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Онлайн курс: Жінки та чоловіки: гендер для всіх
В українському суспільстві зарплата жінок, у середньому, на 30% менша від
зарплати чоловіків! Ще й досі в Україні існує список із кількох сотень професій,
заборонених для жінок! А в деяких сферах дискриміновані саме українські чоловіки!
Про це та інше йтиметься під час курс, який розрахований на широку аудиторію:
студентів, активісток громадянського суспільства, експерток аналітичних центрів, hrфахівців, на всіх хто прагне розібратися у гендерних питаннях. Разом ми навчимося
фахово аналізувати події та суспільні явища з гендерної точки зору, уникати
дискримінацій, краще розуміти свої права і способи їх захисту. Ви також
ознайомитеся з аргументами на підтримку формування суспільних політик з позиції
недискримінації і гендерної рівності, які зможете ефективно використовувати в
публічних дискусіях. Також для найбільш активних слухачів і слухачок ми плануємо
подарунки у вигляді книжок і журналів на гендерну тематику.



Онлайн курс: Жінки та чоловіки:
гендер для всіх ………………………….… 1
Презентація нової СДГ …………………1
Перше спеціалізоване відділення
паліативної допомоги для бійців
АТО ……………………………………………… 2
Корпоративна рівність і гідність
людини …………………………………….…. 2
УП: Пам'ятник, який розколов
Мукачево ………………………………….…. 2

Гостями курсу стануть відомі українські експертки та громадські діячі:






Зміст:

Ірина Славінська, журналістка Громадського радіо та Української правди.
Олена Богданова, експертка.
Ольга Веснянка, журналістка, експертка із гендерних питань і прав людини.
Ростислав Семків, директор видавництва «Смолоскип».
Берлінська Марія, магістр історії (НаУКМА), керівниця Центру підтримки
аеророзвідки, доброволець в зоні АТО.
Чапай Артем, журналіст, письменник.
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Презентація нової СДГ
4 вересня 2015 року відбулася презентація
Стратегічної дорадчої групи з доопрацювання
законопроекту про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг. До складу СДГ
увійшли представники зацікавлених фракцій
Верховної
Ради,
представники
міжнародних
об’єднань регуляторів, Енергетичного Співтовариства, Групи підтримки України
Європейської комісії, представники посольств, а також українські експерти у сфері
енергетики та регулювання.

Детальніше

Більше новин читайте на
нашому сайті – irf.ua
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Перше спеціалізоване відділення паліативної
допомоги для
бійців АТО
Цілодобовий нагляд, оперативна допомога і технології, які не поступаються відомим
світовим клінікам. Однак найбільше вражає те, що збудували відділення волонтери.
Приміром, спеціальні ліжка вони змогли розшукати і доправити з Німеччини. Нове
відділення було створено з нуля трохи більше, ніж за півроку. За цей час до ініціативи долучилися сотні небайдужих, а
сам проект набув широкого суспільного розголосу.
В результаті злагодженої роботи команди, довелось створити не просто палати із моніторами та апаратами штучного
дихання, а гідні умови для пацієнтів та їхніх родичів. Саме тому проект по створенню цього відділення називається
«Гідність».
Контакти: «Центр допомоги пораненим»
info@centr-dopomogy.org,
тел. 044 451 83 10, www.cdp.org.ua

Детальніше
Стажування на базі
аналітичних центрів
Міжнародний
фонд
«Відродження» у партнерстві з
Фондом розвитку аналітичних
центрів (TTF) за фінансової
підтримки Посольства Швеції в
Україні (SIDA) оголошують конкурс
«СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА БАЗІ
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ» (далі –
конкурс) в межах «Ініціативи з
розвитку аналітичних центрів
України».
Конкурс спрямовано на залучення
випускників вищих навчальних
закладів до роботи аналітичних
центрів та практики аналітичних
досліджень серед випускників
вищих навчальних закладів.

Деталі та аплікаційна
форма

Корпоративна рівність і гідність людини
Використовуючи сучасний досвід американських адвокаційних організацій, ВБО
«Точка опори» в кооперації з партнерськими організаціями заснувала Індекс
корпоративної рівності.
Український Індекс корпоративної рівності - це національне дослідження
корпоративної політики, правил та практик приватних компаній, щодо заборони
дискримінації на робочому місці та підтримки рівності та різноманіття. Індекс
включає дослідження заборони дискримінації за ознаками статі, інвалідності,
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Індекс включає опитування
найбільших роботодавців України. Ті компанії, які набрали 100 балів,
потрапляють в реєстр «Найкращого місця роботи».

Детальніше

Пам'ятник, який розколов Мукачево
На початку вересня в місті Мукачево, де проживає найбільша ромська громада в
Україні сім, тисяч чоловік, - встановили значних розмірів пам'ятник ромудвірнику. Це викликало діаметрально протилежні реакції мешканців міста й
громадських активістів.

Ольга Жмурко, директорка Ромської програмної ініціативи Міжнародного
Фонду «Відродження»: «Пам'ятник у Мукачево - це увіковічення у металі стереотип про ромів. Аргумент на користь
того, що саме роми сьогодні метуть вулиці міста, не витримує ніякої критики. Для початку давайте подумаємо, чому ці
люди не можуть влаштуватися на іншу роботу? Чи є у них повноцінний доступ до освіти? Чи можуть їх сім'ї дати їм
хоча б мінімальні соціальні та економічні можливості? До того ж, цей монумент просто нівелює зусилля і внесок у
розвиток громад тих ромів, які отримали або отримують освіту (сьогодні тільки стипендіатів та випускників Ромського
освітнього Фонду в Україні більше 300 чоловік), освоюють професії і своїм прикладом борються з дискримінацією та
упередженнями стосовно свого народу».

Детальніше

Результати конкурсів

«Чесні та прозорі місцеві
вибори-2015»
Мета конкурсу – сприяння чесній виборчій кампанії та
свідомому вибору громадян у ході виборів до місцевих
органів влади 2015 року.

Перелік переможців конкурсу

«Інституційна підтримка
регіональних аналітичних
центрів»
Конкурс
«Інституційна
підтримка
регіональних
аналітичних центрів» спрямований на розвиток
інституційної спроможності регіональних аналітичних
центрів та організацій, які працюють у сфері аналітики.

Перелік переможців конкурсу

«Новий відлік»
Мета програми – сприяння працевлаштуванню ВПО, створення можливостей для започаткування і розвитку ними
власного бізнесу. Учасники проекту: внутрішньо переміщенні особи з Донецької та Луганської областей, АР Крим та м.
Севастополя, які мають намір розпочати, або продовжити власну справу.

Львів

Харків

Одеса

«Зупинимо корупцію:
громадська дія
в Одеському регіоні»

«Зупинимо корупцію:
громадська дія у Львівській
області»

Міжнародний Фонд «Відродження» разом з Одеською
обласною державною адміністрацією ініціює проведення
конкурсу ідей та проектів для вироблення й
імплементації нових механізмів громадського контролю у
сфері протидії корупції на території Одеської області.

Усвідомлюючи ризики та небезпеку від корупції для
громадянського суспільства та держави, Міжнародний
фонд «Відродження» спільно із Львівською обласною
державною
адміністрацією
оголосили
конкурс
«Зупинимо корупцію: громадська дія у Львівській
області». Конкурс було спрямовано на сприяння спільним
антикорупційним ініціативам громадськості та влади у
Львівській області, які матимуть системний ефект для
зменшення та подолання корупції в області.

Перелік переможців конкурсу

Перелік переможців конкурсу

Ірма Вітовська презентує благодійний
арт-проект «Оскар і Рожева Пані»
Вперше в Україні. Актриса Ірма Вітовська, гурт «Океан Ельзи»,
режисер Ростислав Держипільський, художник Андрій Ярмоленко,
хореограф Ольга Семьошкіна об’єднують зусилля в роботі над
благодійним театральним проектом «Оскар і Рожева Пані» за
мотивами всесвітньо відомого роману класика сучасної світової
літератури Еріка-Еммануеля Шмітта. Мета проекту – привернути
увагу українського суспільства до надсерйозної соціальної
проблеми доступності паліативної допомоги для тяжкохворих українських дітей.
Прем’єра «Оскара і Рожевої Пані» – 11 жовтня 2015 року (у приміщенні Київського Національного театру оперети). На
виставу запрошений автор, всесвітньо відомий письменник, Ерік-Еммануель Шмітт.

Детальніше

Ідеї з Ради: конфіскація майна Януковича & Co. Що скаже Європа?
Зареєстрований у Верховній раді законопроект "Про особливий режим спеціальної конфіскації майна" вже
висвітлювався на ЄвроПравді. Критичні висновки редакційної статті – про те, що законопроект призведе до зворотного
результату, легалізації майна представників колишньої влади у Європейському суді з прав людини, – викликали
обурення авторів документа. А їхні прибічники наполягають, що законопроект відповідає нормам європейського
права.
Тож настав час подати позицію юристів.
Аналіз законопроекту здійснила Парламентська експертна група з євроінтеграції (ПЕГ), щодо неупередженості якої
навряд чи у когось можуть бути претензії. Ця групаекспертів працює за фінансування міжнародних донорів, аналізує
подані депутатами законопроекти та шукає в них норми, що можуть завадити процесу євроінтеграції України, або ж
навпаки - підтверджує, що той чи інший законопроект є "європейським".

Детальніше

Наші контакти:
м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 46
телефон: +38 044 461 97 09

