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ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО:  

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РІВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ 

 

Сумська обласна молодіжна громадська організація «Гендерна агенція консультації та 

інформації» (ГАКІ) з початку утворення обрала одним з напрямків своєї діяльності сприяння 

поширенню культури відповідального батьківства, а саме забезпечення гендерної рівності у 

розподілі сімейних обов’язків. 

        Задля досягнення поставленого завдання в даній сфері  ГАКІ співпрацює з рядом НДО та 

державних інституцій, серед яких Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Сумської ОДА, 

місцеві соціальні служби, що надають послуги сім’ям з дітьми, лікувальні родопомічні заклади 

Сумщини, Всеукраїнська мережа відповідального батьківства, Міжнародна мережа дій в сфері 

дитячого харчування тощо.    

Серед ініціатив за напрямком «Відповідальне батьківство» ГАКІ за підтримки інших 

інституцій реалізували ряд проектів: 

  «Пропаганда, підтримка та захист грудного вигодовування» (2007 р.);  

 «Сумщина – середовище, доброзичливе до матері та дитини» (2008 р.);  

 «Грудне вигодовування: право дитини та батьків» (2009 р. – спільно з Сумським 

обласним Комітетом молодіжних організацій); 

 «Програма сприяння матерям-одиначкам у розвитку та вихованні дітей раннього віку 

«Дитинство – поза кризою» (2010 р. – спільно з Міжнародним фондом «Відродження»). 

 «День батька» на Сумщині (2010 р. – спільно з Управлінням у справах сім’ї,  дітей та 

молоді Сумської ОДА)   

         Більшість зазначених проектів висвітлюють тему окремої складової жіночого 

репродуктивного життя – грудного вигодовування через призму репродуктивного права, 

здоров’я, викорінення соціальної та економічної нерівності, справедливості, економічної 

свободи; розвінчують сучасні міфи та стереотипи, пов’язані з материнством та батьківством. 

Крім того, створювані в рамках проектів інформаційно-просвітницькі буклети в рівному 

обсязі орієнтовані на матерів і татусів.  

  Окрема актуальна складова роботи ГАКІ – це поширення знань та досвіду щодо 

грудного вигодовування у середовищі жіночих організацій та жінок зокрема, так як під 

впливом фемінізму другої хвилі та сучасної реклами сформовано певне лжегендерне 

уявленнями про успішне материнство/батьківство як математично рівний розподіл 

обов’язків по догляду за дитиною. При цьому нівелюється унікальність обох батьків у 

виконанні сімейних ролей. В Україні досі залишається викликом переосмислення жінкою 

можливостей контролювати власне життя, пов’язане з материнством, підтримується ілюзія 

вибору стилю життя жінкою. Задля подолання цих новостворених стереотипів організацією 

ГАКІ  перекладено та поширюються переклади публікацій міжнародних експертів з питань, 

що пов’язують репродуктивне здоров’я, гендер, права людини з грудним вигодовуванням, 

материнством тощо.  

 В планах на майбутнє у ГАКІ передбачена спільна з Сумським державним 

університетом реалізація ініціативи «Заклад, дружній до сім’ї» на базі зазначеного ВНЗ. За 

основу взята практика передових роботодавців у створенні для робітника умов, які б 

дозволяли відшукати баланс між плідним поєднанням роботи/навчання та приватним 

життям, що особливо актуально для осіб, які мають сімейні зобов’язання. Ініціатива зазвичай 

включає наступні принципові складові:      

 Гнучкий графік роботи/навчання, що дозволяє поєднувати робочі та сімейні обов'язки 

  Здорове навколишнє середовище, як гарант збереження репродуктивного здоров'я  

 Створення умов  для батьків з дітьми на території закладу/робочого місця (кімната 

для батьків з дітьми, резервний дитсадок, кімната для грудного вигодовування тощо)  

 Просвітницькі програми з питань батьківства.  

 Ініціатива довела свою доцільність як на рівні роботодавця, держави, так і на рівні 

робітника. Серед переваг – економія коштів роботодавця внаслідок якісного виконання 



роботи, скорочення виплат на «лікарняні» відпустки; економічна незалежність та 

стабільність сімей. 

 На рівні студентської громади, як з’ясувало попереднє дослідження Гендерного 

ресурсного центру СумДУ, виконання сімейних обов'язків часто стає на заваді  оптимальній 

організації навчання. В результаті високу ціну за це платять «сімейне» студентство, 

навчальний заклад, суспільство в цілому.  

 Внаслідок цього було визнано потребу впровадження пілотного проекту зі створення 

в СумДУ «Дружнього до сім’ї середовища».   

 
 


