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Вступ 

 

В рамках політики прозорості та відкритості 

Всеукраїнська громадська організація «Гей-

альянс Україна» пропонує вашій увазі фінальний 

програмний звіт за 2015 рік. 

2015 рік для ВГО «Гей-альянс Україна» став 

роком розбудови. Успішний старт проектів 

попереднього року дозволив вивести їх на якісно 

новий рівень в 2015 році, а також збільшити 

кількість працівників і консультантів організації, 

що в свою чергу дозволило більш якісно та 

ефективно здійснювати програмну діяльність. 

В 2015 році більшість проектів та програмних 

активностей були спрямовані на покращення 

ситуації з правами людини для ЛГБТ в Україні та 

підвищення рівня безпеки, мобілізацію та 

зміцнення ЛГБТ-спільноти, контроль випадків 

порушення прав та скоєння злочинів на ґрунті 

гомофобії і трансфобії, а також роботу над 

попередженням дискримінації в усіх сферах 

життя.  

  



Загальні відомості про організацію 

Місія Організації – керуючись власним досвідом та експертними знаннями, ґрунтуючись на 

принципах гуманізму, лібералізму, демократизму, єдності цілей і рівності можливостей, 

створювати умови для досягнення рівних прав та можливостей для представників та 

представниць ЛГБТІ-спільноти на законодавчому рівні та у всіх можливих сферах їхньої 

життєдіяльності. 

Цінності Організації 

 Організація дотримується принципу високого професіоналізму у всіх 

сферах своєї діяльності. 

 Організація прагне до прозорості та відкритості своєї діяльності для 

партнерів та суспільства. 

 Організація усвідомлює відповідальність перед партнерами та 

суспільством за свої дії та взяті на себе зобов’язання. 

 Організація дотримується принципів недискримінації та 

толерантності у своїй внутрішній та зовнішній політиці. 

Мета і цілі. Основні види діяльності і завдання 

З моменту реєстрації у червні 2009 року Всеукраїнська громадська організація «Гей-альянс 

Україна» (далі – Організація) здійснює свою діяльність на підставі Статуту та чинного 

законодавства України. 

Організація діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її 

учасників, гласності, добровільності та самоврядування. 

З 2010 року Організація стала членом Всеукраїнської спілки «Рада ЛГБТ-організацій». 

З 2011 року Організація стала членом міжнародних спілок ЛГБТ-організацій – ILGA-Europe 

та IGLYO. З 2012 року – членом Всеукраїнської спілки «Коаліція з протидії дискримінації». 

Мета створення Організації 

Згідно п. 3.1. Статуту основною метою діяльності Організації є захист та задоволення 

законних соціальних, культурних, творчих, економічних, освітньо-виховних та інших 

спільних інтересів своїх членів, а також розповсюдження в українському суспільстві ідеї 

толерантності, рівності всіх людей, поваги до кожної особи, її прав та свобод; сприяння в 

сфері особистого, культурного, оздоровчого напрямку розвитку та захисту законних прав як 

представників та представниць ЛГБТ-спільноти, так і суспільства в цілому. 

Предмет діяльності Організації 

Предметом діяльності Організації є здійснення проектної діяльності в інтересах ЛГБТ-

спільноти та суспільства в цілому, сприяння поліпшенню соціальних, правових, та інших 

умов життєдіяльності, покращенню стану освітнього, соціального, культурного рівня. 

Завдання Організації 



 Підвищення рівня знань з питань прав людини, фемінізму, демократії, 

сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності та ґендерної рівності 

як серед загального населення, так і всередині ЛГБТ-спільноти. 

 Налагодження взаємодії між людьми, які прямо або опосередковано 

впливають на суспільну думку, та організаціями, які залучені до 

реалізації стратегічних завдань Організації, підвищення рівня їхньої 

обізнаності з питань прав людини, фемінізму, демократії, сексуальної 

орієнтації, ґендерної ідентичності та ґендерної рівності. 

 Сприяння сприйняттю представниками і представницями ЛГБТ-

спільноти власної сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, 

підвищення рівня політичної та соціальної свідомості ЛГБТ. 

 Популяризація камін-ауту серед ЛГБТ України. 

 Налагодження взаємодії між реалізаторами стратегії, ЗМІ, 

правозахисниками/цями, чиновниками/цями, а також лідер(к)ами й 

активіст(к)ами ЛГБТ-руху. 

 Досягнення максимального охоплення аудиторії при розширенні 

інформаційних кампаній на всю територію України. 

Цільові групи 

Організація прагне досягнення рівних можливостей для представників і представниць ЛГБТ 

в Україні. Таким чином, діяльність організації має два основні напрямки роботи: це 

покращення якості життя всіх представників/ць спільноти та досягнення вищого рівня 

прийняття ЛГБТ у суспільстві. За першим напрямком цільовими групами роботи організації 

є гомосексуальні, бісексуальні та трансґендерні люди. За другим напрямком діяльність 

організації спрямована на загальне населення, в першу чергу – нейтрально налаштоване 

відносно ЛГБТ. В цьому напрямку партнерами організації мають стати представники/ці 

законодавчої та виконавчої влади в Україні, а також представники/ці засобів масової 

інформації. 

Стратегічні цілі на 2014–2018 рр. 

 поліпшення ситуації з дотриманням прав ЛГБТ з боку держави та 

загального населення в Україні і досягнення позитивних змін у 

ставленні до ЛГБТ з боку суспільства. Подолання самостигматизації 

та підвищення самоповаги у представників/ць ЛГБТ України; 

 соціальна адаптація представників/ць ЛГБТ-спільноти, які опинились 

у складних життєвих обставинах (СЖО) чи залучені до секс-бізнесу; 

 розвиток українського ЛГБТ-руху; підтримка низових ініціатив та 

розвиток активізму серед ЛГБТ-спільноти; 

 сприяння ґендерній рівності в українському суспільстві; підтримка та 

розвиток жіночого напрямку в ЛГБТ-русі; 

 сприяння сексуальній освіченості українського населення з метою 

збереження ним сексуального та репродуктивного здоров’я; 

 розбудова демократичного громадянського суспільства; 

 підвищення конкурентоспроможності та потенціалу організації. 

Використання досвіду проектів 2014 року 



Заходи, проведені в 2013-2014 рр в рамках проекту «Комплексний підхід до покращення 

ситуації з правами ЛГБТ в Україні», були спрямовані на опрацювання базових понять, 

закладання бази для подальшої плідної роботи в напрямку мобілізації та зміцнення ЛГБТ-

спільноти, кращого інформування про права людини для ЛГБТ і протидію дискримінації. 

Аналіз роботи центрів мережі Queer Home в 2014 році, оцінка динаміки розвитку центрів і 

перспектив дозволили відкрити ще три ком’юніті-центри і підтримувати їх роботу. 

Отримання досвіду проведення в 2014 році банерної кампанії в рамках проекту «Сприяння 

реалізації основних прав і свобод людини і протидія гомофобії шляхом підвищення 

обізнаності суспільства», а також аналіз успіхів та невдач кампанії дозволили провести 

кампанію в 2015 році на значно вищому рівні, привернути увагу українського суспільства, 

національної та міжнародної преси. 

Дотримання прав людини відносно ЛГБТ, мобілізація спільноти 

Однією з основних цілей ВГО «Гей-альянс Україна» (далі – ГАУ)  є поліпшення поточної 

ситуації в країні з дотримання прав людини відносно ЛГБТ з боку держави та загального 

населення, досягнення позитивних змін по відношенню до ЛГБТ з боку суспільства, а також 

подолання самостигматизації та підвищення рівня самоповаги серед представників і 

представниць ЛГБТ-спільноти. 

Для досягнення цієї мети необхідно сприяти розвиненню в суспільстві діалогу на тему прав 

людини та зокрема їх дотримання відносно ЛГБТ, проводити постійну інформаційну та 

консультаційну роботу, як із представниками/цями ЛГБТ-спільноти, так і з українським 

суспільством, правоохоронними органами, представниками/цями державних установ та 

профільних відомств, журналіст(к)ами та медійними особами. Крім того, необхідно зміцнити 

та мобілізувати ЛГБТ-спільноту, підвищувати рівень обізнаності та експертний рівень в 

питаннях, що пов’язані з ЛГБТ. Оскільки «Гей-альянс Україна» є громадською організацією, 

інформаційним посередником між ЛГБТ-спільнотою, українським суспільством і 

державними органами, комунікація між цими групами є також одним із завдань організації.  

Завдання: 

 налагодження діалогу із загальним населенням для протидії гомофобії на 

регіональному рівні; 

 схематизація та упорядкування базової інформації з ЛГБТ-проблематики для 

подальшого використання ЛГБТ-активістами і активістками у своїй роботі;  

 створення, схематизація та висвітлення інформації щодо ЛГБТ та базових понять 

стосовно демократії, прав людини, за допомогою інформаційного Інтернет-порталу;  

 сприяння широкій дискусії у суспільстві стосовно проблематики ЛГБТ та підвищення 

інтересу суспільства до проблем ЛГБТ-спільноти завдяки проведенню публічних 

заходів у Києві та регіонах;  

 розробка стратегічних підходів для вирішення проблеми нестачі обізнаності 

загального населення щодо ЛГБТ;  

 проведення інформаційної кампанії щодо ЛГБТ, спрямованої на загальне населення;  

 підвищення потенціалу локальних груп громадянського суспільства та ЛГБТ-

активістів і активісток з метою їхньої активної участі для впровадження стратегій 

реалізації основних прав і свобод людини та протидії гомофобії. 



 

 

ВГО «Гей-альянс Україна» впровадила в 2015 році низку проектів та активностей, 

спрямованих на виконання вищезазначених задач: 

 проект «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ 

в Україні», реалізований за підтримки SIDA (Swedish International 

Development Agency), Шведського агентства міжнародної співпраці в 

області розвитку, що представлене Посольством Швеції в Києві, 

Україна, та за підтримки Міністерства закордонних справ 

Королівства Данія; 

 проект «Реалізація основних прав та свобод людини і протидія 

гомофобії через підвищення обізнаності суспільства», реалізований за 

підтримки посольства Королівства Нідерланди в Україні; 

 проект «Соціальний ґендерний театр», реалізований за підтримки 

посольства Федеративної Республіки Німеччина; 

 проект «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні», 

реалізований спільно з ЛГБТ-центром «Наш світ» за підтримки RFSL 

(Шведська Федерація за права Лесбійок, Геїв, Бісексуалів і 

Трансґендерів); 

 підвищення рівня безпеки ком’юніті-центрів для ЛГБТ; 

 низку позапроектних заходів, спрямованих на підвищення 

експертного рівня волонтерів і волонтерок, які організовувались 

спільно з партнерськими організаціями; 

 проведення вуличних маніфестацій. 

Проект «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні»  

Проект «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні» є найбільш 

масштабним з точки зору поліпшення поточної ситуації в країні з дотримання прав людини 

відносно ЛГБТ та подолання самостигматизації та підвищення рівня самоповаги серед 

представників/ць ЛГБТ-спільноти.  

Покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні можливе лише за умов мобілізації ЛГБТ-

спільноти, підвищення рівня обізнаності в питаннях СОГІ та розуміння поточної ситуації із 

дискримінацією за ознаками СОГІ в Україні як серед представників/ць ЛГБТ-спільноти, так і 

серед загального населення.  Крім того, важливим є зміцнення волонтерського руху та ЛГБТ-

руху України, сприяння появі лідерів та лідерок, які є експертами та експертками в питаннях 

СОГІ.  

Термін реалізації проекту: березень – грудень. 

Донор: SIDA (Swedish International Development Agency), Шведське агентство з міжнародної 

розвитку та співпраці, що представлене Посольством Швеції в Києві, Україна, та 

Міністерство закордонних справ Королівства Данія. 

Бюджет проекту: 11987944,71 грн 

10127759,16 грн – SIDA 



1860185,55 грн – Міністерство закордонних справ Королівства Данія 

Мета проекту – мобілізація, залучення, навчання и інформування ЛГБТ-активістів і 

активісток, а також ініціативних груп задля покращення ситуації в Україні з дотриманням 

прав людини відносно ЛГБТ. 

Завдання проекту:  

 сприяти розбудові сильної, об’єднаної, видимої та активної ЛГБТ-спільноти; 

 підвищити самоповагу та знизити рівень самостигматизації серед представників і 

представниць ЛГБТ-спільноти України; 

 підвищити  рівень поваги з боку держави та загального населення України до рівності 

прав кожної людини; 

 підвищити організаційний потенціал українського ЛГБТ-руху, брати активну участь в 

регіональних і глобальних ЛГБТ-рухах; 

 підвищити загальну інформованість громадськості щодо питань, пов’язаних з СОГІ, 

ЛГБТ-спільнотою та основними демократичними цінностями; 

 підвищити потенціал організації і її привабливість для донорів, поліпшити 

організаційну структуру ГАУ та підвищити професійний рівень персоналу організації. 

В рамках проекту «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні» в 

2015 році реалізовано: 

 підтримку та розвиток мережі Queer Home, ком’юніті-центрів для ЛГБТ-спільноти; 

 підтримку волонтерського руху; 

 підтримку та розвиток інформаційного сайту upogau.org; 

 друк інформаційних та презентаційних матеріалів – листівок, дайджесту для ЛГБТ-

молоді GAYD!, книги «Історія українського ЛГБТ-руху, 25» 

 проведення та підтримку заходів національного та міжнародного значення, 

спрямованих на мобілізацію ЛГБТ-спільноти та підвищення її видимості в суспільстві; 

 підтримку роботи лінії довіри для ЛГБТ; 

 проведення другої лесбійсько-феміністичної школи; 

 проведення тренінгу з протидії професійному вигоранню для співробітників/ць ГАУ і 

консультантів/ок; 

 участь співробітників/ць і консультантів/ок в семінарах і тренінгах задля підвищення 

професійного рівня. 

Queer Home 

Мережа ком’юніті-центрів для ЛГБТ під назвою Queer Home існує з 2014 року. Навесні 2014 

року було відкрито чотири центри – в Житомирі, Києві, Кривому Розі та Одесі. Спираючись 

на позитивну динаміку розвитку центрів і після оцінки перспективи розвитку в регіонах у 

2015 році було відкрито ще три Queer Home – у Вінниці, Запоріжжі та Харкові.  

В 2015 році діяльність ком’юніті-центрів для ЛГБТ було розширено до рівня ресурсно-

інформаційних центрів. Було створено майданчики для втілення креативних  ідей та 

проведення важливих заходів як місцевого, так і національного значення. Така можливість 

стала найбільш цікавою для творчих ініціативних груп та різноманітних інформаційно-

освітніх майстерень. Серед прикладів – проведення творчої майстерні та підготовка до 



проведення форуму КиївПрайд2015 в Queer Home Київ, підготовка до проведення фестивалю 

квір-культури ОдесаПрайд2015 в Queer Home Одеса, надання майданчику для репетицій та 

виступів соціальних театрів в усіх ком’юніті-центрах та інкорпорування соціального театру 

до роботи Queer Home, показ тематичних фільмів в партнерстві із Docudays UA тощо. 

Окрему увагу варто приділити сформованій тенденції проведення відкритих вуличних акцій, 

флешмобів та перфомансів. Поступово участь у правозахисних активістських проектах стає 

все популярнішою серед відвідувачів/ок ком’юніті-центрів. 

Наповнення заходів 

Queer Home позиціонується не лише як безпечне місце для кожного та кожної, але і як 

інформаційно-просвітницький ресурсний центр, де є можливість дізнатися більше про 

питання СОГІ (сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності) та ґендерної рівності. Крім 

того, Queer Home – це майданчик для підтримки низових ініціатив, тому наповнення заходів 

планується координаторами спільно з волонтер(к)ами Queer Home та з урахуванням інтересів 

і побажань відвідувачів/ок і ініціативних груп кожного з ком’юніті-центрів окремо. 

Всім координаторам та координаторкам було рекомендовано проводити щомісячні зустрічі з 

волонтер(к)ами центрів при плануванні заходів на наступний місяць. Це дозволило 

сформувати прозорість та налагодити простий та зрозумілий механізм залучення 

відвідувачів/ок центрів у проектну діяльність Queer Home. Окрім можливості брати участь у 

плануванні активностей центру принцип «залучення» дозволив сформувати також систему 

особистої відповідальності волонтерів/ок центрів за заходи, які були ними запропоновані. 

В 2015 році було суттєво розширено кількість та різноманітність заходів у громадських 

центрах. Зокрема, популярними стали проведення мовних класів (в деяких громадських 

центрах – кількамовних), проведення майстер-класів, участь в заходах місцевого значення, 

підготовка та проведення вуличних маніфестацій, розвиток та підтримка феміністичного та 

трансґендерного напрямків, дискусійні клуби та майданчики, психологічна підтримка, в тому 

числі – сесії з само- та взаємодопомоги, медитації та езотерики. Координатори та 

координаторки Queer Home поєднують запити від відвідувачів/ок центрів із ідеологічною 

наповненістю активностей – особлива увага приділяється темам фемінізму, ґендерної 

рівності, трансґендерності, проблематиці СОГІ.  

Загалом в 2015 році було проведено 1426 заходів або 129% від плану. Коефіцієнт 

ефективності в порівнянні із 2014 роком склав 181%*. 

Волонтерський рух 

Розвиток волонтерського руху в ЛГБТ-спільноті є однією з найважливіших задач, які 

реалізуються за допомогою мережі Queer Home.  

Для України вже стало досить традиційним правило залучення представників/ць ЛГБТ-

спільноти до волонтерства під час проведення КиївПрайду у рамках таких напрямків, як 

безпека та участь у різноманітних окремих активностях, пов’язаних із проектами з ВІЛ-

сервісу. Але ідеї, які лежать в основі волонтерства на базі ком’юніті-центрів, переслідують 

принципово інші цілі. Волонтери Queer Home не беруть участь у великому заході, соціальній 

підтримці чи супроводі одноразово. Ми розглядаємо волонтерство як стиль життя, фактор 

відповідальності та залученості в суспільне життя, можливість навчатися, отримувати нові 

навички, реалізовувати свої проекти тощо.  



Наразі волонтерський склад Queer Home нараховує 245 осіб у семи регіонах, що становить 

109% від запланованої кількості. 

В 2015 році відбулось зародження та становлення ідей волонтерства та соціальної 

відповідальності. Яскравими прикладами реалізації виключно волонтерських проектів у 2015 

році стало заснування Першого Українського ЛГБТ-хору «Qwerty Queer» (Одеса), Комікс-

студії (Київ), Студії виробництва соціальних відеороликів «Queer-студія» (Кривий Ріг). 

Волонтер(к)и були залучені до підготовки освітніх та інформаційних заходів, дискусійних 

майданчиків та лекцій.  

Коефіцієнт ефективності по кількості залучених волонтерів/ок в порівнянні із 2014 роком 

склав у 2015-му 165%*. Динаміку розвитку волонтерського руху можна побачити на 

діаграмі:  

  

*аналіз ефективності/порівняння проводився по регіонам, що працювали і в 2014, і в 2015 

році (Житомир, Київ, Кривий Ріг та Одеса). 

Резюмуючи, можна сказати, що 2015 рік став роком початку розвитку волонтерського руху в 

ЛГБТ-спільноті. Ми намагаємося бути максимально відкритими та чуйними до ідей, які 

пропонуються відносно устрою функціонування центрів, системи відповідей та підтримки 

низових ініціатив, швидкого реагування на гострі та проблемні моменти та ситуації. У світлі 

всього вищесказаного наочно помітна зростаюча роль менеджеру з регіонального розвитку 

Організації. Перехід від жорстко регламентованої горизонтальної моделі управління 

процесами до практики кураторства, необхідність максимального залучення менеджера до 

обговорення та реалізації сотень регіональних активностей вимагає все більше часу та 

ресурсу.  
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Залучення відвідувачів/ок 

Комплексний підхід в покращенні якості заходів Queer Home, робота над розвитком 

волонтерського потенціалу і активна участь відвідувачів/ок в процесі наповнення програми 

заходів дозволяють говорити про успішну динаміку в залученні нових відвідувачів/ок всіма 

новими регіональними центрами. Найбільш активними із вже існуючих центрів виявились 

Київ та Одеса. Всього у 2015 році було залучено 1807 нових відвідувачів/ок (100% від 

плану), а загальна кількість всіх відвідувачів/ок протягом двох років діяльності проекту у 

всіх регіонах становить 2574 особи.  

Варто зазначити, що коефіцієнт ефективності роботи в 2015 році в порівнянні із 2014 роком 

по залученню нових відвідувачів/ок склав 133%*. 

 

*аналіз ефективності/порівняння проводився по регіонам, що працювали і в 2014, і в 2015 

році (Житомир, Київ, Кривий Ріг та Одеса). 

Ми напрацювали декілька технік інформування та залучення представників/ць цільової 

аудиторії. Для вирішення цього питання важливою та результативною стала травнева робоча 

зустріч координаторів/ок. У 2015 році основним джерелом та інструментом комунікації із 

представниками/цями спільноти був інтернет, та, зокрема, соціальні мережі. Було прийнято 

рішення щодо необхідності розвитку дружніх мереж організацій суміжних напрямків. 

Ком’юніті-центрами було налагоджено партнерські стосунки з громадськими об’єднаннями 

психологів та активістів/ок в Харкові, Запоріжжі та Одесі, з нічними клубами в Харкові і 

Кривому Розі, громадськими організаціями, що займаються питаннями здоров’я та 

профілактики в Житомирі і Запоріжжі. Також було посилено увагу до можливостей 

проведення спільних заходів із іншими громадськими організаціями у містах.  

Залученню нових відвідувачів/ок значною мірою сприяло формування позитивного іміджу 

ком’юніті-центрів. Великого значення набула практика відкритого спікерства та виступів на 
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місцевих телеканалах та дискусійних майданчиках. Яскраві приклади застосування цього 

інструменту демонструють Одеса та Харків.  

Задля більш наглядної презентації заходів і досягнень Queer Home було змінено тактику 

використання інтернету та соціальних мереж. Більшість груп ком’юніті-центрів Queer Home 

у соціальних мережах Вконтакте та Facebook стали відкритими. Контент формується не лише 

завдяки анонсам – до нього входять також звіти з проведених заходів, фотографії та особисті 

позитивні відгуки учасників/ць.  

Мобілізації представників/ць ЛГБТ-спільноти, які відвідують Queer Home, сприяло 

проведення тімбілдінгових та командоутворюючих заходів, таких як, наприклад, спуск на 

байдарках в Запоріжжі, велопробіги в Одесі та Києві, активний відпочинок на природі в 

Кривому Розі та Одесі тощо. Після проведення цих заходів спостерігається зростання 

динаміки відвідувань центру та цікавість до заходів різноманітного інформаційного спектру. 

Також варто зазначити, що більшість з цих заходів було ініційовано саме волонтер(к)ами та 

активіст(к)ами Queer Home.  

Популярність Queer Home серед відвідувачів/ок 

Порівняно з минулим роком в 2015 році кількість постійних відвідувачів/ок (тих, що 

відвідують заходи два і більше разів на місяць) зросла на 21%*, а кількість відвідувань – на 

180%*. В сукупності кількість відвідувань у 2015 році по всім регіонам склала 14599 

відвідувань, а загальна кількість постійних відвідувачів/ок – 226 або 133% від плану. 

 

*аналіз ефективності/порівняння проводився по регіонам, що працювали і в 2014, і в 2015 

році (Житомир, Київ, Кривий Ріг та Одеса). 
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Динаміка, що проілюстрована цією діаграмою, підтверджує правильність описаної вище 

методики інформування та залучення відвідувачів/ок, а також створених умов для 

формування комфортного та продуктивного середовища.  

На даний момент у багатьох центрах проходять літературні вечори, арт-заходи, фестивалі 

короткометражних фільмів, організовуються квести. Заходи, що проводяться у мережі Queer 

Home, усе частіше стають популярними міськими подіями.  

Робочі зустрічі координаторів/ок 

Для систематизації та формування спільного бачення реалізації проекту по ком’юніті-

білдінгу у 2015 році були проведені дві робочі зустрічі координаторів та координаторок 

центрів.  

Перша зустріч пройшла у травні. В ній взяли участь координатори та координаторки центрів, 

волонтер(к)и, співробітники/ці офісу ГАУ. Основною метою травневої зустрічі було 

обговорення результатів роботи за 2014 рік для чотирьох центрів, виявлення спільних 

динамік, аналіз цільової аудиторії, що сформувалась у різних містах. Найважливішим 

аспектом даної зустрічі стала можливість для представників трьох нових регіональних 

центрів дізнатись інформацію про складнощі та можливості втілення ідей ком’юніті-центрів 

у містах із різними соціальними та культурними характеристиками.  

Розбір оцінок поточної діяльності центрів, аналіз та обговорення алгоритму документообігу 

й оціночних критеріїв послужило досвідом планування та прикладних практик для реалізації 

проекту.  

Друга зустріч відбулася наприкінці серпня. На ній ще раз були обговорені труднощі роботи 

та способи вирішення проблем. Обговорення дозволило актуалізувати питання безпеки, 

підтримки різних ініціативних груп та волонтерських починань. Окрема увага була 

приділена суміжним рухам, що існують у регіонах – екологічним, політичним, освітнім 

тощо.  

Організація та проведення цих робочих зустрічей дозволили узагальнити напрацьований 

індивідуальний досвід, покращити комунікацію та прояснити стратегічні напрямки роботи 

громадських центрів.  

Сайт upogau.org 

В 2015 році сайт upogau.org значною мірою розвивався як новинний портал, який 

висвітлював значущі події для ЛГБТ в Україні і світі. Новини, які було опубліковано на 

сайті, поширювались також за допомогою соціальних мереж Facebook та ВКонтакте, що 

сприяло виявленню потреб та зацікавленості представників і представниць ЛГБТ-спільноти 

та розвитку діалогу. Також на сайті було актуалізовано інформацію про організацію, 

розміщено звіти та новини про події і заходи «Гей-альянсу Україна», персональні історії в 

рамках ініціативи камін-аутів «Ми є». 

В 2015 році зросла загальна кількість новин та публікацій на сайті upogau.org. Зокрема, якщо 

у 2014 році на сайті був розміщений 861 матеріал, то у 2015 році – вже 1209 матеріалів 

(показник зростання – 40%). 

Загальний річний обсяг розміщених новин та публікацій зріс на 45% (із 2774980 до 4036869 

знаків). Також суттєво підвищилась кількість актуальних для суспільства публікацій та 



інтерв'ю на гостросоціальну тематику. На сайті була створена нова рубрика “Культура та 

спорт”, що дозволило відокремити зарубіжні соціально-політичні новини від розважального 

та спортивного контенту.  

Прикладами публікацій на значущі для ЛГБТ-спільноти та суспільства теми є статті за 

результатами проведення Маршу рівності (http://upogau.org/ru/ourview/ourview_2336.html), 

акцій під парламентом на підтримку змін до Кодексу законів про працю щодо заборони 

дискримінації за ознакою СОГІ (http://upogau.org/ru/ourview/ourview_3057.html), підготовки 

нового проекту Конституції (http://upogau.org/ru/ourview/ourview_3258.html) та плану дій до 

Національної стратегії з прав людини (http://upogau.org/ru/ourview/ourview_3286.html). Крім 

того, прикладами соціально значущих публікацій можуть бути інтерв'ю, розміщені на сайті 

на початку 2016 року, із військовослужбовцями: 

http://upogau.org/ru/ourview/ourview_3308.html та 

http://upogau.org/ru/ourview/ourview_3345.html. Інтерв'ю підняли тему присутності ЛГБТ на 

фронті, викликали значний суспільний резонанс та були передруковані багатьма ЗМІ. Також 

видання активно працює над налагодженням зв'язків із ЛГБТ-спільнотами за кордоном. 

Наприкінці 2015 року було розпочато технічні роботи із модернізації сайту. Зокрема, 

розробка нового інтерфейсу сайту та покращення його дизайну, також планується запуск 

україномовної версії та нових рубрик. У вересні 2015 року був проведений SEO-аудит 

порталу, що дозволить покращити його видимість у пошукових системах. Крім того, було 

проведено дві рекламні кампанії у соціальних мережах Facebook та Vkontakte. Це призвело 

до зростання кількості читачів/ок сайту, які користуються цими мережами. 

Графік показників відвідуваності сайту за 2013-2015 роки, дані Google Analitics: 

 

Збільшення кількості матеріалів, всебічне висвітлення новин на ЛГБТ-тематику, а також 

заходи з модернізації дозволили значно розширити аудиторію сайту. Зокрема, кількість сесій 
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(унікальних переглядів) на сайті у 2015 році порівняно із 2014 зросла на 138% (із 167230 до 

398995 сесій). Схожі показники зростання і загалом за переглядами: їхня кількість на сайті у 

2015 році порівняно із 2014 роком зросла на 116% (із 293385 до 636059). Так само зросла і 

кількість користувачів/ок сайту: на 138% (із 117669 до 281080). А загальну кількість 

відвідувань у 2013 році можна порівняти із місячними показниками 2015 року. 

Презентаційні друковані матеріали і книги 

Друк презентаційних та інформаційних матеріалів та їх розповсюдження сприяють втіленню 

завдання організації з підвищення рівня обізнаності про питання СОГІ серед ЛГБТ-спільноти 

та загального населення та інформованості про події в країні, які стосуються ЛГБТ. 

Влітку 2015 року було надруковано книгу про розвиток українського ЛГБТ-руху та 

персоналій, які сприяли цьому розвитку. Також в книзі наведено хронологію подій, 

важливих для ЛГБТ-руху України. Таким чином, наразі ми маємо книгу, яка є своєрідним 

«підручником» для людей, які мало знайомі з історією розвитку і становлення ЛГБТ-

спільноти в сучасній Україні. 

Книга «Український ЛГБТ-рух, 25». 

Вихідні дані: написано переважно російською мовою, обсяг –  160 сторінок, наклад 1000 

примірників. Авторський колектив: Стас Науменко, Тарас Карасійчук, Максим Касянчук та 

ін. 

Книгу видано за підтримки Посольства Королівства Швеція та Посольства Королівства 

Норвегія. Поширюється безкоштовно: поштою, через ком’юніті-центри Queer Home та через 

дружні організації. 

Книга містить інтерв’ю та роздуми багатьох ключових персон, які доклали зусиль задля 

побудови українського ЛГБТ-руху, ком’юніті та ЧСЧ/ВІЛ-сервісу, а також деяких 

представників гей-спільноти.  

Перший розділ присвячено розшифровці аббревіатури ЛГБТІК: становленню та розвитку 

української ЛГБТ-спільноти. Другий розділ, в основному, розповідає про київськегей-

ком’юніті, третій — містить коротку хронологію подій, змальованих у перших двох розділах.  

Молодіжний дайджест GAYD! 

Журнал-дайджест про клубне життя гей-ком’юніті було започатковано у 2014 році (номери 

1—3). У січні та лютому 2015 року в рамках цієї концепції було випущено журнали №4 та 

№5. Як і попередні номери, вони, в основному, поширювались через нічні клуби. 

Потім концепцію журналу було переглянуто, і вона зазнала значних змін. Номери з №6 по 

№9 вийшли вже в рамках нової концепції – молодіжний ЛГБТ-дайджест, який поширюється 

через регіональні ком’юніті-центри Queer Home.  

Нова концепція містить публікації за різноманітними напрямками: інтерв’ю із ЛГБТ у різних 

спільнотах за інтересами; аналітичні та оглядові публікації щодо найгостріших суспільно-

політичних питань, які торкаються ЛГБТ; дайджест заходів у центрах Queer Home; 

розважальні статті; комікси. 

Також у статтях номерів №№ 6-9 освітлювались питання ґендерної рівності, феміністичний 

напрямок та ін.  



Вихідні дані: формат А5, 12 сторінок (у №9 – 21 сторінка), тираж 1000 екземплярів, 

виходить раз у 1–2 місяці, поширюється безкоштовно. 

Газета Stonewall 

Наприкінці року було видано черговий, 11-й номер газети «Стоунволл» – газети про ЛГБТ-

рух та ВІЛ-сервіс в Україні. Газета виходить вже п’ятий рік. З початку ВГО «ГАУ» робила 

повний цикл виробництва, а з 2014 року розробляє макет, забезпечує інформаційне 

наповнення, верстку та дизайн. Друком і розповсюдженням займається МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»  (зараз – «Альянс Громадського здоров’я»), завдяки чиїй 

підтримці і створено газету.  

Вихідні дані: формат А4, 28 сторінок, наклад – 1000 примірників, поширюється за розсилкою 

серед НУО та Queer Home. 

Інформаційні буклети ГАУ 

У 2015 році були розроблено та видано інформаційні буклети Організації. Вони містять 

загальну інформацію про діяльність та досягнення ГАУ, а також опис напрямків роботи та 

розвитку. Перший варіант буклетів було розроблено у травні 2015 року та випущено у двох 

варіантах – російською та українською мовами.  

Вихідні дані: буклет А4 (двосторонній, на два згини), наклад 2000 примірників (1000 прим. 

українською та 1000 прим. російською мовами).  

У листопаді 2015 року було розроблено оновлений варіант буклетів, також включно з 

буклетами англійською мовою. Наразі ГАУ бере активну участь в правозахисних заходах, 

семінарах і форумах, які передбачають участь різних організацій, тому виникає необхідність 

презентувати діяльність ГАУ, а також основні заходи національного рівня, що сприяє 

інформуванню широкого загалу про події в ЛГБТ-русі.  

Вихідні дані: буклет А4 (двосторонній, на два згини), наклад 3000 примірників (1 тис. прим. 

українською, 1 тис. прим. російською, 1 тис. прим. англійською мовою). 

Заходи національного та міжнародного значення, підтримка Прайд-руху в Україні 

Для формування міцної та видимої ЛГБТ-спільноти в Україні, розвитку українського ЛГБТ-

руху та виявлення його молодих лідерів та лідерок в 2015 році було підтримано наступні 

заходи національного та міжнародного значення: 

 Міжнародний форум ЛГБТ КиївПрайд2015, який проходив з 2 по 8 червня; 

 Фестиваль квір-культури ОдесаПрайд2015, який проходив з 13 по 16 серпня; 

 VIII Національну конференцію ЧСЧ-сервісу та ЛГБТ-руху України, яка проходила з 6 

по 8 листопада. 

КиївПрайд2015 

КиївПрайд є однією з найбільш значущих щорічних подій для ЛГБТ-руху в Україні, яка 

дозволяє дискутувати як з представниками і представницями ЛГБТ-спільноти, так і загалом з 

суспільством. В 2015 році КиївПрайд пройшов під гаслом «Права людини – завжди на часі». 

6 червня в рамках КиївПрайду відбувся Марш Рівності – мирна правозахисна хода, яка має 

на меті актуалізацію питань прав людини загалом та прав ЛГБТ, зокрема, – в суспільному 

дискурсі. В 2015 році в Марші Рівності взяли участь близько трьохсот людей. 



Протягом прайд-тижня було проведено багато культурних заходів: кінопокази, 

фотовиставки, дискусії, лекції та концерти. Серед заходів прайду були як внутрішні, 

спрямовані виключно на спільноту (освітні та розвиваючі), так і відкриті, що дають 

можливість широкому загалу більше дізнатись про ЛГБТ-рух та спільноту. Дискусії 

проводились на тему ґендерної рівності, дискримінації, ЛГБТ-руху в Україні і світі тощо. 

Також під час прайд-тижня було презентовано книгу «Історія ЛГБТ-руху в Україні, 25». 

ГАУ брав активну участь в організації КиївПрайду – зокрема, ком’юніті-центр Queer Home 

Київ став ресурсним майданчиком для різноманітних заходів прайд-тижня. Також ГАУ 

надавав серйозну інформаційну підтримку, у тому числі – в плані інформування українських 

та міжнародних ЗМІ щодо ситуації навколо нападу на Марш рівності, що сприяло значному 

суспільному резонансу навколо проблем гомофобії та трансфобії.  

2 та 3 червня ГАУ провів в рамках КиївПрайд2015 методичний тренінг для ЛГБТ-активістів і 

активісток «Ґендерна просвіта студентства і створення соціальної реклами задля розвитку 

толерантності в суспільстві». 4 та 5 червня – майстерню для молодих активістів/ок «Навіщо 

нам робити те, що ми робимо або Завдання та смисли ЛГБТ-активізму в Україні». 

Методичний тренінг 

Методичний тренінг було проведено у приміщенні київського Queer Home. Метою даного 

заходу було сприяння підвищенню рівня обізнаності суспільства в ґендерній теорії шляхом 

розвитку потенціалу нових активісток/ів ЛГБТ-руху та за допомогою створення соціальних 

відео роликів.  

Перший день тренінгу було присвячено тематиці ґендерної просвіти. Захід фасилітувала 

тренерка Анна Шаригіна – директорка Міжнародного ЛГБТ-форуму КиївПрайд2015. Метою 

тренінгу була підтримка прагнень учасників та учасниць до створення та втілення проектів, 

що зможуть підвищити рівень обізнаності загального населення щодо ґендерних питань. 

Жіноча половина групи активно дискутувала з приводу сексизму в рекламній сфері та ЗМІ, а 

чоловіча – активно долучилась до обговорення патріархальної ієрархії суспільства. 

Теоретична частина була сприйнята дуже позитивно, учасники та учасниці отримали 

відповіді на багато питань. Особливо усіх вразила участь у тренінгу трансґендерного 

чоловіка (FTM), який зміг зруйнувати «міфи» про трансґендерів, котрі учасники та учасниці 

дуже часто згадували. Другу частину першого дня було присвячено воркшопу по зйомці 

соціального ролику. 

Весь другий день тренінгу присвятили створенню ідеального соціального ролика та 

ґендерній експертизі. Учасницям/кам були запропоновані до перегляду відеоролики, які були 

відзняті під час тренінгів у Запоріжжі на базі ЗОБФ «Гендер Зед». Вони були також зроблені 

за один день студентами та студентками, які не є професіоналами в цій сфері. Учасники і 

учасниці тренінгу змогли побачити помилки, яких не треба допускати при створенні своїх 

доробків. Після завершення обговорення, та завершального слова тренерів та тренерок 

активісти/ки розпочали роботу над зйомкою своїх доробків. 

Вони були презентовані 5 червня під час Творчої Майстерні та викликали шквал емоцій. 

Посилання на деякі з них:  

https://www.youtube.com/watch?v=9gRGcfJ32mY 

https://www.youtube.com/watch?v=J0cI9H7iYZk 

https://www.youtube.com/watch?v=9gRGcfJ32mY
https://www.youtube.com/watch?v=J0cI9H7iYZk


Учасники та учасниці отримали необхідні знання та навички для проведення подібних 

тренінгів у себе в регіональних осередках. Вони залишилися задоволенні та натхнені, у 

багатьох з молодих активісток/ів з’явилося бажання долучатись до активностей ЛГБТ-

спільноти та ініціювати їх проведення, бути видимими та корисними й спонукати інших до 

співпраці. Важливі були знайомства з колегами з регіонів та обмін досвідом. 

Майстерня для починаючих активістів/ок 

4 та 5 червня в рамках КиївПрайд2015 було проведено майстерню для молодих активістів/ок 

«Навіщо нам робити те, що ми робимо або Завдання та смисли ЛГБТ-активізму в Україні».  

Метою заходу було напрацювання та вдосконалення навичок у молодих активістів/ок щодо 

проведення публічних заходів. Мотивування їх  до активної діяльності та підвищення 

видимості суспільства. 

Захід був розділений на чотири теми/частини:  

 Інтерактивна гра «Що?Де? Коли?» з Прав Людини 

 Work-shop «Планування публічних заходів» 

 Проведення публічних акцій. 

 Майстерня-дискусія «Чого хоче ЛГБТ-спільнота України». 

Проведення інтерактивної гри «Що? Де? Коли?» було спрямовано на підвищення рівня 

освіченості учасників/ць з прав людини. 

Work-shop «Планування публічних акцій ЛГБТ-спільноти». 

Після теоретичної частини з дискусією на тему видимості ЛГБТ-спільноти та потрібності чи 

непотрібності адвокаційних кампаній щодо досягнення рівності в Українському суспільстві 

для ЛГБТ, учасниці/ки мали можливість вибрати один з тренінгових модулів: «оффлайн» та 

«онлайн». Перший був присвячений розробці ідеї адвокаційної акції ЛГБТ-спільноти та 

навчання плануванню, оцінці ризиків та організації безпеки акції з подальшим її практичним 

втіленням. Учасниці/ки  отримали навички у виділенні актуальних тем для адвокації та 

розробці зрозумілих меседжів. Також  отримали базові знання з оцінки ризиків та організації 

безпеки під час акцій. Всі знання були закріплені на практиці. Результатом цього воркшопу 

стала успішна вулична акція «Спитай мене, чому я йду на Марш Рівності». 

Друга секція була присвячена плануванню та створенню онлайн кампанії. Активіст(к)и 

створили інтернет-акцію «Для мене права людини – це…». За їхнім задумом кожна людина 

зможе в себе у будь якій із соціальних мереж зробити пост, в якому вона скаже, що для неї є 

права людини. Був створений банер, який можна додавати, та хештег. 

#дляменеправалюдинице. Люди можуть робити фото, з написом, просто писати свої думки 

чи навіть створювати відео. Важливим етапом стало поширення інформації щодо акцій у 

дружніх групах. Через схожість ідеї був використаний логотип кампаній «Вільні бо 

Обізнані», яка також спрямована на підвищення рівня обізнаності населення щодо своїх 

прав. 

Значною подією КиївПрайд2015 стала дискусія з Машею Гессен «Про російську гомофобну 

політику і її зв'язок з війною України». Маша Гессен – відома американська журналістка 



російського походження, активна діячка ЛГБТ-руху, авторка книг про права людини і 

зокрема про права ЛГБТ. 

КиївПрайд2015 отримав масштабну підтримку з боку різних організацій та публічних діячів, 

в тому числі – народних депутатів, дипломатів та журналістів. Прайд – це найважливіший 

захід в історії ЛГБТ-руху будь-якої країни, оскільки саме він сприяє побудові діалогу, робить 

квір-спільноту видимою та допомагає їй вийти з підпілля. Успішно проведений Прайд – це 

індикатор розвитку ЛГБТ-руху.  

ОдесаПрайд2015 

Протягом восьми місяців (з січня по серпень включно) велась підготовка до проведення 

фестивалю квір-культури ОдесаПрайд2015. З пропозицією про реалізацію цього проекту 

виступила ініціативна група активістів і активісток ЛГБТ-руху в Одесі. Ініціативною групою 

було розроблено план, регламент, цілі та завдання фестивалю. Було сформовано 

організаційний комітет, який виконував всю організаторську і технічну роботу. Основною 

метою проведення фестивалю ОдесаПрайд2015 була реалізація соціально-суспільного 

проекту з метою популяризації толерантного, рівного ставлення один до одного громадян/ок 

усіх соціальних класів та груп. 

Організаційний комітет, який складався з 12 представників/ць спільноти, розробив план 

заходів, сформував бюджет та спланував проведення всіх активностей заходу. План заходів 

було передано в програмний відділ ВГО «ГАУ», відкореговано й узгоджено. В цілому заходи 

прайд-днів в Одесі повинні були містити: сім дискусійних майданчиків та два воркшопи, 

кілька флешмобів, проведення фотовиставки та арт-виставки, дводенного показу 

короткометражного кіно, присвяченого питанням СОГІ, та відкритий вуличний 

правозахисний хід. До участі в заходах планувалося запросити 30 активістів та активісток 

ЛГБТ-руху України, 18 волонтерів/ок мережі ком'юніті-центрів Queer Home та 10 

експертів/ок. 

За два місяці до відкриття Фестивалю в місцеві органи влади було відправлено всі документи 

для узгодження дати, часу та маршруту проведення відкритого вуличного правозахисного 

маршу. У перший час правоохоронні органи та міський Департамент політики організації та 

проведення вуличних заходів демонстрували лояльність, та було налагоджено продуктивну 

дискусію. Однак, за два тижні до 13 серпня, початку фестивалю, ситуація докорінно 

змінилася. У ЗМІ та соціальних мережах стала поширюватися заздалегідь неправдива 

інформація, яка мала за мету дискредитувати організаційний комітет фестивалю та саму ідею 

прайд-руху в Україні.  

Агресивно-ворожа риторика правоохоронних органів знайшла своє відображення і в політиці 

залякування партнерів фестивалю. За три дні до відкриття фестивалю, власники усіх 

орендованих для заходів прайду приміщень розірвали договірні відносини і повернули 

перераховані грошові кошти. Дванадцятого серпня, за день до відкриття фестивалю, міська 

влада звернулася до суду з проханням заборонити проводити будь-які активності і заходи в 

рамках фестивалю квір-культури в Одесі. Суд частково задовольнив позов і заборонив 

вуличну правозахисну ходу. 

Незважаючи на сильний психологічний тиск з боку влади міста, правоохоронних органів, 

праворадикальних та екстремістських угруповань фестиваль квір-культури ОдесаПрайд2015 

відкрився і відбувся. Організаційний комітет був змушений змінити план заходів. Так, 13 

серпня пройшов тренінг з безпеки та воркшоп «Арт-активізм. Вуличний протест»; 14, 15 та 



16 серпня відбулися вуличні поодинокі протестні пікети, презентація арт-робіт Наомі 

Лоуренс «Фемінізм в коміксах. Жіночі персонажі» (Мюнхен Німеччина); дискусійні 

майданчики «Історія розвитку ЛГБТ руху у світі»; «Фемінізм», «Модальність арт-мистецтва 

як елемент вуличного протесту»; проведення дводенного показу короткометражного кіно та 

інше. 

В цілому у заходах прайд-днів взяли участь понад сто учасників/ць. Було проведено та 

організовано дві прес-конференції, сімнадцять інтерв’ю українським і закордонним ЗМІ. 

Індексація кількості згадувань ОдесаПрайд в Інтернеті на кінець серпня 2015 року склала 

півмільйона. Фестиваль було підтримано представниками/цями ЛГБТ-спільноти і діаспорами 

у США, Канаді, країнах Євросоюзу. Таким чином, заходи фестивалю, навіть з урахуванням 

форс-мажорних змін, стали одними з найяскравіших подій не лише ЛГБТ-культури 

Південного регіону України, а й вийшли за межі співтовариства гомосексуальних, 

бісексуальних і трансґендерних людей і мали суспільно-політичний резонанс. 

VIII Національна конференція ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу  

6—8 листопада 2015 року за підтримки ГАУ та інших ЛГБТ- та ВІЛ-сервісних організацій 

відбулась VIII Національна конференція ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу «Переосмислення: 

спільнота та рух». Фінансовий внесок ГАУ в проведення Нацконференції склав 35,8%, що є 

найбільшим серед всіх організацій. 

У конференції взяли участь 97 учасників/ць, серед яких: представниці/ки ЛГБТ-організацій, 

ініціативних ЛГБТ-груп, активістки і активісти громадського руху за права людини для 

ЛГБТ, керівники і керівниці, працівники і працівниці соціальних проектів, спрямованих на 

чоловіків, що практикують секс із чоловіками (ЧСЧ), експерти та експертки з питань ЛГБТ-

спільноти та ЧСЧ-сервісу. 

В ході проведення конференції її учасниками/цями було ухвалено низку важливих рішень, 

пропозицій та звернень: 

 у політичній сфері; 

 в сфері соціальної проблематики; 

 в сфері розвитку ЛГБТ-руху України; 

 з питань співпраці із партнерськими установами та організаціями; 

 щодо інформаційної політики; 

 щодо арт-ініціатив; 

 щодо церков і релігії; 

 у сфері розвитку ЧСЧ-сервісу України; 

 щодо дослідницької роботи; 

 щодо чергової Національної конференції. 

За результатами напрацювань конференції було складено резолюцію, зміст якої викладено в 

офіційному документі на семи сторінках, в якому детально описано зміст ухвалених рішень, 

пропозицій та звернень по кожному із перелічених пунктів. Також по закінченню 

конференції її учасницям/кам було запропоновано оцінити якість конференції, її 

інформаційне наповнення, організаційні моменти та інше. Розгорнутий результат оцінки 

конференції та пре-конфереції можна переглянути за посиланням (мова українська): 

https://docs.google.com/forms/d/1PBN-

rE1S_wXWs_pGGtJyxC4g0_WLAfWQGldNO8RQ0Ks/viewanalytics 

https://docs.google.com/forms/d/1PBN-rE1S_wXWs_pGGtJyxC4g0_WLAfWQGldNO8RQ0Ks/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1PBN-rE1S_wXWs_pGGtJyxC4g0_WLAfWQGldNO8RQ0Ks/viewanalytics


В VIII Національній конференції ЛГБТ-руху і ЧСЧ-сервісу взяли участь багато активістів/ок, 

волонтерів/ок, співробітниць/ків і консультанток/ів ГАУ. Зокрема, більшість учасників і 

учасниць Національної конференції складалась з активістів/ок і волонтерів/ок Queer Home, 

що свідчить про високий рівень мобілізації представників/ць ЛГБТ-спільноти в ком’юніті-

центрах, прагнення підвищення ними експертного рівня в питаннях СОГІ та активізму. 

Лесбійсько-феміністична школа 

Осіння лесбійсько-феміністична активістська школа цього року відбулася в Україні вже 

вдруге. У заході взяли участь 18 активісток із феміністичних, лесбійських та ЛГБТ-ініціатив 

з різних міст України (Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Львів). Учасниці 

мали різний рівень знань щодо фемінізму, різний досвід активізму та знань про ЛГБТ-

спільноту України, але це було радше позитивним моментом, тому що робило дискусію і 

спільну роботу цікавішими. Нам вдалося подати знання різного рівня – теоретичного, 

активістського, методичного. Учасниці могли не тільки отримати знання, а і споглядати 

спосіб модерування дискусій, рефлексувати та обговорювати його. 

Під час школи було розглянуто наступні теми: історія та сучасність ЛГБТ-руху в Україні, 

види активностей, які може робити ЛГБТ чи феміністична ініціатива, та їхні сильні і слабкі 

сторони, що таке фемінізм та коротко – про історію феміністичного руху у світі, огляд історії 

жіночого і феміністичного руху в Україні та феміністичних ініціатив, які існують зараз. 

Відбулася дискусія про практики фемінізму, участь чоловіків у феміністичному русі, основи 

грант-менеджменту та фандрейзингу. Також відбувся візит у Queer Home Одеса, де учасниці 

взяли участь у дискусії про фемінізм та прайд з місцевими учасниками та учасницями.  

Акцент школи 2015 було зроблено на активізмі та підготовці власних проектів. Тому значну 

частину часу було присвячено роботі учасниць над плануванням і розробкою власних 

проектів. Результати евалюації свідчать про високий рівень мотивації і зацікавленості 

учасниць у темах школи, в першу чергу – у феміністичній тематиці. Формат поєднання 

теоретичної частини та роботи над проектами виявився успішним. Порівнюючи роботу 

минулорічної та цьогорічної школи, хотілося б відзначити більш дружню та доброзичливу 

атмосферу, бажання та натхнення працювати, щире занепокоєння темами, які ставилися під 

час роботи. 

Наочними результатами цьогорічної лесбійсько-феміністичної школи є: 

 проведення в Queer Home Київ феміністського фестивалю QueerFemFest; 

 поява в програмах ком’юніті-центрів Queer Home заходів на феміністичну тематику, 

ініційованих відвідувачками та волонтерками центру;  

 поява в програмах ком’юніті-центрів Queer Home заходів, присвячених питанням 

ґендерної рівності, які ініціювали волонтерки та відвідувачки центрів;   

 посилення феміністичних ініціатив в регіонах, які ще не мають доступу до ресурсів 

мережі Queer Home; 

 посилення ЛБ-руху та жіночих ініціатив в регіонах; 

 підвищення експертного рівня лідерок ЛБ-руху в регіонах. 



Лінія довіри для ЛГБТ 

У 2015 році «Лінія довіри для ЛГБТ» продовжила свою роботу та покращила якісні 

показники. Було збільшено час роботи лінії довіри – консультант(к)и приймали дзвінки з 

12:00 дня до 02:00 ночі (на початку реалізації проекту лінія довіри працювала з 12:00 до 

20:00).  

В березні було проведено рекламну кампанію лінії довіри для ЛГБТ – зовнішню рекламу 

було розміщено в метро та на рекламних майданчиках Києва. Також інформація про лінію 

довіри поширювалась за допомогою листівок в регіонах, зокрема в містах, де працюють 

Queer Home (Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Одеса, Харків). Завдяки 

рекламній кампанії кількість дзвінків на лінію довіри зросла щонайменше в півтора рази.   

Для консультантів/ок лінії довіри регулярно проводились супервізії для покращення якості 

надаваних консультативних послуг. Загалом в 2015 році було проведено 12 супервізій. В 

2015 році на лінію довіри надійшло 11834 дзвінки. Загальна тривалість розмов з 

консультант(к)ами склала 31285 хвилин.  

Усі отримані корисні дзвінки можна розділити на дві категорії – кризові та інформаційні. В 

2015 році переважну більшість дзвінків складали інформаційні запити, їх надійшло 76% від 

загальної кількості корисних дзвінків. Здебільшого абонент(к)и звертались із запитами щодо 

медичних питань та консультацій з ВІЛ-тестування, цікавились ЛГБТ-організаціями та 

розважальними закладами, потребували психологічних або юридичних консультацій. 

Ґендерний розподіл абонентів/ок, які звертались на лінію довіри з інформаційними запитами: 

59% чоловіків, 13% жінок, 4% трансґендерів, 24% — не було отримано інформацію щодо 

ґендерної приналежності. Процентне співвідношення дзвінків з різними інформаційними 

запитами зображено на наступній діаграмі. 
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24 відсотки корисних дзвінків мали кризовий характер (коли абонент знаходився у 

кризовому стані і терміново потребував допомоги). Абонент(к)и переважно потребували 

невідкладних психологічних консультацій, порад з огляду на проблеми в особистому житті, 

пережите насильство, тиск з боку родичів тощо. Серед них за допомогою звернулися:  59% 

чоловіків, 29% жінок, 3% трансґендерів, 9% — не була отримана інформація щодо ґендерної 

приналежності. Процентне співвідношення кризових дзвінків з різних питань зображено на 

наступній діаграмі. 

 

В порівнянні з першими місяцями роботи лінії довіри, в 2015 році значно збільшилась 

кількість абонентів/ок. Крім того, ми бачимо, як збільшився перелік питань, з якими 

звертаються до консультантів/ок телефону довіри. В 2015 році завдяки консультантці лінії 

довіри для ЛГБТ був попереджений щонайменше один випадок суїциду. Регулярне 

проведення супервізій дозволяє покращити якість консультування та підвищити експертний 

рівень консультантів і консультанток лінії довіри в окремих питаннях. На 2016 рік для 

консультантів/ок лінії довіри заплановано проведення тренінгів з боротьби з трансфобією, 

суїцидами, залежностями. 

Результати проекту: 

Аналіз поточної ситуації та програмних активностей в кожному центрі Queer Home дозволив 

систематизувати роботу з щомісячного планування розкладу заходів та залучити до 

планування волонтерок та волонтерів центрів. 

Вдало сплановані розклади заходів, надання психологічної підтримки, проведення груп 

само- та взаємодопомоги (наприклад, ПсіКорпусу в QueerHome Одеса та Групи 

особистісного росту в Queer Home Запоріжжя) сприяли зниженню рівня самостигматизації 

відвідувачок/ів центрів. Успішна робота Queer Home і зміна підходу в плануванні заходів 
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також дозволили збільшити вихід на цільову аудиторію, що дало можливість поширювати 

інформацію на дотичні теми серед більшої кількості представників і представниць ЛГБТ-

спільноти. 

Завдяки паралельному проведенню проекту з моніторингу злочинів на ґрунті ненависті, 

відвідувачі/ки центрів мережі Queer Home мали змогу звернутись до юриста або юристки за 

консультацією. 

На сайті upogau.org було значно збільшено кількість розміщених матеріалів, а також 

зроблено акцент на висвітленні поточної ситуації з правами людини для ЛГБТ України. 

Велика кількість і висока якість матеріалів, а також комплекс заходів з модернізації сайту 

сприяли збільшенню кількості читачів/ок сайту, а також обізнаності представників/ць 

української ЛГБТ-спільноти про свої права, ситуацію в країні, в питаннях СОГІ та ґендерної 

рівності.   

Завдяки вищеозначеним результатам представники і представниці ЛГБТ-спільноти, які 

відвідують Queer Home, стали більш відкритими, проінформованими в питаннях СОГІ та 

прав людини, готовими відстоювати власні права і інтереси. Про це, наприклад, свідчить 

велика кількість учасників акції 10 і 12 листопада під Верховною Радою України, які 

мітингували за прийняття десяти законопроектів з так званого «безвізового пакету», серед 

яких була також антидискримінаційна поправка до Трудового кодексу України.  

Проведення великої кількості яскравих вуличних маніфестацій набуло особливого значення 

– загалом в 2015 році було проведено близько п’ятдесяти акцій, в яких відкрито брали участь 

координатор(к)и, волонтер(к)и і активіст(к)и Queer Home. Ми бачимо, як на такі акції звертає 

увагу все більша частина загального населення країни і представників ЗМІ, що позитивно 

впливає на видимість ЛГБТ-спільноти та сприяє розвитку діалогу про ЛГБТ-проблематику в 

сучасній Україні.  

Акція під Верховною Радою також є одним із вдалих прикладів співпраці з різними 

громадськими ініціативами і об’єднаннями. Загалом подібна співпраця стала гарною 

тенденцією 2015 року – спільні заходи із громадськими організаціями та ініціативами 

проводили всі центри мережі Queer Home. Проведення спільних заходів різними 

громадськими організаціями сприяють консолідації українського соціального активу, 

охопленню ширшої аудиторії, включенню ЛГБТ-спільноти в активне соціальне життя країни. 

Розвиток волонтерського та активістського руху дозволив виявити молодих лідерів і лідерок 

спільноти. Волонтер(к)и Queer Home брали активну участь у всіх заходах Міжнародного 

ЛГБТ-форуму КиївПрайд2015, фестивалю квір-культури ОдесаПрайд2015 і VIII 

Національної конференції ЛГБТ-руху і ЧСЧ-сервісу України.  

Ґрунтуючись на результатах роботи в 2015 році було прийнято рішення про виділення 

розвитку волонтерського руху в якості окремого напрямку роботи організації.  

В 2015 році консультанти і консультантки лінії довіри пройшли ряд супервізій і тренінгів, 

що дозволило підняти якісний рівень надання психологічних консультацій. Крім того, в 2015 

році був щонайменше один випадок (по якому був дзвінок-підтвердження), коли 

консультантка врятувала життя абонентові лінії довіри, який перебував у кризовому 

психологічному стані і збирався вчинити самогубство.  



Співробітники/ці і консультант(к)и ГАУ в 2015 році взяли участь в багатьох семінарах і 

тренінгах, що дозволило підвищити їх професійний рівень, а також імплементувати 

європейський досвід в діяльність організації. В липні 2015 року було проведено тренінг з 

протидії професійному вигоранню, на якому окрім психологічної розгрузки колектив ГАУ 

зміг згуртуватись і знайти багато спільних рішень для виконання завдань, що стоять перед 

організацією. 

Недоліки: 

В 2015 році було скоєно декілька нападів на регіональні представництва, внаслідок чого 

постраждали співробітники та члени ГАУ, відвідувачі Queer Home. Після нападів було 

розроблено комплекс заходів для підвищення безпеки ком’юніті-центрів, а саме організація 

охорони Queer Home, встановлення «кнопки тривоги», заплановано проведення тренінгів з 

поведінки в центрі в небезпечній ситуації. 

Для досягнення кращих результатів в роботі з волонтер(к)ами ми вбачаємо необхідність 

приділення більшої уваги розробці методології роботи, системи мотивування волонтерів/ок і 

координаторів/ок центрів, систематизації роботи з волонтер(к)ами. 

Проведення внутрішнього аналізу програмних активностей з урахуванням регіональних 

особливостей було прийнято рішення про розробку системи заходів, яка дозволить зберегти 

гнучкість і автономну роботу центрів мережі Queer Home, але при цьому наповнить 

програму заходами, спрямованими на інформування, командоутворення, мобілізацію, 

підвищення експертного рівня координаторів/ок, волонтерів/ок, активістів/ок і 

відвідувачів/ок ком’юніті-центрів.   

Матеріально-технічна база є недостатньою для підвищення якісного рівня проведення різних 

заходів в мережі Queer Home. 

Запуск великої кількості проектів виявив дефіцит спеціалістів/ок в регіонах, які мають 

необхідну професійну підготовку. Для збільшення кількості освічених спеціалістів/ок 

відповідного напрямку в Україні ми плануємо розробити однорічну школу менеджменту 

проектів. 

Також було виявлено, що система моніторингу і оцінки є недостатньо продуманою. Для 

усунення цього недоліку було прийнято рішення про формування системи єдиних критеріїв і 

маркерів, кількісних та якісних показників для всіх аспектів діяльності організації. 

При збільшенні кількості відвідувачів/ок центрів, волонтерів/ок, співробітників/ць і 

консультантів/ок організації ми зіткнулись з проявами різних видів фобій і дискримінації. 

Для запобігання дискримінаційним ситуаціям було прийнято рішення про розробку 

ґендерної політики організації, етичної політики, антикорупційної політики. 

Існує проблема доступності наших заходів для людей з особливими потребами. Наразі ми 

працюємо над плануванням заходів з урахуванням якомога більшої кількості потреб з боку 

людей з інвалідністю, вадами зору, батьків з маленькими дітьми тощо. 

Аналізуючи досягнення по проекту в рамках стратегічних цілей ми констатуємо, що рівень 

подолання самостигматизації представників і представниць ЛГБТ-спільноти хоч і 

покращився, але не є достатнім. Це особливо помітно в комунікації з іншими громадськими 



організаціями в регіонах – наразі існує досить високий рівень самоізоляції представників/ць 

ЛГБТ-спільноти. 

Не дивлячись на те, що в 2015 році була позитивна динаміка росту взаємодії та співпраці з 

представниками правоохоронних органів і ЗМІ, цей ріст не мав системного характеру та не 

був поширений по всій Україні. Ми плануємо розробити та впровадити методологію 

комунікації з владою, правоохоронними органами та ЗМІ на регіональному рівні.   

Проект «Сприяння реалізації основних прав і свобод людини і протидія гомофобії 

шляхом підвищення обізнаності суспільства» 

Термін реалізації проекту: 1 жовтня 2014 – 30 вересня 2015 

Донор: посольство Королівства Нідерланди в Україні 

Бюджет проекту: 600000,00 грн 

Мета проекту: посилити інформаційну спроможність українського ЛГБТ-руху, знизити 

рівень гомофобії в українському суспільстві шляхом підвищення обізнаності українського 

суспільства про права людини, толерантність, різноманітність і рівність. 

Завдання: 

 посилення діалогу про важливість прав людини, протидія дискримінації на 

регіональному та національному рівнях; 

 зниження рівня нетерпимості в українському суспільстві; 

 розширення діяльності ЛГБТ-спільноти в відстоюванні і захисті прав людини для 

ЛГБТ; 

 закріплення існуючої співпраці з правозахисними організаціями і установами на 

регіональному і національному рівнях. 

Для виконання вищезазначених завдань в 2015 році реалізовано: 

 інформаційну кампанію на підтримку принципів толерантності і недискримінації 

«Вільні бо обізнані»; 

 антидискримінаційну банерну кампанію «Говори правильно»; 

 ініціативу камін-аутів «Ми є»; 

 дискусійні клуби про права людини зі студент(к)ами українських вишів; 

 друк інформаційних листівок про права людини; 

 підтримка сайту tolerance.in.ua, на якому розміщувались новини на тему прав людини; 

 тренінг для психологів, що працюють з ЛГБТІ; 

 інформаційний захід для ЛГБТ-спільноти. 

Кампанія «Говори правильно» 

В квітні та травні 2015 року в чотирьох обласних центрах України, а саме Житомирі, Києві, 

Одесі та Львові було проведено антидискримінаційну банерну кампанію, спрямовану на 

подолання використання мови ворожнечі і привернення уваги суспільства до проблеми, з 

якою щоденно стикаються представники і представниці вразливих груп населення. 



Всього було розроблено шість типів білбордів, на яких було зображено представників та/або 

представниць вразливої групи, перекреслену назву групи мовою ворожнечі і наголошено на 

вживанні правильної назви. 

Приклади білбордів: 

 Гоміки Геї. Говори правильно. 

 Спідозний ВІЛ-інфікований. Говори правильно. 

 Жиди Євреї. Говори правильно. 

 Каліки Люди з інвалідністю. Говори правильно. 

 Тьолка Дівчина. Говори правильно. 

 Цигани Роми. Говори правильно. 

Кампанія привернула значну увагу національних та міжнародних ЗМІ, стала відчутним 

поштовхом для діалогу не лише про проблеми «кухонної гомофобії», але і про загальну 

проблему використання мови ворожнечі відносно різних меншин в Україні. Варто зазначити, 

що найбільшої шкоди з боку вандалів було завдано саме білбордам про геїв, що свідчить про 

те, що ця група наразі залишається однією з найбільш дискримінованих в українському 

суспільстві. 

Інформаційна кампанія «Вільні бо обізнані» 

В 2015 році проводились вуличні акції, під час яких волонтер(к)и та активіст(к)и кампанії 

спілкувались з пересічними громадян(к)ами про права людини та розповсюджували буклети 

«Вільні бо обізнані».  

Буклети було створено спеціально для проведення інформаційної кампанії на підтримку 

принципів толерантності і недискримінації. В розробці дизайну та контенту буклету 

приймали активну участь волонтери і волонтерки Queer Home. Дизайн було розроблено 

таким чином, щоб привернути увагу молоді та студентства до проблем із дотримання прав 

людини в Україні. Загалом було надруковано та розповсюджено 20 тисяч примірників. 

Волонтер(к)ами та активіст(к)ами кампанії «Вільні бо обізнані» та Queer Home було 

проведено чотири одночасні акції в різних містах країни – 17 травня до Міжнародного дня 

боротьби з гомофобією і трансфобією, 28 червня до Дня Конституції України, 24 серпня до 

Дня незалежності України та 1 вересня до Дня знань.  

Сайт tolerance.in.ua наповнювався контентом на правозахисну тематику, а також на ньому 

розміщувались новини та інформація про проведення акцій кампанії «Вільні бо обізнані».  

Акція до Міжнародного дня боротьби с гомофобією і трансфобією 

17 травня було проведено акцію під назвою «Бути геєм – це не злочин». Волонтер(к)и та 

активіст(к)и підготували інформаційні плакати з тезами про те, що гомосексуальність не є 

протизаконною, що представникам і представницям ЛГБТ-спільноти немає чого соромитись.  

Волонтер(к)и з Одеси в цій акції використали техніки арт-протесту – фотографувались з 

плакатами на тлі експозиції «Раби-українці», в якій було зображено представників і 

представниць різних дискримінованих груп населення. 



Для киян було проведено вікторину про права людини. Перехожі, які відповідали на питання 

вірно, отримували пам’ятний сувенір. Ті, хто не зміг відповісти на питання, дізнавались 

вірну відповідь від волонтерів/ок. 

Учасникам і учасницям акцій вдалось привернути увагу мешканців і гостей різних міст, 

поспілкуватись з ними про права людини і донести важливість цього питання до багатьох 

перехожих.   

Акція до Дня Конституції України 

28 червня, в День Конституції України було проведено низку заходів, спрямованих на 

підвищення обізнаності активістів/ок і волонтерів/ок про конституційні права, а також 

інформування про них населення. 

Наприклад, в Кривому Розі інформаційну частину акції було проведено в формі гри «Що? 

Де? Коли?», питання якої стосувались конституційних прав. Під час акції в Одесі Перший 

український ЛГБТ-хор Qwerty Queer виконав гімн України. В Вінниці бува проведений фото-

флешмоб з плакатами «Конституція – закон для всіх». 

Акція до Дня незалежності України 

24 серпня в Києві, Вінниці, Одесі, Кривому Розі та Житомирі було одночасно проведено 

акції до Дня незалежності України, під час яких спілкувались з містянами про поняття 

свободи та її значимості для кожної людини. Після акцій волонтери і волонтерки 

сфотографувались на тлі визначних місць з плакатами, що в поєднанні утворюють фразу 

«Хочу бути вільним від дискримінації». 

Акція до Дня знань 

1 вересня в День Знань волонтери і волонтерки кампанії «Вільні бо обізнані» перевіряли 

рівень знань студентів/ок про права людини. В чотирьох містах неподалік від вишів було 

проведено вікторини.  

Також був організований флешмоб «Для мене права людини – це…», який дозволив виявити, 

як сприймають права людини активіст(к)и ЛГБТ-спільноти, і як їх сприймають студент(к)и 

українських вишів. 

Ініціатива камін-аутів «Ми є» 

Видимість ЛГБТ-спільноти є запорукою толерантного ставлення суспільства. До тих пір, 

поки представники і представниці ЛГБТ-спільноти «знаходяться в шафі», суспільство 

намагатиметься робити вигляд, що проблеми з дискримінацією ЛГБТ не існує. Підвищення 

видимості ЛГБТ-спільноти є одним з найважливіших завдань для досягнення стратегічної 

мети з поліпшення поточної ситуації в країні з дотримання прав людини відносно ЛГБТ. 

Ініціатива камін-аутів «Ми є» стала тим самим механізмом, який дозволив одним людям 

поділитись персональними історіями, а іншим – дізнатись наскільки різними бувають 

ситуації, і як змінюється після камін-ауту відчуття свободи і самоповаги.  

18 травня відбулась презентація ініціативи «Ми є» і прес-брифінг, присвячений важливості 

камін-ауту. Загалом в рамках ініціативи камін-аутів «Ми є» було опубліковано на сайті 

upogau.org тридцять історій. 

4 червня в рамках Міжнародного ЛГБТ-форуму КиївПрайд2015 в Queer Home Київ відбулась 

офіційна презентація ініціативи та вже опублікованих історій камін-аутів. З 



учасниками/цями ініціативи були зняті відео-інтерв’ю, і відео про ініціативу взяло участь в 

конкурсі DocuDays UA. 

Дискусійні клуби 

В вересні 2015 року спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 

Українською Гельсінською спілкою було організовано зустрічі-обговорення зі студент(к)ами 

українських вишів для підняття питань порушення прав людини в Україні. 

Дискусійні клуби проводились з метою сприяння критичному мисленню та мотивації більше 

дізнаватись про права людини, а також для інформування про інструменти захисту своїх 

прав.  

21 вересня було проведено дві зустрічі в Вінниці, в яких взяли участь 50 студентів/ок 

філологічного факультету і 70 студентів/ок факультету журналістики Донецького 

національного університету.  

25 вересня відбулась зустріч з десятьма студент(к)ами в Вінницькій публічній бібліотеці.  

28 вересня в Вінниці були проведені дискусії з 30 студент(к)ами юридичного факультету та 

30 студент(к)ами економічного факультету Донецького національного університету. 

28 вересня в Кривому Розі пройшли дві дискусії, в яких взяли участь 40 студентів/ок 

Донецького національного університету ім. Туган-Барановського і 20 студентів/ок 

Юридичного університету при МВС.  

30 вересня були проведені дві зустрічі-обговорення в Житомирі із 40 студент(к)ами 

Житомирського сільськогосподарського інституту і 40 студент(к)ами Житомирського 

державного університету.    

Загалом експертам і експерткам з питань прав людини вдалось поспілкуватись з 330 

студентами українських вишів. Багато хто зі студентів/ок має статус внутрішньо переміщеної 

особи, і для них дискусії про дискримінацію були на часі. Одна із зустрічей була проведена в 

Queer Home Кривбас, і студент(к)и позитивно віднеслись до проведення дискусії в ЛГБТ-

центрі.  

Варто зазначити, що було заплановано ширше охоплення студентської аудиторії, але 

адміністрації вишів в Києві і Запоріжжі проігнорували запити, а в Одесі відмовили в 

проведенні. 

Тренінг для психологів 

Тренінг для психологів, що працюють з ЛГБТІ, проводився в Києві за участі тренерки 

Валентини Самусь. 14 психологів з різних областей України отримали знання з питань 

внутрішньої гомофобії ЛГБТ-клієнтів, вивчали етапи прийняття людиною 

гомосексуальності, інструменти для полегшення камін-ауту, а також знайомились з 

оновленою термінологією, методиками в області сучасних досліджень на тему ЛГБТІ.  

По закінченні тренінгу його учасники і учасниці не лише використовували отримані знання –

деякі учасники провели регіональні семінари на тему консультування ЛГБТІ для 

практикуючих спеціалістів і представників ЛГБТ-спільноти з регіону. Наприклад, Микита 



Підвисоцький  з Одеси проводив тренінг на тему прийняття себе та боротьби з внутрішньою 

гомофобією для більш ніж 20 учасників в Queer Home Одеса. 

Інформаційний захід для ЛГБТ-спільноти 

Для ГАУ робота в західному регіоні з правами людини є надзвичайно важливою. 

Мешканці/ки західної України відомі своїми консервативними поглядами, що значно 

ускладнює реалізацію багатьох програм. Для формування в західному регіоні об’єктивного 

погляду на права людини при розробці концепції і стратегії реалізації кампанії «Вільні бо 

обізнані» були задіяні три регіональні осередки ГАУ – в Закарпатті, Львові та Чернівцях. 

Представникам/цям цих регіональних осередків був запропонований перелік заходів, з яких 

вони вибрали для проведення найбільш цікавий на їх погляд – підтримку концерту як 

інформаційного приводу для проведення фото-флешмобу, комунікації з артистами та 

глядач(к)ами з питань прав людини. 

«Гей-альянсом Україна» було підтримано проведення 12 червня в Львівській національній 

опері творчого вечора поета, композитора й співака Кості Гнатенка, який є відкритим геєм, 

шоуменом та арт-директором декількох гей-клубів. Концерт також підтримали українські 

відомі виконавці Генадій Вітер, Натаніка, Наталія Самсонова, Ірина Білик, Віталій 

Козловський, El Кравчук і Іван Лопухов. Артисти взяли участь в флешмобі «Вільні бо 

обізнані» – фотографувались на тлі банера інформаційної кампанії, а потім розміщували на 

своїх сторінках в соціальних мережах. Також виконавці відповіли активіст(к)ам кампанії 

«Вільні бо обізнані», що вони вкладають в поняття «права людини». Ось деякі з відповідей: 

 

Результати: 

В 2015 році завдяки проведенню інформаційної кампанії «Вільні бо обізнані» та банерної 

кампанії «Говори правильно» вдалось посилити діалог про важливість прав людини, 

протидіяти дискримінації на регіональному та національному рівнях. Загалом вуличними 

акціями було охоплено близько 2800 осіб. 

Банерна кампанія «Говори правильно» викликала суспільний резонанс – новини про 

розміщення білбордів, реакцію мешканців/ок міст та відомих українців/ок розповсюджували 

як національні ЗМІ, так і закордонні. Проведення банерної кампанії значною мірою сприяло 

підвищенню видимості проблем із мовою ворожнечі в українському суспільстві та із 

дискримінацією вразливих груп населення. 

Просвітницька робота зі студент(к)ами, що навчаються на факультетах журналістики, 

економіки, юридичному факультеті дозволить в майбутньому знизити рівень нетерпимості в 

українському суспільстві, а в короткостроковій перспективі – підняти рівень толерантності в 

студентському середовищі. 



Спільна участь в організації дискусійних клубів зі студент(к)ами сприяла закріпленню 

існуючої співпраці з офісом омбудсмена та Українською Гельсінською спілкою.  

Недоліки: 

Не вдалось домовитись з університетом в Одесі щодо проведення дискусійних клубів про 

права людини через відсутність лояльності адміністрації цього навчального закладу. Ряд 

вишів Києва і Запоріжжя взагалі не відреагували на пропозицію. 

Проект «Ґендерні соціальні театри» 

Термін реалізації проекту: 1 лютого – 31 вересня 

Донор: Посольство Федеративної Республіки Німеччина 

Бюджет проекту: 2717570,85 грн 

Мета проекту – сприяння встановленню ґендерної рівності в українському суспільстві. 

Завдання: 

 підвищення рівня обізнаності в ґендерних питаннях серед українського населення; 

 підвищення інформованості ЛГБТ-спільноти щодо ґендерної рівності та боротьби з 

ґендерною дискримінацією; 

 сприяння створенню та підтримці місцевих ініціатив, метою яких є робота над 

досягненням ґендерної рівності в українському суспільстві. 

Для виконання вищезазначених завдань в 2015 році реалізовано: 

 тренінги для активістів і активісток з методики форум-театру; 

 підтримку чотирьох ґендерних соціальних театрів, що сформувались в Вінниці, Одесі, 

Києві та Херсоні; 

 зйомку відеороликів за участі акторів та акторок соціальних ґендерних театрів; 

 проведення дискусій на ґендерну тематику в Queer Home з використанням 

відеороликів, створених соціальними ґендерними театрами; 

 проведення Фестивалю соціальних театрів. 

Проект «Ґендерні соціальні театри» проводився у 4-х містах України – у Києві, Одесі, 

Вінниці та Херсоні. Заходи були спрямовані на підвищення рівня знань серед населення в 

ґендерних питаннях та інформованості серед місцевих спільнот щодо ґендерної рівності та 

боротьби з ґендерною дискримінацією.  

З цією метою ми провели тренінги для активістів з використання методики форум-театру, та 

тренінги з питань ґендеру у 4-х містах. В тренінгах узяли участь більш ніж 60 людей. У 

результаті цих навчальних занять були сформовані театральні колективи.  

З лютого по квітень 2015 року зацікавлені в проекті активістки і активісти працювали над 

аналізом ґендерних стереотипів, пошуком найбільш актуальних тем для вистав, 

продукуванням ідей та розробкою сценаріїв, а також над цікавими формами донесення 

інформації до глядачів. На протязі цього періоду також був проведений ряд тренінгів з 

підвищення навичок акторського мистецтва. 



В квітні було проведено тренінги з методики соціального театру, на яких були допрацьовані 

«чернетки» сценаріїв постанов. 

Влітку всі соціальні ґендерні театри презентували свої вистави. Так, театр з Києва виступив 

на відкритті Міжнародного ЛГБТ-форуму Київпрайд2015, презентація в Одесі відбулась в 

арт-клубі «Вихід». 

Соціальні театри успішно працюють у Києві, Одесі, Вінниці та Херсоні. Зазвичай на їхні 

постановки приходить від 35 до 50 людей. Максимальна кількість глядачів/ок, що взяли 

участь у обговоренні після основної частини вистави склало 250 людей.  

Постановки соціальних театрів були зняті на відео та опубліковані у мережі Інтернет для 

більш широкого загалу. Ці ролики також були представлені аудиторії мережі Queer Home 

(Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Вінниця, Житомир). На заходах, що були 

проведені у ком’юніті-центрах Queer Home, учасники і учасниці мали можливість побачити 

відеоматеріали та подискутувати на важливі теми ґендерної нерівності в українському 

суспільстві та прав жінок 

Фестиваль соціальних театрів 

З 25 до 27 вересня у Києві пройшов Перший фестиваль соціальних театрів. Програма 

фестивалю була дуже насиченою – презентації театрів, виступи труп, дискусії, майстер-класи 

та тренінги.  

Кожен з десяти театрів, що узяли участь у заході, працює з уразливою групою населення – 

жінками, яких дискримінують, ЛГБТ, внутрішньо-переміщеними особами, ВІЛ-позитивними 

людьми, а також людьми з обмеженими можливостями.  

Метою Першого фестивалю соціальних театрів було зв’язати ґендерні соціальні театри та 

соціальні театри, що працюють з іншими тематиками. Ми вбачаємо великий потенціал у 

взаємній співпраці цих напрямків. Також це підтвердилось на самому фестивалі – 

зацікавленістю інших соціальних театрів до тематики ґендерної рівності.  

Оскільки соціальний театр чи форум-театр – це не лише вистава, але і ефективний 

інструмент вирішення соціальних проблем, – більшість вистав були орієнтовані саме на 

вразливі соціальні групи.  

Втім, наприклад, для пара-театру «Джерела» цільовою аудиторією є глядачі/ки, що самі по 

собі не є представниками/цями дискримінованої групи. У своїй виставі актор(к)и 

звертаються до них з розповіддю про те, яких можливостей суспільство позбавляє людей з 

особливостями психофізичного розвитку.  

Декілька театральних колективів розкрили тему стигматизації ВІЛ-позитивних людей.  

Ґендерний соціальний театр Queer Home Київ представив виставу «Замальовки XXI 

сторіччя». Четверо людей з ВІЛ змушені жити у покинутому будинку, де вони діляться один 

з одним своїми історіями. Їхні розповіді багато в чому схожі, але при цьому – усі різні. 

Кожен персонаж намагається довести, що він потрібен суспільству, та знайти вихід з 

ситуації.  



Колектив «Театроманія» із Маріуполя показав виставу про долю дівчини, у житті якої було 

багато випробувань – наркоманія, смерть коханої людини, діагноз ВІЛ+ і відторгнення 

суспільством.  

Ґендерний соціальний театр із Вінниці у постановці «Життя за 15 хвилин» розповів про роль, 

що відводиться жінці у сім’ї. Торкнулась вінницька трупа і теми проекції нереалізованих 

батьківських амбіцій на дітей. Повний відмінник, чемпіон у спорті, музична школа, балет – 

усе те, чого батькам хотілось у дитинстві та юнацтві, але у чому вони так і не досягли 

успіхів, часто нав’язується дітям.  

Соціальний театр із Запоріжжя I♥Z у своїй виставі звернувся до «диванних ЛГБТ-

активістів/ок». Особливість цих людей у тому, що на словах вони підтримують акції та 

заходи, а на ділі їх ніколи немає поруч. Персонажі вистави хочуть донести думку, що для 

покращення ситуації в суспільстві необхідно діяти, а не говорити.  

Соціальний театр «Інший» у спектаклі «Стигма» показав, як і у яких виразах говорять про 

ЛГБТ у суспільстві. У діалогах персонажів немає жодного вигаданого слова. Саме так: злісно 

та образливо, зі страхом та огидою мешканці/ки Херсону відповідали на питання щодо того, 

як би вони повели себе, якби їх син, дочка, подруга чи друг виявились представниками/цями 

ЛГБТ-спільноти.  

У фестивалі узяв участь харківський інтеграційний соціальний театр «Дорогою добра». Цей 

театр надає можливість соціалізації для людей з особливостями психофізичного розвитку.  

27 вересня була показана п’єса, до створення якої підключились представники і представниці 

всіх театральних колективів. «Фестивальний» театр дебютував імпровізацією про соціальний 

тиск на людину на кожному життєвому етапі.  

«Основний посил вистави – «прокинься, починай творити та жити повним життям». Наше 

життя перетворюється на замкнуте коло – дім-робота, робота-дім. Люди починають жити 

тільки для того, щоб заробити ще на декілька днів життя, перетворюючи його на безглуздий 

колообіг. Усі проблеми починаються у дитинстві. Тому що це саме той час, коли людині 

підрізують крила і вперше кажуть, що вона «не може», – розповіла Анастасія Медко.  

Після кожного виступу глядачі задавали персонажам питання відносно показаних на сцені 

проблем. На деякі з них у героїв та героїнь вистав знайшлись відповіді, інші виявились 

риторичними, але найголовніше – після кожного сюжету глядачі/ки розуміли суть проблеми, 

у них з’являлось бажання її вирішити. Таким чином, за три дні фестивалю учасники та 

учасниці обговорили велику кількість гострих питань, що торкаються різноманітних груп 

суспільства.  

Також у рамках фестивалю соціальних театрів актор(к)и приймали участь у майстер-класах, 

що були проведені талановитими українськими тренер(к)ами.  

25 вересня Михайло Міскун, викладач техніки мови та акторської майстерності, провів 

тренінг зі сценічної мови та роботи з голосом.  

26 вересня Оксана Коляденко, керівниця школи акторської майстерності «Маска», акторка 

театру та кіно, провела майстер-класс з роботи над самовираженням та з усунення скутості 

на сцені.  



Вікторія Мартинова, хореограф-постановниця танцювальних спектаклів та шоу, провела 

майстер-клас із хореографії, що завершився чудовою танцювальною імпровізацією 

учасників/ць.  

Сергій Койнов та Яна Салахова, керівниця київського «Театру для діалогу», розповіли 

учасникам і учасницям фестивалю про особливості роботи з технікою форум-театру.  

27 вересня сценаристка Людмила Кириленко та режисерка Віра Яковенко провели майстер-

клас із створення художнього образу.  

Світлана Дубина говорила з учасниками та учасницями фестивалю про ґендер. У одній із 

вправ шість груп учасників/ць представляли постановки-імпровізації, метою яких було 

пояснити аудиторії, що таке ґендер.  

Результати:  

Робота соціальних театрів в Queer Home сприяла вирішенню нагальних проблем 

представників і представниць ЛГБТ-спільноти, згуртувала людей, зацікавлених в 

соціальному театрі як інструменті побудови діалогу та підняття гострих соціальних проблем. 

Виступи соціальних театрів в Queer Home, зйомка відеороликів та їх використання в якості 

матеріалу для дискусій про ґендер дозволили привернути увагу ЛГБТ-спільноти до питань 

ґендерної рівності, а проведення Фестивалю соціальних театрів сприяло розширенню 

аудиторії і зацікавленню в питаннях ґендерної рівності інших театральних колективів. 

Не дивлячись на те, що в рамках проекту було підтримано лише чотири соціальні ґендерні 

театри, в різних Queer Home за власним бажанням почали проводити репетиції театральні 

групи, які фокусували свої виступи не лише на ґендерній тематиці, але і на правах людини 

для ЛГБТ та протидії дискримінації.  

За результатами Першого фестивалю соціальних театрів було вирішено, що варто 

продовжувати цей проект, а також залучати до участі в ньому більше ініціативних груп. 

Наступного року ми плануємо запровадити систему забезпечення якості спектаклів та 

сценаріїв. Також ми хочемо залучити ще 3 ініціативні групи до нашої роботи.  

В новому проекті передбачається співробітництво із соціальними театрами, постанови яких 

зачіпають інші тематики, з метою включення питань ґендерної рівності у їхні п’єси. 

Недоліки: 

На перший фестиваль соціальних театрів було можливо потрапити лише за запрошенням 

організаторів або театральних колективів. Проведення фестивалю в відкритому форматі дало 

б можливість залучити більше глядачів/ок до обговорення проблематики ґендерної рівності, 

а також поширювати інформацію про захід через ЗМІ. В той же час, з огляду на поточну 

ситуацію відкрите проведення фестивалю потребує посилених заходів безпеки. 

Значна кількість виступів соціальних театрів проводились просто неба, тому важко 

підрахувати, скільки людей долучились до обговорення питань ґендерної рівності. 



Проект «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні», реалізований спільно з 

ЛГБТ-центром «Наш світ» 

Термін реалізації проекту: 1 вересня 2015 року – 31 грудня 2016 року 

Донор: RFSL (Шведська Федерація за права Лесбійок, Геїв, Бісексуалів, Трансґендерів) 

Бюджет проекту: 192467,28 грн 

Мета проекту – підвищення рівня безпеки для ЛГБТ в Україні, профілактика та протидія 

злочинам на ґрунті ненависті. 

Завдання: 

 покращити українське законодавство в сфері дотримання прав людини відносно 

ЛГБТ; 

 підвищити рівень обізнаності населення України про права людини відносно ЛГБТ; 

 співпраця з владою України в питаннях захисту від дискримінації по СОГІ; 

 поширення інформації про поточну ситуацію з дискримінацією за ознаками СОГІ в 

Україні; 

 юридична підтримка жертв насильства на ґрунті гомофобії і трансфобії. 

В рамках проекту «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні» в 2015 році: 

 здійснено систематичний моніторинг та аналіз законодавства та змін до нього 

відносно питань СОГІ; 

 проведено тренінги для координаторів та координаторок проекту в семи містах 

України; 

 проведено моніторинг випадків порушення прав людини відносно представників та 

представниць ЛГБТ-спільноти та скоєння злочинів на ґрунті гомофобії і трансфобії; 

 задокументовано правопорушення для формування звіту по ситуації з порушенням 

прав ЛГБТ в Україні з використанням запропонованої методики для порівняння 

ситуації з іншими країнами регіону; 

 розроблено «тіньовий» звіт для UPR; 

 надано юридичні консультації жертвам насильства на ґрунті гомофобії і трансфобії; 

 поширено інформацію (звіти, виступи на прес-конференціях, розсилка партнерським 

організаціям) про перебіг справ з дискримінацією за ознаками СОГІ в Україні. 

З серпня 2015 року ВГО «Гей-альянс Україна» в партнерстві з ЛГБТ-центром «Наш світ» за 

підтримки RFSL (Шведська Федерація за права Лесбійок, Геїв, Бісексуалів, Трансґендерів) 

запустили проект «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні». 

В рамках проекту було обрано активістів і активісток в семи містах України (Вінниця, 

Житомир, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Одеса, Харків) для участі в моніторингу порушень 

прав людини для ЛГБТ. Експерти проекту проінформували відібраних учасників і учасниць 

щодо методології моніторингу. 

Так, до кінця 2015 року було зафіксовано 34 випадки правопорушень відносно ЛГБТ.  

 



Сфера порушень Тип порушення Кількість* 

Злочини на ґрунті 

ненависті та 

інциденти на 

ґрунті гомофобії і 

трансфобії  

 Атаки на ЛГБТ-організації та ЛГБТ-заходи 

 Фізичне насилля (різного ступеню) 

 Вбивство 

 Грабіж 

 Вимагання, шантаж 

 Псування майна 

 Образи і погрози (у тому числі із застосуванням 

зброї)  

 Незаконний збір і поширення конфіденційної 

інформації  

 Гомофобія в родині 

 Мова ненависті 

 Сексуальні домагання  

26 

Правоохоронні 

органи 

 Відмова в захисті прав 

 Порушення юридичних процедур 

 Перевищення посадових повноважень 

 Фізичне насилля, тортури 

 Образи, глузування, погрози 

 Вимагання, хабарництво 

7 

Судочинство  Незаконна заборона мирних зібрань 1 

Трудова сфера  Дискримінація з боку адміністрації 1 

Сфера освіти 
 Дискримінація з боку адміністрації  

 Буллінг 
2 

Права споживачів 
 Відмова в наданні послуг 

 Образи 
3 

*В деяких задокументованих випадках була більше ніж одна сфера порушень 

25 серпня 2015 року Президент України Наказом №201/2015 затвердив Національну 

стратегію з прав людини. Він також доручив Кабінету Міністрів розробити і затвердити план 

дій (на 2016-2020 рр) для реалізації цієї стратегії. План дії був розроблений у вересні-

листопаді 2015 року. Робота велась під керівництвом Міністерства юстиції України з 

залученням державних і місцевих органів влади, громадянського суспільства, провідних 

національних вчених і міжнародних експертів. Наші експерти проекту приймали активну 

участь в цьому процесі. 

12 листопада 2015 року депутати Верховної Ради України проголосували за включення 

антидискримінаційної поправки в Трудовий кодекс України. Тепер серед ознак, за якими 

заборонена дискримінація на робочому місці, також є ознаки СОГІ, сексуальної орієнтації та 

ґендерної ідентичності. Для українського ЛГБТ-руху ця подія є значною перемогою в 

боротьбі за рівноправ’я та результатом плідної праці з нашого боку, довгої адвокаційної 

роботи з цього питання. 

Експерти проекту також взяли участь в науково-практичній конференції щодо включення 

питань СОГІ серед поправок до проекту змін до Конституції України.  

Результати: 

Принциповим рішенням був запуск проекту саме на базі центрів мережі Queer Home. Одним 

із завдань стало залучення волонтерів до процесу моніторингу і підтримку жертв злочинів на 

ґрунті ненависті. Таким чином нам вдалось імплементувати підхід «рівний рівному» в 



процес роботи з постраждалими, що значною мірою знизило психологічне навантаження 

жертв і дозволило сприяти доведенню справ до співпраці з правоохоронними органами.  

Координатор(к)и проекту з семи міст України отримали необхідну підготовку і знання для 

фіксації правопорушень і злочинів на ґрунті ненависті до ЛГБТ. Завдяки їх роботі лише за 

чотири місяці було зафіксовано 34 випадки правопорушень на ґрунті гомофобії і трансфобії. 

Для порівняння, за статистикою Національної поліції України в 2015 році було скоєно лише 

1 злочин на ґрунті ненависті. Це говорить про те, що є нагальна необхідність тісної співпраці 

з правоохоронними органами щодо фіксації злочинів на ґрунті ненависті, методології їх 

класифікації і маркування. 

Сформовано «тіньовий» звіт щодо випадків скоєння злочинів та правопорушень на ґрунті 

гомофобії і трансфобії, який відображає реальну картину сьогодення, а не ретранслює хибну 

інформацію подібно звітам правоохоронних органів. 

В 2015 році було прийнято закон про заборону дискримінації на робочому місці, в тому числі 

за ознаками СОГІ. Також було прийнято Національну стратегію в сфері прав людини, в плані 

реалізації якої є розробка багатьох законопроектів, які стосуються ЛГБТ. До розробки цих 

законопроектів долучаються і наші експерти. 

Недоліки: 

Наразі кількість злочинів на ґрунті гомофобії і трансфобії зростає, але поліція і досі фіксує 

більшість з них як «хуліганство» або «пограбування» без урахування гомофобних або 

трансфобних мотивів злочину. 

Підвищення рівня безпеки ком’юніті-центрів мережі Queer Home 

Донор: Freedom House 

Бюджет: 102825,00 грн 

Мета проекту – підвищення рівня безпеки в ком’юніті-центрах Queer Home. 

Завдання:  

 підвищити рівень інформованості координаторів, волонтерів та відвідувачів центрів 

про заходи безпеки в разі вчинення проти них злочинів та протизаконних дій на ґрунті 

гомофобії і трансфобії; 

 підвищити рівень інформованості координаторів, волонтерів та відвідувачів центрів в 

сфері цифрової безпеки; 

 розробити систему безпеки ком’юніті-центрів Queer Home. 

Для підвищення рівня безпеки в мережі Queer Home в 2015 році: 

 проведено аналіз ком’юніті-центрів з точки зору безпеки приміщень; 

 складено протокол безпеки для кожного з ком’юніті-центрів; 

 розроблено алгоритм дій в разі виникнення загрозливої ситуації; 

 проведено тренінги з цифрової та комп’ютерної безпеки; 

 проведено лекції по комунікації з представниками правоохоронних органів. 



У зв’язку з випадками нападів на ком’юніті-центри Queer Home, волонтерів/ок і 

активістів/ок, було прийнято рішення про необхідність підвищення рівня безпеки в центрах 

та проведення заходів, спрямованих на профілактику злочинів, скоєних на ґрунті гомофобії і 

трансфобії. 

Ми проаналізували загрози для кожного з регіонів окремо, зробили ранжування і склали 

план дій в напрямку забезпечення безпеки в 2015 році. 

Було розроблено протокол безпеки, якого слід дотримуватись в разі проведення заходів, як 

на вулиці, так і в закритому приміщенні, перебуванні координатора/ки, волонтерів/ок та 

відвідувачів/ок в приміщеннях комюніті-центрів мережі Queer Home. Також розроблено 

алгоритм дій в разі надзвичайного положення та небезпеки.  

В кожному Queer Home було заплановано проведення тренінгів з цифрової та комп’ютерної 

безпеки. Також було проведено лекції з комунікації з представниками правоохоронних 

органів в разі, якщо координатор/ка, волонтер(к)и або відвідувачі/ки центрів зазнають 

нападів або інших неправомірних дій на ґрунті гомофобії і трансфобії, перебуваючи поза 

межами Queer Home. 

Було залучено експертів з безпеки для аналізу приміщень ком’юніті-центрів, за результатами 

якого було розроблено рекомендації щодо дій по усуненню проблемних чи «сліпих» зон.  

Результати: 

Завдяки заходам, проведеним в 2015 році, було значно підвищено рівень безпеки ком’юніті-

центрів. Координатор(к)и, волонтер(к)и та відвідувачі/ки наразі мають чіткий план дій в разі 

виникнення небезпеки як в центрах мережі Queer Home, так і поза межами центрів. Також 

значно знижено ризики нападів на центри завдяки залученню в якості консультантів 

експертів з безпеки.  

Недоліки: 

Пошуки в Україні однієї компанії або організації, яка б надавала сервіс з охорони приміщень 

в усіх семи ком’юніті-центрах, були марними. Для нас така можливість була важливою, адже 

це свідчило б про більшу надійність організації і дозволило б вести подальшу системну 

роботу при розширенні мережі Queer Home.   

Підвищення експертного рівня волонтерів і волонтерок 

В 2015 році було організовано ряд заходів, спрямованих на підвищення інформованості 

волонтерів і волонтерок в різних питаннях, пов’язаних з захистом прав людини, – семінарів, 

тренінгів, дискусій, які проводились переважно в мережі Queer Home. Крім того, було 

декілька спільних заходів з організаціями, які займаються захистом прав людини та 

проводять заходи і акції, спрямовані на актуалізацію питань дискримінації. Завдяки 

співпраці з Контактгрупою «MunichKievQueer» українські волонтер(к)и ЛГБТ-руху взяли 

участь в тижневій навчальній поїздці до Мюнхена. Міжнародний фестиваль кіно про права 

людини Docudays UA демонстрував короткометражні фільми на ЛГБТ-тематику в мережі 

Queer Home. Співробітники LUSH провели презентацію своєї діяльності та акцій в рамках 

захисту прав людини. 



Поїздка волонтерів до Мюнхена 

В травні 2015 року волонтерська група з України взяла участь в навчальній поїздці до 

Мюнхену, організованій за підтримки Контактгрупи «MunichKievQueer». Впродовж тижня 

українські волонтер(к)и спілкувались з волонтерськими організаціями та різними 

ініціативними групами, які працюють з ЛГБТ в Мюнхені, дізнавались про їх досвід та 

особливості волонтерського руху Німеччини. 

Досвід, отриманий волонтер(к)ами під час навчальної поїздки, дозволив більш якісно і 

продуктивно планувати і проводити волонтерську діяльність в Україні. Так, наприклад, 

однією з учасниць поїздки була координаторка ком’юніті-центру Queer Home, і після 

повернення з Мюнхену вона розробила новий підхід співпраці з волонтер(к)ами центру і їх 

мотивації. Про успішність цього підходу свідчить успішна реалізація декількох проектів, які 

підтримуються виключно волонтер(к)ами, таких як хор і театральна група. 

Мандруючий фестиваль Docudays UA 

Мандруючий фестиваль Docudays UA спільно з ГАУ організував в мережі Queer Home показ 

короткометражного кіно про права людини та дискусії на теми, що підіймаються в фільмах. 

Фестиваль завітав до всіх центрів Queer Home.  

Під час дискусій обговорювались різні види і прояви дискримінації та протидії ним. Так, 

один з перших кінопоказів відбувся в Queer Home Київ – відвідувачі/ки центру дивились 

фільм «Кохайте мене, будь ласка!» про вбивство російськими нацистами адвоката і 

журналістки за їхні погляди. Після перегляду фільму відбулась дискусія, під час якої 

говорили про українські реалії, радикалізацію суспільства у зв’язку з загостренням ситуації 

на Сході країни, світовий досвід протидії проявам насильства. 

Презентація LUSH 

Протягом більш ніж двадцяти років LUSH активно займається благодійністю, приділяє 

багато часу та зусиль боротьбі за права людини, права тварин та збереження оточуючого 

середовища. Також LUSH відкрито виступає на підтримку рівності геїв, лесбійок, 

бісексуальних і трансґендерних людей. На презентації в Queer Home Київ співробітниця 

LUSH розповіла про методи боротьби за права людини, про акції та перформанси на 

підтримку рівноправ’я, які влаштовує їхня компанія. Зокрема вона розповіла про акцію «Gay 

is ok» на підтримку прав гомосексуальних людей, яку також підтримували деякі магазини 

LUSH в Україні.  

Проведення вуличних маніфестацій 

В 2015 році почали з’являтись перші результати роботи, спрямованої на роз’яснення 

конституційних і правових норм прояву громадянських позицій серед відвідувачів і 

відвідувачок ком’юніті-центрів мережі Queer Home. Важливою складовою успіху цієї 

програми було поетапне включення відкритих вуличних івентів до черги планових заходів. 

Крім того, для проведення вуличних акцій комбінувались теми з різних сегментів 

громадсько-соціального життя регіонів. Майже в кожному місті, де реалізується програма 

мобілізації ЛГБТ-руху і підтримки низових ініціатив було проведено масові акції, присвячені 

екологічним питанням або питанням містобудування. Також проводились мітинги спільно з 

іншими соціальними групами. Окремо варто згадати флешмоби і різноманітні креативні 



протести, які стали особливо популярними після воркшопу, проведеного в рамках візиту 

мюнхенської групи влітку 2014 року. 

При підготовці і проведенні маніфестацій основним методологічним правилом стало 

роз’яснення відвідувачам та відвідувачкам центрів і майбутнім учасникам і учасницям акцій 

цілей та значення такого правозахисного та адвокаційного інструменту як маніфестація. На 

жаль, навіть сьогодні не всі представники і представниці ЛГБТ-спільноти розуміють, що 

маніфестація є єдиним можливим і законним способом впливу на органи влади для 

вирішення питань, пов’язаних з рівнем якості, безпекою життя і правом на рівність для будь-

якої соціальної групи.  

Нами було розроблено наступну схему роботи:    

 Інформування активістів і активісток шляхом проведення лекцій, дискусій і дебатів 

про значимість проведення громадянських масових публічних заходів як можливості 

демонстрації волі і власної точки зору. Такі зустрічі завжди супроводжувались 

кіноклубами з мотивуючими фільмами і обговоренням соціально важливих питань. 

 Створення ініціативних груп з підготовки і проведення акцій. Задачами цих груп було 

визначення тем, завдань і цілей по кожній конкретній акції, робота зі ЗМІ та 

інформаційною підтримкою, розробка слоганів, підготовка плакатів і транспарантів. 

Крім того, організація безпосередньо перебігу заходів, узгодження їх з владою в разі 

необхідності, визначення часу прибуття та відбуття на акцію, розробка системи 

безпеки тощо. Також в задачі ініціативних груп входить фотофіксація та підготовка 

прес-релізу про результати акції. 

 Обов’язкове обговорення проведеного заходу з учасниками і учасницями, 

волонтерами та волонтерками і всіма зацікавленими відвідувачами та відвідувачками 

центрів. 

В 2015 році волонтер(к)и і активіст(к)и центрів мережі Queer Home брали участь в 

організації та проведенні наступних заходів: 

 публічні заході (Київ, Одеса, Харків); 

 зібрання (Одеса, Кривий Ріг); 

 мітинги (Київ, Одеса, Кривий Ріг, Харків); 

 пікетування (Київ, Одеса, Кривий Ріг, Харків); 

 демонстрації, хода (Київ, Одеса); 

 флешмоби (Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Одеса, Харків). 

Узагальнюючи цілі маніфестацій можна виокремити три великі групи: 

 висловлення думки; 

 формування думки; 

 висловлення протесту. 

Загалом результат участі відвідувачів/ок, волонтерів/ок і активістів/ок центрів мережі Queer 

Home в вуличних публічних акціях вважаємо позитивним і результативним. В 2015 році нам 

вдалось подолати первинний страх перед виходом на вулицю, сформувати культуру 

протесту, пояснити важливість і значимість використання інструменту маніфестацій, 

навчити правильно організовувати акції та прораховувати ризики при підготовці до 

маніфестацій, а також вірно визначати цілі та аналізувати результати. 



Соціальна адаптація представників і представниць ЛГБТ-спільноти, які 

опинились у складних життєвих обставинах (СЖО) чи залучені до секс-

бізнесу 

Для досягнення стратегічної мети з соціальної адаптації представників і представниць ЛГБТ-

спільноти, які опинились у складних життєвих обставинах, чи залучені до секс-бізнесу в 

2015 році було реалізовано низку активностей в рамках проектів:  

 «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в 

Україні», реалізований за підтримки SIDA (Swedish International 

Development Agency), Шведського агентства міжнародної співпраці в 

області розвитку, що представлене Посольством Швеції в Києві, 

Україна, та за підтримки Міністерства закордонних справ 

Королівства Данія; 

 «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні», реалізований 

спільно з ЛГБТ-центром «Наш світ» за підтримки RFSL (Шведська 

Федерація за права Лесбійок, Геїв, Бісексуалів і Трансґендерів). 

Завдання: 

 проведення фокус-груп серед представників та представниць ЛГБТ-спільноти, які 

відносять себе до групи людей, які опинились в складних життєвих обставинах; 

 виявлення проблем та потреб представників та представниць ЛГБТ-спільноти, які 

опинились в складних життєвих обставинах; 

 надання психологічної підтримки представникам та представницям ЛГБТ-спільноти, 

які опинились в складних життєвих обставинах, формування варіантів виходу зі 

складної ситуації; 

 створення на регіональному рівні «зонтичної» мережі партнерських організації для 

швидкої, оперативної і якісної допомоги представникам та представницям ЛГБТ-

спільноти, які опинились в складних життєвих обставинах. 

В рамках проекту «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні» в 

центрах мережі Queer Home проводились заходи, спрямовані на психологічну підтримку, 

заходи само- і взаємодопомоги, а також надавалась можливість відвідування дружнього 

психолога. 

Також психологічна підтримка та консультування в кризових ситуаціях проводились 

консультантами та консультантками лінії довіри для ЛГБТ. 4% дзвінків на лінію довіри 

стосувались безпосередньо складних життєвих обставин. Чимало дзвінків були наслідком 

потрапляння в такі ситуації – значна кількість абонентів/ок цікавились юридичними та 

медичними питаннями, інформацією про шелтери та ЛГБТ-організації або потребували 

психологічної консультації. 

Проект «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні» дозволив надавати юридичні 

консультації людям, які опинились у складних життєвих обставинах. 



Розвиток українського ЛГБТ-руху; підтримка низових ініціатив та 

розвиток активізму серед ЛГБТ-спільноти 

Завдання: 

 теоретична підготовка активісток і активістів з наданням можливості реалізувати 

основні шляхи взаємодії з суспільством за допомогою медіа; систематизація та 

надання методичного інструментарію;  

 надання можливості регіональним активіст(к)ам промотувати власну діяльність та 

інформувати всіх зацікавлених про нагальні потреби та виклики;  

 створення та підтримка роботи ЗМІ для надання представникам і представницям 

ЛГБТ-спільноти інформації щодо ЛГБТ;  

 підтримка, проведення мобілізуючих ЛГБТ-спільноту заходів;  

 адвокація на місцевому рівні; 

 пошук партнерських організацій та побудова партнерських взаємозв’язків, 

налагодження діалогу між ЛГБТ-рухом та локальними інституціями; 

 вироблення навичок у регіональних ЛГБТ-груп з планування інформаційних кампаній 

та акцій, спрямованих на підвищення рівня обізнаності спільноти; 

 розвиток культури вуличного протесту. 

Розвитку українського ЛГБТ-руху, активізму та підтримці низових ініціатив сприяли заходи, 

проведені в рамках проектів: 

 «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні», 

реалізований за підтримки SIDA (Swedish International Development Agency), 

Шведського агентства міжнародної співпраці в області розвитку, що представлене 

Посольством Швеції в Києві, Україна, та за підтримки Міністерства закордонних 

справ Королівства Данія; 

 проект «Реалізація основних прав та свобод людини і протидія гомофобії через 

підвищення обізнаності суспільства», реалізований за підтримки посольства 

Королівства Нідерланди в Україні; 

 проект «Соціальний ґендерний театр», реалізований за підтримки посольства 

Федеративної Республіки Німеччина.  

В рамках проекту «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні» 

було підтримано в 2015 році проведення КиївПрайду, ОдесаПрайду і VIII Національної 

конференції ЧСЧ-сервісу та ЛГБТ-руху України – найбільш значущих щорічних заходів, які 

сприяють розвитку ЛГБТ-руху.  

В ком’юніті-центрах мережі Queer Home проводились заходи, спрямовані на розвиток 

волонтерського руху, виявлення та розвиток лідерського потенціалу активістів та активісток. 

Крім того, на базі Queer Home з’явились нові виключно волонтерські проекти, та були 

підтримані ініціативні групи. Проведення лесбійсько-феміністичної школи дозволило 

активісткам ЛБ-руху підвищити інформованість в питаннях ґендерної рівності, а також 

напрацювати власні проекти і ініціативи.  

Розвитку активізму серед представників і представниць ЛГБТ-спільноти сприяло проведення 

вуличних акцій в рамках проекту «Реалізація основних прав та свобод людини і протидія 



гомофобії через підвищення обізнаності суспільства», а також системна робота над 

розвитком культури протесту та проведення різних вуличних маніфестацій. 

Сприяння ґендерній рівності в українському суспільстві, підтримка та 

розвиток жіночого напрямку в ЛГБТ-русі 

Завдання:  

 створення майданчиків для об’єдання представниць і представників ЛГБТ-спільноти, 

зацікавлених в роботі над питаннями фемінізму та ґендеру; 

 підтримка, проведення мобілізуючих зацікавлених представниць і представників 

ЛГБТ-спільноти заходів з питань фемінізму та ґендерної ідентичності;  

 пошук та підтримка активісток та активістів з числа ЛГБТ-спільноти для поширення 

та підтримки фемінистичного руху та напрямку з ґендерних прав в Україні;  

 співпраця з вже існуючими та новими феміністичними організаціями та ініціативами; 

 інформування представниць і представників ЛГБТ-спільноти з питань ґендеру та 

фемінізму. 

Роботі над досягненням ґендерної рівності в українському суспільстві сприяли заходи та 

активності, проведені в 2015 році в рамках наступних проектів: 

 «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні», 

реалізований за підтримки SIDA (Swedish International Development Agency), 

Шведського агентства міжнародної співпраці в області розвитку, що представлене 

Посольством Швеції в Києві, Україна, та за підтримки Міністерства закордонних 

справ Королівства Данія; 

 проект «Соціальний ґендерний театр», реалізований за підтримки посольства 

Федеративної Республіки Німеччина; 

 проект «Реалізація основних прав та свобод людини і протидія гомофобії через 

підвищення обізнаності суспільства», реалізований за підтримки посольства 

Королівства Нідерланди в Україні. 

В 2015 році було проведено декілька великих заходів, які об’єднали представників і 

представниць ЛГБТ-спільноти, зацікавлених в питаннях фемінізму та розвитку жіночого 

руху. В першу чергу, це проведення щорічної лесбійсько-феміністичної школи, яка 

допомагає починаючим активісткам ЛБ-руху дізнаватись інформацію щодо розвитку 

фемінізму в Україні. Після цьогорічної школи в центрах мережі Queer Home було проведено 

багато заходів, присвячених ґендерній тематиці. Найбільшим з них став п’ятиденний 

феміністичний фестиваль QueerFemFest, який проходив в Queer Home Київ. 

В рамках КиївПрайду та ОдесаПрайду було проведено декілька дискусійних площадок на 

тему ґендерної теорії і фемінізму.  

Протягом року підтримувалась робота ґендерних соціальних театрів в чотирьох містах 

України. Постановки соціальних театрів були присвячені здебільшого дискримінації за 

ознакою ґендеру. Також за мотивами постановок соціальних театрів було знято 10 

відеороликів, які використовувались як навчальний матеріал під час дискусій та заходів на 

тему ґендерної рівності. 



Один з семи білбордів банерної кампанії «Говори правильно» був присвячений подоланню 

мови ворожнечі, що використовується відносно жінок. 

Співпраця з Docudays UA дозволила покращити якість проведення дискусій на ґендерну 

тематику в центрах мережі Queer Home завдяки наданню доступу до архіву кінострічок на 

тему ґендерної дискримінації. 

В 2015 році було продовження співпраці з харківською громадською організацією «Сфера» 

та ІГ «SUFA».  

Сприяння сексуальній освіченості українського населення з метою 

збереження ним сексуального та репродуктивного здоров’я 

Завдання: 

 аналіз рекомендацій Міністерства освіти щодо інформування школярів старших 

класів і спеціалізованих технікумів щодо сексуального виховання та інформування 

підлітків, ознайомлення з методологією інформування, яка використовується в 

сучасних підручниках; 

 проведення фокус-груп з вчителями біології, безпеки життєдіяльності, шкільними 

психологами та класними керівниками з приводу проблем, з якими вони стикаються 

при підготуванні занять згідно рекомендацій Міністерства освіти; 

 створення робочих груп з представниками і представницями різних зацікавлених 

організацій для створення інформаційних буклетів, методичних посібників для 

вчителів та утворення бази експертів, які могли б консультувати педагогів; 

 аналіз вже існуючих підходів до вирішення проблеми з сексуальною освітою в 

країнах з різними історико-культурними традиціями; 

 адаптація вже існуючих іноземних видань про сексуальне та репродуктивне здоров’я . 

Під час навчальної поїздки волонтерів до Мюнхену проводилась зустріч із представниками 

організації, яка працює з підлітками та зокрема займається питанням сексуальної освіти. Під 

час зустрічі представники мюнхенської організації поділились досвідом розробки та 

проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня сексуальної освіти у 

підлітків. 

Близько 20% консультацій, які надавали 2015 році консультантки та консультанти лінії 

довіри для ЛГБТ, були відповіддю на запити з медичних питань. Більшість з них стосувалась 

саме сексуального та репродуктивного здоров’я.  

В Queer Home Запоріжжя проводився курс тренінгів «Дні жіночого здоров’я», організований 

за підтримки VIII Національної конференції ЧСЧ-сервісу та ЛГБТ-руху України. Загалом 

було проведено три тренінги, на яких відвідувачки центру змогли поспілкуватись з дружніми 

експерт(к)ами з питань збереження сексуального та репродуктивного здоров’я. 

Розбудова демократичного громадянського суспільства 

Завдання:  

 сприяти інтенсифікації суспільного діалогу; 

 популяризувати ідеї активного громадянського суспільства; 



 сприяти розвитку активізму; 

 збільшити вплив на розробку і формування законодавчих ініціатив; 

 налагоджувати співпрацю з суб’єктами громадянського суспільства в Україні та на 

міжнародному рівні. 

Виконанню вищезазначених завдань сприяла реалізація проектів: 

 «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні», 

реалізований за підтримки SIDA (Swedish International Development Agency), 

Шведського агентства міжнародної співпраці в області розвитку, що представлене 

Посольством Швеції в Києві, Україна, та за підтримки Міністерства закордонних 

справ Королівства Данія; 

 проект «Реалізація основних прав та свобод людини і протидія гомофобії через 

підвищення обізнаності суспільства», реалізований за підтримки посольства 

Королівства Нідерланди в Україні; 

 проект «Соціальний ґендерний театр», реалізований за підтримки посольства 

Федеративної Республіки Німеччина; 

 «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні», реалізований спільно з ЛГБТ-

центром «Наш світ» за підтримки RFSL (Шведська Федерація за права Лесбійок, Геїв, 

Бісексуалів і Трансґендерів). 

Протягом 2015 року співпрацівниками і співпрацівницями ВГО «Гей-альянс Україна», а 

також координаторами і координаторками ком’юніті-центрів Queer Home було проведено 

велику кількість прес-конференцій, круглих столів, виступів на засіданнях координаційних 

рад обласних адміністрацій (Житомир, Кривий Ріг, Одеса). Також вони брали участь в 

телевізійних шоу та дебатах (Одеса, Харків), проведенні відкритих дискусій на базі 

студентських об’єднань і інших профільних груп (педагоги, журналісти). 

Новим важливим кроком на шляху до втілення стратегічної мети з формування 

демократичного громадянського суспільства стала участь в різних соціально-активних 

міських проектах, спрямованих на вирішення регіональних проблем в сфері екології, 

архітектурної доступності та інших соціально-значущих питань. Яскравим прикладом 

досягнення в даному напрямку може бути співпраця в Кривому Розі. Необхідно пам’ятати, 

що Кривий Ріг є достатньо складним регіоном з точки зору культурно-толерантного 

сприйняття. Однак, завдяки регулярній роботі з формування видимості і продуктивній участі 

волонтерської команди Queer Home Кривбас вдалось налагодити партнерські стосунки з 

міськими майданчиками, які запропонували спільне проведення заходів (вуличних акцій. 

лекцій) на правозахисну тематику. Не менш цікавим інструментом побудови співпраці є 

участь волонтерів в заходах формату «жива бібліотека» (такі заходи проводились в Харкові, 

Києві, Одесі). 

В 2015 році завдяки попередній роботі з інформування відвідувачів/ок про важливість 

активної громадянської позиції по відношенню до політичних подій волонтер(к)и і 

активіст(к)и Queer Home неодноразово відвідували зустрічі політичних діячів з громадянами 

і відкрито говорили про питання та проблематику СОГІ та прав людини відносно 

представників і представниць ЛГБТ-спільноти. Це дозволило значною мірою вивести 

правопорушення відносно гомосексуальних, бісексуальних, трансґендерних людей з тіні та 

сформувати підґрунтя для громадського діалогу про цю проблематику. 



Проведення інформаційної кампанії «Вільні бо обізнані», великої кількості вуличних 

маніфестацій, а також банерної кампанії «Говори правильно» значною мірою сприяли 

розвитку та інтенсифікації суспільного діалогу в сфері прав людини.  

В ком’юніті-центрах мережі Queer Home було проведено низку заходів, спрямованих на 

пояснення важливості та напрямків розвитку громадянського суспільства, а також ролі 

громадянської активності. Волонтер(к)и і активіст(к)и Queer Home в 2015 році брали активну 

участь в акціях, демонстраціях і пікетах, влаштованих різними громадськими організаціями з 

метою сприяння прискоренню в країні позитивних змін та вираження власної громадянської 

позиції. 

В рамках проекту  «Захист і адвокація прав ЛГБТ-спільноти в Україні» в семи містах 

України проводився моніторинг правопорушень відносно представників і представниць 

ЛГБТ-спільноти, а також було створено «тіньовий» звіт. Спираючись на результати проекту, 

можна говорити про необхідність розробки спільно з представниками правоохоронних 

органів методики маркування злочинів на ґрунті ненависті за ознаками СОГІ.  

Підвищення конкурентоспроможності та потенціалу організації 

Підвищення потенціалу організації і її привабливості для донорів, поліпшення організаційної 

структури ГАУ та підвищення професійного рівня персоналу організації впроваджувались в 

рамках проекту «Комплексний підхід до покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні», 

реалізованого за підтримки SIDA (Swedish International Development Agency), Шведського 

агентства міжнародної співпраці в області розвитку, що представлене Посольством Швеції в 

Києві, Україна, та за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Данія. 

Влітку 2015 року був проведений тренінг для протидії професійному вигоранню. Також 

співробітники/ці і консультант(к)и ГАУ протягом року брали участь в різних семінарах і 

тренінгах задля підвищення свого професійного рівня, а також презентації організації на 

національному та міжнародному рівнях. 

Команда ГАУ 

Виконавчий директор організації – Володимир Науменко 

Фінансова директорка організації – Оксана Мотлич-Бєлова  

Фінансовий спеціаліст – Себастіан Вольф 

Менеджер управління по адміністративній діяльності – Віктор Орел 

Програмний директор організації – Юрій Йорський 

Програмний спеціаліст – Реваз Татеішівілі 

Спеціаліст з моніторингу і оцінки – Олексій Завадський  

Комунікаційна директорка організації – Марія Макарова  

Прес-секретарка організації – Олена Ганіч 

Головний редактор сайту – Олександра Захарова 



Головний журналіст – Віталій Юхименко  

Журналістка-редакторка – Олександра Лопата  

Журналістка – Ольга Харченко 

Технічний редактор веб-сайту – Андрій Марченко  

Перекладачка – Олена Оксенич 

Перекладачка – Олеся Тамміст 

Менеджерка з регіонального розвитку – Анна Леонова 

Регіональний координатор в місті Вінниця – Андрій Музичук 

Регіональний координатор в місті Житомир – Максим Бичинський  

Регіональний координатор в місті Запоріжжя – Олександр Вітвицький 

Регіональна координаторка в місті Київ – Ксенія Смолєнцева  

Регіональний координатор в місті Кривий Ріг – Вадим Бражник 

Регіональна координаторка в місті Одеса – Марія Лобода 

Регіональна координаторка в місті Харків – Анна Шаригіна 
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Queer Home 

 

 
 

 

 
 

 

 



Додаток 1 

Лесбійсько-феміністична школа 

 

 

 
 

 

 
 



Додаток 1 

Банерна кампанія «Говори правильно» 
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Додаток 1 

Буклет «Вільні бо обізнані» 

 

 



Додаток 1 

Акції в рамках кампанії «Вільні бо обізнані» 
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Дискусійні клуби про права людини 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Вуличні маніфестації 
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Фестиваль соціальних театрів 

 

 



Додаток 2 

Фінансовий звіт ВГО «Гей-альянс Україна» за 2015 рік 

  
Січень / 
January 

Лютий / 
February 

Березень 
/March Квітень/April 

НАДХОДЖЕННЯ / REVENUES 213 586,76 0,00 755 093,27 92 857,05 

ВИДАТКИ / EXPENSES 245 698,98 527 561,72 439 306,94 354 879,91 

         

Надходження (у грошовій формі) / 
Revenue (in monetary form) 213 586,76 0,00 755 093,27 92 857,05 

Допомога юридичних осіб / 
Assistance of legal entities 213 586,76 0,00 755 093,27 92 857,05 

Надходження від фізичних 
осіб/Revenues from natural persons 0,00 0,00 0,00 0,00 

Надходження (у натуральній 
формі) / Revenue (in kind) 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Видатки (у грошовій формі) / 
Expenditure (in cash) 245 057,04 527 561,72 439 306,94 354 879,91 

Видатки для провадження статутної 
діяльності / Expenses for realization of 
authorized activity 118 198,15 330 560,14 261 205,92 231 049,07 

Адміністративні видатки / 
Administrative expenses 126 858,89 197 001,58 178 101,02 123 830,84 

Видатки (у натуральній формі) / 
Costs (in-kind) 641,94 0,00 0,00 0,00 

 

  

Травень / 

May 

Червень / 

June 

Липень / 

July 

Серпень / 

August 

НАДХОДЖЕННЯ / REVENUES 

2 767 500,00 2 035 121,55 0,00 0,00 

ВИДАТКИ / EXPENSES 

669 225,87 1 378 998,36 750 661,33 688 345,71 

 
        

Надходження (у грошовій формі) / 
Revenue (in monetary form) 

2 767 500,00 2 035 121,55 0,00 0,00 

Допомога юридичних осіб / 
Assistance of legal entities 

2 767 500,00 2 035 121,55 0,00 0,00 

Надходження від фізичних 
осіб/Revenues from natural persons 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Надходження (у натуральній 
формі) / Revenue (in kind) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
        

Видатки (у грошовій формі) / 
Expenditure (in cash) 

669 225,87 1 378 998,36 750 661,33 688 345,71 

Видатки для провадження статутної 
діяльності / Expenses for realization of 
authorized activity 

448 057,49 1 166 841,28 550 434,43 486 292,44 

Адміністративні видатки / 
Administrative expenses 

221 168,38 212 157,08 200 226,90 202 053,27 



Додаток 2 

Видатки (у натуральній формі) / 
Costs (in-kind) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

Вересень / 

September 

Жовтень / 

October 

Листопад /  

November 

Грудень / 

December 

Всього / 

Total 

НАДХОДЖЕННЯ / 
REVENUES 

1 159 967,28 102 825,00 2 883 964,80 121 091,45 10 132 007,16 

ВИДАТКИ / EXPENSES 

780 717,09 705 002,87 950 894,00 1 644 814,40 9 136 107,18 

 
         

Надходження (у 
грошовій формі) / 
Revenue (in monetary 
form) 

1 159 967,28 102 825,00 2 883 964,80 116 843,45 10 127 759,16 

Допомога юридичних 
осіб / Assistance of legal 
entities 

1 159 967,28 102 825,00 2 883 964,80 116 843,45 10 127 759,16 

Надходження від 
фізичних осіб/Revenues 
from natural persons 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Надходження (у 
натуральній формі) / 
Revenue (in kind) 

0,00 0,00 0,00 4 248,00 4 248,00 

 
         

Видатки (у грошовій 
формі) / Expenditure (in 
cash) 

780 717,09 705 002,87 950 894,00 1 644 814,40 9 135 465,24 

Видатки для 
провадження статутної 
діяльності / Expenses for 
realization of authorized 
activity 

550 734,27 548 787,17 772 013,27 1 280 391,82 6 744 565,45 

Адміністративні видатки / 
Administrative expenses 

229 982,82 156 215,70 178 880,73 364 422,58 2 390 899,79 

Видатки (у 
натуральній формі) / 
Costs (in-kind) 

0,00 0,00 0,00 0,00 641,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Фінансові надходження в розрізі донорів 

НАДХОДЖЕННЯ в розрізі 
донорів / REVENUES according to 

donors  

Січень / 
January 

Лютий / 
February 

Березень / 
March 

Квітень / 
April 

213 586,76 0,00 755 093,27 92 857,05 

Шведське агентство міжнародної 
співпраці в області розвитку, SIDA     721 500,00    

Посольство Королівства Норвегії в 
Україні / Embassy Of The Kingdom Of 
Norway  in Ukraine 213 586,76        

Посольство Королівства Нідерландів 
в Україні / Embassy Of The Kingdom Of 
The Netherlands in Ukraine         

Посольство Канади в Україні/ The 
Canadian Embassy in Ukraine     33 593,27    

Міністерство зовнішніх справ Данії / 
The Danish Ministry of Foreign Affairs         

Шведська Федерація за права лесбійок, 
геїв, бісексуалів, трансгендерів та квір 
(RFSL)/ RFSL, The Swedish Federation for 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and 
Queer          

Посольство Німеччини в Україні / 
Embassy of Germany in Ukraine       92857,05 

Freedom House         

Надходження від фізичних 
осіб/Revenues from natural persons 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НАДХОДЖЕННЯ в розрізі 
донорів / REVENUES 
according to donors  

Травень / 

May 

Червень / 

June 

Липень / 

July 

Серпень / 

August 

2 767 500,00 2 035 121,55 0,00 0,00 

Шведське агентство міжнародної 
співпраці в області розвитку, SIDA 

2 767 500,00        

Посольство Королівства Норвегії в 
Україні / Embassy Of The Kingdom Of 
Norway  in Ukraine 

        

Посольство Королівства 
Нідерландів в Україні / Embassy Of 
The Kingdom Of The Netherlands in 
Ukraine 

        

Посольство Канади в Україні/ The 
Canadian Embassy in Ukraine 

        

Міністерство зовнішніх справ Данії 
/ The Danish Ministry of Foreign 
Affairs 

  1 860 185,55     

Шведська Федерація за права 
лесбійок, геїв, бісексуалів, 
трансгендерів та квір (RFSL)/ 
RFSL, The Swedish Federation for 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 
and Queer  

        

Посольство Німеччини в Україні / 
Embassy of Germany in Ukraine 

  174 936,00     

Freedom House 

        

Надходження від фізичних 
осіб/Revenues from natural persons 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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НАДХОДЖЕННЯ в 
розрізі донорів / 

REVENUES according 
to donors  

Вересень / 

September 

Жовтень / 

October 

Листопад /  

November 

Грудень / 

December Всього / Total 

1 159 967,28 102 825,00 2 883 964,80 116 843,45 10 127 759,16 

Шведське агентство 
міжнародної співпраці в 
області розвитку, SIDA 

967 500,00    2 880 000,00    7 336 500,00 

Посольство 
Королівства Норвегії в 
Україні / Embassy Of The 
Kingdom Of Norway  in 
Ukraine 

        213 586,76 

Посольство 
Королівства Нідерландів 
в Україні / Embassy Of 
The Kingdom Of The 
Netherlands in Ukraine 

      116 843,45  116 843,45 

Посольство Канади в 
Україні/ The Canadian 
Embassy in Ukraine 

        33 593,27 

Міністерство зовнішніх 
справ Данії / The Danish 
Ministry of Foreign Affairs 

        1 860 185,55 

Шведська Федерація за 
права лесбійок, геїв, 
бісексуалів, 
трансгендерів та квір 
(RFSL)/ RFSL, The 
Swedish Federation for 
Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Queer  

192 467,28       192 467,28 

Посольство Німеччини в 
Україні / Embassy of 
Germany in Ukraine 

    3964,80   271 757,85 

Freedom House 

  102 825,00     102 825,00 

Надходження від 
фізичних осіб/Revenues 
from natural persons 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 


