інформуванні їх про різні негативні ситуації); агенти змін успішно передають набуті навички та
знання іншим іноземним студентам, в тому числі тим, хто тільки навчається на підготовчому курсі;
іноземні студенти та місцеві жителі (молодь) потоваришували в ході реалізації проекту, тому
продовжують спілкуватись поза проектом, що допомагає іноземним студентам адаптуватись, а
молоді
м. Івано –Франкіськ вивчити нові іноземні мови та культури; в ході проекту створились
декілька міст в місті, куди іноземні студенти можуть піти з метою проведення культурного
відпочинку (місцеві хаби та коворкинги відкрили для себе нову аудиторію і щиро їй раді).
6.2. Проєкт «Омбудсмани прав жінок» за сприянням Українського жіночого фонду.
Номер та дата грантової угоди №180716 03.08.2018
Дата початку та дата закінчення проекту 01.08.2018 – 01.11.2018
Територія реалізації проекту (область/місто/село) м.Дніпро та навколишні села/селища
Головною метою є актуалізація тематики прав жінок, гендерної рівності, способів захисту від
проявів гендерного обумовленого та сексуального насилля та інших тем в засобах масової
інформації.
Ціль: навчити 20 (2 групи) учасниць та учасників: знанням про літературний, публіцистичний та
інші стилі, навикам виступів перед камерою, проведення репортажів; навикам пошуку інформації,
виявів порушень прав жінок тощо; знанням про права жінок, проявів дискримінації, проявів
гендерного обумовленого та сексуального насилля тощо.

Цільова група/групи Вашого проекту: переважно молоді дівчата/жінки від 16 до 35 років, але без
обмежень. Більше буде враховуватись мотивація особи та відсутність у неї можливості самостійно
оплатити подібні курси, тобто в першу чергу це певні категорії громадян (діти – сироти, діти з
незабезпечених сімей, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, діти ветеранів АТО
тощо).
1-19 серпня:Розповсюдження інформації про проект, набір учасниць.
20-24серпня:Відбір учасниць, підготовка до лекційного періоду проекта.
25 серпня: Права жінок: практична гра (межі допустимих публікацій, при яких ми не порушуємо
права інших).
26 серпня: Практична робота в групах: нтерв’ю, пошук інформації (вихід на місце порушення тощо)
– допустимі межі, при яких не порушуємо права інших.
01,02 вересня:Права жінок. Відмінності права людини та жінки. Види проявів сексуального та
гендерно–обумовленого насильства та юридичні шляхи їх вирішення.

