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№ Дата Проведений захід/діяльність Кількісні показники  другого етапу
проєкту, станом на 31.03.2021

Якісні показники 
Чи була досягнена мета/ціль заходу/діяльності. 

1 02.07.21 Написана та опублікована стаття: “Про що плачуть 
кремезні чоловіки: військовий психолог розповів, як 
протидіяти домашній тиранії” 
https://xn--80akpsjj.com/?
p=439516&fbclid=IwAR2lKON8XK1WILCoJFsHNmNd688L
dABPLcdnuNYSgOf7zoe-nIGfwhep-18

144 переглядів Висвітлили домашнє насилля проти чоловіків в сім'ях військових та ветеранів 
АТО/ООС, спробували зруйнувати стереотипне бачення, що такі чоловіки 
обов'язково агресори та абюзери. 
Невеликий обсяг просмотрів обумовлений:
1) обрання не відповідного даній тематиці ЗМІ; 2) недостатньою рекламою/смм 
даної статті. 

2 Липень 
2021

Написана та опублікована стаття: “Глухівчанин, який зазнав
домашнє насилля, чи має право на звернення за захистом?”
https://kourier.in.ua/5747-gluhvchanin-yakiy-zaznav-
domashnye-nasillya-chi-maye-pravo-na-zvernennya-za-
zahistom.html

2439 переглядів 

Крім цього було поширено  газету у 
паперовому вигляді Курєр № 26 (463) 
від 07.07.2021 — тираж 1750 шт.

Висвітлили на конкретному прикладі ситуацію 
щодо відсутності в Україні притулків для 
чоловіків, потерпілих від домашнього насилля. 

Так, ми вважаємо, що досягли
великого рівня 
інформованості громадян про
різновид домашнього 
насилля, що вчиняється проти
чоловіків. 3 09.07.21 Написана та опублікована стаття: «Чоловіки та ЛГБТ-

люди непомітні в темі домашнього насильства»
https://zz.detector.media/blogs/texts/184425/2021-07-09-
choloviky-ta-lgbt-lyudy-nepomitni-v-temi-domashnogo-
nasylstva/

6105 переглядів Висвітлили на конкретному прикладі ситуацію 
щодо відсутності в Україні притулків для ЛГБТІ 
чоловіків, потерпілих від домашнього насилля. 

4 28.07.21 Написана та опублікована стаття:«Б’є — значить 
любить» — це неправильно
https://zz.detector.media/blogs/texts/184477/2021-07-28-bie-
znachyt-lyubyt-tse-nepravylno/

4394 переглядів 

5 28.07.21 Написана та опублікована стаття: “ПРО ЩО ЖУРИЛИСЯ 
ПРАЩУРИ: ТОП-3 МАЛОВІДОМИХ КАЗОК, В ЯКИХ 
ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА СТРАЖДАЛИ 
ДОРОСЛІ ЧОЛОВІКИ”
https://dialogueparty.site/article/view/pro-shcho-zhurilisya-
prashchuri-top-3-malovidomih-kazok-v-yakih-vid-
domashnogo-nasilstva-strazhdali-dorosli-choloviki/?
fbclid=IwAR1ZH7NHy3HCkZxUYljl1H7XqQPVFejBs8GMm
kU1OQtWMcZdbuLrEQF7irg

3966 переглядів На прикладі казок показали, що домашнє насилля 
як зараз, так і в минулому, не мало жодних 
обмежень за статевими ознаками: серед 
потерпілих були, як чоловіки, так і жінки. 

6 04.08.21 Написана та опублікована стаття: “Ти повинен. Ти 
зобов’язаний. Мої гроші – це мої гроші. Твої гроші – це 
наші гроші!”
https://www.vectornews.net/news/society/194357-ti-povinen-ti-
zobovyazaniy-moyi-grosh-ce-moyi-grosh-tvoyi-grosh-ce-nash-
grosh.html

9444 переглядів Висвітлили на конкретному прикладі ситуацію 
щодо відсутності в Україні притулків для 
чоловіків, потерпілих від домашнього насилля. 

7 06.08.21 Написана та опублікована стаття: “Що пам’ятає історія про 
домашнє насильство над чоловіками”
https://litsa.com.ua/shcho-pam-yata-stor-ya-pro-domashn-
nasilstvo-nad-cholov-kami

86567 переглядів На прикладі  інформації із офіційних джерел про 
історичні постаті показали, що домашнє насилля 
як зараз, так і в минулому, не мало жодних 
обмежень за статевими ознаками: серед 
потерпілих були, як чоловіки, так і жінки. 

8 12.08.21 Написана та опублікована стаття: “Чоловіки теж 
потребують захисту від домашнього насильства!”
https://khpg.org/1608809424?
fbclid=IwAR3KkB4CZnksDhmm9bw2R6pi2gfq2hLev5meQ-
eYF19SljN3ts2dHcwib3s

На сайті не відображається кількість 
переглядів. 

На підставі статистичних даних, зібраних у ході 
проєкту, підготовлена стаття про проблематику 
домашнього насилля проти чоловіків, виділена 
основна проблема щодо відсутності місць у 
притулках для чоловіків потерпілих. 

Ми не маємо можливості 
повноцінно оцінити кількісні 
показники. 



Ця стаття на іншому ресурсі
http://centrduma.org.ua/?
p=1674&fbclid=IwAR1u8BJRUJRi5wowypKZsLTrQ3NinOYo
41RN32elTtFx7oG-uR-INEq1pVg

9 23.08.21 Написана та опублікована стаття: “Чому чоловіки, 
постраждалі від домашнього насильства, залишаються 
«невидимими» - інтерв’ю з Катериною Левченко”
https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/chomu-choloviki-
postrazhdali-vid-domashnogo-nasilstva-zalishayutsya-
nevidimimi-interv-yu-z-katerinoyu-levchenko-23082021-
434691?fbclid=IwAR0rui8M_TQve-vnW4wyr-
7KcqNwPvuLPwFv060-1i8Wr9QkUQk-93xkAj8

Взяте інтерв'ю у запрошеної експертки 
К.Левченко, підготовлена стаття про 
проблематику домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо 
відсутності місць у притулках для чоловіків 
потерпілих.  

10 02.09.21 Написана та опублікована стаття:“Я просто хочу 
виховувати сина”. Діти – як інструмент у домашньому 
насиллі проти чоловіків.”
https://koloukraine.com/ya-prosto-hochu-vyhovuvaty-syna-
dity-yak-instrument-u-domashnomu-nasylli-proty-cholovikiv/

263 переглядів Висвітлили вид психологічного домашнього насилля проти чоловіків, де 
спільних дітей жінки абюзерки використовують у вигляді інструментів проти 
чоловіків потерпілих. 
Невеликий обсяг просмотрів обумовлений:
1) обрання не відповідного даній тематиці ЗМІ; 2) недостатньою рекламою/смм 
даної статті. 

11 08.09.21 Телепередача Відзеркалення  канал АТН 
https://www.youtube.com/watch?v=8XlFMVHiCgc&t=176s
Про це на сайті ВУЗу
http://univd.edu.ua/uk/news/10503?
fbclid=IwAR2mVrtRbM0t5Sk9wEZVfCgBA9lMn2EoT5BJBo
wcUxurDYvQse4nABXjaAY

209 перегляди відео У ході телепередачі обговорено проблематика домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо відсутності місць у притулках для 
чоловіків потерпілих. 
Недостатній рівень кількісних показників пояснюється невеликою популярністю 
місцевих каналів телебачення. 

12 09.09.21 Написана та опублікована стаття:”Було страшно й соромно 
розповідати, що мене б’ють». Історія про домашнє 
насильство в одностатевій парі”
https://zz.detector.media/blogs/texts/184554/2021-09-09-bulo-
strashno-y-soromno-rozpovidaty-shcho-mene-byut-istoriya-
pro-domashnie-nasylstvo-v-odnostateviy-pari/

 3932 переглядів Висвітлили на конкретному прикладі ситуацію щодо відсутності в Україні 
притулків для ЛГБТІ чоловіків, потерпілих від домашнього насилля. 
Так, ми вважаємо, що досягли великого рівня інформованості громадян про 
різновид домашнього насилля, що вчиняється проти ЛГБТІ чоловіків. 

13 09.09.21 Прес конференція
Прес реліз Прес конференції 
https://pressclub.com.ua/events/216-choloviki-tezh-potrebuyut-
zahistu-vid-domashnogo-nasilstva

Трансляція Прес конференції 
https://youtu.be/lDm0VQ2fa0M

Прес реліз — 109 переглядів 
Трансляція — 50 переглядів станом на 
31.12.2021

У ході прес конференції  обговорено проблематика домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо відсутності місць у притулках для 
чоловіків потерпілих.
Недостатній рівень кількісних показників пояснюється невеликою популярністю 
місцевих каналів телебачення. 

14 09.09.21 Запис Радіо ефіру Українське радіо Харків 
https://www.mixcloud.com/oblradio_kharkiv/
%D0%B3%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96-
%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE
%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-
%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC-
%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D

Не маємо можливість оцінити 
кількість слухачів. На сайті розміщено
лише запис ефіру. 

У ході радіо передачі обговорено проблематика домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо відсутності місць у притулках для 
чоловіків потерпілих.
Ми не маємо можливості повноцінно оцінити кількісні показники, але 
враховуючи тот факт, що українське радіо популярне на місцевому рівні серед 
водіїв (більшість із яких саме чоловіки), вважаємо, що досягли відповідної цілі. 
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https://www.vectornews.net/news/society/194357-ti-povinen-ti-zobovyazaniy-moyi-grosh-ce-moyi-grosh-tvoyi-grosh-ce-nash-grosh.html
https://dialogueparty.site/article/view/pro-shcho-zhurilisya-prashchuri-top-3-malovidomih-kazok-v-yakih-vid-domashnogo-nasilstva-strazhdali-dorosli-choloviki/?fbclid=IwAR1ZH7NHy3HCkZxUYljl1H7XqQPVFejBs8GMmkU1OQtWMcZdbuLrEQF7irg
https://dialogueparty.site/article/view/pro-shcho-zhurilisya-prashchuri-top-3-malovidomih-kazok-v-yakih-vid-domashnogo-nasilstva-strazhdali-dorosli-choloviki/?fbclid=IwAR1ZH7NHy3HCkZxUYljl1H7XqQPVFejBs8GMmkU1OQtWMcZdbuLrEQF7irg
https://dialogueparty.site/article/view/pro-shcho-zhurilisya-prashchuri-top-3-malovidomih-kazok-v-yakih-vid-domashnogo-nasilstva-strazhdali-dorosli-choloviki/?fbclid=IwAR1ZH7NHy3HCkZxUYljl1H7XqQPVFejBs8GMmkU1OQtWMcZdbuLrEQF7irg
https://zz.detector.media/blogs/texts/184477/2021-07-28-bie-znachyt-lyubyt-tse-nepravylno/
https://zz.detector.media/blogs/texts/184477/2021-07-28-bie-znachyt-lyubyt-tse-nepravylno/
https://zz.detector.media/blogs/texts/184425/2021-07-09-choloviky-ta-lgbt-lyudy-nepomitni-v-temi-domashnogo-nasylstva/
https://zz.detector.media/blogs/texts/184425/2021-07-09-choloviky-ta-lgbt-lyudy-nepomitni-v-temi-domashnogo-nasylstva/
https://zz.detector.media/blogs/texts/184425/2021-07-09-choloviky-ta-lgbt-lyudy-nepomitni-v-temi-domashnogo-nasylstva/
https://kourier.in.ua/5747-gluhvchanin-yakiy-zaznav-domashnye-nasillya-chi-maye-pravo-na-zvernennya-za-zahistom.html
https://kourier.in.ua/5747-gluhvchanin-yakiy-zaznav-domashnye-nasillya-chi-maye-pravo-na-zvernennya-za-zahistom.html
https://kourier.in.ua/5747-gluhvchanin-yakiy-zaznav-domashnye-nasillya-chi-maye-pravo-na-zvernennya-za-zahistom.html
https://xn--80akpsjj.com/?p=439516&fbclid=IwAR2lKON8XK1WILCoJFsHNmNd688LdABPLcdnuNYSgOf7zoe-nIGfwhep-18
https://xn--80akpsjj.com/?p=439516&fbclid=IwAR2lKON8XK1WILCoJFsHNmNd688LdABPLcdnuNYSgOf7zoe-nIGfwhep-18
https://xn--80akpsjj.com/?p=439516&fbclid=IwAR2lKON8XK1WILCoJFsHNmNd688LdABPLcdnuNYSgOf7zoe-nIGfwhep-18


0%B8%D1%82%D0%B8-
%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/?
fbclid=IwAR3D5_Zh_8xMv6IaFvqb0XBH0zD4SOkmsmCm0
yptksNgblVGNR9LMRBSNuU

15 14.09.21 Круглий стіл із представниками державної влади, органів 
місцевого самоврядування, ІГС в м. Харків, Харківський 
район Харківської області у приміщення Харківського РДА 
(мала зала, приміщення РДА, вул. Григорівське шосе, 52, 3 
поверх, із 13.00 до 15.00). 
http://khrda.gov.ua/14-09-2021

27 присутніх, із яких 2 особи — 
Вірьовкіна (координатор) та Чумак 
(екперт), 3 представника поліції, 3 
представники інститутів 
громадянського суспільства 
(громсектор), 1 представник  Центру 
безоплатної правової допомоги, а інші 
16  осіб — представники відповідних 
відділів районної державної 
адміністрації, місцевих рад та 
підлеглих їм комунальних закладів. 

У ході круглого столу обговорено проблематика домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо відсутності місць у притулках для 
чоловіків потерпілих.
Вважаємо захід успішним і по кількісним показникам (достатньо висока 
кількість осіб, які були присутніми із боку органів державної влади та ОМС), так
і за якісними показниками. 

16 15.09.21 Круглий стіл із представниками державної влади, органів 
місцевого самоврядування
м. Ізюм, Ізюмського району,  пл. Центральна, 1, 3 поверх, 
мала зала засідань РДА,із 11.00 по13.00 (середа) 
https://www.facebook.com/sotssety.izyumrda/posts/
896094441337874

17 присутніх, із яких 1  Чумак 
(екперт), 1 представника поліції, а 
інші 15  осіб — представники 
відповідних відділів районної 
державної адміністрації, місцевих рад 
та підлеглих їм комунальних закладів

17 16.09.21 Круглий стіл із представниками державної влади, органів 
місцевого самоврядування
м. Чугуїв Чугуївського району Харківської області,  вул. 
Героїв Чернобильців, 4, актова зала центру зайнятості із 
11.00 до 13.00  об 11.00, 2 години (четвер)
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2869916586603692&id=1583149605280403

15 присутніх, із яких 1  Чумак 
(екперт),  а інші 14  осіб — 
представники відповідних відділів 
районної державної адміністрації, 
місцевих рад та підлеглих їм 
комунальних закладів

18 22.09.21 Написана та опублікована стаття: “PRO насильство над 
чоловіками: прояви та протидія” 
https://pravokator.club/news/pro-nasylstvo-nad-cholovikamy-
proyavy-ta-protydiya/?fbclid=IwAR0NUP3a0PE-
71TwN1jEiorlV8yA1-8C1sn0KpRVY6E14kzLO1ZHssqw30M

На сайті Провокатора не 
відображається кількість переглядів. 

У ході підготовки статті були залучені як незалежні адвокати, так і ті, які 
працюють в системі  безоплатної правової допомоги, була опрацьована їх 
практика. 
Ми не маємо можливості повноцінно оцінити кількісні показники, але 
враховуючи тот факт, що сайт Провокатор (Безоплатна правова допомога) має 
популярність серед юристів, правозахисників та громадських активістів, тому ми
вважаємо, що досягли відповідної цілі. 

19 20.09.21 Написана та опублікована стаття: “МУЖЧИНЫ В 
ХАРЬКОВЕ СТРАДАЮТ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
МОЛЧА”
https://vecherniy.kharkov.ua/news/187125/?fbclid=IwAR3NY-
IUmvmXFsMV11gnv1vYI8mewx3qiTZj2MntR2LY6ujxQN-
Vw4asJgo 

1211 переглядів Стаття присвячена інформуванню про проєкт та 
проблематику домашнього насилля проти 
чоловіків. 

Так, ми вважаємо, що досягли
великого рівня 
інформованості громадян про
різновид домашнього 
насилля, що вчиняється проти
чоловіків. 

20 06.10.21 Телепередача Свідок 
27,5 тисяч українських чоловіків стали жертвами 
домашнього насильства за минулий рік. 
https://www.facebook.com/watch/?
v=227310996129689&extid=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

27,5 тис переглядів В ефірі висвітлено, що проблематика домашнього 
насильства, де потерпілими є особи чоловічої 
статі. 

21 15.10.21 Написана та опублікована стаття: Ратифікація 
Стамбульської конвенції. Чому це важливо для чоловіків, 

На сайті не відображається кількість 
переглядів. 

Стаття присвячена висвітленню взаємозвязку 
теми ратифікації Стамбульської конвенції та 

Ми не маємо можливості 
повноцінно оцінити кількісні 

https://www.mixcloud.com/oblradio_kharkiv/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/?fbclid=IwAR3D5_Zh_8xMv6IaFvqb0XBH0zD4SOkmsmCm0yptksNgblVGNR9LMRBSNuU
https://www.mixcloud.com/oblradio_kharkiv/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/?fbclid=IwAR3D5_Zh_8xMv6IaFvqb0XBH0zD4SOkmsmCm0yptksNgblVGNR9LMRBSNuU
https://youtu.be/lDm0VQ2fa0M
https://zz.detector.media/blogs/texts/184554/2021-09-09-bulo-strashno-y-soromno-rozpovidaty-shcho-mene-byut-istoriya-pro-domashnie-nasylstvo-v-odnostateviy-pari/
https://zz.detector.media/blogs/texts/184554/2021-09-09-bulo-strashno-y-soromno-rozpovidaty-shcho-mene-byut-istoriya-pro-domashnie-nasylstvo-v-odnostateviy-pari/
https://zz.detector.media/blogs/texts/184554/2021-09-09-bulo-strashno-y-soromno-rozpovidaty-shcho-mene-byut-istoriya-pro-domashnie-nasylstvo-v-odnostateviy-pari/
http://univd.edu.ua/uk/news/10503?fbclid=IwAR2mVrtRbM0t5Sk9wEZVfCgBA9lMn2EoT5BJBowcUxurDYvQse4nABXjaAY
http://univd.edu.ua/uk/news/10503?fbclid=IwAR2mVrtRbM0t5Sk9wEZVfCgBA9lMn2EoT5BJBowcUxurDYvQse4nABXjaAY
http://univd.edu.ua/uk/news/10503?fbclid=IwAR2mVrtRbM0t5Sk9wEZVfCgBA9lMn2EoT5BJBowcUxurDYvQse4nABXjaAY
https://www.youtube.com/watch?v=8XlFMVHiCgc&t=176s
https://koloukraine.com/ya-prosto-hochu-vyhovuvaty-syna-dity-yak-instrument-u-domashnomu-nasylli-proty-cholovikiv/
https://koloukraine.com/ya-prosto-hochu-vyhovuvaty-syna-dity-yak-instrument-u-domashnomu-nasylli-proty-cholovikiv/
https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/chomu-choloviki-postrazhdali-vid-domashnogo-nasilstva-zalishayutsya-nevidimimi-interv-yu-z-katerinoyu-levchenko-23082021-434691?fbclid=IwAR0rui8M_TQve-vnW4wyr-7KcqNwPvuLPwFv060-1i8Wr9QkUQk-93xkAj8
https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/chomu-choloviki-postrazhdali-vid-domashnogo-nasilstva-zalishayutsya-nevidimimi-interv-yu-z-katerinoyu-levchenko-23082021-434691?fbclid=IwAR0rui8M_TQve-vnW4wyr-7KcqNwPvuLPwFv060-1i8Wr9QkUQk-93xkAj8
https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/chomu-choloviki-postrazhdali-vid-domashnogo-nasilstva-zalishayutsya-nevidimimi-interv-yu-z-katerinoyu-levchenko-23082021-434691?fbclid=IwAR0rui8M_TQve-vnW4wyr-7KcqNwPvuLPwFv060-1i8Wr9QkUQk-93xkAj8
http://centrduma.org.ua/?p=1674&fbclid=IwAR1u8BJRUJRi5wowypKZsLTrQ3NinOYo41RN32elTtFx7oG-uR-INEq1pVg
http://centrduma.org.ua/?p=1674&fbclid=IwAR1u8BJRUJRi5wowypKZsLTrQ3NinOYo41RN32elTtFx7oG-uR-INEq1pVg


які страждають від домашнього насилля?
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ratyfikaciya-
stambulskoyi-konvenciyi

. проблеми домашнього насилля, включно проти 
чоловіків. 

показники, але враховуючи 
тот факт, що сайт має 
популярність, тому ми 
вважаємо, що досягли 
відповідної цілі. 

22 15.10.21 Написана та опублікована стаття: Домашнє насильство над 
чоловіками. Що кажуть судові справи? 
https://glavcom.ua/country/society/domashnje-nasilstvo-nad-
cholovikami-shcho-kazhut-sudovi-spravi-790565.html

У статті висвітлена судова практика у справах 
щодо домашнього насилля проти чоловіків. 

23 19.10.21 Круглий стіл, зум
Красноградський район, Харківська область
(запису не має по технічним причинам)

12 учасників, серед яких 10 
представники органів державної влади
та ОМС 

У ході круглого столу обговорено проблематика домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо відсутності місць у притулках для 
чоловіків потерпілих.
Вважаємо захід успішним і по кількісним показникам, так і за якісними 
показниками. У ході обговорення ми змогли відокремити пропозиції, 
рекомендації та навіть зауваження по даній проблематиці. 

24 20.10.21 Круглий стіл , зум
Купянський район, Харківська область 
https://youtu.be/DvCjgRZjfss  

19 учасників, серед яких 16 
представники органів державної влади
та ОМС 

25 21.10.21 Круглий стіл, зум 
Лозівський район, Харківська область 
https://youtu.be/MwzIA2oSeV8 
https://youtu.be/jC8N5zqT4H8 

14 учасників, серед яких 11 
представники органів державної влади
та ОМС 

26 23.10.21 Написана та опублікована стаття:
 “22 жовтня: Міжнародний день захисту чоловічої нервової 
системи від насильницьких дій з боку жінок”
https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-
cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-
hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQ
T0

31856 переглядів У статті висвітлені приклади психологічного домашнього насилля проти 
чоловіків 
Так, ми вважаємо, що досягли великого рівня інформованості громадян про 
різновид домашнього насилля, що вчиняється проти чоловіків. 

27 05.11.21 Написана та опублікована стаття:
Домашнее насилие, или Как мужчины становятся 
жертвами: реальная история из Харьковщины
https://m.redpost.com.ua/news/1237967-domashnee-nasilie-ili-
kak-muzhchinyi-stanovyatsya-zhertvami-realnaya-istoriya-iz-
harkovschinyi?
fbclid=IwAR0vtF3P08hr3bnP5d_g8cv8GNvDd8LlgkYMnzJ5e
7cgA1RtkN25ravPy_E

На сайті не відображається кількість 
переглядів. 

У статті показана робота державних та комунальних закладів, які надають 
допомогу у протидії домашньому насиллю, а саме відділу соціальної роботи 
УПЗСН Лозовської міської ради   
Ми не маємо можливості повноцінно оцінити кількісні показники, але 
враховуючи тот факт, що сайт має популярність, тому ми вважаємо, що досягли 
відповідної цілі.

28 07.11.21 Написана та опублікована стаття:
Як сексизм породжує домашнє насилля та руйнує сім'ї. 
Чому сексизм завдає шкоди чоловікам
https://www.vectornews.net/exclusive/198142-yak-seksizm-
porodzhuye-domashnye-nasillya-ta-ruynuye-smyi-chomu-
seksizm-zavdaye-shkodi-cholovkam.html

3061 переглядів У статті показано взаємозв'язок із проявами 
сексизму та виникненням домашнього насилля, а 
також висвітлено необхідність введення 
відповідної відповідальності за прояви сексизму 
та дискримінації.

Так, ми вважаємо, що досягли
великого рівня 
інформованості громадян про
проблематику. 

29 09.11.21 Написана та опублікована стаття:
ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ ПРОТИ 
ЧОЛОВІКІВ. ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
https://dialogueparty.site/article/view/psihologichne-
domashnye-nasillya-proti-cholovikiv-poradi-psihologa/

5087 переглядів Стаття висвітлює проблему психологічного виду 
домашнього насилля із точки зору психології 

30 16.11.21 Круглий стіл, зум
Богодухівський район, Харківська область 
https://youtu.be/SHvPBNE4M9U — 1 частина 
https://youtu.be/HWA_HjQ48jE — 2 частина 

14 учасників, серед яких 10 
представники органів державної влади
та ОМС 

У ході круглого столу обговорено проблематика домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо відсутності місць у притулках для 
чоловіків потерпілих.
Вважаємо захід успішним і по кількісним показникам, так і за якісними 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ratyfikaciya-stambulskoyi-konvenciyi
https://www.facebook.com/watch/?v=227310996129689&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=227310996129689&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=227310996129689&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://pravokator.club/news/pro-nasylstvo-nad-cholovikamy-proyavy-ta-protydiya/?fbclid=IwAR0NUP3a0PE-71TwN1jEiorlV8yA1-8C1sn0KpRVY6E14kzLO1ZHssqw30M
https://pravokator.club/news/pro-nasylstvo-nad-cholovikamy-proyavy-ta-protydiya/?fbclid=IwAR0NUP3a0PE-71TwN1jEiorlV8yA1-8C1sn0KpRVY6E14kzLO1ZHssqw30M
https://pravokator.club/news/pro-nasylstvo-nad-cholovikamy-proyavy-ta-protydiya/?fbclid=IwAR0NUP3a0PE-71TwN1jEiorlV8yA1-8C1sn0KpRVY6E14kzLO1ZHssqw30M
https://www.facebook.com/sotssety.izyumrda/posts/896094441337874
https://www.facebook.com/sotssety.izyumrda/posts/896094441337874
https://www.mixcloud.com/oblradio_kharkiv/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/?fbclid=IwAR3D5_Zh_8xMv6IaFvqb0XBH0zD4SOkmsmCm0yptksNgblVGNR9LMRBSNuU
https://www.mixcloud.com/oblradio_kharkiv/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/?fbclid=IwAR3D5_Zh_8xMv6IaFvqb0XBH0zD4SOkmsmCm0yptksNgblVGNR9LMRBSNuU


показниками. У ході обговорення ми змогли відокремити пропозиції, 
рекомендації та навіть зауваження по даній проблематиці. 

31 18.11.21 Круглий стіл , зум
м.Харків, Харківська область 
https://youtu.be/8M8pS4IH0VA — 1 частина 
https://youtu.be/Jem1xtHSyK0 — 2 частина 

10 учасників, серед яких 5 
представники органів державної влади
та ОМС 

32 24.11.21 Написана та опублікована стаття:
Чому так мало говорять про чоловіків-жертв або 
стигматизація проблематики домашнього насилля в ЗМІ
https://litsa.com.ua/chomu-tak-malo-govoryat-pro-cholovikiv-
zhertv-abo-stigmatizaciya-probl/?
fbclid=IwAR1qTXGE6wWArRAGSgCyUWUUPa_qyjflte0xD
OdNeFjRr2al9dAilVKuXVk

6460 переглядів Стаття висвітлює стигматизації проблеми домашнього насилля в ЗМІ.
Так, ми вважаємо, що досягли великого рівня інформованості громадян про 
проблематику. 

33 04.12.21 Написана та опублікована стаття:
Як громадам знайти додаткове фінансування на запобігання
та протидію домашньому насильству
https://informator.ua/uk/yak-gromadam-znayti-dodatkove-
finansuvannya-na-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-
nasilstvu?fbclid=IwAR1_Bw-
GiPxJzG2HZJbG_F8jdKcx9rU1KjBS9S-
JeNZAoz4ItexzCllaaWY

На сайті не відображається кількість 
переглядів. 

У статті висвітлено позитивні приклади 
отримання державної субвенції на протидію 
домашньому насиллю, в тому числі насиллю 
проти чоловіків 

Ми не маємо можливості 
повноцінно оцінити кількісні 
показники.

34 12.12.21 Дискусія, зум
Домашнє насилля проти чоловіків. 
Чи існує проблема в Україні?
Чи існує потреба у притулках для осіб чоловічої статі, які 
постраждали від домашнього насилля?
https://budushim.pp.ua/domashnye-nasillya-proti-cholovikiv-
chi-isnuye-problema-v-ukra%d1%97ni/?
fbclid=IwAR3p5948Pw9-eyA-
AAevr4ox8K03uP6vt7weeTDwPpjMQ7Co74ydIuuGPnY
https://www.youtube.com/watch?v=MGKLZ0zr0W4

7 присутніх: 1 модератор, 3 екперта 
проєкту та 3 опоненти

Проведена дискусія між екпертами проєкту та 
представниками дискусійного клубу, які зібрали 
різні точки пересічних осіб. Представники 
дискусійного клубу виступали опонентами то що 
проблема існує та є необхідність у виділіенні 
місць у притулках для чоловіків.  

35 13.12.21  Написана та опублікована стаття:
PRO перший сімейний притулок для чоловіків і дітей у 
Торонто, який відкрився у квітні 2021 року
https://pravokator.club/news/pro-pershyj-simejnyj-prytulok-
dlya-cholovikiv-i-ditej-u-toronto-yakyj-vidkryvsya-u-kvitni-
2021-roku/?
fbclid=IwAR35JeXA4pbqeYqk4MRf7NCwF53G216eMESwf0
iB5OFnWdOtcyTHN2-zmqs

На сайті не відображається кількість 
переглядів. 

У статті висвітлена міжнародна практика протидії 
винекненню домашньому насиллю, в тому числі 
насиллю проти чоловіків 

36 21.12.21  Написана та опублікована стаття:
Чи стане ЄСПЛ на захист прав, коли держава не може 
захистити від домашнього насилля?
https://khpg.org/1608809892?
fbclid=IwAR188_gYPZSeWm1Y6p3ch9mQOsIdbH8EVRG_v
zZJ1GsdOsM5b-5doAsvoxA

У статті висвітлено практика розгляду справ щодо
домашнього насилля у ЄСПЛ, у тому числі 
домашнього насилля проти чоловіків 

37 27.12.21 Круглий стіл із представниками громадськості, зум
Домашнє насилля проти чоловіків. 
Чи існує проблема в Україні?
Чи існує потреба у притулках для осіб чоловічої статі, які 
постраждали від домашнього насилля?
https://youtu.be/FzWU6RSFrpI 

13 учасників — представники 
громадського сектору та ЗМІ

У ході круглого столу обговорено проблематика домашнього насилля проти 
чоловіків, виділена основна проблема щодо відсутності місць у притулках для 
чоловіків потерпілих.
Вважаємо захід успішним і по кількісним показникам, так і за якісними 
показниками. У ході обговорення ми змогли відокремити пропозиції, 
рекомендації та навіть зауваження по даній проблематиці. 

https://youtu.be/HWA_HjQ48jE
https://youtu.be/SHvPBNE4M9U
https://dialogueparty.site/article/view/psihologichne-domashnye-nasillya-proti-cholovikiv-poradi-psihologa/
https://dialogueparty.site/article/view/psihologichne-domashnye-nasillya-proti-cholovikiv-poradi-psihologa/
https://www.vectornews.net/exclusive/198142-yak-seksizm-porodzhuye-domashnye-nasillya-ta-ruynuye-smyi-chomu-seksizm-zavdaye-shkodi-cholovkam.html
https://www.vectornews.net/exclusive/198142-yak-seksizm-porodzhuye-domashnye-nasillya-ta-ruynuye-smyi-chomu-seksizm-zavdaye-shkodi-cholovkam.html
https://www.vectornews.net/exclusive/198142-yak-seksizm-porodzhuye-domashnye-nasillya-ta-ruynuye-smyi-chomu-seksizm-zavdaye-shkodi-cholovkam.html
https://m.redpost.com.ua/news/1237967-domashnee-nasilie-ili-kak-muzhchinyi-stanovyatsya-zhertvami-realnaya-istoriya-iz-harkovschinyi?fbclid=IwAR0vtF3P08hr3bnP5d_g8cv8GNvDd8LlgkYMnzJ5e7cgA1RtkN25ravPy_E
https://m.redpost.com.ua/news/1237967-domashnee-nasilie-ili-kak-muzhchinyi-stanovyatsya-zhertvami-realnaya-istoriya-iz-harkovschinyi?fbclid=IwAR0vtF3P08hr3bnP5d_g8cv8GNvDd8LlgkYMnzJ5e7cgA1RtkN25ravPy_E
https://m.redpost.com.ua/news/1237967-domashnee-nasilie-ili-kak-muzhchinyi-stanovyatsya-zhertvami-realnaya-istoriya-iz-harkovschinyi?fbclid=IwAR0vtF3P08hr3bnP5d_g8cv8GNvDd8LlgkYMnzJ5e7cgA1RtkN25ravPy_E
https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0
https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0
https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ratyfikaciya-stambulskoyi-konvenciyi


38 31.12.21 АНАЛІТИЧНА РОБОТА 
“Аналіз випадків домашнього насилля, 
де потерпілими є особи чоловічої статі”
розроблена в рамках проєкту 
«Everyone has to be protected», 
що впроваджується ГО «Ти потрібен Україні» за підтримки 
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні

Підготовлена аналітична робота та 
розміщена на сайті Організації. 
Замість 7 розділів було підготовлено 9 
розділів, тобто збільшені показник.

Із якісних показників можемо виділити наступне: аналітика стала основою для 
написання деяких статей, виступів в телепередачі тощо. Нами було виявлені 
деякі цікаві факти, судова практика. 
Вважаємо, що підготовлена аналітика повністю відповідає поставленим перед 
нею вимогам та завданням. 

39 31.12.21 Стікери, хештег у телеграмі 
https://t.me/addstickers/Everyone_has_to_be_protected

Підготовлені та розміщені 5 стікерів в 
телеграмі із хештегом «Everyone has to
be protected». Була запущена платна 
реклама посту зі стікерами:  взаємодія 
з дописом 1199, охоплення 16991. 
Пост про стікери було перепощено у 
97 груп соціальної мережі Фейбук. 

Стікери підготовлені таким чином, щоб висвітлити те, що проблема домашнього 
насилля стосується кожного із нас. Наліпки зроблені по категоріям громадян: 1) 
потерпілі жінки, 2) потерпілі діти, 3) потерпілі особи із інвалідністю, 4) 
потерпілі літні люди, 5) потерпілі чоловіки. 
Вважаємо, що підготовлені стікери повністю розкривають тематику. 

40 15.02.22 Відео:
1) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? 
Хто може бути кривдником або жертвою? https://youtu.be/-
A0CAOU_Btw 

2) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? 
Де може поселитись домашнє насилля? 
https://youtu.be/6NKaEkSwYG4 

3) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? 
Як розпізнати домашнє насилля? 
https://youtu.be/DZn0K0P1OT0 

4) ОБЛИЧЧЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ. ЯКЕ ВОНО? 
Чи всі можуть отримати повноцінну допомогу від 
домашнього насилля? 
https://youtu.be/5JmE_1ELUKk

Підготовлено та розміщено на ютуб 
каналі Організації 4 відео по темі 
протидії домашнього насилля, 
включно проти чоловіків.
Усього переглядів 20 

Відео були підготовлені таким чином, щоб відповісти на головні питання 
виникнення домашнього насилля, де відбувається стигматизація чоловіків.
1) Хто може бути кривдником або жертвою — ми показали, що статус 
потерпілого чи кривдника не залежить від статі.
2) Де може поселитись домашнє насилля — показали, у яких видах відносин це 
може відбуватись, звернули увагу, що в гомосексуальних сімях теж можуть 
подібні проблеми.
3) Як розпізнати домашнє насилля — висвітлили різні види домашнього насилля,
у тому числі психологічне, від якого частіше страждають особи чоловічої статі.
4) Чи всі можуть отримати повноцінну допомогу від домашнього насилля — 
розповіли про відсутність шелтерів для чоловіків та ЛГБТІ. 
Вважаємо, що підготовлені відео повністю розкривають тематику, враховуючи їх 
обсяги та стилістику.
Невелика кількість переглядів обумовлена тим, що через 10 днів після 
розміщення почався воєнний стан (24.02.2022 року), тому були зміщені акценти 
на інші більш гострі суспільні питання. 

41 31.03.22 СММ, РЕКЛАМА Було зроблено 4 публікації:
1) Пошук ЗМІ до співпраці 
https://gurt.org.ua/vacancies/70280/?
fbclid=IwAR30tiqERPcRowX8TdML38
o7VEZcD7NviCmzXWd2jY2azU8JTmF
IOkev0AU

2) Пошук потерпілих 
https://www.prostir.ua/?news=poshuk-
osib-cholovichoji-stati-yaki-zaznaly-yut-
proyaviv-domashnoho-nasylstva-u-bud-
yakij-
formi&fbclid=IwAR0_jUs0Ya4A2R_mD
gqWVzkhv70Usa9wC_YXaX1bjOof44
NTNBpKuxMSzzE

3) Увага, шукаємо експертів! 
https://www.prostir.ua/?jobs=advokaty-

Із якісних показників ми виділили наступні - під постами  у соціальній мережі, 
які містять статті, зявились коментарі, інколи суперечки.
Це свідчить про те, що учасники цих груп переходять по посиланням, читають 
публікації та статті. Навіть, якщо вони не згодні, і пишуть негативні коментарі, 
це теж позитивне явище, бо “піднімає” пости вгору, і з'являються інші люди, які 
мають іншу думку. 
Ми вважаємо, що досягли великих кількісних та якісних показників по роботі в 
соціальній мережі Фейсбук.

https://youtu.be/FzWU6RSFrpI
https://khpg.org/1608809892?fbclid=IwAR188_gYPZSeWm1Y6p3ch9mQOsIdbH8EVRG_vzZJ1GsdOsM5b-5doAsvoxA
https://khpg.org/1608809892?fbclid=IwAR188_gYPZSeWm1Y6p3ch9mQOsIdbH8EVRG_vzZJ1GsdOsM5b-5doAsvoxA
https://khpg.org/1608809892?fbclid=IwAR188_gYPZSeWm1Y6p3ch9mQOsIdbH8EVRG_vzZJ1GsdOsM5b-5doAsvoxA
https://pravokator.club/news/pro-pershyj-simejnyj-prytulok-dlya-cholovikiv-i-ditej-u-toronto-yakyj-vidkryvsya-u-kvitni-2021-roku/?fbclid=IwAR35JeXA4pbqeYqk4MRf7NCwF53G216eMESwf0iB5OFnWdOtcyTHN2-zmqs
https://pravokator.club/news/pro-pershyj-simejnyj-prytulok-dlya-cholovikiv-i-ditej-u-toronto-yakyj-vidkryvsya-u-kvitni-2021-roku/?fbclid=IwAR35JeXA4pbqeYqk4MRf7NCwF53G216eMESwf0iB5OFnWdOtcyTHN2-zmqs
https://pravokator.club/news/pro-pershyj-simejnyj-prytulok-dlya-cholovikiv-i-ditej-u-toronto-yakyj-vidkryvsya-u-kvitni-2021-roku/?fbclid=IwAR35JeXA4pbqeYqk4MRf7NCwF53G216eMESwf0iB5OFnWdOtcyTHN2-zmqs
https://www.youtube.com/watch?v=MGKLZ0zr0W4
https://budushim.pp.ua/domashnye-nasillya-proti-cholovikiv-chi-isnuye-problema-v-ukra%D1%97ni/?fbclid=IwAR3p5948Pw9-eyA-AAevr4ox8K03uP6vt7weeTDwPpjMQ7Co74ydIuuGPnY
https://budushim.pp.ua/domashnye-nasillya-proti-cholovikiv-chi-isnuye-problema-v-ukra%D1%97ni/?fbclid=IwAR3p5948Pw9-eyA-AAevr4ox8K03uP6vt7weeTDwPpjMQ7Co74ydIuuGPnY
https://budushim.pp.ua/domashnye-nasillya-proti-cholovikiv-chi-isnuye-problema-v-ukra%D1%97ni/?fbclid=IwAR3p5948Pw9-eyA-AAevr4ox8K03uP6vt7weeTDwPpjMQ7Co74ydIuuGPnY
https://informator.ua/uk/yak-gromadam-znayti-dodatkove-finansuvannya-na-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu?fbclid=IwAR1_Bw-GiPxJzG2HZJbG_F8jdKcx9rU1KjBS9S-JeNZAoz4ItexzCllaaWY
https://informator.ua/uk/yak-gromadam-znayti-dodatkove-finansuvannya-na-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu?fbclid=IwAR1_Bw-GiPxJzG2HZJbG_F8jdKcx9rU1KjBS9S-JeNZAoz4ItexzCllaaWY
https://informator.ua/uk/yak-gromadam-znayti-dodatkove-finansuvannya-na-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu?fbclid=IwAR1_Bw-GiPxJzG2HZJbG_F8jdKcx9rU1KjBS9S-JeNZAoz4ItexzCllaaWY
https://litsa.com.ua/chomu-tak-malo-govoryat-pro-cholovikiv-zhertv-abo-stigmatizaciya-probl/?fbclid=IwAR1qTXGE6wWArRAGSgCyUWUUPa_qyjflte0xDOdNeFjRr2al9dAilVKuXVk
https://litsa.com.ua/chomu-tak-malo-govoryat-pro-cholovikiv-zhertv-abo-stigmatizaciya-probl/?fbclid=IwAR1qTXGE6wWArRAGSgCyUWUUPa_qyjflte0xDOdNeFjRr2al9dAilVKuXVk
https://litsa.com.ua/chomu-tak-malo-govoryat-pro-cholovikiv-zhertv-abo-stigmatizaciya-probl/?fbclid=IwAR1qTXGE6wWArRAGSgCyUWUUPa_qyjflte0xDOdNeFjRr2al9dAilVKuXVk
https://youtu.be/Jem1xtHSyK0
https://youtu.be/8M8pS4IH0VA


mediatory-eksperty-yaki-malyyut-
dosvid-roboty-iz-domashnim-nasyllyam-
de-poterpilymy-jebuly-osoby-
cholovichoji-
stati&fbclid=IwAR3xXIvcS-
7GOM5krfRJ7wSHI3jE3JCSdxWa0Xqut
SvcckD8Ivbo1G04klA

4) “Обговорення проблематики 
відсутності в Україні місць в 
притулках для постраждалих від 
домашнього насилля чоловіків” 
https://www.prostir.ua/event/obhovorenn
ya-problematyky-vidsutnosti-v-ukrajini-
mists-v-prytulkah-dlya-postrazhdalyh-
vid-domashnoho-nasyllya-cholovikiv/ 

Іх було пошерено по групах в 
соціальних мережах.
Загальна кількість репостів цих 4 
публікацій складає: 153 репостів.

Крім цього було пошерено по групам в
соціальній мережі усіх 23 статей та 
декілька постів про стікери. Репостів 
складає: 1314

Загальна кількість репостів 1467.

Крім цього були зроблені публікації на
сторінці організації у Фейсбуці. 
https://www.facebook.com/ngouny/
в телеграм каналі Організації 
https://t.me/ngo_ukraine_needs_you 

Платна реклама: 
1) взаємодія з дописом 360, охоплення 
12052,
2) взаємодія з дописом 1199, 
охоплення 16991,
3) взаємодія з дописом 22, охоплення 
1196.
Усього: 1581 взаємодія з дописом, 
30239 охоплення.

https://www.prostir.ua/?news=poshuk-osib-cholovichoji-stati-yaki-zaznaly-yut-proyaviv-domashnoho-nasylstva-u-bud-yakij-formi&fbclid=IwAR0_jUs0Ya4A2R_mDgqWVzkhv70Usa9wC_YXaX1bjOof44NTNBpKuxMSzzE
https://www.prostir.ua/?news=poshuk-osib-cholovichoji-stati-yaki-zaznaly-yut-proyaviv-domashnoho-nasylstva-u-bud-yakij-formi&fbclid=IwAR0_jUs0Ya4A2R_mDgqWVzkhv70Usa9wC_YXaX1bjOof44NTNBpKuxMSzzE
https://www.prostir.ua/?news=poshuk-osib-cholovichoji-stati-yaki-zaznaly-yut-proyaviv-domashnoho-nasylstva-u-bud-yakij-formi&fbclid=IwAR0_jUs0Ya4A2R_mDgqWVzkhv70Usa9wC_YXaX1bjOof44NTNBpKuxMSzzE
https://gurt.org.ua/vacancies/70280/?fbclid=IwAR30tiqERPcRowX8TdML38o7VEZcD7NviCmzXWd2jY2azU8JTmFIOkev0AU
https://gurt.org.ua/vacancies/70280/?fbclid=IwAR30tiqERPcRowX8TdML38o7VEZcD7NviCmzXWd2jY2azU8JTmFIOkev0AU
https://gurt.org.ua/vacancies/70280/?fbclid=IwAR30tiqERPcRowX8TdML38o7VEZcD7NviCmzXWd2jY2azU8JTmFIOkev0AU
https://t.me/addstickers/Everyone_has_to_be_protected


ПРОЄКТ «Everyone has to be protected»

1. Чи виконувався проект відповідно до кошторису, зазначеного в угоді? Так/ні. Якщо «Ні», то поясніть чому і які зміни відбулися?

Відбулись деякі зміни. 

У рамках проєкту журналістами було написано та опубліковано 23 статті замість 20 запланованих. Тобто ця графа витрат була збільшена за рахунок
економії інших. 

Також була збільшена графа витрат аналітична робота, замість 7 розділів було підготовлено 9 розділів,  бо у ході підготовки матеріалу експерти
виявили наявність розширити висвітлення тематики.

Також відбулась зміна стосовно підготовки відео матеріалів. Ми планували зробити відео з потерпілими, тому закладали окремо суму коштів на
журналістів, операторів,  проїзд тощо. У ході проєкту виявилось, що чоловіки бояться публічно на камеру проговорювати свої проблеми, навіть
враховуючи анонімність записів. Нам довелось змінити підхід та зробити анімаційні відео, які наразі дорожче коштують ніж просто відео запис
інтерв'ю з людиною. З цієї причини нам довелось усі графи, які були заплановані на зйомку інтерв'ю з потерпілими, сумувати та перераховувати на
оплату роботу команди, яка готувала анімаційні відео. 

Крім цього нам довелось виділити окрему суму на опонентів - експертів із дебатного клубу для проведення публічних дебатів по проблематики
наявності домашнього насилля проти чоловіків в Україні та шляхи їх вирішення. 

Усі ці зміни ми робити з метою виконання поставлених перед проєктом завдань, а також щоб зробити проєкт більш цікавішим та життєздатним для
подальшого провадження іншими представниками громадського сектору. 

2. Чи дотримувався перелік зазначених у робочому плані заходів? Так/ні.  Якщо «Ні», то чому?

Ми виконали всі кількісні показники щодо заходів у запланований в робочому плані термін. 
Наш проєкт був розрахований для реалізації в м. Харкові та Харківській області. Метою було сприяти виділенню приміщення в одному із шелтерів
органів місцевого самоврядування для розміщення потерпілих чоловіків від домашнього насилля. З 24.02.2022 року у м. Харкові були активні та
жорстокі обстріли, ситуація нестабільна і досі. 

Ми мали провести прес конференції ми планували запросити представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, екпертів, з
якими працювали, щоб презентувати результати проєкту, включно аналітичну роботу. А також ми мали провести останній круглий стіл із цими
представниками влади та експертами. Слід зазначити, що цей круглий стіл вже був перевиконанням кількісних показників, бо до цього часу ми
провели 9 круглих столів + 1 круглий стіл у форматі дискусії. 
Через воєнний стан та постійні обстріли нам довелось відмовитись від проведення останньої публічної прес конференції.

У той же час слід зазначити, що ми оплатили організацію та проведення заходів. Ми плануємо їх провести після стабілізації ситуації в Україні. 

https://t.me/ngo_ukraine_needs_you
https://www.facebook.com/ngouny/
https://www.prostir.ua/event/obhovorennya-problematyky-vidsutnosti-v-ukrajini-mists-v-prytulkah-dlya-postrazhdalyh-vid-domashnoho-nasyllya-cholovikiv/
https://www.prostir.ua/event/obhovorennya-problematyky-vidsutnosti-v-ukrajini-mists-v-prytulkah-dlya-postrazhdalyh-vid-domashnoho-nasyllya-cholovikiv/
https://www.prostir.ua/event/obhovorennya-problematyky-vidsutnosti-v-ukrajini-mists-v-prytulkah-dlya-postrazhdalyh-vid-domashnoho-nasyllya-cholovikiv/


3. Які результати мав Ваш проект? Розпишіть детально.

Загальний результат  станом на 31.03.2022
СТАТТІ

1. Усього було написано та опубліковані 23 статті (1 стаття дублювалась в 2 виданнях, дублеж не рахуємо).
2. Із 23 статей 8 статей не можливо порахувати кількість переглядів, бо не ведеться онлайн підрахунок.
3. Інші 15 статті було переглянуто станом на 31.03.2022 рік загалом 165138 разів.
4. Одна статтю було поширено  у паперовому вигляді  — тираж 1750 шт.
5. У середньому виходить  приблизно 11009 переглядів на 1 статтю (165138/15). При підрахунку не враховувались ті сайти ЗМІ, які не рахують перегляди.

КРУГЛІ СТОЛИ
1. Було проведено 9 круглих столів  та 1 дискусія замість 1 круглого столу. 
2.Присутні — 148 осіб. 
3. У середньому на круглих столах були присутні 15 осіб. 

СТІКЕРИ У ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ТА ХЕШТЕГ
1. Розроблені та опубліковані у соціальній мережі Телеграм  5 стікерів в телеграмі із хештегом «Everyone has to be protected».
2. Платна реклама посту зі стікерами:  взаємодія з дописом 1199, охоплення 16991. Пост про стікери було перепощено у 97 груп соціальної мережі Фейбук. 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА УЧАСТІ У ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ/ ЕФІРАХ
1. Проведена 1 прес конференція. Просмотрів прес релізу та запису на ютуб каналі у загальній кількості 159.
2. Організований та проведений виступ на радіо. Відсутні можливості підрахувати кількість слухачів.
3. Два рази брали участь у телеефірі в новинах. Переглядів першого 209, другого більше 27 500

СММ, РЕКЛАМА
1. Було зроблено 4 публікації на сайтах Гурт, Громадський простір.
2. Усього репостів по соціальній мережі Фейсбук постів з посиланнями на статті, публікації на сайтах тощо -  1467.
3. Платна реклама 3 шт, які мали наступні сумарні  показники: 1581 взаємодія з дописом, 30239 охоплення.

ПРАВООСВІТНІ ВІДЕО 
1. Зроблені 4 відео, розміщені на ютуб каналі Організації. 
2. Станом на 31.03.2022 переглядів 20. 

АНАЛІТИЧНА РОБОТА
1. Написана 1 аналітична робота, розміщена на сайті Організації.
2. Кількісні показники: Замість 7 розділів було підготовлено 9 розділів, тобто збільшені показник.

 
4. Яким чином Ваш проект вплинув на цільову аудиторії проекту (безпосередніх учасників проектів та опосередкованих бенефіціарів)?

Висвітлення у рамках проблеми  проблеми домашнього насилля проти чоловіків у ЗМІ та соціальних мережах сприяло виникненню дискусії  в
суспільстві щодо даної проблеми. Під постами  у соціальній мережі з'явились коментарі, інколи суперечки. Це свідчить про те, що люди зацікавились
питанням, читають публікації та статті. Це підштовхує потерпілих чоловіків більш відкрито розповідати про наявні в їх сім'ях проблеми. Ми знаємо,
що наші опубліковані матеріали використовувались, як аргументи при спілкуванні з абюзерами. Окремі сім'ї після знайомством з проблематикою
через наші статті звернутись до психолога чи іншого спеціаліста.  



Нашими бенефіціарами були і органи державної влади та органів місцевого самоврядування Харківської області. У ході проєкту ми проводили з ними
круглі  столи,  спілкувались  через  запити  та  листування.  Для  них  проєкт  став  переосмисленням  проблематики  домашнього  насилля.  Деякі  із
представників цих органів почали шукати шляхи вирішення та аналізувати практику інших країн. 

5. Яку кількість цільової аудиторії Вам вдалося залучити в рамках проекту? Чи вона співпадає з тією цільовою аудиторією, що Ви планували
залучити на початку проекту?
Те, що ми маємо можливість підрахувати (деякі ресурси не мають лічильників переглядів): 
1) 15 із 23 статей було переглянуто станом мінімум 165 138 разів. Ця цифра відповідає кількості осіб, які їх переглянули (+- похибка).
2) Одну статтю було поширено  у паперовому вигляді  тиражом 1750 шт. Ця цифра відповідає кількості осіб, які їх отримали безоплатно та/або
купили (+- похибка).
3) Присутні на круглих столах 148 осіб.
4) Взаємодія із стікерами, яку змогли підрахувати, 1199 разів. Ця цифра відповідає кількості осіб, які мали можливість скачати собі ці стікери (+-
похибка).
5) Ознайомились з прес конференцією 159 разів.
6) Переглядів відео в новинах про дану проблематику 27500+209=27709. Ця цифра відповідає кількості осіб, які їх переглянули (+- похибка).
7) Переглянули відео 20 разів. Ця цифра відповідає кількості осіб, які їх переглянули (+- похибка).
Таким чином мінімальна кількість осіб, які ознайомитись з проблематикою — 196 123 осіб.
Вважаємо, що ми досягли запланованих кількісних показників. 

6. Що змінилося для цільової аудиторії в результаті реалізації проекту? Чи буде це досягнення довготривалим? Чи носитиме тимчасовий
характер?

Ми почали здійснювати комплекс адвокаційних дій щодо сприяння виділенню в Харківській області місць у притулках для чоловіків потерпілих від
домашнього насилля.  У ході  обговорення ми змогли відокремити пропозиції,  рекомендації  та навіть зауваження по даній проблематиці.  Уся ця
інформація була систематизована в аналітичному матеріалі  та статтях у ЗМІ, рекомендаціях до органів центральної державної  влади та органів
місцевого самоврядування. 

Вважаємо, що результати проєкту матимуть довготривалий ефект, бо результати оформлені у матеріальну форму. Єдине, що наразі відтерміновує
впровадження подальших дій — це активна стадія війни та воєнний стан, в якому знаходиться Україна. 

7. Які результати ви очікуєте побачити в діях цільової аудиторії проекту у довготривалій перспективі? Які часові рамки Ви бачите для
проявлення цих результатів?

Ми  вважаємо,  що  після  перемоги  України,  суспільство  повернеться  до  повсякденних  проблем,  у  тому  числі  до  протидії  та  захисту  осіб  від
домашнього насилля. На цьому етапі можливо вирішення питань, які ми ставили як мету та цілі проєкту. 
Вважаємо, що вирішення питань  забезпечення потерпілих чоловіків від домашнього насилля місцями у шелтерах може бути вирішено десь через 2-4
роки після перемоги України. 



8. Які проблеми виникали під час реалізації проекту? Що для себе почерпнула з цих труднощів організація? Що варто було зробити, щоб
уникнути такого роду проблем?  Проблеми, із якими стикались:

1) Незацікавленість ЗМІ у висвітленні подібних питань, що заважало у розміщенні статей. 
2) Наявні обмеження по впровадженню СММ роботи, наявні в соціальних мережах.
3) Обмежена кількість експертів в темі домашнього  та гендерно зумовленого насилля.
4) Стигматизація проблеми домашнього насилля в суспільстві та ЗМІ, висвітлення її тільки як жіночої проблеми.
5) Лоудаун, що заважав проводити офлайн круглі столи.
6) Низький рівень інтернету в окремих населених пунктах, відсутність технічного забезпечення у представників органів місцевого самоврядування,
що заважало їх підключитись онлайн до зуму круглого столу на робочому місці.
7) Страх перед суспільним осудом потерпілих чоловіків домашнього насилля, що заважало нам робити ефіри із ними, публікувати їх дані у статтях, а
також зняти із ними заплановані відео.
8) Відсутність інших громадських організацій, які б зацікавлені у висвітлені подібної проблеми. Є лише окремі ЛГБТ спільноти, які мають схожі
точки зору щодо притулків для ЛГБТІ осіб чоловічої статті.
9) Воєнний стан, який почався в передостанній місяць проєкту, що унеможливив проведення презентації результатів проєкту перед ЗМІ.

9. Які були неочікувані досягнення проекту? За рахунок чого вони сталися?

Ми залучили достатньо широку аудиторію за  допомогою цікавих статей,  що були підготовлені  журналістами та  розміщені  у  ЗМІ.  Журналісти
намагались відійти від стандартного підходу до висвітлення тематики домашнього насилля. У деяких наших статтях проблема домашнього насилля
проти чоловіків була показана через історичні факти або фольклор.
Так,  стаття:  “Що  пам’ятає  історія  про  домашнє  насильство  над  чоловіками”  https://litsa.com.ua/shcho-pam-yata-stor-ya-pro-domashn-nasilstvo-nad-
cholov-kami за  пару  місяців  набрало  86  567  переглядів.  А  стаття  “22  жовтня:  Міжнародний  день  захисту  чоловічої  нервової  системи  від
насильницьких  дій  з  боку  жінок”  https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-
hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0   31 856 переглядів.
Вважаємо,  що у  наступних проєктах  слід  застосовувати  дану  позитивну  практику,  відходити від  шаблонів  та  стандарного підходу висвітлення
складних тем, шукати більш сучасні та інноваційні способи донесення необхідних меседжів. 

10.Що Ви вважаєте найбільшим досягненням проекту і чому? 

Наразі ми перша організація в Україні, які повноцінно  взяли цю тему, як окремий проєкт. 
Ми першими дослідили проблематику домашнього насилля проти чоловіків та підготували відповідну аналітичний матеріал. 
Ми почали формувати в ЗМІ та соціальних мережах об'єктивне бачення проблематики домашнього насилля — те, що кожен із нас може опинитись у
ролі потерпілого та навіть абюзера, не зважаючи на ознаку статі. 
Висвітлили в ЗМІ проблему відсутності місць у притулках для чоловіків потерпілих від домашнього насилля. 

11.Яким чином проект буде продовжуватися після закінчення фінансування від Фонду? Чи плануєте Ви залучення коштів з інших джерел?
Яких? 



На час воєнних дій ми не плануємо продовжувати проєкт. Він має територіальну прив'язку та має на меті виділення приміщення в м. Харкові чи
Харківській області, тому наразі на час воєнних дій не є актуальним. Після стабілізації ситуації в України плануємо повернутись до цієї теми. Щодо
фінансування та інші подібні питання ще не думали. 

12.Яке могло б бути продовження проекту? В якому напрямку слід продовжувати роботу?

Ми вважаємо, що проєкт має бути в першу чергу правоосвітнім та просвітницьким: ще більше статей, відео, участі в телепередачах тощо. Поки не
зміниться парадигма в суспільному сприйняття ролей “чоловік” та “жінка”, і між ними не виникне знак рівності, дуже складно переходити до більш
конкретних питань, таких як виділення приміщення.  Ми думаємо, що така просвітницька робота може зайняти не один рік. 

https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0
https://litsa.com.ua/22-zhovtnya-mizhnarodnij-den-zaxistu-cholovichoyi-nervovoyi-si/?fbclid=IwAR0miB2fPnFva-hAB4mHwnRcYmbD2cfLb56TDaaUSsYNFAle1XUP65VDQT0
https://litsa.com.ua/shcho-pam-yata-stor-ya-pro-domashn-nasilstvo-nad-cholov-kami
https://litsa.com.ua/shcho-pam-yata-stor-ya-pro-domashn-nasilstvo-nad-cholov-kami



