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Програма Форуму з питань сексуального та гендерного насилля на сході України 

Agenda of the Forum on response to sexual and gender based violence in the east of Ukraine 

Краматорськ, бізнес-центр SA&GA, Краматорський бульвар, 41 

Kramatorsk, business centre SA&GA, 41, Kramatorksy boulevard 

5 грудня/5 December 2018 

09.30  Реєстрація учасників форуму, вітальна кава 

            Registration of participants, welcoming coffee 

10.00 – 12.30  

Панельна дискусія «Огляд ситуації щодо сексуального та гендерного насилля на сході України» 

Panel Discussion «Overview of the situation with sexual and gender based violence in the east of 

Ukraine» 

Спікери/Speakers 

  Умар Ях’яєв, старший радник з питань захисту УВКБ ООН 

Umar Yakhyaev, Senior Protection Officer, UNHCR 

«Припинення гендерного насилля на робочому місці, особливості в контексті конфлікту на 

сході України»                                                                  

«End gender based violence in the world of work, and its particularities in the conflict in Eastern 

Ukraine» 

 

 Лілія Золкіна, Заступниця Директора Департаменту сім'ї, молоді та спорту Донецької ОДА               

Liliia Zolkina, Deputy head of Department of family, youth and sport of Donetsk Regional 

Administration 

«Гендернозумовлене насилля, виклики на регіональному рівні»                                                           

«Gender based violence, challenges at the regional level» 

 

 Ольга Лішик, Заступниця Голови Луганської Обласної Державної Адміністрації 

Olga Lishyk, Deputy Head of Luhansk Regional Administration 

«Реалізація гендерної політики в Луганській області»  

«Implementation of gender policy in Luhansk oblast» 
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 Євген Каплін, голова ГО Проліска 

Yevhen Kaplin, head of NGO Proliska 

«Ризики сексуального та гендернозумовленого насилля в умовах конфлікту на сході 

України»                     

«Risks of sexual and gender based violence in the context of conflict in the east of Ukraine» 

 

 Вікторія Панченко, координаторка з питань захисту та інклюзії, HelpAge International 

Victoria Panchenko, Protection and Inclusion Coordinator, HelpAge International 

 «Короткий огляд ситуації з ГОН відносно людей похилого віку та осіб з інвалідністю у 

Донецькій та  Луганській областях відповідно до Базового звіту НAI»       

«Brief overview of the situation with Gender-Based Violence regarding older people and people 

with disabilities  in Donetsk and Luhansk oblasts according to HAI Baseline report»     

 

 Наталі Кіркач, координаторка БФ Слов’янське Серце 

Natali Kirkach, coordinator of NGO Slavic Heart 

«Мультисекторальний підхід у вирішенні питань гендерного насилля»  

«Multisectoral approach in tackling issues of gender-based violence» 

 

Відкритий діалог:  сесія питань та відповідей; рекомендації по зменшенню ризиків 

сексуального та гендерного насилля 

Open dialogue: session of questions and answers; recommendations on mitigations of risks of 

sexual and gender based violence. 

12.30 – 13.30 Перерва на обід/Lunch break 

13.30 – 16.00 

Панельна дискусія «Реагування на сексуальне та гендерне насилля на сході України» 

Panel Discussion «Response to sexual and gender based violence in the east of Ukraine» 

 Андрій Ткачев, Радник Голови Нацполіції України, координатор проекту ПОЛІНА, Поліція 

проти насилля 

Andrii Tkachev, Adviser to the head of National Police, coordinator of the project POLINA, Police 

against violence 

«Нові механізми боротьби з домашнім насиллям»   

«New mechanisms of combatting domestic violence» 

 

 Ольга Краснова, Координаторка Національної гарячої лінії з протидії насиллю в сім'ї, Ла 

Страда                                               

Olga Krasnova, Coordinator of the National Hotline on combat of domestic violence, La Strada 
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«Національна гаряча лінія як ефективний інструмент запобіганню ґендерно зумовленому 

насильству»                                                                      

«National hotline as an effective instrument on prevention of gender based violence» 

 Юлія Трало, Координаторка з питань юридичної допомоги, БФ Право на захист                                                

Yuliia Tralo, Legal Aid Coordinator, NGO Right to Protection 

«Гендерний аспект у захисті прав та наданні юридичної допомоги в контексті конфлікту на 

сході України» 

«Gender in protection and legal assistance in the context of conflict in the east of Ukraine» 

 

 Сергій Велигодський, Координатор програми представництва Фонду ООН у галузі 

народонаселення в Україні у Харківській області,  

Serhii Velyhodsky, Field monitoring associate, UNFPA Kharkiv oblast 

«Діяльність Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з питань протидії 

гендернозумовленому насиллю»  

«Response of UNFPA Ukraine to gender-based violence» 

 

 Оксана Нестерова, Координаторка проекту, Українська Фундація Громадського здоров'я      

Oksana Nesterova, Project Coordinator, NGO Ukrainian Foundation for Public Health 

«Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

гендерно обумовленого насильства - від проекту пілотованого у відповідь на гуманітарну 

потребу до моделі, яку впроваджують на національному рівні»                                                 

«GBV PSS Mobile teams in Ukraine – from a pilot project to respond to humanitarian needs to a 

country-wide supported model to address the needs of GBV survivors» 

 

 Марина Глущенко, Виконавча директорка Донецької Обласної Громадської організації 

"Ліга Соціальних працівників"  

Maryna Gluschenko, Executive Director of Donetsk Oblast NGO League of Social workers 

«Інтегровані послуги особам, які постраждали від насилля або жорстокого поводження»                              

«Integrated services to survivors of gender based violence and abuse» 

 

 Олександр Ворошков, Національний Експерт, Рада Європи 

Oleksandr Voroshkov, National expert of Council of Europe 

«Домашнє насилля та насилля проти жінок та дівчат в контексті гуманітарного реагування, 

актуалізація ратифікації Стамбульскої Конвенції»                  

«Domestic violence and violence against women and girls in the context of humanitarian 

response, actualization of ratification of Istanbul Convention» 
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Відкритий діалог:  сесія питань та відповідей; рекомендації по зміцненню реагування 

щодо сексуального та гендерного насилля 

Open dialogue: session of questions and answers; recommendations on strengthening 

response to sexual and gender based violence. 

16.00 – Goodbye coffee 

 

 

 

 

         


