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ҐЕНДЕрНа рівНісТЬ На роБоЧоМУ Місці
Нещодавно Єс розпочав Національний конкурс «рівні можливості: 
кращий роботодавець-2010» (див. нижче). Головна ідея цієї премії: 
«Успіх не має статі».

Незважаючи на зусилля, докладені національними органами вла-
ди, попереду ще багато роботи, спрямованої на забезпечення ре-
альної та стабільної ґендерної рівності, і Україна у цьому сенсі не 
є винятком. Незалежно від віку, досвіду, освіти, заробітна плата 
жінок у всьому світі нижча, ніж у чоловіків. 

Як свідчить статистика Європейського Союзу, у деяких країнах 
Європи, таких як Словенія та Бельгія, різниця в оплаті праці жі-
нок і чоловіків становить менше 10%, однак ця цифра зростає 
до понад 25% в Естонії та Австрії. В Україні цей показник також 
сягає 25%.

Питання ґендерної рівності набуло актуальності через те, що за-
безпечення рівних прав жінок та чоловіків вигідне для бізнесу та корисне для економіки. Ця рівність також забез-
печує добробут у родині й у ширшому контексті – в суспільстві; вона формує взаємоповагу та посилює захист прав 
людини. Натомість, дискримінація щодо жінок провокує зростання бідності, поширення негативних стереотипів і 
породжує насильство.

Проект ЄС «Ґендерна рівність у сфері праці» впроваджується в Україні Міжнародним бюро праці. Він спрямований 
на зміцнення потенціалу української влади та соціальних партнерів у забезпеченні та дотриманні національних і 
міжнародних зобов’язань щодо ґендерної рівності у сфері праці; на поступове усунення дискримінації за ознакою 
статі у сфері зайнятості та сексуальних домагань на робочому місці; на створення сприятливих умов для розши-
рення економічних можливостей жінок і жіночого підприємництва.

Більше інформації на сайті: http://www.gender.ilo.org.ua/

проЕКТ Єс поЧиНаЄ КоНКУрс На КраЩУ «ҐЕНДЕрНУ» КоМпаНіЮ 
24 вересня в рамках проекту Єс «права жінок та дітей в Україні — 
комунікаційний компонент» відкрито перший Національний кон-
курс «рівні можливості: кращий роботодавець-2010». Його 
мета — визначити кращі українські компанії з точки зору за-
безпечення рівних прав жінок та чоловіків, а також посилити 
поінформованість суспільства з ґендерних питань в контексті ви-
робничих відносин. 

Компанії, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть з 
1 жовтня до 15 листопада 2010 року зареєструватися сайті 
http://www.rivnist.in.ua/. Цей ресурс висвітлює зусилля укра-
їнських компаній щодо протидії дискримінації за статевою озна-
кою. «Пам’ятаючи, що більша частина нашого часу проходить 
на робочому місці, питання ґендерної рівності в українсько-
му суспільстві вкрай важливе для економічного та соціально-
го розвитку», — зая вила директор департаменту сімейної і ґендер-
ної політики Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України Галина Жуковська. — Саме тому Уряд України 
співпрацює з Європейським Союзом задля вирішення цього важливого питання».

Організатори конкурсу — проект ЄС та Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Конкурс проводиться 
під егідою та за активної підтримки Міністерства праці та соціальної політики України, проекту ЄС і Міжнародної 
організації праці «Рівність жінок та чоловіків у світі праці» та Європейської бізнес-асоціації. 

На завершальному етапі конкурсу буде обрано фіналістів у п’яти категоріях, а переможці отримають свої нагороди 
6 грудня на гала-події. 

Більше інформації на сайті: http://vsirivni.com.ua/ 
Контактна особа — анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua
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проЕКТ Єс розпоЧиНаЄ НаціоНаЛЬНиЙ ФоТоКоНКУрс
17 вересня рамках проекту Єс «права жінок та дітей в Україні — 
комунікаційний компонент» розпочато всеукраїнський фотокон-
курс «світ дитячої мрії», мета якого — пропаганда відповідального 
батьківства. призовий фонд конкурсу становить € 5000. 

Національний конкурс «Світ дитячої мрії» проводиться п’ятий рік 
поспіль у режимі он-лайн. Кожен, хто бажає взяти в ньому участь, 
може до 1 листопада 2010 р. розмістити свої фотографії на сайті 
http://www.family-album.com.ua/.

Дев’ятьох переможців за трьома категоріями — аматори, профе-
сіонали та діти до 18 років — буде визначено рішенням професій-
ного журі та за результатами он-лайн голосування. 

«Наш конкурс – це не просто розвага. Наша мета — привернути 
увагу громадськості до теми сімейних цінностей і показати лю-
дям, що найбільшим скарбом для сім’ї є дитина, а для дитини — її 
сім’я”, — зазначила керівник Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Наталія Лук’янова. – Завдан-
ням соціальних працівників є збереження родини, захист дітей від соціального сирітства та заохочення відпові-
дального батьківства».

Більше інформації на сайті: http://vsirivni.com.ua/ 
Контактна особа — анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua

проГраМа Єс сприЯЄ сТворЕННЮ КаФЕДр ҐЕНДЕрНиХ сТУДіЙ в УКраЇНі
20 вересня в рамках проекту Єс «програма рівних можливостей 
та прав жінок в Україні» відбулася церемонія нагородження п’яти 
переможців конкурсу серед українських університетів, у яких 
надалі буде організовано кафедри ґендерних студій в рамках 
цільової програми. 

Начальник відділу Міністерства освіти і науки України Алла Се-
редницька повідомила, що створення кафедр є гідним для свят-
кування приводом, проте, це і старт складної роботи, нового етапу 
в житті вищих навчальних закладів. Пані Середницька зазначила, 
що керівництво Міністерства приділяє належну увагу питанням 
ґендерної рівності в освіті, і висловила сподівання, що досвід пер-
ших п’яти кафедр буде успішним й слугуватиме прикладом для 
наслідування. 

Дипломи отримали нові кафедри Національного педагогічного 
університету ім. М.Драгоманова, Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, Наці-
онального університету «Острозька академія», Сумського державного педагогічного університету та Університету 
менеджменту освіти.

Більше інформації на сайті: http://gender.undp.org.ua/  
Контактна особа — Микола Ябченко, e-mail: mykola.yabchenko@undp.org.ua 
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проЕКТ Єс заЛУЧаЄ НаУКовУ спіЛЬНоТУ КриМУ  
До ЄвропЕЙсЬКоГо ДосЛіДНицЬКоГо просТорУ
16-17 вересня у сімферополі в рамках проекту Єс «офіс спіль-
ної підтримки інтеграції України до європейського дослідниць-
кого простору» відбувся інформаційний день та семінар для 
дослідницької спільноти Криму в контексті 7-ої рамкової про-
грами Єс у сфері досліджень, розробок і технологій (рп7). Крим 
є одним з 7 координаційних центрів проекту JSO-ЕRа (бюджет 
€ 3500 тис.) — частини спільної ініціативи Єс щодо співпраці 
в Криму. в інформаційному заході взяли участь високопосадовці 
ар Крим та понад 100 представників науково-дослідних установ 
з південної України.

У липні 2010 року Європейська комісія оголосила про відкриття 
51 нового конкурсу проектних пропозицій в рамках РП7 Програми 
2011 року. Експерти проекту JSO-ЕRА продемонстрували учасни-
кам події всі етапи підготовки проекту — від формулювання ідеї до 
вивчення правових аспектів угоди про консорціум. Координатори 
поточних проектів РП7 з Нідерландів і Польщі провели практичні заняття з формування конкурентоспроможних 
фінансових пропозицій з акцентом на законодавчих та фінансових складових. Такий підхід сприятиме заохочен-
ню науково-дослідних установ до участі в конкурсах проектних пропозицій в рамках РП7.

Під час семінару та тематичних круглих столів українські вчені представили конкретні ідеї та задуми проекту РП7 
в галузі охорони навколишнього середовища, енергетики та безпеки. Європейські координатори проектів РП7 
та РП6, зарубіжні й українські експерти проекту JSO-ЕРА ознайомили присутніх з правилами та процедурами 
РП7. Вони поділилися власним досвідом та провели 25 індивідуальних консультацій для українських науково-
дослідних організацій, зацікавлених в участі або активізації їх участі в РП7.

Більше інформації на сайті: http://www.jso-era.org.ua/  
Контактна особа — Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankinaJSO@fgl-energy.com

ЛЬвів приЙМаЄ МіЖНароДНУ КоНФЕрЕНціЮ  
з ЕНЕрГозБЕріГаЮЧоЇ іНіціаТиви Єс
21-23 вересня у Львові відбулася Міжнародна конференція в 
рамках ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів та її реалізація 
в Україні». Конференцію організовано асоціацією «Енергоефективні 
міста України» у партнерстві з Львівською міською радою, «NL 
Agency» (Нідерланди) та Німецькою асоціацією європейських 
муніципалітетів «Climate Alliance».

У перший день конференції відбулася церемонія підписання Угоди 
мерів головами міст України та Молдови та їх уповноваженими.

Під час другого дня конференції проведено два навчальні семіна-
ри: «Застосування визнаного Європейською Комісією забезпечен-
ня ECORegion з компілювання енергетичних балансів та кадастрів 
викидів вуглекислого газу» й «Розробка Плану дій для сталого 
розвитку енергетики у місті Кам’янець-Подільський».

Угода мерів є амбіційною ініціативою Європейської комісії, яка на-
дає інноваційно-орієнтованим містам Європи можливість пом’якшити наслідки зміни клімату шляхом реалізації 
місцевої раціональної сталої енергетичної політики. Такий підхід дозволяє створювати нові робочі місця, підви-
щувати якість життя громадян та розв’язувати найважливіші соціальні питання. В той же час Участь в Угоді – це 
зобов’язання щодо скорочення викидів вуглекислого газу шляхом підвищення енергоефективності та запрова-
дження більш чистого виробництва й раціонального енергоспоживання. 

Більше інформації на сайті: http://www.eumayors.eu/   
Контактна особа — стефан Миронюк, e-mail: office@enefcities.org.ua
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проЕКТ Єс заБЕзпЕЧУЄ ДосТУп До іНФорМаціЇ з УправЛіННЯ  
ЛісовиМи ГоспоДарсТваМи
24 вересня в рамках проекту Єс «вдосконалення системи 
правозастосування і управління у лісовому секторі країн східного 
напрямку Європейської політики добросусідства і росії» ENPI-FLEG 
відбувся семінар «Удосконалення доступу до інформації та участі 
громадськості в управлінні лісовим господарством». 

У роботі семінару взяли участь понад 30 представників неуря-
дових громадських організацій, посадовців, що займаються пи-
таннями лісового господарства, місцевих громад, освітніх та нау-
кових закладів, засобів масової інформації, Міжнародної спілки 
охорони природи та Світового банку. 

На семінарі було розглянуто питання законодавчо-правових за-
сад доступу до інформації та участі громадськості в управлінні 
лісовим господарством; ефективності функціонування офіційних 
веб-сайтів органів державної влади в галузі лісового господарства 
в контексті оцінки доступу до інформації; участі місцевих громад і неурядових громадських організацій в управ-
лінні лісовим господарством. 

Результати досліджень покладено в основу проекту документу «Механізм залучення громадськості до процесу 
прийняття рішень в управлінні лісовим господарством». Він передбачає формування дієвих інструментів участі 
громадськості у підготовці управлінських рішень, які є суспільно важливими і резонансними як на національному, 
так і на регіональному та локальному рівнях. Під час семінару учасники обговорили проект документу та схвалили 
його в цілому. 

Більше інформації на сайті: http://www.fleg.org.ua/  
Контактна особа — павло Кравець, e-mail: pavlo.kravets@enpi-fleg.org

проГраМа приКорДоННоГо співроБіТНицТва провоДиТЬ  
іНФорМаціЙНі заХоДи 
28-30 вересня представники програми прикордонного співро-
бітництва Єісп Угорщина-словаччина-румунія-Україна провели 
в рамках другого конкурсу проектних заявок програми інформа-
ційні сесії в Ужгороді, Тячеві та івано-Франківську. До участі у за-
ходах було запрошено потенційних заявників і партнерів, які на-
разі готують проектні заявки. 

Заявникам і партнерам Програми було надано детальну інфор-
мацію щодо використання аплікаційного пакету. Особливу увагу 
звернено на заповнення форми заявки та проектного бюджету; 
учасники отримали відповіді й роз’яснення з інших актуальних пи-
тань. Національне агентство розвитку Угорщини (як Спільний орган 
управління Програми) у співпраці із Міністерством будівниц тва та 
регіонального розвитку Словаччини, Міністерством регіонального 
розвитку та туризму Румунії й Міністерством економіки України, які 
виступають як національні органи влади, відкриють другий конкурс 
проектів 24 червня 2011 року. Кінцевий термін прийому заявок — 26 жовтня 2010 року.

Більше інформації на сайті: http://www.huskroua-cbc.net/ 
Контактна особа — владислав Чопак, e-mail: vchopak@vati.hu 
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  аНоНси поДіЙ  

6 ЖовТНЯ, КиЇв
Міжнародна конференція TAIEX «практичний досвід у сільськогосподарській оптовій торгівлі  
і логістичний центр розвитку Єс та його наслідки для України».

Контактна особа — олеся Кравченко-Фісун, e-mail: kravchenko-fisun@nordspr.com.ua

7 ЖовТНЯ, КиЇв
семінар «підтримка бюджетного сектора – нова форма допомоги Єс Україні». 

Контактна особа: Марина Швихар, e-mail: maryna.shvyhar@esbs.kiev.ua

8 ЖовТНЯ, КиЇв
спільна конференція Єс-Данія «Ефективні технології післязбиральної обробки в Україні». 

Контактна особа — олеся Кравченко-Фісун, e-mail: kravchenko-fisun@nordspr.com.ua

11 ЖовТНЯ, оДЕса
15-те засідання консультативної ради EUBAM. 

Контактна особа — Метью Тейлор,  e-mail: matthew.taylor@eubam.org

11 ЖовТНЯ, КиЇв 
семінар з правил візуальної презентації проектів Темпус іV.

Контактна особа — Жанна Таланова,  e-mail: tempus@ilid.org.ua

11 ЖовТНЯ, іваНо-ФраНКівсЬК
інформаційний день та семінар «Можливості для української енергетичної спільноти  
в рамках 7-ї рамкової програми наукових досліджень і технологічного розвитку».

Контактна особа — Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankina@fgl-energy.com

13 ЖовТНЯ, КиЇв
Конференція «збереження медіа-плюралізму в Україні» в рамках спільного проекту Єс  
та ради Європи «сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі»

Контактна особа — ольга сєдова, e-mail: Olga.Sedova@coe.int

13 ЖовТНЯ, КиЇв
відкриття проекту Twinning «підтримка Міністерства охорони навколишнього природного  
середовища України у впровадженні закону з екологічного аудиту». 

Контакт: anachkova@hotmail.com

14 ЖовТНЯ, КиЇв
4-та щорічна конференція з операцій Twinning, присвячених програмі всеохоплюючої інституційної розбудови. 

Контактна особа — Наталя Кириченко, e-mail: nataliya.kyrychenko@center.gov.ua

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


