Ґендерний аудит доступності
у місті Краматорськ

СТИСЛИЙ ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ:

Ґендерний аудит доступності, 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 послуг та призводять до їх соціальної ізоляції

Перевірені аудитом будівлі
1. Акушерськогінекологічний корпус
КМУ «Міська лікарня
№ 1»

2. КЗ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги № 2»,
амбулаторія

3. Жіноча консультація
КМУ «Міська лікарня № 3»

4. Амбулаторія № 7 КЗ
«Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1».

5. Дитяче територіальне
медичне об’єднання

6. Дитячий садок № 71.

7. Управління праці та
соціального захисту.

8. Територіальний центр
соціального обслуговування.

Основні результати ґендерного аудиту доступності
ØГромадське транспортне сполучення не є повністю доступним та безпечним для жінок
та чоловіків з інвалідністю
ØШість із восьми перевірених будівель не мають пандусів на вході. Доступні пандуси
встановлені неправильно та не можуть використовуватися без зовнішньої допомоги.
ØЛише у двох із восьми перевірених будівель є ліфти. Але вони не доступні для жінок і
чоловіків, які пересуваються на інвалідних колясках.
ØУ жодній із перевірених будівель немає доступних туалетів для жінок з інвалідністю.
ØМедичні заклади не мають спеціального обладнання для проведення обстежень жінок з
фізичною інвалідністю, такого як рентген та мамограф, ліжко/крісло для гінекологічного
огляду тощо.
ØМедичний 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.
ØЖоден із перевірених закладів не забезпечує жінок та чоловіків із порушеннями зору
засобами рівного доступу до інформації. Заклади не забезпечують осіб із порушеннями
слуху сурдоперекладачами.

• Краматорською місцевою радою затверджена цільова Програма щодо
створення безбар’єрного середовища життєдіяльності для маломобільних
груп населення на 2018. Програмою заплановано виконання заходів на суму
- 6 млн. гривен, в тому числі:
пріоритетними визначено два медичних заклади, які пройшли ґендерний
аудит, на загальну суму 980 тис грн).
• Місцевою Програмою економічного і соціального розвитку на 2018 р. було
передбачено
можливість
проведення
капітального
ремонту
Територіального Центру соціального обслуговування (загальна сума - 4,5
млн. гривен), в тому числі, - створення належних умов доступності для
людей похилого віку, маломобільних груп населення, людей з
інвалідністю.
• Рекомендації ґендерного аудиту мали бути використані під час виконання
ремонтних робіт

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
АДВОКАЦІЯ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ АУДИТОМ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ,
ТЕТЯНА БОБРОВСЬКА

