
                                                                                                                                                                        
 

Програма онлайн-навчання (6 вебінарів) із толерантності для представників НУО, які працюють 

в шелтерах 

День перший 
25.07.2022 

Сесії 

 Знайомство. Презентація шестиденної програми вебінарів.  

 Аналіз очікувань учасників та учасниць. 

 Поняття стигми та дискримінації. Презентація. 

 Чому люди схильні стигматизувати певні групи людей? Мозковий штурм. 

 Які групи людей сьогодні є важкодоступними для системи соціального захисту у 
державі? Які групи є традиційним пріоритетом? Групове обговорення 

 Як співпраця НУО та державної системи соціального захисту може нівелювати 
стигматизацію та дискримінацію. Як знання впливають на протидію 
нетолерантному ставленню до представників та представниць уразливих груп. 
Групове обговорення. Презентація 

  

День другий 
27.07.2022 

Сесії 

 Що таке антиретровірусне лікування? Презентація. 

 Законодавство України у сфері ВІЛ. 

 Чому  не толерантне ставлення може стати на заваді лікуванню? 

 Чому не толерантне ставлення впливає по поширення епідемії ВІЛ? Чому люди 
приховують інформацію про свої хвороби 

 ВІЛ-позитивні жінки та діти у кризових центрах та притулках для жінок: 
особливості надання соціальних послуг та підготовленість персоналу. 
Профілактика явищ дискримінації та стигматизації. 

  

День  третій 
29.07.2022 

Сесії 

 Поняття хімічної залежності 

 Ставлення суспільства до хімічно залежних жінок. 

 Можливості одужання та моделі реабілітаційних програм. 

 Надання соціальних послуг у притулках та кризових центрах для жінок-клієнток 
із наркозалежністю: мультидисциплінарний підхід у роботі. 

 Замісна підтримуюча терапія як спосіб лікування хімічної 
залежності,  можливість ресоціалізації жінок та їх подальшої інтеграції у 
суспільство. 

  

День 
четвертий 
01.08.2022 

Сесії 

 Особливості роботи з жінками, які звільнені із місць позбавлення 
волі.  Презентація 

 Європейські підходи до надання соціальних послуг цим жінкам 

 Можливості відновлення соціальних зв’язків: сучасні програми ресоціалізації. 
Інформаційне повідомлення. 

 Профілактика інституалізації дітей. 

 Стигма та дискримінація жінок, що відбували покарання. Групове обговорення. 



                                                                                                                                                                        
День п’ятий 
03.08.2022 

Сесії 

 Кращі практики взаємодії системи соціального захисту та неурядових 
організацій як приклад забезпечення толерантного ставлення до жінок – 
представниць уразливих груп. 

 Створення притулків для жінок за рахунок бюджетних коштів на базі 
неурядових організацій:  в чому перевага для місцевих громад. 

 Залучення персоналу із числа жінок-представниць груп ризику до надання 
соціальних послуг як профілактика дискримінації та стигматизації. 

  

День шостий 
05.08.2022 

Сесії 

 Дієві практики протидії стигматизації та дискримінації. 

 Аналіз місцевих програм та стратегій на предмет протидії нетолерантному 
ставленню. 

 Спільна розробка місцевих програм та стратегій із інституціями громадянського 
суспільства.  

 Проведення спільних інформаційних кампаній, спрямованих на протидію 
нетолерантному ставленню до представників та представниць уразливих груп. 
Успішні приклади інформаційних кампаній.  

 


