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З  11  по  13  лютого  2015  відбувся   семінар  «Ґендерна

політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних

зобов’язань  України.  Інтеграція  ґендерного підходу  при

розробці  місцевих  програм  розвитку,  ґендерне

бюджетування» для представників та представниць місцевих

державних адміністрацій з питань забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків на тему. Захід організовано

Міністерством  соціальної  політики  України  в  партнерстві  з

Представництвом Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні.

Головна мета заходу –  розширити знання представників

та  представниць  місцевих  органів  влади   про  інструменти

забезпечення  дієвої  реалізації  політики  рівних  прав  та

можливостей,  зокрема  про  ґендерне бюджетування  і  його

застосування  у місцевих програмах соціально-економічного

розвитку.

У  заході  взяли  участь   представники  та  представниці

місцевих  державних  адміністрацій  різних  рівнів.  Програма

навчання  включала  презентації,  роботу  в  групах  та

практичні завдання.

Учасники  та  учасниці  ознайомилися  з  методологією

ґендерного аналізу,  ґендерно-чутливими індикаторами

соціальної  справедливості.  Особлива  увага  приділялась

питанням ґендерного прогнозування, що може стати у нагоді



українським  містам  та  областям  при  розробці  стратегій

регіонального  розвитку,  сприяти  більш  ефективному

використанню наявних ресурсів,  підвищенню якості  послуг

та врахуванню інтересів і потреб всіх членів громади . 

Учасники  також  ознайомилися  з  міжнародним  досвідом

ґендерного бюджетування  на  прикладах  Франції,  Австрії,

Великої  Британії,  Швеції,  та  результатами  ґендерного

дослідження  місцевого  бюджету  в  Україні  на  прикладі

Полтавської області. 

Велику  увагу  було  приділено  детальному  обговоренню

завдань та заходів Державної програми забезпечення рівних

прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків  на  період  до  2016

року,  а  також  стану  виконання  міжнародних  зобов’язань

України у частині забезпечення рівних прав та можливостей

жінок  і  чоловіків.  Зокрема,  Пекінської  декларації  та

Платформи  Дій,  Цілей  Розвитку  Тисячоліття,  а  також

заключних  положень  та  рекомендації  Комітету  ООН  з

ліквідації  усіх форм дискримінації  щодо жінок до 6-ї  та 7-ї

Державної  доповіді  з  виконання  Конвенції  ООН  про

ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок.

Розглянуті  питання  щодо  імплементації  Угоди  про

асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, щодо застосування

принципу  рівності  жінок  і  чоловіків  у  сфері  зайнятості,

неповної  зайнятості,  соціального  захисту  працівників  від

хвороби, інвалідності, старості, нещасних випадків на роботі,

професійних хвороб, безробіття, а також щодо батьківської

відпустки. Крім того, були розглянуті питання запобігання та



протидії  дискримінації  за  ознакою статі,  механізми  захисту

осіб,  постраждаливіх від  дискримінації,  питання  доступу

жінок до правосуддя.

Під  час  заходу,  обговорювався  також  проект

Національного плану дій "Жінки, мир, безпека" на період до

2019 року, над яким наразі працює Міністерство соціальної

політики.


