
ПРАВОЗАХИСНИЦЬ 
“ЮРФЕМ”

АКАДЕМІЯ



Академія
правозахисниць 
“ЮрФем”

– перша в Україні повноцінна
   навчальна гендерно-правова
   програма для юристок та адвокаток! 

Академія покликана обʼєднати юристок та адвокаток зі всієї України, які 
опісля зможуть надавати якісну гендерно чутливу правову допомогу 
потерпілим від гендерно зумовленого насильства (ГЗН), зокрема від 
сексуального насильства, у тому числі повʼязаного з конфліктом (СНПК), а 
що основне - формувати позитивну судову та правоохоронну практику в 
цих справах.

Війна росії проти України лише зумовила необхідність підтримки право-
захисниць та посилення їхніх компетенцій, отримання нових навичок і 
знань, зокрема пов’язаних із вчиненням окупантами воєнних злочинів, в 
тому числі пов’язаних із сексуальним насильством. Академія - це май-
данчик, що обʼєднає гендерно чутливих юристок, правозахисниць, що 
вміють і готові захищати вразливі категорії населення, що транслюють у 
професійному житті рівність й взаємоповагу, правова практика яких 
стане фундаментом для побудови довірчих стосунків із суспільством. 
Потерпілим необхідна якісна гендерно чутлива правова допомога від 
насильства й дискримінації. Академія є тим простором, де юристки змо-
жуть набути навички таку допомогу надавати.

7-модульне навчання не лише дозволить вміло використовувати націо-
нальні й міжнародні механізми захисту від дискримінації та ГЗН, але й 
обʼєднає вас з іншими правозахисницями в одному ціннісному орієнти-
рі. Вас чекатимуть інтерактиви, кейс-стаді, симуляції, адже ми ставимо за 
ціль зробити набуті знання якнайдієвішими на практиці! 

2 ГРУПИ 

30 ОСІБ КОЖНА
ПО 7 МОДУЛІВ

ВЕРЕСЕНЬ2022 КВІТЕНЬ 2023

Тривалість навчального модуля:
2 доби/ п’ятниця (з 16:00) 
неділя (до 15:00)

М. ЛЬВІВ, УКРАЇНА 



КОЛИ ДЕ

ДЛЯ КОГО
Вересень 2022 - квітень 2023

І група з 16.09. / ІІ група з 23.09

м. Львів, Україна

Для юристок та адвокаток, що вже працюють або лише планують пра-
цювати у напрямку захисту від дискримінації та гендерно зумовле-
ного насильства, зокрема вести стратегічні справи.



УМОВИ
УЧАСТІ

зареєструватись 
до 01.09.2022 р.

пройти 
попередній 

відбір, оскільки 
кількість 
учасниць 
обмежена

1

2

3

4

5

про результати 
відбору вас 
повідомлять 

електронною 
поштою до 

05.09.2022 р.

участь в Академії 
безплатна * 

(навчання, 
проживання та 

харчування 
покриваються 

організаторками)

обовʼязкова 
участь у всіх 

7-ми модулях.

тут

аб
о 

ту
т

* Організаторками
не покриваються
транспортні витрати.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1eItZjkPQaJTnglRO0664yw8crIZHAzKE-1I6UBeQLni9CQ/viewform


КЛЮЧОВІ
ТЕМИ

Емоційний ресурс 
правозахисниць

Гендерна 
дискримінація: поняття, 
протидія, прояви в 
умовах війни

Гендерно 
зумовлене 

насильство як 
найганебніше 

порушення 
прав людини і 

воєнний злочин

Гендерно 
чутлива 
комунікація 
юристки із 
клієнт(к)ами

Звернення до 
міжнародних 

судових 
інстанцій

Безпека та 
захист прав 
юристок-
правозахисниць

Комунікація 
юристок із медіа



ТЕМИ

МОДУЛЬ I
«Емоційний ресурс
правозахисниць»

НАТАЛКА

ШПОТ
організаційна консуль-
тантка, сертифікована коуч 
та гештальт-консультантка, 
бізнес-тренерка, викла-
дачка управлінських та 
магістерських програм 
LvBS, академічна лідерка 
«HRM у бізнесі».  Розро-
бляє та проводить автор-
ські тренінгові програми 
для менеджерів/ок, здійс-
нює консультаційні проек-
ти.

16.09 – 18.09.   //  І група
23.09. – 25.09.  //  ІІ група

“Карта компетенцій” ідеальної 
себе

Дослідження ресурсів та власних 
цінностей

Професійні та емоційні межі

Поняття стресу та профілактика 
вигорання

Я-концепція

Відмова від перфекціонізму

Емпатія та стресостійкість у роботі 
юристки



МОДУЛЬ II
«Гендерна дискримінація:
поняття, протидія, прояви в
умовах війни»

директорка ГО Центр «Соціальна дія», співголо-
ва координаційної ради Коаліції з протидії дис-
кримінації в Україні

ІРИНА
ФЕДОРОВИЧ

ОКСАНА 

ГУЗЬ

правозахисниця, старша партнер-
ка АО “Прове”, адвокатка  «ЮрФем: 
підтримки»

30.09. – 02.10.   //  І група
07.10. – 09.10.  //  ІІ група

Гендерна нерівність, 
дискримінація та сексизм: 
визначення і приклади 

Протидія і захист потерпілих у 
справах про гендерну 
дискримінацію: національний 
контекст (законодавство, 
актуальна національна та 
міжнародна судова практика, 
лайфхаки)

Гендерна нерівність та війна: 
прояви, приклади, способи 
протидії



МОДУЛЬ III
«Гендерно зумовлене насильство
як найганебніше порушення прав
людини і воєнний злочин»

адвокат “ЮрФем: підтримки”,експерт у сфері воєнних 
злочинів та міжнародного гуманітарного права, 
зокрема закінчив курс міжнародного кримінального 
права у Нюрнберзі. Менеджер у практиці White-Collar 
Crime АО «PwC Legal» в Україні. Має понад 11 років 
досвіду у розслідуваннях, кримінальному праві та 
захисті бізнесу. 

АРТЕМ
КРИКУН
-ТРУШ

ГАЛИНА

ФЕДЬКОВИЧ

адвокатка, головна юристка Центру 
"Жіночі Перспективи" та співзасновниця 
Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем".

14.10. – 16.10.   //  І група
21.10. – 23.10.  //  ІІ група

Поняття та форми гендерно 
зумовленого насильства 

“Не приватна справа” - протидія 
домашньому насильству 

Стамбульська конвенція для 
боротьби із ГЗН

Захист від сексуальних домагань, 
в тому числі на роботі

Сексуальне насильство, повʼязане 
з конфліктом:  поняття, форми, 
правовий захист потерпілих та  
притягнення винних до 
відповідальності



МОДУЛЬ IV
«Гендерно чутлива комунікація
юристки із клієнт(к)ами»

ІРИНА

ГЛУЩЕНКОВА
експертка JustGroup, керів-
ниця напрямку в роботі зі 
спільнотою та розвитку 
людського капіталу, серти-
фікована бізнес-тренерка 
та фасилітаторка, тренерка 
ToT програм. Має 18-річний 
досвід роботи в сфері 
бізнес-освіти та 10-річний 
досвід управлінської діяль-
ності

04.11. – 06.11.   //  І група
11.11. – 13.11  //  ІІ група

Спосіб мислення (mindset). 
Гендерно чутливий спосіб 
мислення. Як спосіб мислення 
впливає на поведінку та стратегії 
комунікації.

Базові інструменти побудови 
контакту та формування 
безпечного середовища в 
комунікації.

Інструменти керування розмовою.
Емпатія в професійній комунікації. 
Підходи до регуляції емоційної 
напруги в комунікації.

Пасивна, агресивна, 
маніпулятивна та асертивна 
комунікація. Асертивність та 
гендерна чутливість.



МОДУЛЬ V

МОДУЛЬ VI

МОДУЛЬ VII

20
23

«Звернення до 
міжнародних 
судових 
інстанцій»

«Безпека та 
захист прав 
юристок-
-правозахисниць»

«Комунікація 
юристок із 
медіа»

Квітень 2023
*дати уточнюються

*участь тренерок уточнюється

Березень 2023
*дати уточнюються

Лютий 2023 
*дати уточнюються

*участь тренерок уточнюється

*участь тренерок уточнюється



Нашим партнером є 
Болгарський фонд гендерних 
досліджень (Bulgarian Gender 
Research Foundation), який з 

2004 року успішно реалізовує 
«The Women`s Human Rights 
Training Institute». Інститут є 

унікальною навчально 
програмою з підвищення 
кваліфікації юристів/ок із 

Центральної та Східної 
Європи та нових незалежних 

держав щодо захисту прав 
жінок. 

*Проєкт реалізується ГО 
«Асоціація жінок-юристок 

України «ЮрФем» в 
партнерстві з Болгарським 

фондом гендерних 
досліджень (BGRF) за 
фінансової підтримки 
Європейського Союзу.


