
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПРЕЗЕНТУЄ НОВІ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ТА
СПРИЯННЯ ГЕНДЕРНІЙ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 
Презентація нових проектів ЄС відбулася 4 вересня в Києві. У 
вступній прес-конференції взяли участь: Голова Управління 
програм допомоги Представництва Європейської Комісії в 
Україні пані Лаура Гараняні, Постійний Представник Програми 
Розвитку ООН в Украіні пан Френcіс О´Доннелл, Національний 
кореспондент Міжнародної організації праці пан Василь Костриця 
та представник Ради Європи пані Данута Вишневська-Казалс. 
Проект "Права жінок в Україні" буде реалізовувати Програма Розвитку ООН. Цей проект допоможе  Україні 
підготувати і впровадити законодавство з питань гендерної рівності, створити освітні матеріали, вільні від 
гендерних стереотипів, та інтегрувати принципи гендерної рівності до освітнього процесу. Бюджет проекту 
складає 5.7 млн. євро, 5.4 млн. з яких фінансує Європейська Комісія. 
Проект "Гендерна рівність у світі праці" реалізуватиме Міжнародна організація праці в партнерстві з урядовими
структурами, працедавцями та профспілками. Цілями проекту є попередження дискримінації за ознакою статі у
трудових відносинах, сприяння діяльності жінок-підприємців, розробка гендерно-чутливих програм та послуг у
сфері працевлаштування. Загальний бюджет цього проекту складає 1.2 млн. євро, в якому внесок Європейської
Комісії – 1.1 млн. євро. Окремий проект Ради Європи буде спрямовано на аналіз та вдосконалення українського
законодавства з питань гендерної рівності, захисту прав дітей, попередження сексуальної експлуатації у
відповідності до таких європейських механізмів як Європейська соціальна хартія, Конвенція Ради Європи щодо
захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства та інших. Бюджет проекту – 1.2 млн.
євро, з якого 1.1 млн. євро фінансує Європейська Комісія. 

ЄВРОСОЮЗ ТА ПРАВА ЖІНОК І ДІТЕЙ 
Гендерна рівність є дуже важливою для Європейського Союзу. Це було закладено до
законодавства ЄС ще з часу підписання Римської Угоди понад 50 років тому.
Євросоюз зіграв ключову роль в усуненні нерівності та в зміцненні рівності між
чоловіками й жінками та заклав чіткі законодавчі принципи гендерної рівності до
законодавства ЄС, яке мають поважати всі його теперішні й майбутні члени. Так
само, права дітей безпосередньо зазначені в Хартії фундаментальних прав ЄС. 
Європейська комісія також здійснює програму Daphne, метою якої є 
запобігання та подолання насилля над дітьми, підлітками та жінками 
(http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm). 
Ця програма стимулює недержавні організації до дії в європейських мережах та 
допомагає їм реалізувати інноваційні проекти, результати яких можуть 
поширюватися на інші країни-члени ЄС та регіони. 

Минулого року Єврокомісія заснувала Європейський Форум з прав дітей, об’єднуючи всіх зацікавлених в
обміні інформацією та досвідом у їхній діяльності для дітей і підлітків. 
В Україні ці проблеми не слабнуть. Насилля проти жінок залишається серйозною проблемою, особливо в сім’ї.
Жінки отримують меншу зарплатню на роботі та мають менші можливості для кар’єрного зростання. Кількість
жінок на керівних посадах в державному та недержавному секторах вкрай мала. 
Європейська Комісія надає малі гранти з захисту прав дітей та жінок в рамках Європейського Інструменту
Демократії та Прав Людини (EIDHR). Нещодавно, Єврокомісія виділила 14 мільйонів євро на підтримку захисту
та зміцнення прав жінок і дітей в Україні. Цей внесок буде реалізовано в тісній співпраці з іншими донорами та
міжнародними організаціями, враховуючи їхній досвід. 
Цього місяця Європейська Комісія започаткувала в Україні три проекти з гендерної рівності та захисту прав 
жінок і дітей. Загальна вартість презентованих проектів – понад 7 млн. євро, з яких 90 % профінансує 
Європейська Комісія. Пізніше їх підтримає інформаційна кампанія, яку також профінансує Єврокомісія – у 
розмірі 6 мільйонів євро (див. більше в інформації нижче). 
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 

12 вересня 2008 року, Журавичі, Волинська область 
Відкриття пункту тимчасового перебування мігрантів  
Серед учасників офіційної церемонії відкриття – Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, 
Тимчасовий повірений у справах та виконуючий обов’язки Голови Представництва Європейської Комісії в 
Україні Дірк Шюбель та Голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джефрі Лабовіц.
Детальніше: http://www.delukr.ec.europa.eu/calendar_uk.html та  www.iom.org.ua 
 

19 вересня 2008 року, Kиїв 
Конференція на тему: “Виявлення та розслідування корупційних правопорушень. Виявлення, арешт 
та конфіскація доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень” 
Цю подію організує спільний проект ЄС та Ради Європи „Підтримка належного врядування: Проект протидії 
корупції в Україні – UPAC” у співпраці з Посольством Франції в Україні та Міністерством юстиції України.  
Детальніша інформація: http://www.coe.int/UPAC; Контакти: Роман Шлапак, roman.chlapak@coe.int 
 

Вересень 2008 року, Донецьк  
Регіональна презентація проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 
Цей семінар стане заключним в серії регіональних презентацій та завершує стартовий етап проекту. 
За уточненням дати проведення презентації звертатися до Ганни Яцюк; 
 e-адреса: ganna.yatsyuk@undp.org.ua. Детальніша інформація: www.cba.org.ua  
 

Жовтень 2008 року, Луцьк 
Семінар на тему «Ефективні та дієві програми підтримки малого та середнього підприємництва: досвід
Польщі та інших країн ЄС»  
Цей семінар проведе Волинський обласний фонд підтримки підприємництва в рамках проекту ЄС "Розвиток 
співпраці Волині та Люблінщини в сфері підтримки підприємництва".  
За уточненням дати проведення cемінару звертатися до Ольги Губарєвої, email: vrbi@vrbi.lutsk.ua, 
business@bsc.lutsk.ua   

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС 
 

ЕКСПЕРТИ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЄС ТА ПРООН ПРОВЕЛИ РАЗОМ ІЗ ЖУРНАЛІСТАМИ 
ЛЬВІВЩИНИ ІНФОРМАЦІЙНУ АКЦІЮ З ПИТАНЬ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
28 серпня 15 львівських журналістів разом з експертами спільного 
проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН "Спільнота 
споживачів та громадські об’єднання" провели прес-тур на «Галицький 
ринок» у Львові. Журналісти дізналися про хід проекту та мали 
можливість пройтися торгівельними рядами, побачити як виконується 
українське законодавство в сфері торгівлі та захисту прав споживачів, а 
також розпитати у покупців про те, наскільки вони обізнані про свої 
права та яким чином їх захищають. 
В часі прес-туру експерти проекту наголосили, що єдиним засобом боротьби з порушеннями прав споживачів є
їхня поінформованість про власні споживчі права та методи їх захисту. Експерти презентували представникам
львівських ЗМІ виданий проектом посібник «Юридичний довідник з підготовки справ про захист прав
споживачів до розгляду», а також розповіли про новий освітній курс для 1-12 класів загальноосвітніх шкіл
«Основи споживчих знань». 
Ця спільна з журналістами акція проекту ЄС / ПРООН отримала широке висвітлення у ЗМІ, привернувши увагу
споживачів до питань кращого захисту їхніх прав. 
Проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання» є спільною ініціативою Європейського Союзу та
Програми розвитку ООН в Україні. Його загальною метою є сприяння доступу громадян України до інформації
про безпеку товарів і послуг, захист прав споживачів та результати незалежних тестувань, а також заохочення
громадського обговорення проблем, що стоять перед споживачами в Україні. Європейська Комісія надала 3
млн. євро для фінансування цього проекту. 
Контакти: Марія Савченко, е-адреса: maria.savchenko@undp.org.ua  
 Детальніша інформація: http://www.consumerinfo.org.ua

 

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ) 
Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net 


