ПРОЕКТ
Мережа «Ґендерна обсерваторія» як інструмент спільних дій
у захисті прав людини, протидії всім формам дискримінації і насильства,
пошуку найефективніших форм просвітництва,
дослідницької та експертної роботи
у сфері ґендерних перетворень
Порядок денний Заключного Форуму
в рамках польсько-українського проекту
«Навчання та налагодження антидискримінаційних зв'язків
українських недержавних організацій»
Дата проведення: 5 - 10 листопада 2015 року
Місце проведення: Київ, Майдан Незалежності, готель «Козацький», великий конференц-зал
Порядок денний
05.11.2015
09:0010:00
10:0013:00

13:0014:30
14:3016:00

16:0016:15
16:15 –
17:15
17:15 –
17:30

Приїзд до готелю «Козацький». Реєстрація. Вітальна кава.
Відкриття заходу. Вітальне слово.
Аліна Добошевска, фундація «Добра воля», Краків, Польща.
«Чому ми тут?»
Знайомство учасників та учасниць
Презентація результатів роботи майстер-класів
1. Антидискримінаційний майстер-клас з підготовки експертів
з гендерної рівності, Харків, 19 – 25 травня 2015 року
2. Кризова інтервенція, 22-29 червня 2015 року
Експертні виступи
Перерва на обід /Поселення учасників та учасниць з регіонів.
Продовження роботи. Презентація результатів майстер-класів
3. Використання Інтернет методик в анти дискримінаційній роботі з
молоддю. Київ, 30 червня – 6 липня 2015 року
4. Усна історія, Тернопіль, 15 – 22 липня 2015 року
5. Соціальний театр, Скадовськ, 30 серпня – 6 вересня
Експертні виступи
Кава-пауза
Підведення підсумків проекту та завдання Форуму.
Експертні виступи
Зворотній зв’язок

6.11.2015
09:00-

Знайомство учасників та учасниць і очікування.

10:45

10:4511:00
11:0013:00

13:0014:00
14:0016:00
16:0016:15
16:15 –
17:15

17:15 –
17:30

Чого ми очікуємо від мережі «Ґендерна обсерваторія»?
Пишемо на стікерах, наклеюємо на фліпчарт, щоб думка кожного і
кожної не втратилася. Обговорення у великому колі
Частина 1: Визначення Міссії антидискримінаційної мережі
«Ґендерна обсерваторії».
Робота в чотирьох группах, презентація, узагальнення.
Кава-пауза
Частина 2: Відпрацювання Концепцїї Мережі. Мета, цілі та завдання.
Робота у группах, презентація, узагальнення.
Напрями діяльності Мережі.
Робота у группах за інтересами (умовними напрямами). Узагальнення
методами обговорення у великому колі і додавання.
Обід
Частина 2: Відпрацювання Концепцїї Мережі. Цінності, Принципи і
Переваги.
Робота у переформатованих группах. Узагальнення роботи груп.
Кава-пауза
Частина 2: Продовження роботи над Концепцією. Обговорення
Ризиків та Загроз і спільних шляхів протидії ризикам.
Робота в группах. Узагальнення у великому колі.
Що ще маємо додати до Концепції.
Мозковий штурм у загальному колі.
Підведення підсумків.
Створення редакційної групи, яка узагальнить усі напрацювання
впродовж дня в єдиний документ

7.11.2015
09:0010:45
10:4511:00
11:0013:00
13:0014:00
14:0016:00

Знайомство і відповідь на питання, які організаційні засади
діяльності Мережі для мене (нашої організації) важливі.
Обговорення у великому колі із записом на фліпчарті
Кава-пауза
Частина 3: Робота над проектом Положення про Мережу. Статус,
Членство, Органи управління. Міжнародне співробітництво.
Мозковий штурм з модерацією.
Створення робочої групи для узагальнення і відпрацювання документу.
Обід
Частина 3: Робота над проектом Положення про Мережу. Джерела і
шляхи фінансування. Визначення пріоритетних питань «спільної
турботи» (Ґендерний музей, «Зелена книга ґендерної політики»
тощо.)
Міні-лекція польських експертів з презентацією джерел фінансування.
Робота в групах для визначення пріоритетних питань і можливих

16:0016:15
16:15 –
17:15
17:15 –
17:30

шляхів фінансування.
Кава-пауза
Частина 4: Відпрацювання Меморандуму.
Робота в группах над проектом Меморандуму. Узагальнення пропозицій у
великому колі.
Підведення підсумків. Зворотній зв’язок

8.11.2015
09:0010:45

Знайомство. Підведення підсумків попередніх днів.
Частина 4. Створення бренду та іміджу Мережі. Співпраця з ЗМІ,
представниками влади всіх рівнів та громадськими організаціями,
що не входять до складу Мережі.

10:4511:00
11:0013:00

Кава-пауза

13:0014:00
14:0016:00
16:0016:15
16:15 –
17:30

Частина 4. Створення бренду та іміджу Мережі. Можливості
Інтернет і соцмереж. Закрита группа і відкрита сторінка у Фейсбуці.
Підключення учасників та учасниць до закритої групи і відкритої
сторінки
Обід
Частина 4. Створення бренду та іміджу Мережі. …………
Підключення учасників та учасниць до ГУГЛ-групи
Кава-пауза
Формування Списку засновників Мережі.

9.11.2015
09:0010:45
10:4511:00
11:0013:00
13:0014:00
14:0016:00

Установчі збори по створенню антидискримінаційної мережі
«Ґендерна обсерваторія
Обрання голови і секретаря (секретаріату) зборів та протокольної
групи.
Кава-пауза
Продовження Установчих зборів.
Прийняття Положення, Концеції та схвалення тексту Меморандуму.
Кава-пауза
ФОРУМ по створенню антидискримінаційної мережі «Ґендерна
обсерваторія.
Урочисте підписання Меморандуму
Представлення організацій, які увійшли до антидискримінаційної мережі
«Ґендерна обсерваторія». Виступи запрошених експертів, представників

влади та керівників громадських організацій.
16:0017:00

Фуршет і неформальне спілкування учасників та учасниць Форуму

10.11.2015
09:0010:45
10:4511:00
11:0013:00
13:0014:00
16:15 –
17:30

Спільна робота учасників та учасниць Мережі над проектом
Модератор Андрій Яскевич
Кава-пауза
Продовження роботи над проектом
Обід
Завершення Форуму. Анкетування та зворотній зв’язок

