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Що таке ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ?

Це інструмент, що дозволяє збирати та аналізувати дані про різні 
сфери економічного, політичного та соціального життя жінок і 
чоловіків у певній громаді, існуючі проблеми у сфері прав 
людини і ґендерної рівності, та пропонувати методи їх вирішення 
шляхом внесення змін до місцевих політик і бюджетів.



Навіщо потрібен ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ?

Дозволяє встановити: 

Хто проживає в громаді або населеному пункті

Які послуги в громаді є наявними та доступними для різних категорій 
населення 

Як різні категорії населення можуть реалізувати своє право на ці 
послуги - освіту, соціальний захист, охорону здоров’я, проживання, 
спортивне та культурне дозвілля, громадську безпеку

Чи мають місце системні порушення прав людини і які причини цих 
порушень



Хто і як збирає інформацію для ГЕНДЕРНОГО 
ПРОФІЛЮ?

Група самодопомоги – представники/-ці громади або населеного 
пункту, до складу яких входять різні групи місцевого населення

Методи збору інформації:

• Офіційна статистика

• Інтерв’ю з експертами/-ками

• Фокус-групи 



Вступ

Методологія

Загальна інформація

Демографічні дані 

Вразливі групи

Проблеми у сфері дотримання прав людини та ґендерної рівності

Потреби у сфері прав людини і ґендерної рівності

Рекомендації та пропозиції щодо ґендерно-чутливих ініціатив 
задля розширення можливостей громади

Якою є структура Гендерного профілю?



Дані за громадою, але не за населеним пунктом

Відсутність гендерно маркованої статистики 

Вразливі групи – особи у складних життєвих обставинах

Неможливість отримати інформацію щодо ЛГБТІ людей та осіб, які 
проживають з ВІЛ 

Відсутність інформації про економічно активних/неактивних осіб 

Дані щодо національних меншин

Труднощі під час збору даних (1)



Обмежений доступ до існуючих даних - надання інформації через запити 
юридичним особам, а не фізичним
Агресивне сприйняття бажання дізнатись дані зі сторони ОМС
Легше знайти дані про кількість поголів’я худоби, ніж людей

Не завжди зрозуміло, де їх можна знайти 

Визначення проблеми заради проблеми, а не з точки зору реалізації 
прав людини

Неможливість ідентифікувати проблему через сприйняття ситуації як 
«норма»

Труднощі під час збору даних (2)



ДЯКУЮ!  
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