НІКОГО
НЕ ЗАЛИШИТИ
ОСТОРОНЬ
ҐЕНДЕРНИЙ АУДИТ ДОСТУПНОСТІ
У МІСТІ КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
СТИСЛИЙ ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ

У чому полягає проблема?
Приблизна кількість людей з інвалідністю у Донецькій та Луганській областях
становить 372 000 осіб, і їх чисельність
зростає внаслідок внутрішнього переміщення1. Відтоді як місто Краматорськ
стало обласним центром, у ньому знаходяться більшість обласних закладів
охорони здоров’я, надання соціальних
та адміністративних послуг. Внутрішньо
переміщені жінки та чоловіки з інвалідністю, які проживають у Донецькій області, залежать від медичної та соціальної допомоги й адміністративних послуг,
що надаються в Краматорську.
Жінки та дівчата зазнають множинної дискримінації за ознаками ґендеру
та інвалідності, що збільшує їх уразливість. Вони не мають доступу до медичних послуг та послуг сексуального та
репродуктивного здоров’я, зазнають
насильства та ґендерно упередженого розподілу ресурсів у домогосподар1
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ствах2. Відсутність даних та ґендерного аналізу з питань інвалідності заважає
розумінню перешкод, з якими стикаються жінки у доступі до державних послуг.
Недостатня взаємодія з поборниками
та поборницями прав жінок та жінок з
інвалідністю обмежує заходи, що здійснюються органами влади для вирішення проблем жінок з інвалідністю у місцевому плануванні та бюджетуванні.
Ґендерний аудит доступності послуг,
проведений структурою ООН Жінки
спільно з Національною Асамблеєю
людей з інвалідністю України та Краматорською міською радою в 2017 році,
визначив інформаційні та комунікаційні проблеми, а також архітектурні та
інфраструктурні перешкоди, які обмежують доступ жінок з інвалідністю до
державних послуг та призводять до їх
соціальної ізоляції, відчуження та виключення.

Європейська асоціація постачальників послуг для осіб з інвалідністю 2014, https://goo.gl/wJw6LJ
ООН Жінки, Стислий виклад проблеми «Врахування у ЦСР потреб жінок та дівчаток з інвалідністю»

ПРИБЛИЗНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ СТАНОВИТЬ
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До складу перевірених за аудитом будівель увійшли державні заклади,
що надають послуги, які є пріоритетними для жінок із інвалідністю або
жінок, які мають дітей з інвалідністю, у місті Краматорськ:
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Основні результати ґендерного
аудиту доступності
Результати ґендерного аудиту підтвердили, що всі вісім будівель не відповідають
міжнародним стандартам і нормам національного законодавства щодо вимог доступності .

Визначеними перешкодами є:
Громадське транспортне сполучення не є повністю безпечним та доступним для жінок та чоловіків з інвалідністю для самостійного проїзду та доступу до медичних,
соціальних та освітніх закладів.

Шість із восьми перевірених будівель не мають пандусів
на вході. Доступні пандуси встановлені неправильно та не
можуть використовуватися без зовнішньої допомоги.

Лише у двох із восьми перевірених будівель є ліфти.
Але вони не доступні для жінок і чоловіків, які пересуваються на інвалідних колясках.
У жодній із перевірених будівель немає доступних туалетів для жінок з інвалідністю, які пересуваються на
інвалідних колясках.
Медичні заклади не мають спеціального обладнання
для проведення обстежень жінок з фізичною інвалідністю, такого як рентген та мамограф, ліжко/крісло для
гінекологічного огляду тощо.
Медичний персонал жодного з перевірених закладів не
навчений надавати послуги жінкам з інвалідністю при
обстеженні чи лікуванні, а також не проходив відповідного тренінгу щодо недискримінації та рівного ставлення.
Жоден із перевірених закладів не забезпечує жінок та
чоловіків із порушеннями зору засобами рівного доступу до інформації, такими як: написи великими літерами,
система написання Брайля. Заклади не забезпечують
осіб із порушеннями слуху сурдоперекладачами.

Яким чином будуть використовуватися
результати ґендерного аудиту доступності?
Результати ґендерного аудиту надаватимуть інформацію для
розробки програм та бюджету на 2018 рік міста Краматорськ.
До річного планування та бюджетування на 2018 рік місцеві органи влади Краматорська та жінки з інвалідністю обговорили результати аудиту. Двадцять сім
жінок та десять чоловіків з інвалідністю
спільно визначили практичні заходи та
кроки, які необхідно здійснити шляхом
реалізації плану, програм та бюджету
міста Краматорськ на 2018 рік, щоб задовольнити визначені потреби та пріо-

ритети жінок та дівчат з інвалідністю у
Краматорську та Донецькій області.
Щоб сприяти виконанню рекомендацій ґендерного аудиту доступності Краматорською міською радою, жінки та
чоловіки з інвалідністю розробили адвокаційну стратегію, спрямовану на забезпечення участі жінок та чоловіків з
інвалідністю в усіх сферах життя.

До спеціально запропонованих заходів відносяться:
1. Придбати доступні автобуси. Організувати громадські автобусні зупинки «за вимогою» біля закладів охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.
2. Забезпечити наявність спеціального обладнання для огляду, зокрема гінекологічного, жінок з інвалідністю у п’яти перевірених медичних закладах.
3. Провести навчання щодо: недискримінації, доступності та інклюзивної політики
для посадових осіб місцевого самоврядування з питань інвалідності, прав жінок
та чоловіків з інвалідністю; допомоги та підтримки жінок з інвалідністю з боку медичного персоналу; інклюзивної освіти для керівництва та працівників навчальних
закладів.
4. Розробити, виготовити та розповсюдити в міській раді, медичних, соціальних та
освітніх закладах доступні інформаційні матеріали для жінок та чоловіків із порушеннями зору. Забезпечити доступність веб-сайтів Краматорської міської ради, закладів охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.
5. Забезпечити наявність сурдоперекладача в закладах охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.
6. Передбачити в місцевому бюджеті асигнування на здійснення заходів щодо доступності, таких як забезпечення фізичної доступністі, спеціалізованого обладнання та
послуг, інформаційних та комунікаційних послуг в медичній, соціальній та освітній
сферах. Забезпечити моніторинг виконання представниками Комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Краматорськ.
7. Включити результати та рекомендації ґендерного аудиту доступності до місцевих програм та бюджету на 2018 рік та покласти на відповідні підрозділи міської
ради відповідальність за своєчасне виконання заходів. Надати громадянському
суспільству, зокрема жінкам та чоловікам з інвалідністю, інформацію про прийняті
програми та бюджети.

Ґендерний аудит доступності, проведений в рамках спільного проекту ПРООН та
ООН Жінки «Відновлення врядування та примирення в постраждалих від кризи громадах України», який фінансується Європейським Союзом.

3 Державні будівельні норми «Будинки та споруди. Доступність будинків і споруд
для маломобільних груп населення» В.2.2-17: 2006, прийняті Постановою № 362
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від
2 листопада 2006 р.

