08-09 вересня:Написання тексту статей, вступ. Робота з текстом відібраних статей.
15,16 вересня:Ораторське мистецтво.
22,23 вересня: Журналістка практика – виїзна зйомка. Основи відеомонтажу: частина 1-2.
29 вересня:Ораторське мистецтво.
30 вересня: Написання тексту – написання прес-релізів. Практична робота з власними статтями.
6 жовтня: Журналістська практика.
7,13 жовтня: Права жінок. Сексуальне та гендерно-обумовлене насильство при зверненні або
перебуванні в органах державної влади, органах місцевого самоврядування (включаючи перебування
на стаціонарному лікуванні тощо). Сексуальне та гендерно-обумовлене насильство в закладах, де
перебувають неповнолітні діти на повному або частковому державному утриманні (дитячі будинки,
інтернати, за виключенням патронатного виховання) або недієздатні (обмежено дієздатні) особи.
14 жовтня: Журналістська практика.
15-31 жовтня: Самостійне доопрацювання власних статей. Спільний разом з Організацією пошук
можливостей для розміщення статей у ЗМІ.
18 жовтня: Вручення сертифікатів учасникам/учасницям.
19-30 жовтня: Завершення проекту, доопрацювання договорів, актів та рахунків. Написання
фінального звіту.
Вид діяльності
Лекції з прав людини

Кількісний досягнутий результат
Загальна
жінки
чоловіки
кількість
16
15
1

Коментарі
Лекції
проводились
протягом 6 днів
Лекції
проводились
протягом 4 днів
Тренінг
проводився
протягом 3 днів

Лекції з написання 15
14
1
статей
Тренінг
з 16
16
0
ораторського
мистецтва
Журналістська
14
14
0
Лекції
проводились
практика
протягом 4 дня
Більшість наших учасників та учасниць є правозахисницями у різних сферах діяльності. Нам вдалося
зібрати команду однодумців, які за допомогою нетворкінгу зараз працюють над вирішенням
спільних питань у сфері права захисту жінок. Завдяки популяризації та розповсюдженні про проект,
підвищилась актуальність питання про жінок та права жінки. У суспільстві (насамперед ми говоримо
за місто Дніпро) збільшилися знання про права жінок, що таке дискримінація, що таке прояви
гендерного обумовленого та сексуального насилля тощо. З’явилась зацікавленість в ЗМІ перед
висвітленням даних проблем.
Наші учасниці мали можливість приходити з дітьми, тому наш проект «Омбудсмани прав жінок у
ЗМІ» опосередковано вплинув на розвиток дітей різного віку.
Кожен з учасників має роздрукований матеріал,
де за потреби він/вона може взяти потрібну
юридичну інформацію та актуальні принципи
написання статей. Обізнаність наших учасниць
та учасників підвищилась у прогресії завдяки
проекту, вони дізналися та підвищили власні
знань в суспільстві про права жінок, що таке
дискримінація, що таке прояви гендерного
обумовленого та сексуального насилля. Тепер
вони знають та зможуть відстояти свої права у
потрібній ситуації.
По завершенню проекту наші учасниці змогли
опублікувати свої історії у ЗМІ, таких як:
паперові та електроні видавництва, також
представити матеріал на телебаченні. Таким
чином на практиці оволоділи навичками спілкування з ЗМІ у повній мірі.

