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зовНіШНЯ поЛіТиКа Єс з ҐЕНДЕрНоЇ рівНосТі  
Та поКраЩаННЯ сТаНовиЩа ЖіНоК

Напередодні Міжнародного жіночого дня верховний представник Єс з питань зовніш-
ньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської Комісії Кетрін Ештон 
зазначила:

«Міжнародний жіночий день – прекрасна нагода для кожного з нас, щоб  помір-
кувати над нашою відповідальністю за ліквідацію ґендерної нерівності. Це питання 
зберігає свою значущість і в міжнародних відносинах, де всі ми маємо відігравати 
свою роль у досягненні спільної мети. 
Стабільного миру та стабільної безпеки неможливо досягти без повноцінної участі 
жінок. На жаль, існування дискримінаційних щодо жінок конституцій та законів досі 
перешкоджає розвитку багатьох країн світу. 
Насильство щодо жінок має прямі негативні наслідки для доступу жінок до освіти, 
працевлаштування та участі у громадському житті. Обмеження прав та можливос-
тей шкодить не тільки власне жінкам, а й створює перепони для розвитку суспіль-
ства в цілому.  
Для поліпшення ґендерної ситуації у світі нам необхідно вжити ще чимало заходів. 
Збезпечення ґендерної рівності та покращання становища жінок – як в Європі, так і 
за її межами – залишається всесвітнім викликом найвищого порядку. Саме тому ЄС 
й надалі впроваджуватиме у цій сфері активний підхід. Питання ґендерної рівності 
залишатиметься одним з центральних як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, і Голови Представництв Європей-
ського Союзу в усьому світі щойно отримали в цьому контексті чіткі інструкції».

Єс піДТриМУЄ розШирЕННЯ прав і МоЖЛивосТЕЙ УКраЇНсЬКиХ ЖіНоК і ДіТЕЙ

3 березня в рамках проекту Єс «права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» підписано «Декларацію 
поваги» між представництвом Європейського союзу та Міністерством 
у справах сім’ї, молоді та спорту. Документ, спрямований на підтримку 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та прав дітей в Україні, 
підписали Голова представництва Європейського союзу в Україні посол 
Жозе Мануел пінту Тейшейра і Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту 
Юрій павленко. 

На церемонії підписання пан Тейшейра зазначив: «Європейський Союз 
підтримує розширення прав і можливостей українських жінок і дітей. 
ЄС співпрацює з Україною у справі подолання насильства та дискри-
мінації щодо жінок і дітей шляхом реалізації комплексної програми 
«Права жінок та дітей» із загальним бюджетом Є 14 млн.  Інформацій-
на кампанія з підписання «Декларації поваги» – це проста, але важлива ініціатива, яка підкреслює зобов’язання ЄС 
щодо поваги до прав жінок та дітей».
Підписання Декларації є першою з низки подій в рамках тривалої інформаційної кампанії, спрямованої на забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
Підписання Декларації – спільна ініціатива Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Європейського 
Союзу у тісному партнерстві з проектами ЄС, які впроваджуються Програмою розвитку ООН в Україні, ЮНІСЕФ, 
Міжнародною організацією праці та Радою Європи. Він приурочений до Міжнародного жіночого дня, що прово-
дився під гаслом «Рівні права, рівні можливості: прогрес для всіх» за підтримки «Національної мережі чоловіків-
лідерів проти насильства».

Контактна особа – анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua 
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   НовиНи проЕКТів, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс 

ЄвропЕЙсЬКі сТаНДарТи ДЛЯ УКраЇНсЬКиХ МЕДіа

26-27 лютого в рамках спільного проекту Єс і ради Європи «сприяння 
європейським стандартам в українському медійному середовищі» від-
булася конференція «Нова українська журналістика: від загроз і викли-
ків до кращих європейських практик». 

Захід, у якому взяли участь понад 80 представників українських медіа 
та рекламних агенцій, організовано за підтримки Національної комісії 
з утвердження свободи слова і розвитку інформаційної галузі та Фонду 
розвитку журналістики ім. Анатолія Москаленка. 
Присутні проаналізували поточну ситуацію в українських ЗМІ і реклам-
них агенціях, ознайомилися з сучасними європейськими практиками 
управління та самоуправління в інформаційній сфері, ЗМІ, нових ме-
діа та рекламній індустрії. 
Учасники конференції обговорили проблеми розвитку самоуправління в Україні та підготували для Президента 
України рекомендації щодо розвитку засобів масової інформації та самоуправління у медійній сфері. 
23 лютого  2010 року проект ЄС «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» за 
підтримки Індустріального Телевізійного Комітету провів для 18 журналістів, відібраних на відкритій конкурсній 
основі, прес-курс «Цифрологія».  Цей освітній проект спрямований на посилення обізнаності  журналістів у сфері 
цифрового телебачення й технологій та оцінку цього процесу через досвід і практику європейських країн. 

Контактна особа – ольга сєдова, e-mail: olga.sedova@coe.int

Єс провоДиТЬ сЕМіНар з УНівЕрсиТЕТсЬКоГо саМоврЯДУваННЯ

1-2 березня в Києві відбувся регіональний семінар з питань універси-
тетського самоврядування в країнах східної Європи, організований 
виконавчою агенцією з питань освіти, аудіовізуальних засобів та куль-
тури Європейського союзу. семінар проведено за підтримки представ-
ництва Європейського союзу в Україні та Національного Темпус-офісу. 
Участь у заході взяли понад 70 експертів та науковців з країн східного 
партнерства: вірменії, азербайджану, Грузії, Молдови, Білорусі, росії 
та України. 

На першій сесії з доповідями щодо сучасних тенденцій університет-
ського самоврядування виступили провідні експерти з Австрії, Швеції 
та Франції. Присутнім було представлено результати загальноєвропей-
ського дослідження «Зміна правил – огляд підтримки університетсько-
го самоврядування програмою Темпус». 
Водночас із семінаром працювали секції, учасники яких обговорювали широке коло тем, зокрема такі: зміна 
функції держави –  від регуляторної до спостережної; перехід до автономії та відповідальності університетів; роз-
робка, впровадження та оцінка національних стратегічних планів розвитку вищої освіти; університетські управ-
лінські структури й залучення студентів, науково-педагогічних кадрів і зовнішніх зацікавлених сторін; зовнішнє 
управління та його вплив на навчальні програми і надання дипломів; роль урядування щодо найму, утримання, 
винагородження, розвитку та оцінки академічного, технічного та адміністративного персоналу тощо.

Контактна особа – світлана Шитікова, e-mail: s_shytikova@ilid.org.ua
Більше інформації на сайті: http://www.tempus.org.ua/ 
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проЕКТ Єс орГаНізовУЄ ДЕБаТи з пиТаНЬ розвиТКУ  
ГроМаДЯНсЬКоГо сУспіЛЬсТва в аГрарНоМУ сЕКТорі

3 березня проект Єс «виконання Україною зобов’язань щодо членства 
в соТ та реалізації Європейської політики сусідства в аграрному секто-
рі» провів міжнародну конференцію з питань розвитку громадянського 
суспільства у сільській місцевості  та в аграрному секторі України. захід 
організовано за допомогою інструменту зовнішньої допомоги та обміну 
інформацією, що надається Європейською Комісією (TAIEX). 

У конференції взяли участь посадовці Представництва ЄС, представ-
ники аграрного сектору України, місцевої влади, аграрних палат, не-
урядових організацій та професійних асоціацій.  
Учасники конференції обговорили стан та перспективи  інституційного 
та правового розвитку громадянського суспільства у сільській місце-
вості  та в аграрному секторі України на основі досвіду країн ЄС. Зо-
крема, розглянуто питання ініціювання широкого публічного обговорення інституційного та правового розвитку 
недержавних організацій у сільській місцевості. Присутні ознайомилися із здобутками країн ЄС у сфері інститу-
ційного розвитку громадянського суспільства й проектами інституційних і правових моделей роботи недержавних 
організацій України на основі досвіду країн ЄС. 

Контактна особа – Тетяна Богіла, e-mail: t.bogila@bears.ua
Більше інформації на сайті: : http://www.swap-rural.org.ua/

проЕКТ Єс віДКриваЄ НовиЙ НавЧаЛЬНиЙ приКорДоННиЙ віДДіЛ

4 березня в рамках спільного проекту Єс і Міжнародної організації з міграції (МоМ) “посилення системи управлін-
ня людськими ресурсами Державної прикордонної служби України” (HUREMAS) відбулося відкриття навчального 
прикордонного відділу на території польового навчального центру Національної академії Державної прикордонної 
служби України в Хмельницкому. після церемонії відкриття посадовці представництва Єс, МоМ, посольств сШа та 
польщі оглянули нові приміщення. 

Проект має на меті реформувати систему управління людськими ресурсами Державної прикордонної служби і, окрім 
посилення потенціалу, надає обладнання для польових навчальних приміщень – локальну мережу зв’язку, телефон-
ну підсистему, відеоспостереження, меблі, комп’ютери, принтери, сканери, спеціальне навчальне обладнання.

Контактна особа – стівен роджерс, e-mail: srogers@iom.int

ДисКУсіЯ ЩоДо МаЙБУТНЬоГо аДвоКаТУри в раМКаХ проЕКТУ Єс

9 березня в рамках спільного проекту Єс і ради Європи «прозорість та ефективність судової системи України» 
відбувся круглий стіл щодо майбутнього адвокатської професії в Україні. У дискусії взяли участь європейські екс-
перти, посадовці представництва Єс, ради Європи, урядовці, народні депутати та представники українських юри-
дичних асоціацій.  

Експерти відзначили, що згідно українського законодавства, професія адвоката залишається переважно не врегу-
льованою, а погляди власне правників щодо її майбутнього суттєво відрізняються. З метою врегулювання  цього 
питання до Верховної Ради наразі подано чотири законопроекти. 
На запит народних депутатів експерти, що працюють в рамках проекту ЄС, підготували висновок щодо відповід-
ності законопроекту про адвокатуру Європейським стандартам, який  було представлено увазі учасників круглого 
столу. В ході дискусії обговорено також майбутнє адвокатури в Україні та шляхи усунення існуючих протиріч. 

Контактна особа – олексій Гоцул, e-mail: oleksiy.gotsul@coe.int
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  аНоНси поДіЙ

15 БЕрЕзНЯ, ГоЛовНЕ УправЛіННЯ ДЕрЖавНоЇ сЛУЖБи, м. КиЇв
завершальний захід проекту Єс Twinning «прискорення українсько-європейського співробітництва в космічній 
сфері». 
Контактна особа – андре Мусін-пушкін, e-mail: andre.m-pouchkine@wanadoo.fr, тел: (044) 288 55 67
Більше інформації на сайті: http://www.twinning-space.org.ua/

17 БЕрЕзНЯ, МіНісТЕрсТво вНУТріШНіХ справ УКраЇНи, м. КиЇв
заключна конференція проекту Єс Twinning за підтримки Мвс Франції «впровадження та розвиток якісного 
управління в українських правоохоронних органах».

Контактна особа – Бернар Като, e-mail: rta.berbrucateau@yahoo.fr,  тел: (044) 278 03 21

18 БЕрЕзНЯ, м. УКраЇНКа, КиЇвсЬКа оБЛасТЬ
відкриття проекту Єс CIUDAD «сталий розвиток міст». 

Контактна особа – Катерина пітеніна, e-mail: pitenina@ukr.net, тел: (096) 933 12 15

18-19 БЕрЕзНЯ, м. запоріЖЖЯ
інформаційний день спільного проекту Єс/прооН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Контактна особа – Ганна Яцюк, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org, тел: (044) 280 36 18
Більше інформації на сайті: http://cba.org.ua/ 

22-23 БЕрЕзНЯ, м. ЧЕрНівці
візит посла Жозе Мануеля пінту Тейшейри до Чернівців (завершення роботи культурного CBC проекту, проектів з 
інвестиційного розвитку сільських регіонів, візит до Хотинської фортеці)

Контактна особа – Тетяна Татарчук, e-mail: publ_rel@rada.cv.ua, тел: (099) 943 71 10

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».
проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: сергій замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


