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Ідея проекту «Школа-студія професійних
тренерів та консультантів з питань ґендерної
рівності та соціальної справедливості в соціо-
економічній сфері (сертифікаційний рівень)»
виникла підчас робочої зустрічі директора
департаменту сімейної  політики (Г.Г. Жуков-
ська), експерта з питань ґендерної рівності
(Л. Б. Магдюк), голови відділу технічної
співпраці Посольства Канади в Україні (Каті
Чаба) та експерта з питань розвитку проектів
та ґендерної рівності відділу технічної
співпраці Посольства Канади в Україні
(Н.Б.Заварзіна). Змістовну частину проекту
було розроблено Магдюк Л.Б., незалежним
експертом з ґендерних питань, членом
національних комітетів з розробки держав-
них програм з ґендерної рівності. Ідею та
виконавчий план проекту підтримали
провідні тренери-експерти з питань
ґендерної рівності і соціальної справедливос-
ті: Кисельова Оксана, Колос Лариса, Суслова
Олена.

Організаційним виконавчим партнером
стала ВГО «Українська асоціація маркетингу»
(Лилик І.В., генеральний директор); в рамках
співпраці УАМ з організаціями сфери бізнесу
до проекту були залучені організації

«Українська маркетингова група»,
«Український медіа монітор», рекламна
агенція «Юджес-груп», інші тренери-
консультанти.

Концепція проекту відповідала пріорите-
там національної політики соціо-економіч-
ного розвитку та основним принципам щодо
забезпечення рівних прав і можливостей
Канадського агентства міжнародного
розвитку, Канадського фонду підтримки
місцевих ініціатив, саме за підтримки якого
й стало можливим упровадити цей пілотний
проект.

Таким чином, консолідація зусиль
урядових структур, міжнародних та
національних громадських організацій,
потенціалу провідних експертів тренерів та
ресурсів  сфери маркетингу та реклами стала
успішною спробою систематизації теоретич-
них знань, методичних підходів та практич-
ного досвіду когорти професійних спеціаліс-
тів з ґендерних питань, які працюють в сфері
соціо-економічного розвитку.

Головною метою проекту було -
започаткувати систематизацію підготовки
професійних фахівців з питань інтегрування
концепції ґендерної рівності та соціальної
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справедливості в сферу соціально-економіч-
ного розвитку, підприємництва, організацій-
ного розвитку, в програми національних та
міжнародних проектів.

Протягом двох з половиною місяців (з 4
жовтня до 16 грудня, 2011 р.) 35 фахівців –
слухачів Школи-студії опрацювали
системність у підходах до визначення
важливості соціальних та ґендерних питань
для економічного, організаційного та
проектного розвитку; у навичках з
практичного інтегрування концепції
ґендерної рівності та соціальної справедли-
вості в роботі своїх організацій та проектів; а
також, опрацювали інноваційні та
інтерактивні технології упровадження
принципів ґендерної рівності в соціо-
економічну сферу. Слухачі представляли
проекти за підтримки Канадського агентства
міжнародного розвитку, донорські організа-
ції, бізнес-середовище або академічні
установи, які готують фахівців з маркетингу,
реклами, державного управління, соціо-
політичних досліджень, інших напрямків,
громадські організації, а також, незалежні
експерти-консультанти з ґендерних питань.
Учасники та учасниці передаватимуть досвід
Школи-студії не лише в Києві, а також, в
Вінницькій, Дніпропетровській, Житомир-
ській, Закарпатській, Запорізькій, Київській,
Львівській, Хмельницькій областях та
Автономній Республіці Крим).

До проведення занять були запрошені
провідні тренери (міжнародного та націо-
нального рівня), експерти з питань ґендерної
рівності, соціальної справедливості, соціаль-
но-ґендерного інтегрування,  з проведення
ґендерних та соціально-чутливих маркетин-
гових досліджень, з питань проектного
менеджменту, з ррозробки стандартів

недискримінаційної реклами за ознакою
статі: Лариса Магдюк, Оксана Кисельова,
Лариса Колос, Олена Суслова, Ирина Лилик.
Окрім тренерів, в кожному занятті брали
участь запрошені експерти, які проводили
експертні презентації з практичного досвіду
та інтенсивні тематичні майстер-класи:
Марина Руденко, Ірина Чудовська, Володи-
мир Пономарьов, Артур Герасимов, Наталя
Рудяк, Дмитро Гайдук.

Найкращі напрацювання пілотного
проекту «Школа-студія професійних тренерів
та консультантів з питань ґендерної рівності
та соціальної справедливості в соціо-
економічній сфері (сертифікаційний рівень)»
будуть представлені в інформаційно-мето-
дичному посібнику для зацікавлених
спеціалістів. 

Відповідність пілотного проекту до вимог
часу свідчить той факт, що випускники
Школи-студії розпочали застосування
матеріалів цього курсу у власній практичній
роботі починаючі з перших модулів Школи-
студії. На останньому занятті учасники та
учасниці представили результати практично-
го інтегрування принципів ґендерної рівності
в соціо-економічні проекти, які вони
розробили або збабіли матеріалами та
методиками запропонованими у Школі-
студії.

Квінтесенцією проекту було побажання
всіх учасниць та учасників, які вони
висловили підчас урочистої зустрічі з нагоди
вручення сертифікатів в Посольстві Канади в
Україні (16 грудня, 2011 р.), продовжувати
ґендерне інтегрування в різні сфери
політичного, соціо-економічного та культур-
ного розвитку консолідованими зусиллями
професіоналів.


