
 
«Житомир – місто рівних 

можливостей» 



Передумови 

• Понад 17 спільних ініціатив із управлінням сім’ї, молоді та спорту 

• Окремі проекти та ініціативи для працівників міської ради – 
«Гендерна кав’ярня», «Гендерний щоденник», «Гендерний 
календар посадової особи місцевого самоврядування», збір 
гендерної статистики – ТОП-10 та ін.; 

• Проект рішення міської ради «Про приєднання до Європейської  
Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад».  





Мета ініціативи 

• Популяризація Європейської Хартії як засадничого документу для 
запровадження гендерної рівності на системній основі на 
місцевому рівні, підготовка підґрунтя до розробки та прийняття 
міської програми забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків м. Житомира.  



У межах проекту передбачені публікації: 

• Видання статистичного аналітичного збірника «Житомир: вчора, 
сьогодні, завтра»; 

• Видання методичного посібника з інтеграції ґендерного 
компоненту до проектів, програм та заходів для посадових осіб 
місцевого самоврядування; 

 

 



Статистичний аналітичний збірник 
 «Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра»  

 
• Означене дослідження включатиме розподілену за статтю статистику за 2012-2017 рр. (аналіз, таблиці, діаграми), а також міститиме 

аналітичну інформацію та загальні рекомендації орієнтовно за наступними розділами: 

• 1.Аналіз представництва жінок і чоловіків в органах державної влади та органах місцевого самоврядування в м. Житомирі.  

• 2.Соціально-економічне становище жінок і чоловіків міста Житомира. Демографічні показники. 

• 3.Участь жінок і чоловіків в економічній діяльності. 

• 4.Забезпечення професійного росту чоловіків і жінок – навчання новим професіям та перепідготовка. 

• 5.Безробіття серед чоловіків та жінок у м. Житомирі. 

• 6.Освіта та наука. 

• 7.Дозвілля та відпочинок. 

• 8.Соціальні допомоги та пільги. 

• 9.Фізична культура та спорт. 

• 10.Стан здоров’я, захворюваність серед жінок та чоловіків м. Житомира. 

• 11.Громадське життя міста. 

• 12.Аналіз ситуації в місті стосовно насильства у сім’ї та злочинності.   

• 13. Міграція. 

• 14. Молодіжна політика. 

• 15. Сімейна політика. 

• 16.Загальні висновки та рекомендації. 





Дякую за увагу! 

 

Наталія Тарасенко, м. Житомир 

Голова Ради ГО «Паритет» 

097-521-41-29; 

tarasenkonataliia10@gmail.com 

ngo_paritet@ukr.net 

 

mailto:tarasenkonataliia10@gmail.com


Роби, що можеш, з тим, що маєш, 
там, де ти є!  


