результатів. Якщо можливо, 
розширте можливості та пом'якшіть вплив такої 
загрози. 

• Оцініть, чи існують наявні національні показники, 
які можна використати чи адаптувати. У деяких 
випадках діяльність по гуманітарному реагуванню 

збігається з періодом проведення перепису 
населення, й тоді для таких даних виділяються 
спеціальні розділи у підсумкових звітах. Крім того, у 
випадках розширених та посилених гуманітарних 
заходів, таких як переміщення населення Іраку та 
сирійських біженців, місцеві урядові агенції та 
міністерства розробляють звіти про дані, орієнтовані 
на сектори та області, пов'язані з присутністю 
біженців або переміщених осіб. Чи збираються дані 
рівномірно від різних груп населення? Агентства 
ООН зазвичай лідирують щодо набору показників, 
які можуть бути адаптовані до гуманітарного 
контексту, з яким стикається країна. Якщо вони 
існують, немає потреби винаходити велосипед. 

• Найкращий підхід полягає в тому, щоб система 
моніторингу працювала від самого початку 
проєктної діяльності, хоча в гуманітарному 
контексті це не завжди можливо. Для сприяння у 
таких випадках, пошукайте інформацію, яка вже 
існує (наприклад, за результатами оцінки потреб, 
швидкого картування або навіть вихідних даних), 
або наразі збирається (наприклад, провідними 
агенціями на місцях або національними 
структурами), щоб допомогти у відслідковуванні 
змін. Це допоможе вам спиратися на дані, що вже 
існують, якщо це буде корисно, і допоможе 
скористатися наявними інформацією та даними, які  
можуть допомогти у прийнятті рішень або розробці 
проєкту. 

• Яка підтримка – технічна, управлінська та фінансова 
– необхідна співробітникам програми для збору, 
обробки та аналізу даних для ґендерних показників? 

• У разі оцінки впливу, якою мірою на показники 
можуть вплинути інші джерела та події? 

• Як зібрані дані будуть аналізуватися та 
поширюватися, щоб їх могли використати всі 
зацікавлені сторони?
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Наведені далі приклади індикаторів демонструють, як складати індикатори цільових дій. 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТА ІНДИКАТОР *,**
 

 
  

Просування 
поінформованості 
про ґендерну рівність 
та права жінок 

Відсоток населення з задовільними знаннями про ґендерну 
рівність та права жінок 

 

Загальною тенденцією серед учасників програмних заходів є 
підвищення рівня обізнаності з часом 

 
 

  

Просування ґендерної 
рівності серед учасників 
програмних заходів та 
керівного складу 

АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА 

Відсоток і співвідношення жінок і чоловіків, які беруть участь у 
роботі комітетів з допомоги/розподілу/управління 

Відсоток та співвідношення жінок і чоловіків на керівних 
посадах у комітетах з допомоги/розподілу/управління 

 

 

АСПЕКТИ УЧАСТІ (БЕНЕФІЦІАРИ) 

Не менше 60 відсотків бенефіціарів, на яких розповсюджуються 
програми з допомоги, складають жінки (дівчата, жінки) 

 

Кількість заходів з надання допомоги, які є ґендерно чутливими 
та/або специфічними для ґендеру (націлені лише на жіночі 
потреби) 

 
 

Процент опитаних жінок, які повідомляли, що їх участь у програмних заходах 
покращила, принаймні, два аспекти їх життя (наприклад, активну участь у прийнятті 
рішень, можливість вільно виражати свою думку, почуття безпеки при 
висловлюванні своїх думок, виконання управлінських ролей та/або функцій, що 
приносять прибуток). 
 
Історії успіху жінок-бенефіціарів

 
 
 
 
 

  



СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 49  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ЗАСОБИ ПЕРЕВІРКИ ОБҐРУНТУВАННЯ 
 

Опитування щодо рівня знань до/після  

програмних заходів Більше поінформованості про права є одним із кроків у цьому процесі  
  розширення прав і можливостей та сприяння ґендерній рівності. 

  

Форма подальших заходів 
(інтерв'ю або обговорення у 
фокус-групах) щодо 
прогресу розвитку 
обізнаності

Лише одного усвідомлення недостатньо для того, щоб відбулись необхідні 
зміни. Ось чому важливо відстежувати прогрес з часом, коли певні 
концепції набувають певної форми і стають конкретнішими у свідомості 
людей. 

 
 

  

 

Записи комітету про 
учасників із зазначенням 
ролей та обов’язків

Задіяність та лідерство жінок і чоловіків є важливими засобами для 
просування ґендерної рівності. Якщо дані представлені у вигляді 
співвідношення, а не абсолютних цифр, їх можна відстежувати, щоб 
проаналізувати тенденції протягом певного часу. 

 
  

 

Кількість бенефіціарів 
з розподілом за статтю 
та віком 
    
  

 Оскільки жінкам та дівчаткам, як правило, не приділяється належної 
уваги в ході реалізації програми, встановлення значних цілей на етапі 
планування заохочує вжити належних заходів щодо мобілізації для 
забезпечення їх участі в програмі. 

 
  

 

Бюджетні статті проєкта та 
описові звіти із 
зазначенням ґендерно 
чутливих/ґендерно 
специфічних заходів

Визнання того, що існує нерівність між жінками і дівчатками та 
чоловіками і хлопчиками вимагає вживання ґендерно специфічних 
заходів з метою скорочення такого розриву, перш ніж будуть  посилено 
вживатись заходи щодо забезпечення рівності.

 
  

 

Підсумкові інтерв’ю з жінками-

учасницями програмних заходів у різних 
часових проміжках — 2/6/12 місяців 

Визнання того, що існує нерівність між жінками і дівчатками та 

чоловіками і хлопчиками вимагає вживання ґендерно специфічних 
заходів з метою скорочення такого розриву, перш ніж будуть  посилено 
вживатись заходи щодо забезпечення рівності.

*   Для всіх показників співвідношення або відсоток доступу слід розглядати у світлі частки жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків у цільових групах. 

**   Однією з проблем - особливо при розробці показників соціального добробуту, таких як 
ґендерна рівність - є чітке визначення факторів, інформацію по яким легко збирати і які пов'язані 
з програмою та обумовлені гуманітарною діяльністю, і при цьому не піддаються надмірному 

впливу інших факторів. В ідеалі існують перехресні показники результатів, що охоплюють 
технічні сектори, а також гуманітарні стратегії та стратегії розвитку. 
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МЕТА ІНДИКАТОР *,**
 

 
  

Рівність та 
справедливість у 
доступі до ресурсів 

Відсоток та співвідношення жінок і чоловіків як одержувачів 
допомоги (тобто осіб, які безпосередньо отримують 
допомогу) 

 
 

Співвідношення ресурсів допомоги (грошова вартість 
матеріальних, продовольчих ресурсів, готівкових коштів, 
ваучерів тощо), розподілених серед жінок, дівчаток, чоловіків 
та хлопчиків 

 
 

Кількість ґендерно чутливих та/або ґендерно специфічних 
заходів, спрямованих на жінок у межах гуманітарної допомоги 
(санітарні послуги, материнське та репродуктивне здоров'я, 
забезпечення захисту, тощо) 

 

Відсоток жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків, з якими 
проводилися консультації, говорить про те, що вони 
почуваються на рівних і в безпеці стосовно доступу до 
інформації, послуг та об'єктів в межах програми (наприклад, 
туалетів, санвузлів, пунктів видачі непродовольчих товарів, 
інформації про права на пільги).

 
  

Просування ґендерної 
рівності в ланці 
середньої освіти 

Кількість ініціатив, що сприяють доступу дівчат до середньої освіти 

(мобілізація громади, транспортні послуги, окремі санвузли) 

 
 

Відсоток та співвідношення числа дівчаток та хлопчиків, 
зарахованих до середньої школи 

Число дівчаток та хлопчиків, які відновили навчання після пропуску, 
тривалої відсутності чи утримання від навчання 

Відсоток дівчаток та хлопчиків, яким вдалося досягти рівня освіти, що 
відповідає їх віку 

Співвідношення числа дівчаток та хлопчиків у середніх школах, 
яким надається підтримка 

 

Відсоток і співвідношення пропусків у дівчат і хлопців і їх причини 

 

Зниження показників ранніх шлюбів серед дівчат у цільових групах  
 
Зниження рівня охоплення дітей на ринку праці серед 
хлопців і дівчат 
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ЗАСОБИ ПЕРЕВІРКИ ОБҐРУНТУВАННЯ 
 

База даних з розподілення Це сприяє розширенню доступу жінок до ресурсів і контролю 
над ними з визнанням того, що чоловіки зазвичай мають 
основний контроль над більшістю ресурсів. 

 

База даних з розподілення Це сприяє розширенню доступу жінок до ресурсів і контролю 
над ними, визнаючи при цьому, що чоловіки зазвичай мають 
основний контроль над більшістю ресурсів. 

 

Звіти по програмним заходам з 
бюджетними статтями, призначеними 
для ґендерно чутливих/ґендерно 
специфічних заходів  

Цей показник дозволяє відстежувати вигоди, які отримують жінки 
та дівчата, в порівнянні з тими, які отримують чоловіки та 
хлопчики. Це корисно, особливо коли допомога надається з 
урахуванням індивідуальних особливостей. 

 
  

 

Дослідження задоволеності 
бенефіціарів після  проведення 
програмних заходів  

Цей показник дозволяє відстежувати вигоди, які отримують жінки та 
дівчата, в порівнянні з тими, які отримують чоловіки та хлопчики. Це 
корисно, особливо коли допомога надається з урахуванням 
індивідуальних особливостей. 

 
  

 

Звіти за програмами та бюджетні 
статті для ґендерно чутливих/ 
ґендерно специфічних заходів, що 
сприяють доступу до освіти 

Оскільки дівчатка старшого віку не завжди мають сприятливі 
умови, що сприяють вступу до середньої школи, через різні 
фактори (робота по господарству, ранні шлюби, міркування 
безпеки), необхідно впроваджувати ініціативи, що сприятимуть 
продовженню навчання. 

   
 

Записи про зарахування 
до школи 
Записи про відвідування школи 

Середня освіта для дівчаток та хлопчиків змінює життя завдяки 
скороченню бідності, створюючи переваги для всіх поколінь, 
такі як відстрочення шлюбу та покращення харчування та 
здоров'я майбутніх дітей. 

 

   
 

Записи про зарахування до школи 

Обговорення у фокус-групах серед 
цільових груп населення для визначення  
причин пропусків, тривалої відсутності чи 
утримання від навчання 

Часті та тривалі прогули впливають на навчальний процес та 
стають на заваді дівчаткам та хлопчикам для продовження 
освіти. Тому важливо відслідковувати та розуміти основні 
причини таких прогулів. 

   
 

Обговорення у фокус-групах серед 
матерів, батьків, дівчат та хлопців в 
підтримуваній громаді 

Дівчатка та хлопчики, які не отримали середньої освіти, 
виходять на ринок праці, щоб забезпечити дохід для своїх 
сімей, зазвичай шляхом зайнятості на низькооплачуваній 
роботі, або дівчатка стикаються з ранніми шлюбами. 
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Використання ґендерних маркерів 

При складанні програм та для їхнього подання на включення до координованого стратегічного реагування ООН 
обов'язковим є використання ґендерного маркера МПК (див. вставку B2). 

Крім того, деякі донори та гуманітарні організації розробили свої власні маркери. Наприклад, ECHO розробила 
ґендерно-віковий маркер, а CARE – свій власний ґендерний маркер. Хоча маркери доповнюють один одного, вони 
призначені для вимірювання програм ґендерної рівності відповідно до систем, доступних для аудиту та перевірки як в 
окремих агентствах, так і в рамках усієї системи. 

 
 

BOX B2 
Ґендерний маркер МПК - це інструмент, який використовує шкалу від 0 
до 2 для позначення того, чи гуманітарна програма забезпечить рівні 
переваги для жінок, дівчаток, хлопчиків і чоловіків, або ж програма 
сприятиме ґендерній рівності будь-яким іншим способом. 
Ґендерний маркер також допомагає донорам виявляти та фінансувати 
програми, що враховують ґендерні аспекти, що допомагають 
забезпечити всім верствам постраждалого населення доступ до послуг 
однакової якості. 
Координатори секторів (або групи з перевірки програм) слідкують за 
тим, щоб кожна програма була правильно та послідовно закодована, а 
розробники програм отримували необхідні рекомендації. Ґендерний 
код надається на основі трьох найважливіших компонентів: (i) 
наявність ґендерного аналізу в оцінці потреб, який надає відповідні 
дані з розбивкою за статтю та віком та дає уявлення про місцеві 
ґендерні проблеми; (ii) ця оцінка потреб використовується для 
визначення заходів; та (iii) досягнення результатів, пов'язаних із 
ґендерними питаннями. 
 
ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ҐЕНДЕРНИЙ МАРКЕР IASC МОЖНА ЗАЙТИ НА САЙТІ 
HTTPS://TINYURL.COM/YB7MPOC2.  

 

 
 

https://tinyurl.com/YB7MPOC2
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НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ҐЕНДЕРНІХ ПОКАЗНИКІВ 

Ґендерний маркер – це інструмент, який допомагає організаціям оцінити, чи приносить програма однакову 

користь жінкам, дівчаткам, чоловікам та хлопчикам та чи сприяє вона підвищенню ґендерної рівності. Деякі 
маркери також включають параметр вимір віку, що робить їх ґендерними та віковими маркерами. Нижче 
наведені питання, що часто ставлять про ґендерні маркери: 

  

Навіщо 
потрібні 
ґендерні 
маркери? 

Працівникам гуманітарних організацій необхідно послідовно впроваджувати 
аспекти ґендерної рівності у програми. Досі практика була неоднозначною. 
Ґендерні маркери оцінюють, наскільки ефективно програма включає ґендерну 
рівність у планування та реалізацію, і дають рекомендації щодо покращення 
процесу. 

  

Як працюють 
ґендерні 
маркери? 

Програми зазвичай кодуються, щоб показати рівень обліку ґендерних (і 
вікових) факторів в елементах програми. Шкала варіюється від 3 до 5 балів, 
залежно від кількості вимірюваних факторів. Найбільша кількість балів 

вказує на послідовне використання аспектів ґендеру та віку у програмі 
(потреби, пов'язані з діяльністю, пов'язані з показниками та 
цілями/результатами, з адекватною участю на всіх етапах) і свідчить про те, 
що програма робить внесок у просування ґендерної рівність. Код 0 вказує на 
відсутність помітного вкладу програми у досягнення ґендерної рівності та на 
те, що ґендер та вік не відображені при розробці програми. 

 
  

Скільки різних 
ґендерних 
маркерів існує 
для 
гуманітарних 
дій? 

Існує кілька різних, але пов'язаних між собою маркерів. Ґендерний 
маркер МПК було запроваджено у 2009 році12. Він використовується у 
всіх гуманітарних операціях. Ґендерно-віковий маркер Європейської 
комісії з питань гуманітарної допомоги та захисту цивільного населення 
(DG ECHO13) був розроблений з урахуванням висновків використання 

маркера МПК і став обов'язковим для партнерів з реалізації з 2014 року. 

Деякі організації, такі як CARE та Норвезький Червоний Хрест, 
адаптували ґендерний маркер МПК до власних потреб та мандатів, 
використовуючи його у внутрішніх процедурах організації у поєднанні з 
іншими маркерами. 

  

Чи може 
програма 
отримувати 
різні коди у 
різних 
маркерах? 

Так. Шкали кодування відрізняються, тому що вони вимірюють різні 
показники. Коди ґендерного маркера МПК вимірюють врахування ґендерних 
аспектів при розробці програми: 2A означає, що ґендерні аспекти 

враховуються, а 2B означає, що дії спрямовані проти ґендерних бар'єрів. Код 2 
ґендерно-вікового маркера ECHO вимагає врахування статі та віку на чотирьох 
певних етапах програмування: аналіз, діяльність, участь та результати. Щодо 
ґендерного маркера CARE14, коди 2, 3 та 4 означають, що ґендер 

використовується на таких чотирьох етапах: 2 означає ґендерно чутливий; 3 – 
такий, що враховує ґендерні аспекти та 4 – ґендерно перетворюючий. 
Ґендерний маркер МПК вимірює, чи використовуються ґендерні та вікові 
фактори, спрямованість програмування та силу логіки програмування. 

Незважаючи на існування різних маркерів, логіка, що лежить в основі кожного 
інструменту, залишається однаковою. Якщо гуманітарні організації наслідують 
ключові дії, включені до цього посібника, підсумкові коди повинні бути 
послідовними, незалежно від конкретного інструменту, що використовується 
для надання програмі «ґендерного маркування». 
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Чи враховують 
маркери стать, 
вік та інші 
фактори 
різноманітності? 

Для визначення кодування маркери враховують стать, а деякі з них також для 
кодування використовують вік. Інші фактори, такі як інвалідність, етнічна 
приналежність, сексуальна орієнтація, ґендерна ідентичність, 
релігія/переконання, кастова різноманітність та ВІЛ/СНІД, є важливими 
факторами, що впливають на ефективність, результативність та справедливе 
застосування програми, та заохочуються у всіх посібниках.

 
  

Чи маркери є 
обов’язковими?  

 

Ґендерний маркер МПК потрібний для всіх скоординованих гуманітарних закликів та 
механізмів фінансування з боку ГГК та секторів. Ґендерно-віковий маркер DG ECHO 
потрібен для всіх гуманітарних акцій, що подаються в DG ECHO або фінансуються 
ним. 
Використання маркерів диктується кожною установою.

 
  

Для кого 
розроблені 
маркери? 

Маркери розроблені для всіх працівників, які беруть участь у розробці, реалізації, 
складанні звітів та вивченні гуманітарних програм. Найчастіше маркер буде 
застосовуватися вами, а потім обговорюватися на рівні сектора та з донорами. 
Керівники секторів повинні підтримувати своїх партнерів щодо використання 

ґендерного маркера МПК. Ґендерно-віковий маркер ECHO застосовують лише 
агентства, які фінансуються DG ECHO . 

 
  

На якому етапі 
ЦГП  
застосовуються 
маркери? 

Ґендерний маркер МПК застосовується після розробки (етап планування 
гуманітарного реагування) та реалізації (етап періодичного моніторингу) 
та/або може використовуватись наприкінці програми (етап огляду). Для 
програм, що фінансуються DG ECHO, ґендерно-віковий маркер DG ECHO 
застосовується протягом усього циклу управління діями, на етапах 
підготовки пропозиції, моніторингу та остаточного звіту/закриття.

 
  

Куди 
завантажуються 
коди? 

Коди ґендерних маркерів МПК завантажуються у глобальну онлайн систему 
програм (OPS) та службу фінансового відстеження (FTS). Для об'єднаних 
фондів коди розміщені на платформі керування грантами, що допомагає 
донорам краще визначати високоякісні програми, що враховують ґендерні 
аспекти. Коди ґендерно-вікових маркерів DG ECHO поширюються серед 
партнерів. 

 
  

Які переваги 
застосування 
маркерів? 

Маркування дає багато переваг в роботі секторів та для потерпілого 

населення: більш ґендерно чутливі програми; більш широке висвітлення 
оптимальної роботи з ґендерної рівності та розширення прав та 
можливостей; більш високий рівень ґендерної експертизи у секторах; 
більш висока ефективність допомоги та ґендерна підзвітність перед 
донорами; і легко модифіковані зв'язки щодо ґендеру, пов’язані з 
розвитком.

 
  



 

Мобілізація 
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ресурсів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гуманітарні організації повинні брати участь в інформаційно-роз'яснювальній 
роботі у партнерстві з донорами для мобілізації коштів на усунення прогалин у 
конкретних потребах, забезпечення пріоритетів та можливостей жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків. Оскільки якісне врахування аспекту 
ґендерної рівності при складанні програм вимагає адекватної участі кожного 
на всіх етапах, гнучкість у витрачанні коштів є корисною. Гнучке фінансування 
дозволяє програмам швидко адаптуватися до змін у кризових умовах та в 
групах постраждалого населення. 

 
Після того, як будуть визначені особливі потреби 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків та 
розроблені плани задоволення цих потреб, 
мобілізуйте ресурси на пріоритетні дії. ГГК і 
донори повинні мати можливість оцінити ступінь 

включення ґендерної рівності в загальне планування не тільки для 
того, щоб визначити, чи сприяє програма впровадженню ґендерної 
рівності, а й тому, що це може бути використане як непрямий 
показник залученості постраждалого населення та рівня розширення 
прав та можливостей, якими воно користується в результаті.
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ПОРАДИ З ПОСИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ З ФІНАНСУВАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На додаток до використання ґендерних (і вікових) маркерів з урахуванням рекомендацій, 
наведених у цьому посібнику, та додаткових інструментів, наведених у посиланнях нижче, 
наведені далі поради допоможуть посилити пропозиції щодо фінансування: 
 

• Уникайте загальних формулювань, таких як «ми будемо дотримуватися нашої ґендерної 
політики та враховувати ґендерні аспекти протягом усього програмного циклу». Натомість, 
зазначте конкретні результати ґендерного аналізу та консультацій. Для цього до кожного заходу 
поставте питання: «Як цей захід розширює участь жінок та чоловіків та процеси прийняття рішень? 
Як ця діяльність відображає заявлені потреби та пріоритети жінок та чоловіків?» Ці питання 
допомагають зібрати необхідну інформацію відносно ґендерних аспектів. 

• Уникайте припущень або заздалегідь визначених факторів уразливості, таких як 
«жінки та діти найбільше постраждали від конфлікту» або «дія буде спрямована на найбільш 
вразливі групи населення, тобто жінок і дівчаток», якщо ці заяви не підкріплені надійним аналізом 
ризиків та ґендерним аналізом. 

• Використовуйте ґендерно-інклюзивні формулювання, навіть якщо кількість слів 
обмежена. Зверніть увагу, що існує різниця між заходами, спрямованими тільки на жінок або 
чоловіків (наприклад, жінок та дівчаток репродуктивного віку або самотніх чоловіків - глав 
домогосподарств), та заходами, які здаються, але не є ґендерно нейтральними (наприклад, 
заходи, спрямовані на колишніх «біженців», які є як чоловіками, так і жінками). 

• Включіть ґендерні питання у всі логічні рамки програми/результати, а не лише у 
розділи оцінки чи ґендерної проблематики. Продемонструйте, що ви визначили проблеми та 
розробили заходи для їх вирішення. Продемонструйте, що ви відстежуватимете будь-які зміни і 
повністю задіяли постраждале населення, включно з найуразливішими групами. 
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Імплементація 
та моніторинг 
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та моніторинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зобов'язання щодо задоволення конкретних потреб та пріоритетів 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків мають бути підкріплені планами 
реалізації, в яких чітко зазначені дії, які будуть вжиті для їхнього 
задоволення. Результати ґендерного аналізу мають бути відображені 
при розробці та у заходах допомоги, яку мають намір надавати 
гуманітарні організації, з урахуванням конкретних проблем та 
спираючись на сильні сторони та можливості, зазначені у дослідженні. 

 

Що таке адекватна участь та 
моніторинг? 

На етапі реалізації та моніторингу організації збирають та 
аналізують кількісні та якісні дані, включаючи SADD, 
відгуки та скарги, щоб ефективно враховувати різні 
потреби, можливості та пріоритети жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків, і навіть відстежувати ступінь 
досягнення поставлених цілей. Бувають також випадки, 
коли середньострокові оцінки проводяться в межах 

розширених гуманітарних заходів, щоб переконатися, що 
заходи дають очікувані результати, заплановані на 
початковому етапі. Моніторинг та оцінка служать 
підходами до надання доказів того, які аспекти працюють і 
мають бути відзначені, або того, які не спрацьовують і 
мають бути переглянуті. З цією метою працівники 

 гуманітарних організацій не можуть працювати без активної 
присутності  учасників, тому рекомендується використовувати 
партисипативні методи МІО. 
Як гуманітарним організаціям, нам важливо уникати 
припущення, що всі люди отримають рівну користь від 
допомоги, що надається. Якщо аналіз показує, що жінки, 
дівчатка, чоловіки та хлопчики мають різні потреби, ролі та 
динаміку, то гуманітарні працівники повинні адаптувати 
заходи та ресурси відповідно до цих потреб. Це перший крок у 
МіО на основі широкої участі. Адекватна участь гарантує, що 
голоси, проблеми та дії постраждалих жінок та чоловіків, 
дівчаток та хлопчиків роблять свій внесок у розробку програм 
та отримують рівну оцінку. Більше того, якщо соціальна 
дискримінація перешкоджає задоволенню потреб та 
пріоритетів будь-якої групи, 
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то суб'єктам необхідно направити дії на вирішення проблем 
дискримінації та подолати  перешкоди, які заважають або 
зробити значний внесок, або отримати доступ до гуманітарних 
послуг і програм. 

Участь повинна проявлятися у розробці системи МіО, знову ж 
таки для того, щоб не приходити до спільноти з упередженими 
думками про те, які механізми працюють, а які ні. Деякі 
методи та підходи до збору даних можуть бути неприйнятними 
у цільових громадах і, внаслідок чого у дослідницької групи 
залишаться добре розроблені інструменти, але не зібрані дані. 
Важливо проконсультуватися із представниками громади – 
жіночими групами, лідерами громади, вчителями, тощо - про 
підходи, які можна використати. 
Дівчата та хлопчики також можуть брати участь у зборі даних, 
при цьому використовуються різні підходи до МіО, наприклад, 
відеозйомка/фотографування змін, що відбулися в їхньому 
житті, та «підхід снігової грудки» при зборі даних від інших 
дівчаток та хлопчиків за конкретними темами або практиками, 
на додаток до звичайних опитувань та фокус-груп. 
Моніторинг - це безперервний процес, що дозволяє 
відслідковувати допомогу постраждалим співтовариствам. Це 
ключовий етап у забезпеченні гуманітарних організацій 
фактичними даними, необхідними для прийняття рішень та 
адаптації короткострокових та довгострокових стратегій. 
Прогрес вимірюється щодо цілей, встановлених у Плані 
гуманітарного реагування. Гуманітарні організації повинні 
відстежувати, чи отримують постраждалі жінки та чоловіки, 
дівчатка та хлопчики заплановані вигоди, чи задоволені вони 
продуктами та процесами та чи не вплинуть на  них 

непередбачувані наслідки. 

Підзвітність перед постраждалими групами 
населення 

Центральним елементом підходу МПК до участі є його 
прихильність до принципу підзвітності перед 
постраждалим населенням (ППН). ППН визначається як 
активне зобов'язання враховувати потреби, звітувати та 
бути притягнутими до відповідальності людьми, яким 
гуманітарні організації прагнуть надати допомогу. 

ППН фокусується на забезпеченні прав, гідності та 
захисту постраждалої спільноти в цілому, не тільки 
шляхом виявлення та задоволення потреб та вразливих 
характеристик членів спільноти, але й шляхом 
визнання та використання їх можливостей, знань та 
прагнень. Складання програми, засноване на ППН, 

спрямоване на забезпечення того, щоб усі жінки, 
дівчатка, чоловіки та хлопчики різного віку та різного 
походження серед потерпілого від кризи населення 

мали рівний та значущий доступ до: 

• інформації, своєчасної та відповідної їх 
інформаційним потребам та уподобанням, доступної 
та зрозумілої для всіх вікових, ґендерних та 
різноманітних груп; 

• легкодоступних каналів комунікації, які є 
двосторонніми, значно полегшують зворотний зв'язок 
та розгляд скарг, а також наочно забезпечують 
відшкодування збитків у разі потреби; 

 
  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

Конкретні питання, порушені у зв'язку з фізичними та 
іншими порушеннями прав людини та/або юридичними, 
психологічними чи іншими проблемами, повинні мати 
спеціальні процедури розгляду, які захищають права 
скаржника та забезпечують доступ до необхідних послуг з 
відшкодування збитків та підтримки; 

• засобів для участі в процесах прийняття рішень, які їх 
стосуються, включно зі справедливими та прозорими 

системами представництва; 

• активної участі у розробці, моніторингу та оцінці цілей 
та завдань програм. 

Більш детальну інформацію про підхід МПК до ППН 

можна знайти на сайті Цільової групи МПК з підзвітності 
перед постраждалими групами населення та захисту від 
сексуальної експлуатації та зловживань 
https://tinyurl.com/ycfwkawe.  

Дії, які ефективно забезпечують справедливе та 
повноцінне впровадження, мають дві 
характеристики: 

1.  Усі відповідні групи мають рівний доступ до 
гуманітарних послуг та допомоги. Різні ґендерні та 
вікові групи можуть отримати допомогу, якщо заходи 

адаптовані до їхніх потреб та можливостей. Жодна 
вразлива група не виключається з процесу. 

2.  Жінки та чоловіки (а також дівчатка та хлопчики, де 
це необхідно) роблять значний внесок у реалізацію 
програми та/або мають можливість висловити свою 
думку щодо адекватності програми. 

3. Програма може бути проконтрольована самими 
бенефіціарами з точки зору рівня доступу до її переваг 
та рівня задоволеності. Обидва показники розподілені 
за статтю та віковими групами. 

Як забезпечити рівний доступ до 
послуг та допомоги? 

Ґендерний аналіз визначає, як мають бути адаптовані 
послуги та допомога. Замість того, щоб надавати один і 
той же пакет послуг, який надається в кожній країні, 
допомога повинна відображати місцеві потреби, ролі та 
динаміку. У розділі С наведено приклади того, як 
забезпечити рівний доступ до послуг та допомоги, що 
надаються у кожному секторі. 

Загальні вказівки щодо забезпечення рівного 
доступу 

1. Створіть численні можливості для участі спільноти, щоб 
полегшити картування ситуації постраждалого населення та його 
гуманітарних потреб. Вони можуть включати особисті бесіди на 
зборах громади, обговорення у фокус-групах, інтерв'ю з 
ключовими інформаторами та з використанням інших платформ 
для обговорення, адаптованих до ризиків та доступності різних 
груп. 

2. Використовуйте різні потреби, ролі та динаміку для жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків (тобто ґендерний аналіз) для 
визначення конкретних дій щодо задоволення кожної потреби 
та розгляду варіантів, запропонованих жінками, дівчатками, 
чоловіками та хлопчиками. 

3. Визначте можливості для подолання структурної нерівності. 

4. Виявіть та усуньте фактори, які обмежують та ускладнюють 
доступ жінок та дівчаток до заходів та послуг. 

5. Визначте конкретні дії, які дозволять запобігти та пом'якшити 
наслідки ҐН, сексуальної експлуатації та насильства. 

6. Розробіть безпечні та чутливі механізми зворотного зв'язку та 
подання скарг, які є публічними та доступними для всіх 
постраждалих жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, за 
винятком ситуацій, коли це може становити реальну загрозу 
безпеці. 

7. Координуйте свою діяльність з діяльністю інших членів сектора, 
щоб види допомоги доповнювали один одного та усували 

більшість, якщо не всі, прогалини. 

8. Забезпечте постійне підвищення обізнаності та нарощування 
потенціалу серед партнерів шляхом використання досвіду 
спеціалістів та колег на галузевих форумах з ґендерних питань, 

віку та різноманіття та іншими способами, у рамках ширшої 
ППН15, спілкування з громадами16 та забезпечення захисту17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

60  

https://tinyurl.com/ycfwkawe


 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPLECMHEANPTTAETRIOHNEAANDDERMGOONEITSOHREINRGE  59 



 

Оперативний 
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ, ЕТАП 5 

 
 
 
 

експертний 
огляд та 
оцінка 

 
 
 
 
 

Оперативний експертний огляд - це внутрішній, міжвідомчий інструмент 
управління, який слугує для виявлення областей, що потребують негайних 
коригуючих дій. Він покликаний допомогти ГГК визначити, які покращення 
необхідні в управлінні, реалізації, координації чи звітуванні по програмі. 
Основною метою етапу оперативного експертного огляду та оцінки є надання 
гуманітарним організаціям інформації, необхідної для управління програмами 
таким чином, щоб вони ефективно, дієво та справедливо задовольняли 
конкретні потреби та пріоритети постраждалих від кризи жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків, а також створювали/зміцнювали їх потенціал. Оцінка - 
це процес, який допомагає покращити поточні та майбутні програми з метою 
досягнення максимальних результатів та впливу. 
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Поряд з оцінкою програм нам необхідно визначити, чи були досягнуті 
заплановані результати. Оцінка може бути проведена декількома 
способами шляхом вимірювання таких показників: 

• ступінь досягнення встановлених цілей для постраждалих груп населення та 
причини перевиконання чи недовиконання; 

• ступінь задоволеності серед жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків із різних груп 
населення; 

• ступінь досягнення запланованих та непередбачених результатів (як позитивних, 
так і негативних); 

• історії успіху, які слід відзначити та поширювати, а також висновки з уроків, які 
необхідно зробити, щоб внести відповідні зміни до майбутніх заходів; 

• стійкість впливу заходів після негайного реагування, що призводить до 
довгострокового відновлення та досягнень у галузі розвитку – взаємозв'язок між 
гуманітарною допомогою та розвитком; 

• економічна ефективність програм. 
 

Для забезпечення впливу, орієнтованого на людину 
та врахування ґендерних аспектів, необхідно 
переглянути методології та процеси для визначення 
передового досвіду у наданні рівної допомоги 
жінкам та чоловікам, дівчаткам та хлопчикам. 
Програми необхідно переглядати на основі рівної 
участі та доступу до послуг жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків, від самого початку  
 

 

 

 

планування проекту та до його реалізації. Також 
необхідно оцінити прогалини у програмах, 
зосередивши увагу на тому, які саме жінки, дівчатка, 
чоловіки чи хлопчики не були ефективно охоплені.  
Ґендерний маркер МПК допомагає виявити такі 
прогалини для покращення програмування та 
реагування. 

ОПЕРАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ОГЛЯД ТА ОЦІНКА  
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В процесі оцінки програм реагування можна проаналізувати вплив 
підходу із застосуванням ґендерного компоненту при розробці 
програми. Нижче наведено деякі рекомендації щодо оцінки рівня 
задоволеності та очікуваних позитивних результатів, а також щодо 
прогнозування та вимірювання загроз з метою їх подолання. 

 

Для того, щоб зрозуміти логіку наведених нижче 
розділів, необхідно знати обґрунтування, використане 
для розробки такої послідовності. Програми мають 
кінцеві цілі, які необхідно досягти при плануванні та 
розробці заходів. Такі цілі розбиваються на результати, 
які базуються на періоді часу, необхідному для їх 
досягнення, і ролі, яку вони відіграють для досягнення 
цілі. Як тільки програмні заходи заплановані, вони 

дають результати – безпосередні наслідки реалізації. 
Далі необхідно поставити собі питання, як досягнення 
цього результату вплине на цільову групу населення, 

що дає вам наступний рівень результатів - підсумки. 
Результати можуть бути короткостроковими або 

довгостроковими, в залежності від термінів, 
необхідних для того, щоб побачити результати для 
бенефіціарів. Якщо ми візьмемо за приклад програмні 
заходи, спрямовані на просування ґендерного підходу 
шляхом задоволення особливих потреб жінок і дівчат, 
результатом буде кількість проведених заходів (вони 
можуть бути різними в залежності від сектора 

реагування, в якому ви працюєте), що охоплюють жінок, дівчат, чоловіків 
та хлопчиків з метою підвищення їх поінформованості або навчання 

концепціям ґендерного підходу і т.д. Для того щоб розкрити наступний 
рівень результатів, ми повинні запитати, що стане результатом цього 
навчання та підвищення поінформованості? Це приведе нас до кінцевих 
наслідків. Як їх приклад можна навести зміну рівня поінформованості та 
знань серед цільового населення. Як тільки воно буде досягнуто, це 
відкриває шлях до досягнення цілі або впливу в рамках програми: 
ґендерний підхід буде впроваджено в цільові аспекти життя учасників. 
У двох словах, програмні заходи призводять до результатів, які, якщо 
вони будуть досягнуті, дадуть наслідки, які зумовлять досягнення цілей 
програми. 
Для того, щоб виміряти наскільки заплановані результати – результат, 
наслідки та вплив – були досягнуті, застосовуються індикатори як мірило  
для співвідношення значення отриманого результату або його опису. 

Таким чином, у нас є показники результатів, показники наслідків і 
показники впливу. 
У наведеному нижче розділі результати (цілі) визначені для одного виду 
гуманітарного реагування, а показники - для оцінки того, чи досягнутий 
результат.

 
 
 
 

  



 

ВСТАВКА B3 

Індикатори використовуються для управління моніторингом та оцінкою 
результатів, наслідків і впливу. Вони вказують на стан або рівень чого-
небудь, скеровуючи збір даних для отримання конкретної інформації для 
інформування про прогрес. 
Наведений нижче приклад є кількісним індикатором: 
Результат: жінки та чоловіки навчаються навичкам, необхідним для 
діяльності, що приносить дохід. 
Індикатор результату: кількість і відсоток жінок і чоловіків, які успішно 
завершили та пройшли курс навчання. 
Такі дані можуть бути доповнені якісними даними, щоб надати більш 
поглиблене розуміння результатів (наприклад, інтерв'ю з ключовими 
інформантами). 

 

 

 
 

ВСТАВКА B4 

Оцінка може бути проведена на двох рівнях: 
1. Постійна, систематична «полегшена» оцінка даних моніторингу програми 
з використанням зворотного зв'язку від механізмів підготовки. Така оцінка 
не спрямована на повну оцінку впливу та якості. 
2. Заходи з оцінки, такі як оцінка в режимі реального часу, 
середньострокова оцінка або остаточна оцінка/оцінка впливу. Для 
проведення оціночних заходів, швидше за все, потрібні великі ресурси та 
спеціально підготовлені, технічні та детально розроблені методики, що 
залежатимуть від цілей оцінки, щоб оцінити рівень впливу та якості. Хоча 
показники часто є кількісними, для отримання детального перехресного 
зрізу матеріалів, доказів і висновків можна використовувати як якісні 
методи (інтерв'ю з ключовими інформаторами, обговорення у фокус-
групах, складання карт, графіків, семінарів, зустрічей), так і кількісні 
методи (опитування, анкетування). 
Можливо, якісні методи навіть можуть бути статистично 

репрезентативними, наприклад, щодо вибору розміру та/або розробки 
статистики з використанням партисипативних підходів (Holland, J., Хто 
рахує? Сила партисипативної статистики, видавництво Practical Action», 
2013 р.). 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ОГЛЯД ТА ОЦІНКА 65 



66 ВКЛЮЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ 

 
 

 
 
 

 
 

Задоволеність потреб 
 
 

Задоволеність - це поняття, що стосується практично всіх програмних заходів, 

пов'язаних з безпосереднім наданням послуги або товару. Вона включає міру, в якій 

бенефіціари відчувають, що заходи задовольнили їх потреби, призвели до поліпшення 
їхньої поточної ситуації та/або якщо заходи були проведені таким чином, що 
бенефіціари це особливо відмітили (відповідні канали, належний контакт з людиною, 

час/місце). Таким чином, якщо задоволеність бенефіціарів має важливе значення для 
прийняття рішень та складання програм, то до плану МіО необхідно включити показник, 
що вимірює задоволеність. 

У процесі реалізації програми та після її завершення зібрані показники задоволеності 
покажуть, наскільки різні (ґендерні та вікові) групи вважають, що їхні потреби та 
пріоритети були задоволені. Слід пам'ятати про такі аспекти: 

• Використовуйте різні якісні та/або кількісні методи збору даних: опитування (письмові 
та усні, з окремими особами та групами), обговорення у фокус-групах та 
спостереження для визначення задоволеності наданої підтримки та виявлення 
проблем, що потребують вирішення. 

• По можливості шукайте інформацію у безпосередніх бенефіціарів: жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків відповідного віку та різних груп. Якщо це неможливо, можна 
вдатися до допомоги ключових інформаторів, які можуть дати уявлення про те, що 
відбувається, наприклад, лідерів громад, керівників медичних установ, вчителів, 
співробітників правоохоронних органів тощо. 

• Переконайтеся, що цілі були встановлені під час консультацій з різними зацікавленими 
сторонами, особливо з найбільш постраждалими жінками та чоловіками (а також 
дівчатками та хлопчиками, в міру необхідності). 

• Співвідносьте персонал та партнерів, відібраних для взаємодії та збору інформації, зі 
статтю опитуваних та різноманітністю груп, які ви збираєтеся опитати. Переконайтеся, 
що персонал пройшов навчання за етичними принципами проведення соціальних 
досліджень і знає, як стать, вік та інші фактори різноманітності впливають на 
взаємодію (культура, діалект, делікатність теми, що обговорюється), а також може 
надати відповідні направлення до спеціалістів у разі потреби. 
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1. Мета Проєкт спрямований на підвищення добробуту та гідності шляхом 
надання грошових грантів постраждалим жінкам та чоловікам 
для придбання основних продуктів харчування та нехарчових 
продуктів та оплати оренди житла протягом шестимісячного 
періоду.  

 

2. Вид діяльності Розподіл грошових грантів серед жінок та чоловіків для 
підтримки своїх сімей. 

 
  

3. Вибіркові 
показники 
(розподілені 
за статтю та 
віком) 

A.  Відсоток жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків у відповідних 
вікових групах та визначених меншинах, які повідомляють, що 
вони задоволені процесом отримання допомоги ((індикатор 
результату). 

B. Відсоток жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків, які повідомили, що 
вони задоволені характером наданої допомоги, що забезпечує 
врахування ґендерних аспектів та задоволення особливих потреб 
хлопчиків, дівчаток, жінок та чоловіків (індикатор результату).

 
  

4. Засоби 
перевірки 

C. Періодичні звіти за програмою (щомісячні, піврічні або наприкінці 
програми), що підводять підсумки за результатами окремих 
досліджень з бенефіціарами, складаються після розподілення 
допомоги (наприклад, звіти про моніторинг після розподілення 
допомоги) або після того, як бенефіціари отримали доступ до 
послуги, якої вони потребують (нехарчові продукти, грошова 

допомога або орендна плата). 
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Очікувані позитивні результати 

 
 

В процесі гуманітарного реагування є конкретні та явні переваги для жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків. Розробіть індикатори – процес, результат – з урахуванням 
ґендерного аналізу та підсумкової спеціалізованої допомоги. Оцініть, чи був доступ до 
допомоги справедливим і чи була вона спрямована на задоволення конкретних потреб, і чи 
внесла вона істотні зміни в життя жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків. Завжди розбивайте 
дані за статтю та віком (та наявністю інвалідності, якщо це можливо) та враховуйте 
фактори різноманітності, де це доцільно. Порівняйте різні показники допомоги (виплат). 
Проаналізуйте, наскільки результати корелюють зі статтю (чи є стать значущим фактором?) 
або з віком (чи відрізняються результати за віковими групами чи корелюють вони з іншими 
характеристиками різноманітності?). Потім спробуйте дослідити причини, які можуть 
спричинити таку кореляцію. Чи отримує одна група більше переваг, ніж інші? 
Якщо так, чи потрібно це змінити? (Можливо, залежно від ситуації та результатів аналізу, 
змінювати нічого не потрібно. У деяких випадках, при розробці ґендерно чутливих або/і 
ґендерно специфічних програм, жіноча стать – жінки та дівчатка – можуть отримати більше 
вигод, ніж чоловіча стать – чоловіки та хлопчики). 
У наведеному нижче прикладі пропонуються показники результатів та наслідків для 
відображення поставленої мети. Це показує, що для досягнення однієї і тієї ж мети ми 
можемо мати показники, що вимірюють безпосередній результат програмних заходів 
(наслідки), на додачу до впливу на життя учасників після отримання ними послуг. 
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1. Мета Проєкт спрямований на підвищення добробуту та гідності шляхом 
надання грошових грантів постраждалим жінкам та чоловікам для 
придбання основних продуктів харчування та нехарчових продуктів 
та оплати оренди житла протягом шестимісячного періоду.  

 

2. Вид діяльності Розподіл грошових грантів серед жінок та чоловіків для 
підтримки своїх сімей. 

 
  

3. Вибіркові 
показники 
(розподілені 
за статтю та 
віком) 

A. Відсоток жінок та чоловіків, які мають доступ до 
грошових грантів  ((індикатор результату). 

 
B. Відсоток жінок і чоловіків, які повідомили, що вони менше 

турбуються про забезпечення своїх домогосподарств предметами 
першої необхідності завдяки отриманню грошових грантів або 
непродовольчих товарів та коштів на виплату орендної плати 

((індикатор висновку). 

 
C. Відсоток жінок та чоловіків, які повідомили про зниження 

напруженості у сім'ї завдяки наданню предметів першої 
необхідності, тобто непродовольчих товарів, грошових грантів 
та/або орендної плати (індикатор висновку). 

 
D.  Відсоток жінок і чоловіків, які повідомили, що їхні сім'ї 

харчуються в міру відчуття голоду порівняно з періодом до 
проведення програмних заходів (індикатор кінцевого 
висновку).

 
  

4. Засоби 
перевірки 

E. Опитування, яке проводиться серед безпосередніх 
бенефіціарів (жінок та чоловіків) програми допомоги, 
яке може бути доповнене обговоренням у фокус-групах, 
якщо результати вимагають подальшого вивчення чи 
обґрунтування.
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Непередбачувані результати: 
негативні результати або такі, що загрожують ланцюжку результатів 

 

Усі програми, навіть розроблені із найкращими намірами, можуть дати несподівані негативні результати. Наприклад, 
незважаючи на те, що програма була спрямована на зниження рівня зараження ВІЛ, відсоток жінок, які заразилися ВІЛ, 

може збільшитися. Подальше розслідування показало, що жінки заразилися ВІЛ лише для того, щоб мати право на 
отримання грошової допомоги та пільг, передбачених для людей, які живуть із ВІЛ. Отже, коли під час аналізу кількісних 
даних виникають такі негативні результати, ваша роль полягає у тому, щоб провести подальше розслідування причин 
такого результату. Це дозволить покращити підготовку програм на майбутніх етапах, уникаючи «підводних каменів», які 
могли призвести до таких результатів. 

Проаналізуйте програму на наявність будь-яких проблем, наприклад, перешкод для доступу або негативного впливу на 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, включно з ҐЗН. Проводьте постійні консультації з жінками, дівчатками, чоловіками 
та хлопчиками. Регулярно спостерігайте, проводьте вибіркові перевірки та моніторинг, щоб виявити потенційні проблеми 
на ранній стадії. Дуже важливо проводити бесіди з жінками та дівчатками, а також чоловіками та хлопчиками з різних груп 
населення. У деяких ситуаціях соціокультурні норми вимагають, щоб розмова з жінками (або маргіналізованими членами 
спільноти) узгоджувалась із лідерами громад. Таким чином, ми можемо зменшити кількість непорозумінь, які заважають 
обговоренню і навіть призводять до насильства. Співробітники-жінки відіграють ключову роль у забезпеченні того, щоб 
жінки могли спілкуватися з жінками. За потреби відвідуйте не тільки місце реалізації програми, але й місця проживання 
людей. Після виявлення проблем, працюйте над їх вирішенням (в ідеалі – разом із постраждалими людьми) та надавайте 
відкриті консультації. 

Запобігання та пом'якшення наслідків ҐН є найважливішим компонентом будь-якої програми гуманітарної діяльності, який 
всі гуманітарні організації повинні враховувати у своїй роботі для забезпечення права жінок, дівчаток, чоловіків та 
хлопчиків на життя, вільне від насильства та зловживань. Забезпечення того, щоб кожен учасник гуманітарної діяльності 
пройшов навчання з питань захисту та застосування стандартних кодексів поведінки для боротьби з сексуальним 
насильством та експлуатацією, є попереднім, але необхідним кроком на шляху до запобігання та  пом'якшення наслідків ҐН. 

Більш того, на початковому етапі розробки менеджери програм за підтримки співробітників  відділу МіО повинні визначити 
всі потенційні загрози, які можуть порушити ланцюжок очікуваних результатів, та усунути їх до того, як виникнуть 
негативні наслідки. Нижче наведено приклади індикаторів загроз, які були розроблені для забезпечення досягнення мети 
відповідно до плану. 
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1. Мета Проєкт спрямований на підвищення добробуту та гідності шляхом 
надання грошових грантів постраждалим жінкам та чоловікам для 
придбання основних продуктів харчування та нехарчових продуктів 
та оплати оренди житла протягом шестимісячного періоду. 

 

2. Вид діяльності Чоловіки використовують грошові гранти у спосіб, який не  
покращує добробут сім'ї (цигарки, вживання алкоголю, азартні 
ігри тощо). 

 
  

3. Вибіркові 
показники 
(розподілені 
за статтю та 
віком) 

Структура споживчих витрат сім'ї не відображає витрати, які є 
пріоритетними для добробуту сім'ї (витрати на цигарки, алкоголь, 
тощо є більш пріоритетними за витрати на продукти харчування, 
ліки, тощо) (якісний показник). 

Збільшення відсотка повідомлень про виселення через 
прострочення/невиплату орендної плати серед сімей, які отримують 
допомогу для виплати орендної плати.

 
  

4. Засоби 
перевірки 

Підсумкове дослідження в цільових громадах щодо витрат та 
стану з виплатами орендної плати 

Обговорення у фокус-групах структури витрат із жінками та 
чоловіками з цільової громади
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Стабільність результатів програмних заходів 
 
 
 

Ефективна гуманітарна діяльність вимагає постійного аналізу того, наскільки 
відповідні заходи є ефективними для постраждалих громад і на скільки вони 
спрямовані на зниження вразливості та усунення корінних причин криз та 
нерівності для жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків. Затяжний характер 
низки поточних гуманітарних криз вимагає від гуманітарних організацій 
адаптації до нових ролей, які сприяють підвищенню готовності та прагнуть 
покласти край залежності від гуманітарних утручань у довгостроковій 
перспективі. Розробка показників стійкості, що враховують ґендерні аспекти та 
усувають розрив між гуманітарною діяльністю та розвитком, може включати 
такі завдання: 

• зміцнювати наявні можливості різних груп на місцях, включно 

місцевими жіночими групами, молодіжними групами, релігійними 

групами, групами меншин та групами людей з обмеженими 
можливостями; 

• розглядати та планувати стратегії виходу на початку гуманітарного 
втручання з метою зниження потреб та підвищення відповідальності, 
потенціалу та співпраці на місцях; 

• враховувати ступінь доданої вартості передбачуваної програми або 
заходів у відповідь для створення нових, інклюзивних утручань, які 
повністю використовують можливості жінок, дівчаток, чоловіків та 
хлопчиків; 

• віддавати пріоритет програмам, що сприяють якнайшвидшому 
відновленню для всіх жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків. 
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1. Мета
Зміцнення організаційного та технічного потенціалу 
низки жіночих груп та організацій як лідерів у 
провадженні гуманітарної діяльності та роботи з 
підвищення стійкості 

 

2. Вид діяльності Нарощування потенціалу ключових партнерських жіночих 
організацій для очолення, адвокації та проведення кампаній 

 
  

3. Вибіркові 
показники 
(розподілені 
за статтю та 
віком) 

A. Кількість лідерів місцевих жіночих груп, які пройшли серію 
тренінгів з лідерства, проведення кампаній та адвокації 
(індикатор результату). 

B. Кількість підтримуваних місцевих жіночих груп, які були 
запрошені на дискусійні зустрічі на національному рівні 
(індикатор висновку). 

C. Кількість підтриманих жінок-лідерів з різних місцевих груп, які 
впливають на політику місцевих та національних органів влади з 
інвестування у забезпечення готовності до стихійних лих 
(індикатор висновку).

 
  

4. Засоби 
перевірки 

Відомості про навчання, включно з записами про відвідування та 
викладом наведеного матеріалу. 

Протоколи засідань обговорень на національному рівні. 

Аналітичні записки про зміни в сфері готовності до стихійних 
лих.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гуманітарні ресурси обмежені і повинні використовуватися 
обережно, щоб максимізувати їх стійкий вплив на кожному етапі 
гуманітарної діяльності 

 

Організаціям необхідно забезпечити належне 
управління ресурсами та засобами для 
забезпечення максимального впливу на всіх 
постраждалих від кризи жінок, дівчат, 
чоловіків та хлопчиків. Часто в умовах 
швидкого настання надзвичайної ситуації брак 
часу призводить до необхідності швидко 
витратити великі суми грошей як доказ 
адекватного реагування. Для адаптації 
організаційних програм та процедур, необхідно 
відслідковувати використання ресурсів та їх 
максимально можливий і однаковий вплив на 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків. 
Економічна ефективність є надзвичайно 

складним процесом оцінки. Найпростіше визначення, яке можна 
застосувати - це розрахунок витрат за одиницю продукції (поділ 
витрат на кількість бенефіціарів). Донори зазвичай встановлюють 
контрольні показники витрат за одиницю продукції, які не можна 
перевищувати. 
Чим нижчі витрати на одиницю, тим краще, якщо результати були 
досягнуті. 
Використання ґендерно чутливого підходу в межах гуманітарного 
реагування саме собою сприяє підвищенню економічної 
ефективності. Визначаючи конкретні потреби жінок, дівчаток, 
чоловіків і хлопчиків, фахівці з гуманітарних програм можуть 
спрямувати свої зусилля на обслуговування груп населення, яке 
найбільше потребує допомоги.
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Контрольний список для інтеграції ґендерних  
аспектів у кожний етап Циклу гуманітарної програми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У цьому контрольному списку перераховані відправні точки для 
інтеграції ґендерної рівності на кожному етапі Циклу 
гуманітарної програми (адаптований з «Контрольного переліку 
щодо ґендерного аспекту у ЦГП  для польових користувачів, 
2016 р.», розробленого Управлінням ООН з координації 
гуманітарних питань). 
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ЕТАП ЦГП ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 
 

 

Забезпечення  
готовності          

» Включити ґендерні аспекти до всіх заходів щодо забезпечення готовності, 
починаючи з впровадження ґендерного балансу на зустрічах зацікавлених 
сторін, у симуляціях надзвичайних ситуацій та спільнотах практиків,  
закінчуючи навчанням персоналу з ґендерних питань в гуманітарній 

діяльності та підвищенням зацікавленості уряду. 

» Вчитися та мережуватись, обмінюючись завданнями та інформацією з 
цільовими групами та гуманітарними організаціями. 

» Забезпечити надійну інтеграцію даних, розподілених за статтю та віком 
(SADD), та ґендерного аналізу до процедур збору вихідних даних, оцінки, 
інформаційних систем, комунікації та адвокації. 

» Брати участь у створенні та впровадженні мінімальних стандартів ґендерної 
рівності при забезпеченні готовності для секторів. Забезпечити, щоб 
моніторингові процедури сприяли повторному відстеженню для забезпечення 
ефективного вирішення питань, пов'язаних із статтю, віком та 
різноманітністю. 

» Визначення місцевих організацій, що представляють інтереси жінок та 
дівчаток, у тому числі з обмеженими можливостями та з інших 
маргіналізованих груп, та координація діяльності з ними. 
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ЕТАП ЦГП ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 

 
 

Оцінка та 
аналіз 
потреб 

ПОЧАТКОВА ШВИДКА ОЦІНКА 

» Зберіть та проаналізуйте дані, розподілені за статтю, віком, наявністю 
інвалідності. 

» Проведіть консультації з жінками, дівчатками, чоловіками18 та хлопчиками з 
різних груп, щоб забезпечити повне розуміння їх конкретних обставин, 
потреб, пріоритетів та можливостей. 

» Забезпечте рівне співвідношення чоловіків та жінок у команді, яка 
проводить  оцінку. Де це можливо, включіть до складу команди спеціаліста з 
ґендерних питань та спеціаліста із захисту/ГН. 

» Використовуйте методи широкої участі, такі як обговорення у фокус-групах, 
інтерв'ю з ключовими інформаторами, процеси оцінки, такі як ранжування, 
картування громад,  польові дослідження  і т.д. і створюйте окремі групи для 
жінок, дівчаток, чоловіків і хлопчиків залежно від культурних особливостей та 
побажань. 

» Складіть карту наявних послуг, доступних для жінок, дівчаток, чоловіків 
та хлопчиків, та простежте шляхи перенаправлення для отримання 
конкретних послуг, таких як втручання при ҐН. 

 
 

ПОГЛИБЛЕНА ЗАГАЛЬНА  ОЦІНКА 

» Забезпечуйте участь жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків в 
проведенні оцінок та, де це можливо та доцільно, розбийте ці категорії 
на підкатегорії, до яких входитимуть підлітки, молодь, люди з 
обмеженими можливостями, представники ЛГБТІ-спільноти та інші. 

» Проаналізуйте конкретні пріоритети, можливості та потреби жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків у вашому секторі. 

» Пам'ятайте про можливі упередження при зборі та аналізі інформації. 
Наприклад, якщо з жінками не проводилися консультації, виявлені 
пріоритети не відображають потреб та пріоритетів усієї громади. 

» Враховуйте прогалини в інформації, особливо у випадках, коли відповіді 
та інформація різняться. 

» Відстежуйте або перевіряйте дані з різних джерел та з різних точок 
зору, щоб отримати узгоджену інформацію та підтвердити висновки. 

» Залучайте місцеві жіночі організації та жіночих лідерів, мережі ЛГБТІ та 
молодіжні організації як джерела більш точної інформації про різних 
жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків.
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ЕТАП ЦГП ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 

 
 

Стратегічне 
планування 

ПІДГОТОВЧИЙ ПРОЦЕС 

» Переконайтеся, що рівень аналізу та дані, розподілені за статтю і віком, 
доступні для процесу стратегічного планування, є настільки ретельно 
зібраними і точними, наскільки це можливо. 

» Розгляньте первинні та вторинні дані щодо аналізу ризиків. Первинні дані - 
це спеціальна інформація, зібрана для процесу планування, а вторинні дані 
- це інформація, зібрана для ширших цілей, часто для документів 
організації або державних переписів. 

» Обов'язково інтегруйте та використовуйте ґендерний маркер МПК та інші 
ґендерні маркери, що вимагаються вашою організацією та/або донорами, 
як у пропозиції, так і в реалізованій програмі. 

» Забезпечте адекватну участь та консультації з представниками ґендерно-

орієнтованих міжвідомчих та інших координаційних механізмів («ГенКап», 

Координатори з ґендерних питань, Ґендерна тематична група та підсектор 
ГЗН) для надання технічної підтримки та консультацій з проведення 
ґендерного аналізу (Визначення див. у глосарії). 

» Використовуйте партисипативні підходи, залучаючи жінок, дівчаток, 
чоловіків і хлопчиків у процеси прийняття рішень та планування програм, 
які безпосередньо впливатимуть на них, їх домогосподарства та громади, 

щоб вони були провідниками змін, а не пасивними одержувачами. 

» Використовуйте інформацію про забезпечення готовності, наприклад, 
наявні вторинні дані та аналіз ґендерних ролей та нерівності, а також ГЗН. 

 

СКЛАДАННЯ ОГЛЯДУ ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ 

» Розбийте дані по населенню за статтю, віком та іншими відповідними 
факторами різноманітності та порівняйте дані з докризовою інформацією.  

» Проведіть ґендерний аналіз становища жінок, дівчаток, чоловіків та 
хлопчиків. Вивчіть дані про чисельність населення. Проаналізуйте первинні 
та вторинні дані, щоб визначити різні аспекти кризи для жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків, включаючи їх відповідні потреби та можливості, ролі, 
контроль над ресурсами, динаміку та соціальну нерівність/дискримінацію.  

» Визначте ключові фактори ґендерної нерівності та ризики в сфері захисту в 
різних секторах. Використовуйте вже наявні ресурси, специфічні для даної 
ситуації: ґендерний аналіз в межах вашої власної агенції, якщо така є; аналіз 
підсектора ГН; країнові профілі агенції ООН-жінки; ґендерну стратегію та 
стратегію захисту ГГК; мінімальні зобов'язання ГГК/Міжвідомчої 
координаційної групи, НУО та місцеві інститути. 
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ЕТАП ЦГП ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 
 

 
 

Стратегічне 
планування 
(продовження) 

СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 

» При розробці описової частини стратегії, стратегічних цілей та 
індикаторів, спільних для агенцій питань, моніторингу заходів у відповідь 
і планів заходів у відповідь по секторах, плануйте складання програм 
заходів реагування таким чином, щоб вони відповідали ґендерним 
питанням, визначеним в Огляді гуманітарних потреб. 

» Задовольняйте як нагальні практичні потреби жінок, дівчаток, чоловіків і 
хлопчиків, так і стратегічні інтереси, що стосуються основних причин та 
факторів, що сприяють ґендерній нерівності. 

» Приділяйте пріоритетну увагу профілактиці та реагуванню на ГЗН. 

» Застосовуйте ґендерний маркер МПК та переглядайте плани щодо 
покращення врахування у програмах аспектів ґендерної рівності. 

» Застосовуйте справедливі та партисипативні підходи до залучення жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків у процеси прийняття рішень, щоб вони 
брали участь у розробці та реалізації програм, що стосуються їх інтересів 
та які включені до Плану гуманітарного реагування. 

» Забезпечуйте наочний і логічний зв'язок між виявленими потребами, 
заходами в межах програми та результатами, що відслідковуються. 

 
 

  

 

Мобілізація 
ресурсів 

» Включайте результати ґендерного аналізу до звітів про первинну оцінку, 
щоб вплинути на пріоритети фінансування для загального реагування. 

» Посилайтеся на результати ґендерного аудиту, вивчайте вже наявні 
ресурси та розставляйте пріоритети відповідним чином. 

» Підготуйте ключові повідомлення спільно з 
міжвідомчими/міжсекторальними ґендерними робочими групами (якщо 
вони створені), щоб забезпечити адвокацію технічних та фінансових 
ресурсів перед донорами та іншими гуманітарними зацікавленими 
сторонами. 

» Застосовуйте та відслідковуйте коди по ґендерному маркеру проєктів 
МПК для демонстрації врахування у програмах аспектів ґендерної 
рівності, а також узгодженості програм. 

» Регулярно звітуйте перед донорами та іншими зацікавленими 
гуманітарними сторонами про нестачу певних ресурсів.
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ЕТАП ЦГП ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 

 

Реалізація та 
моніторинг 

» Розробляйте та підтримуйте механізми зворотного зв'язку та розгляду 
скарг, що включають способи безпечного розгляду та реагування на 
відгуки та скарги як всередині агенції, так і в інших агенціях (якщо такий 

механізм може працювати на базі громади). Зверніть увагу, що 
можливість безпечного доступу до цих механізмів може бути різною для 
жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, тому необхідно передбачити 
заходи, які сприятимуть їх включенню. 

» Максимально залучайте постраждалих жінок та чоловіків до реалізації 
програми як осіб, що приймають рішення, виконавців, а також 
одержувачів допомоги. 

» Інформуйте жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків про доступні ресурси, 
а також про саму агенцію та про те, який вплив вони можуть здійснювати 
на програму. 

» Здійснюйте моніторинг доступу до гуманітарного захисту та надання 

допомоги жінкам, дівчаткам, чоловікам та хлопчикам, а також 
індикаторів, розроблених для вимірювання змін для жінок та дівчаток або 
чоловіків та хлопчиків на основі оцінених прогалин та динаміки. 

» Сприяйте досягненню ґендерного результату Плану гуманітарного 
реагування та всіх інших ґендерно-трансформаційних результатів шляхом 
координації з іншими суб'єктами зусиль з реалізації, досягнень та 
зроблених висновків. 

» Застосовуйте ґендерний маркер МПК для оцінки та покращення програм із 
забезпечення ґендерної рівності. 

   
 

Ґендер та 
операційний 
експертний 
огляд та 
оцінка 

» Проаналізуйте методики та процеси, використані у Плані гуманітарного 
реагування, щоб визначити, чи була забезпечена рівна участь жінок і 
чоловіків (і дівчаток та хлопчиків, якщо це може бути застосовно), як у 
плані їх доступу до запропонованих послуг, так і у плані їхнього рівня 
прийняття рішень при плануванні та реалізації програми. 

» По можливості, проаналізуйте проєкт за участю жінок і чоловіків, а також 
дівчаток та хлопчиків з позиції відповідних вікових груп. Оцініть, які жінки 
та дівчатка були ефективно охоплені, а які ні і чому. 

» Поділіться з сектором кодами ґендерного маркера МПК (етап моніторингу) і 
колективно сплануйте, як обмінюватися передовим досвідом та усувати 
недоліки. Проаналізуйте рівні задоволеності користувачів, вигоди та 
проблеми проєкту для покращення практики та адаптації проєкту (де це 
застосовно). 

» Оцініть вплив на жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, як зазначено в 
Посібнику Групи ООН з оцінки «Інтеграція прав людини та ґендерної 
рівності в процедуру оцінки».

 
  



 

 

Ключові підходи до 
ефективного гуманітарного реагування 
з інтегрованим ґендерним компонентом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У той час як окремі агенції несуть відповідальність за забезпечення того, щоб 
їхні відповідні програми реагування відповідали конкретним потребам жінок і 
дівчаток, існує ряд ключових підходів, які гуманітарна спільнота загалом має 
застосовувати для забезпечення ефективного гуманітарного реагування з 
інтегрованим ґендерним компонентом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80   ВКЛЮЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ 



КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ 81  

 
 

 

Координація 
 
 
 
 
 

Координація необхідна для ефективної підготовки програм та 
ефективного реагування. Коли йдеться про впровадження ґендерного 
аспекту гуманітарної допомоги, спільне планування – обмін 
інформацією та співпраця в межах системи ООН та з міжнародними 
учасниками, включно з НУО та місцевим громадянським суспільством 
– має вирішальне значення.
Створення міжвідомчої/міжсекторальної 
ґендерної робочої групи є одним із засобів 

покращення координації, особливо в тих випадках, 
коли призначені радники з ґендерних питань та 
організації з конкретним досвідом. Основна мета 
мережі - сприяти діалогу, забезпечуючи 
інформування людей про ключові питання та події з 
точки зору зміни ролей, потреб та умов життя жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків у постраждалій 
громаді. Це засіб заохочення до більшої інтеграції 
ґендерних аспектів у всі програми. 

До складу міжвідомчої/міжсекторальної 
ґендерної робочої групи входять представники 
уряду, громадянського суспільства, НУО та агенцій 

ООН як на національному, так і на місцевому рівнях. 
Проте мережа ефективна лише настільки, наскільки 
ефективними є її члени, і якщо учасники не є 
високопосадовцями або не мають досвіду у вирішенні 
ґендерних питань, вони не можуть бути повністю 
ефективними. 

У складних чи масштабних надзвичайних ситуаціях 
необхідний міжвідомчий ґендерний експерт чи 
радник для Координатора з гуманітарних питань для 
надання технічної та управлінської підтримки 
практикам, а також для коригування програм з метою 
забезпечення кращої координації та інтеграції 
ґендерних аспектів. 

Радники з ґендерних питань можуть давати поради та 
рекомендації іншим технічним експертам. Вони 
сприяють процесу інтеграції ґендерної проблематики у 
всі заходи в межах скоординованих гуманітарних 

зусиль, але не несуть одноосібної відповідальності за 
цей процес. Вони можуть допомогти вам обдумувати, 

планувати та розробляти заходи з оцінки та програмні 
заходи таким чином, щоб врахувати ґендерні аспекти. 
Вони можуть вказати на прогалини в інформації та 
даних. Часто вони знають про наявні місцеві жіночі 
організації, які можуть надати додаткову інформацію та 
поділитися думками для вирішення складних проблем. 
Через роботу міжвідомчої/міжгалузевої 
робочої групи з ґендерних питань вони можуть 
забезпечити зв'язок між секторами. 

Крім координації з міжвідомчою/міжгалузевою 
робочою групою з ґендерних питань та 
радником з ґендерних питань, важливо, щоб усі суб'єкти 
при координації, оцінці, визначенні пріоритетів та 
реалізації програм постійно ставили основні питання: чи 
задовольняють вони різні потреби жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків? Чи включають вони жінок і 
чоловіків у процес прийняття рішень, спираючись на 
їхній потенціал? Незалежно від того, чи порушують ці 
питання працівники охорони здоров'я, служб доставки 
продовольства, спостерігачі за дотриманням прав 
людини, експерти з водопостачання та санітарії або 
працівники установ з протимінної діяльності, вони 
актуальні для забезпечення ефективного реагування. 
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Які елементи ефективної 
координації з ґендерних питань? 

Жодний окремий захід, окремий суб’єкт  або 
організація самі по собі не можуть ефективно 
задовольнити різноманітні потреби жінок і чоловіків, 
особливо якщо інші структури на місцях не 
враховують ці ґендерні аспекти. Для забезпечення 
ефективності важливо, щоб 
міжвідомча/міжсекторальна робоча група з 
ґендерних питань могла: 

• Водночас оцінити ситуацію та потреби. 

Оскільки ґендерні питання стосуються всіх сфер 
діяльності, корисно і важливо для 
міжвідомчої/міжсекторальної ґендерної 
робочої групи проаналізувати соціальну, 
політичну, економічну та військову ситуацію, 

оскільки вона впливає на жінок, дівчаток, чоловіків 
та хлопчиків, і хлопчиків зокрема, а також на їх 
безпосередні потреби у виживанні. Це забезпечує 

краще розуміння динаміки та впливу надзвичайної 
ситуації або кризи, а також дозволяє практикам на 
місцях визначити практичні шляхи спільної роботи, 
забезпечити участь місцевих суб'єктів та вжити 

заходів щодо нарощування потенціалу персоналу на 
місцях, а також місцевих суб'єктів у галузі 
ґендерного аналізу та розробки програм. 

• Розробити спільні стратегії. Допомога є 

найбільш ефективною, коли всі учасники  

та партнери поділяють цілі та здатні визначити загальні 
пріоритети. Що стосується аналізу ґендерних аспектів, 
нездатність встановити загальні пріоритети може призвести до 

реалізації короткострокових програм, які розробляються без 
розуміння того, як вони можуть бути розширені для задоволення 
більш широких потреб. Крім розробки загальних стратегій, 
суб'єкти повинні розробити спільні інструменти для ґендерного 
аналізу, оцінки та аналізу ступеня ґендерної чутливості програм. 

• Скликати координаційні форуми. Зустрічі за участю всіх 
суб'єктів, включаючи донорів, представників місцевих та 
державних органів влади та гуманітарних працівників, необхідні 
для планування ґендерно чутливої діяльності. Зустрічі можуть 
допомогти не тільки підвищити обізнаність зацікавлених сторін 
про різні потреби жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, а 
також і забезпечити, щоб вони у перспективі допомагали в 
інформуванні та формуванні заходів у всіх секторах. 

• Виділяти достатні кошти на координацію. Для 
досягнення цього важливо, щоб механізми координації бралися 

до уваги агентствами-членами міжвідомчої/міжгалузевої 
ґендерної робочої групи при виділенні ґендерного бюджету 
для здійснення гуманітарного втручання. Одним із прикладів є 
складання бюджету по ґендерним питанням для персоналу з 
гуманітарної діяльності для забезпечення того, щоб агенція мала 
досвід, необхідний для адекватного включення ґендерної 
проблематики до своїх програм з гуманітарного реагування та 
участі у скоординованій роботі з досягнення ґендерної рівності. 

 
 

Контрольний перелік для оцінки зусиль з ґендерної координації у 
надзвичайних ситуаціях 

1. Один або кілька ґендерних експертів прямують до місця надзвичайної ситуації. 

2. Ґендерні мережі створюються як на національному, так і на місцевому рівнях з включенням 

представників від усіх кластерів/секторів. Вони проводять регулярні зустрічі та систематично оцінюють 
та повідомляють про ґендерні аспекти кожної сфери діяльності, а також про прогалини та прогрес у 
досягненні поставлених завдань. 

3. Дані з розбивкою збираються, аналізуються та використовуються при плануванні та реалізації 
програм. 

4. Ґендерний аналіз та дані з розбивкою за статтю є звичайною частиною механізмів звітності 
агентства. 

5. Кожен сектор/кластер має ґендерний план дій та регулярно звітує про стан ґендерних показників, 
представлених у Ґендерному довіднику МПК. 

6. Ґендерні аспекти інтегровані у тренінги, що проводяться для польових працівників у всіх 
секторах/кластерах та з наскрізних питань. 
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ЗРАЗОК ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ  МІЖВІДОМЧОЇ/ 
МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ҐЕНДЕРНИХ 
ПИТАНЬ 

 
 

 

Мета Міжвідомча/міжсекторальна ґендерна робоча 
група підтримуватиме та проводитиме заходи для 
забезпечення того, щоб ґендерні аспекти усіх 
кластерів/секторів були враховані у надзвичайних 
ситуаціях. 

 

Головуючий орган Хорошим варіантом є агентство з великим досвідом з 
ґендерних питань або об'єднана головуюча 
структура. 

 

Склад • Усі керівники секторів та кластерів повинні направити до 
робочої групи представників-високопосадовців. 

  • До складу повинні також входити місцеві жіночі групи, 
НУО, агенції ООН та представники відповідних державних 
міністерств. 

Діяльність • Переконайтеся, що ґендерний аналіз ситуації було проведено 
на ранніх етапах реагування, задокументовано та надано всім 
учасникам для використання. 

• Сприяйте створенню мереж та обміну інформацією з ґендерних 
аспектів з урахуванням усіх напрямків роботи з надання 
допомоги та захисту. 

• Використовуйте Керівництво з ґендерних питань МПК як 
інструмент для надання рекомендацій щодо обліку ґендерних 
аспектів у різних кластерах/секторах. 

• Підвищуйте обізнаність громадськості та виступайте на захист 
ґендерних питань. 

• Забезпечте наявність та використання даних з розбивкою за 
статтю. Надавайте допомогу у зборі та аналізі таких даних та, 
при необхідності, проведіть відповідне навчання. 

• Підтримуйте партнерські відносини між організаціями 
громадянського суспільства, урядом та спільнотою ООН/НУО. 

• Надавайте допомогу у підготовці ґендерно чутливих планів 
дій для кожного сектора/кластера. 

• При необхідності організуйте навчання щодо ґендерних 
аспектів надзвичайних ситуацій. 

• Регулярно проводьте зустрічі та надавайте звіти Координатору 
з гуманітарних питань. 

• Регулярно відслідковуйте прогрес у галузі обліку ґендерних 
аспектів за допомогою Ґендерного довідника МПК. 
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Участь 
 
 
 
 
 

І жінки, і чоловіки мають право брати участь у прийнятті ключових 
рішень, які впливають на їх добробут та добробут їхніх родин та 
громад. Кожна група населення, що постраждала від кризи, має 
особливі потреби та можливості, засновані на їх статевій та віковій 
приналежності та інших аспектах різноманітності (таких як 
інвалідність, етнічна, релігійна та мовна ідентичність). Дуже 
важливо заохочувати групи до участі, щоб вони могли висловлювати 
свої потреби та проблеми, впливати на рішення та робити свій 
внесок у розвиток власних навичок. Без можливості участі люди 
втрачають почуття власної гідності, самоповаги та самостійності. 
Коли гуманітарна діяльність враховує потреби, можливості та 
пріоритети жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, вона стає більш 
ефективною та розширює їх можливості. 

 

Участь не означає пасивне включення. Участь має 
означати активний і значущий внесок усіх, хто 
постраждав від надзвичайної ситуації, починаючи з 
розробки та закінчуючи реалізацією та оглядом 
програми. Значний внесок включає голоси та думки всіх 
постраждалих жінок, дівчаток, чоловіків та хлопчиків, 
які допомагають організаціям краще зрозуміти потреби 
та розширити права та можливості постраждалих членів 
громади. 

Значуща участь різних жінок, дівчаток, 
чоловіків та хлопчиків на всіх етапах 
гуманітарної діяльності означає включення 

якнайбільше з наступних шести методів. 

Додаткові ресурси 

• Інструмент УВКБ ООН для проведення 
партисипативних оцінок в операціях, 
https://tinyurl.com/yavwnset  

• Інструмент ЮНІСЕФ для оцінки на 
основі широкої участі, 
https://tinyurl.com/yabo95cw  

• Підходи ВПП, засновані на 
широкій участі, 

https://tinyurl.com/y8mgvvah  

• МПК та інші інструменти Принципу 
підзвітності перед постраждалим 
населенням (ППН)  та захисту від 
сексуальної експлуатації та 
насильства, 

https://tinyurl.com/y7ochu3a  

 

 
  

https://tinyurl.com/yavwnset
https://tinyurl.com/yabo95cw
https://tinyurl.com/y8mgvvah
https://tinyurl.com/y7ochu3a
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1. Провести оцінку за участю усіх 
зацікавлених сторін 

• Оцінки на основі широкої участі та інформаційно-

роз'яснювальна робота мають проводитися 

починаючи з ранніх етапів та продовжуватись на всіх 
етапах гуманітарної діяльності. Проводьте оцінки19 

для того, щоб зрозуміти наявні бар'єри для доступу 
до програми, з якими стикаються всі постраждалі 
від кризи. Розмовляйте окремо з жінками, 
дівчатами, чоловіками та хлопчиками та забезпечте, 
щоб заходи були повністю обґрунтовані з 
урахуванням їх рекомендацій та потреб. Забезпечте 
реалізацію заходів, що сприяють повноцінній участі 
всіх жінок та чоловіків (наприклад, догляд за 
дітьми, відшкодування проїзду, ґендерно-

орієнтовані фокус-групи тощо). 

• Не беріть участі в гуманітарному реагуванні із 
упередженими уявленнями про те, які механізми 

працюють, а які ні. Правда полягає у тому, що є 

загальні рекомендації щодо проведення заходів; тим 
не менш, вони потребують адаптації перед тим, як 
будуть застосовані. Найкращим чином можуть 
забезпечити вам адаптацію ваших заходів люди з 
різних верств населення, які входять до цільових 

груп: за статтю, інвалідністю, освітою, расою, 
орієнтацією (сексуальною, релігійною, культурною, 
тощо). 

• Докладнішу інформацію щодо оцінки див. у розділі 
«Оцінка та аналіз потреб» на стор. 30-43. 

2. Прийняти підходи, орієнтовані 
на громаду 

• Дотримуватись етичних принципів проведення 
соціальних досліджень при зборі будь-якої 
інформації від безпосередніх бенефіціарів і не 
допускати завдання їм шкоди. 

• Інформуйте жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків про 
їх права і обов'язки. 

• Проводьте консультації, щоб мотивувати всю 

громаду до співпраці в боротьбі з кризою. 
Пропагуйте додаткові переваги участі всіх жінок, 
дівчат, чоловіків та хлопчиків у діяльності громади, 

включно з прийняттям рішень. 

• Надавайте пріоритет розбудові наявних у громаді 
структур, зв'язків і систем. 

• Сприяйте створенню груп, що складатимуться з жінок, 
дівчаток та молоді, у громадах та надавайте їм 
можливість взяти на себе роль лідерів. 

• Надавайте колективні можливості для жінок, 
дівчат, чоловіків та хлопчиків, які приносять 
користь усій громаді. 

3. Визначити місцеві групи, 
мережі та соціальні 
колективи 

• З самого початку проведення гуманітарної діяльності 
виявляйте місцеві групи, зокрема неформальні мережі 
жінок, молоді, організації інвалідів та ЛГБТІ-спільнот. 

Сюди також входять чоловічі групи, які можуть бути 
залучені як союзники. 

• Зрозумійте нагальні потреби місцевих груп та 
розгляньте способи підтримки їхньої участі у розробці, 
реалізації та моніторингу програм. 

• Розвивайте їхній потенціал, наприклад, шляхом 
надання навчання та невеликих грантів. 

• Заохочуйте розширення місцевих груп, пов'язуючи їх з 
іншими мережами чи групами. Наприклад, надавайте 

транспорт або можливості проведення форумів для 
обміну інформацією. 

• Заохочуйте активне та справедливе представництво 
жінок та чоловіків різних вікових груп та з різних 
верств суспільства у комітетах, у тому числі на 
посадах, пов'язаних із прийняттям рішень. 

• Забезпечте місцевим групам право голосу та роль у 
координації. 

• Визнавайте, що місцеві групи особливо цінні у 
поширенні інформації, захисті інтересів спільноти, 
організації зустрічей, вирішенні конфліктів та як 
ресурс у цілому. 

• Створіть стійкі механізми координації після виявлення 
місцевих суб'єктів та мереж для підтримки їх участі. 

4. Сприяти навчанню та 
обміну інформацією 

• Інформуйте всі групи про їх права на доступ, участь і 
управління щодо планування та здійснення гуманітарної 
діяльності. 

• Включайте представників місцевих груп - особливо жінок, 
осіб з обмеженими можливостями, представників ЛГБТІ-
спільноти та молодіжних груп і неформальних груп - в 
мережі навчання та обміну інформацією. 

• Проводьте тренінги по таким темам, як мобілізація громади, 

а також професійне навчання навичкам, які дозволяють 
членам групи брати участь у гуманітарній діяльності.
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5. Впроваджуйте представницький  та 
заснований на широкій участі 
процес планування 

• Переконайтеся, що час проведення зустрічей 
оголошується заздалегідь і через засоби масової 
інформації, доступні для жінок, дівчат, чоловіків і 
хлопчиків, включно з людьми з обмеженими 
можливостями, малограмотними та представниками 

мовних меншин. 

•  Якщо необхідно об'єднати ці групи, усуньте будь-

які бар'єри, які можуть бути обумовлені ґендерними 
нормами, наприклад, голоси чоловіків та хлопчиків 
мають більшу вагу, ніж голоси жінок, тоді як голоси 
жінок переважають над голосами дівчаток. 
Запитання, з якими стикаються ЛГБТІ, часто 
табуйовані. Необхідно подбати про те, щоб 
забезпечити участь усіх постраждалих дітей 
значним, доступним та безпечним чином. 

• Пам'ятайте про зобов'язання, які можуть стати 
перешкодою для участі у зборах/консультаціях, та 
усувайте їх. Наприклад, забезпечте громадські 
дитячі садки, щоб звільнити жінок від їхніх 
неоплачуваних обов'язків для догляду за дітьми. 

• Незважаючи на важливість залучення чоловіків та 
хлопчиків у питання ґендерної рівності, бесіди з 
деяких питань, таких як здоров'я, гігієна та 
насильство, можуть проводитись окремо для жінок, 
дівчаток, чоловіків та хлопчиків. 

• Слідкуйте за тим, щоб зустрічі з планування та 
обговорення з жінками та дівчатками проводилися 
жінками, оскільки це доречно з огляду на культуру. 

Якщо необхідні перекладачі, запрошуйте жінок і 
чоловіків (якщо це не захід тільки для жінок і 
дівчаток, у цьому випадку чоловіки не повинні бути 
присутніми). 

•  Участь у плануванні програми не повинна 
реалізовуватись ціною перевантаження жінок чи 
чоловіків. Майте на увазі, що заохочення жінок до 

активнішої участі може означати збільшення 
обов'язків для жінок, а чоловіки можуть не оцінити 
те, що, на їхню думку, є зміною влади. 
Обговорюйте такі проблеми та можливі рішення як 
з жінками, так і з чоловіками. 

• Подбайте про безпечні місця для зустрічей та 
доступний час для всіх. Використовуйте наявні 
структури та механізми для проведення зустрічей, 

таких як школи, клуби здоров'я, культові об’єднання/місця 
зустрічей. Якщо жінки не присутні або їхні голоси не можуть 
бути почуті в наявних структурах або громадських форумах, 
шукайте інші способи, за допомогою яких місцевий жіночий 
персонал або громадські волонтери можуть дізнатися про 
думки та відгуки жінок. 

 

6. Забезпечити підзвітність перед 
населенням, яке зазнало впливу, шляхом 
управління двосторонніми каналами 
зв'язку, що забезпечують механізми 
зворотного зв'язку та розгляду скарг 
 

• Вживайте спеціальних заходів, щоб кожен член громади знав 
про існування механізмів зворотного зв'язку та розгляду скарг 
та розумів, як ними користуватися. 

• Своєчасно реагуйте на відгуки та вживайте заходів щодо 
поданих скарг. 

• Зміцнюйте довіру як підзвітний член громади. Інформуйте 
жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків про вашу організацію та 
про те, як вона працює. Звітуйте перед громадою про хід 
реалізації програми та інформуйте учасників про те, як їхній 
внесок та участь сприятимуть досягненню результатів. 

• Виявляйте та усувайте будь-які бар'єри на шляху до механізмів 
подання скарг, з якими стикаються жінки, дівчатка, чоловіки та 
хлопчики, у тому числі найбільш маргіналізовані, наприклад, що 
постраждали від ҐН. Найбільш маргіналізовані групи включають 

таких осіб як особи, з обмеженими можливостями, такі, що 
пережили ҐН, підлітки та представники ЛГБТІ-спільноти. 

• Можливі механізми зворотного зв'язку включають: обговорення 
у групах, розділених за статевою ознакою; жінки та чоловіки 
громади, що виступають як координатори; анонімні скриньки 
для зворотного зв'язку, які залишаються в доступних місцях. 
Там, де конфіденційність має вирішальне значення, 
зустрічайтеся з людьми, які постраждали від кризи, або з 
групами в безпечних місцях на їх вибір. 

• Якщо можливо, організуйте гарячі лінії для подання скарг або 
використовуйте систему текстових повідомлень. Важливо, 
однак, спочатку отримати чітке уявлення про те, як часто 
жінки, дівчатка, чоловіки та хлопчики користуються 
телефонами та Інтернетом та яким чином. Використовуйте 
технології, що відповідають віку. 

• Забезпечте належний нагляд за механізмами зворотного зв'язку 
та механізмами подання скарг. Вони повинні бути безпечними, 
доступними, 
конфіденційними та забезпечувати достатнє та своєчасне 
реагування та допомогу у разі потреби. 
Необхідно співпрацювати з сектором захисту та, по можливості, 
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з механізмом розгляду скарг на рівні громади 

та/або Цільовою групою захисту від 
сексуальної експлуатації та зловживань, щоб 
забезпечити належний процес 

щодо наявності та готовності 

персоналу приймати та реагувати на скарги, особливо 
пов'язані з насильством, включно з сексуальною 

експлуатацією та наругою з боку гуманітарних 
організацій або інших осіб, груп та організацій.
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Список контрольних запитань для забезпечення  рівної участі 
 
1. Жінки та чоловіки різного віку, які постраждали від гуманітарних надзвичайних ситуацій, 
отримують інформацію про програму та мають можливість висловити свої зауваження на всіх 
етапах циклу програми. 

2. Досягається збалансоване представництво жінок та чоловіків у всіх групах. 

3. Програми ґрунтуються на добровільній співпраці постраждалого населення. 

4. Існують спеціальні форуми для участі жінок та молоді. 

5. Цілі програм відображають потреби, проблеми та цінності всіх верств населення, які 
постраждали від гуманітарних надзвичайних ситуацій. 

6. Результати оцінки доводяться до відома всіх зацікавлених організацій та осіб. 

7. Створено механізми, що дозволяють усім верствам постраждалого населення робити свій 
внесок та отримувати зворотний зв'язок за програмою. 

8. Для маргіналізованих осіб, наприклад, для людей, які не полишають дім, інвалідів або інших 
осіб, у яких можуть виникнути проблеми з доступом до послуг, організовуються спеціальні 
заходи з урахуванням віку та статі. 

9. Програми розроблені таким чином, щоб максимально використовувати місцеві навички та 
можливості, включно з навичками та можливостями жінок та молоді. 

10. Ґендерно чутливі програми розроблені з урахуванням місцевих можливостей та не 
підривають власні стратегії подолання чи інші стратегії жінок, дівчаток, хлопчиків та чоловіків. 

11. Програми підтримують, спираються та/або доповнюють ґендерну сприйнятливість наявних 
послуг та місцевих інституційних структур. 

12. Під час довгострокової розробки ґендерно чутливих програм проводяться консультації з 
місцевими та національними урядовими організаціями. 

13. Тренінги та семінари проводяться із залученням представників громад та місцевих груп та 
мереж, таких як молодіжні групи, жіночі організації та інші колективи. 
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Пом'якшення наслідків та реагування на ґендерне 
насильство 

 
 
 
 
 

Гуманітарні кризи підвищують ризики захисту для жінок, дівчат, 
чоловіків та хлопчиків, оскільки кризи послаблюють або руйнують 
звичайні неформальні та офіційні механізми захисту. Жінки, 
дівчата, представники ЛГБТІ-спільноти та люди з обмеженими 
можливостями часто наражаються на високі ризики, оскільки 
кризові ситуації посилюють наявні недоліки та дискримінацію. Проте 
чоловіки та хлопчики також є жертвами ҐН, особливо у гуманітарних 
ситуаціях, пов'язаних із конфліктами. 

 

Хоча кластер захисту покликаний забезпечити захист усіх 
осіб, що постраждали від кризи, кожна гуманітарна 

організація та кластер несуть відповідальність за це та 
дотримання принципу «не нашкодь» у межах своїх 
конкретних кластерів та секторів роботи. Запобігання ҐН та 
відповідь на ҐН є ключовим міжсекторним пріоритетом у 
підготовці програм із захисту та вимагає скоординованих 
зусиль для того, щоб усі сектори вирішували цю проблему 
при плануванні та реалізації своїх заходів у відповідь. 
Усі зацікавлені сторони – гуманітарні організації, несуть 
відповідальність за захист усіх людей, які постраждали від 
криз, шляхом: 

•  зниження ризику ҐН шляхом реалізації стратегій 
щодо запобігання та пом'якшення наслідків на 
всіх етапах гуманітарної діяльності – від початку 

надзвичайної ситуації до стадії відновлення; 

• підвищення стійкості шляхом зміцнення 
національних та громадських систем, що 

запобігають та пом'якшують наслідки ҐН, а також шляхом надання 
жертвам та тим, хто наражається на ризик ҐН, доступу до 
спеціалізованої допомоги та підтримки; 

• сприяння відновленню спільнот та громад шляхом підтримки 
місцевого та національного потенціалу для створення 
довгострокових вирішень проблеми ҐН. 

  

Для цього обов'язково необхідно співпрацювати з сектором захисту та, по 
можливості, з механізмом розгляду скарг на рівні громад та/або Цільовою 
групою захисту від сексуальної експлуатації та зловживань, щоб 
забезпечити відповідний процес та готовність персоналу приймати та 
реагувати на скарги, особливо пов'язані з насильством, включаючи 
сексуальну експлуатацію та зловживання з боку гуманітарних організацій 
або інших осіб, груп та організацій. 
 

Додаткові ресурси 

•  Керівництво МПК з інтеграції заходів щодо боротьби з ґендерним 
насильством у гуманітарну діяльність (2015).
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Запобігання та пом'якшення ґендерного насильства є найважливішим 
компонентом будь-якої програми гуманітарної діяльності, і кожен учасник 
гуманітарної діяльності має враховувати цей підхід у своїй роботі для 
забезпечення прав жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків на життя та 
існування без насильства та зловживань. Забезпечення того, щоб кожен 
учасник гуманітарної діяльності пройшов навчання з питань захисту та 
стандартних кодексів поведінки для боротьби з сексуальним насильством 
та експлуатацією, є попереднім, але необхідним кроком на шляху до 
запобігання та пом'якшення ҐН. 
 
ЗАХИСТ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАРУГИ

 

Захист від сексуальної експлуатації та наруги 

(PSEA) відноситься до обов'язків міжнародних 

гуманітарних організацій, організацій, що займаються 
питаннями розвитку та підтримання миру 

щодо запобігання випадкам сексуальної експлуатації та 
наруги, скоєних персоналом Організації Об'єднаних Націй, 
НУО або міжурядових організацій щодо постраждалого 

населення; створення конфіденційних механізмів звітності; 
і якнайшвидшого вживання безпечних та етичних заходів, 
якщо інциденти все ж таки мали місце. 

 

PSEA є важливим аспектом запобігання ҐН, тому зусилля з 
PSEA повинні бути пов’язані з досвідом та програмами щодо 
ҐН, особливо для забезпечення дотримання прав 
постраждалих та інших керівних принципів. 
Ці обов’язки визначаються Координатором з гуманітарних 
питань/Координатором-резидентом та окремими 
установами. Таким чином, докладні вказівки щодо PSEA не 
входять до компетенції цих рекомендацій. Однак 
рекомендації повністю підтримують мандат Бюлетеня 
Генерального секретаря та містять кілька рекомендацій 
щодо включення стратегій PSEA в політику агенцій та 
охоплення громад. Детально рекомендації доступні на веб-
сайті Робочої групи МПК AAP/PSEA: 
https://tinyurl.com/ycfwkawe  
– Рекомендації МПК щодо ҐН 2015.
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Трансформаційні зміни 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансформаційні зміни - це фундаментальні, довгострокові зміни. 
Вони виходять за рамки задоволення нагальних потреб жінок, дівчат, 
чоловіків та хлопчиків. З точки зору ґендерної рівності, це означає 
зміни в структурі та культурі суспільства, а також у способі мислення та 
переконаннях20. Оскільки криза руйнує наявні структури та механізми, 
вона здатна кинути виклик і змінити ґендерні ролі та динаміку влади. 
Вона може стати можливістю для вирішення проблем структурної 
нерівності і, таким чином, забезпечити реалізацію трансформаційних 
змін. У той же час важливо, щоб сприяння таким змінам було 
засноване на тих змінах, яких прагнуть жінки і дівчатка. 

 

У ході дискусій про взаємозв'язок між гуманітарною 
допомогою та розвитком визнається, що 
забезпечення значуще стійкого впливу у ситуації 
нестабільних держав, лих та конфліктів вимагає 
взаємодоповнюючих дій гуманітарних організацій 
та організацій, що займаються питаннями розвитку. 
У зв'язку з цим розширення прав та можливостей 

жінок і дівчаток поширюватиметься не 

тільки на їхні ролі у реагуванні на кризи, а й на розвиток 
допомоги, розбудови миру та безпеки, посередництво, 
примирення та відновлення, запобігання конфліктам та 
кризам. 
Залучення та лідерство місцевих жінок має вирішальне 
значення для успішних результатів цих зусиль, тому 

необхідно сприяти та створювати умови для цього. 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 

 
Трансформаційні зміни: 
 

• Кидають виклик нерівним владним відносинам між 
жінками, дівчатками, чоловіками та хлопчиками, щоб 
жінки та дівчатка брали владу у свої руки для реалізації 
своїх прав з гідністю та нарівні з чоловіками. 

• Кидають виклик нерівним владним відносинам на всіх 
рівнях інституцій та всюди, де виявляються ґендерні 
владні відносини: на рівні індивіда, домогосподарства, 
громади, на національному та глобальному рівнях. 

• Належать до структурних змін, тобто усувають докорінні 
причини проблеми, а не її симптоми. Це вимагає 
перегляду та пропозиції альтернатив для: (i) 
дискримінаційних соціальних норм, відносин, переконань 
та структур, які створюють та закріплюють дискримінацію 

щодо жінок та дівчаток; та (ii) дискримінаційної політики 
та практики урядів, установ, та підприємств. Це може 
статися, коли уповноважені суб'єкти будуть залучені до 
відповідальності. 

• Передбачають широкомасштабні та стійкі зміни у  

довгостроковій перспективі. Цей процес змін повинен 
починатися з аналізу ґендерної та соціальної дискримінації в 

конкретній ситуації. 

• Сприяють партисипативній, інклюзивній та консолідованій 

ролі жінок у всіх гуманітарних, миробудівних та 
розвиваючих стратегіях, заходах та результатах, 
включно з реагуванням на кризи, процесами відновлення, 
допомогою з метою розвитку, миробудування та безпеки, 

посередництвом, примиренням та відновленням, а також 
запобіганням конфліктам та кризам. 
 

Забезпечення активної участі місцевих жінок і жіночих 
організацій є найважливішим першим кроком для 

сприяння трансформаційним змінам. Це виходить за межі 
консультацій з постраждалими жінками та дівчатками та 
включає нарощування потенціалу місцевих жінок шляхом 
надання їм можливості здобути фінансову незалежність, 
лідерські здібності та грамотність та навички адвокації, а 
також сприяння тому, щоб їх голоси і думки були почуті і вони 
могли стати провідниками змін у своїх спільнотах. 
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