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Ось і наближається перша річниця діяльності проекту Igma-

Femina, що реалізується в рамках програми Erasmus+. На сьогодні 

проект «Igma-Femina» уже зосереджено на розробці основного тра-

нснаціонального дослідження щодо існуючих послуг для жінок-

мігрантів, переселенців та тих, хто шукають притулок, приділяючи 

особливу увагу на гендерні аспекти. 

На основі проведених інтерв’ю з жінками-мігрантами та пересе-

ленцями партнери відзначили існуючі послуги для мігрантів та пересе-

ленців у кожній із залучених до проекту країні. Партнери сприяли попу-

ляризації цієї програми по всій Швеції, Нідерландах, Великій Британії, 

Греції та Україні, а також і на міжнародному рівні.  

Наразі координатор проекту Фолькуніверситет (Folkuniversitetet) 

популяризує «Igma-Femina» та її початкові результати в Швеції у своє-

му проекті KISA (Швидша інтеграція – коротший шлях до працевлаш-

тування). Одночасно з цим  Уппсаський університет збирав інфор-

мацію про ситуацію та досвід представників шведських державних 

служб зайнятості, муніципалітету м. Уппсала та опитаних жінок-

переселенців, які проживають у регіоні. 

Організація Revalento провела зустрічі з сирійськими жінками-

мігрантами в Нідерландах та дізналася про їхні подорожі після в’їзду 

в ЄС. Українська громадська організація «Україна-Польща-

Німеччина» організувала прес-конференцію у Вінниці, метою якої 

було поширення інформації про проект «Igma-Femina» в Україні для 

зацікавлених організацій. 

Організації Rinova та 15Billion розповсюджували національне бри-

танське дослідження у рамках  проекту «Igma-Femina» серед своїх 

партнерів-співвітчизників, а саме: Карітас, Ashley Community Housing, 

Cornerstone Day Centre, а також і серед основних зацікавлених сто-

рін: Barclays Bank, KPMG, Clifford Chance and Tate & Lyle Sugar. І, на-

решті, партнер із Греції DIMITRA забезпечив проведення Другої транс-

національної зустрічі в рамках проекту «Igma-Femina», яка відбулася в 

червні 2017 р. у м. Лариса (Греція). У цьому інформаційному бюле-

тені Ви зможете знайти більш детальну інформацію про зустріч та 

про заходи, які проводили партнери проекту. 
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Фолькуніверситет почав співпрацювати із 

державними службами зайнятості в 

м. Уппсала в рамках проекту KISA 

(Швидша інтеграція – коротший шлях до 

працевлаштування), що фінансується Єв-

ропейським соціальним фондом. Метою 

проекту KISA є розробка місцевих угод ін-

теграції новоприбулих осіб у 8 муніципалі-

тетах м. Уппсала. Роль проекту «Igma-

Femina» у цій співпраці полягає в тому, 

щоб у місцеві угоди впровадити критерії 

гендерної рівності. Угоди підпишуть місцеві 

мережі зацікавлених сторін у 8 муніципалі-

тетах та використають їх в якості стратегіч-

них та практичних вказівок для сприяння ін-

теграції новоприбулих осіб на ринок праці.  

Детальну інформацію можна знайти за 

посиланням: www.kisaprojektet.se 
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Фолькуніверситет у співпраці з Центром ген-

дерних досліджень при Уппсальському уні-

верситеті провели дослідження з метою 

створення мапи наявних у Швеції міграцій-

них/інтеграційних послуг, приділивши особ-

ливу увагу  гендерному аналізу. 

З жінками-мігрантами, які проживають у му-

ніципалітеті м. Уппсала, проводили інтер-

в’ю, щоб врахувати їхні рекомендації в 

стратегію надання інтеграційних послуг но-

воприбулим особам за принципом гендер-

ної рівності. Крім того, ми зібрали дані у 

представників державних служб зайнятості 

та муніципалітету м. Уппсала, щоб дізна-

тись, як вони на практиці працюють із питан-

ням забезпечення рівності між жінками та 

чоловіками. 

Фолькуніверситет, Швеція 

Результати Igma-Femina дослідження 

 

Уппсальський університет, Швеція 

KISA проект у регіоні Уппсала 

Igma-Femina презентували під час зустрічі координаційному комітету проекту KISA  

Національний звіт Швеції розроблено в рамках інтеграційних заходів 

http://kisaprojektet.se/


Для участі у Другій транснаціональній зустрічі в рамках проекту «Igma-Femina» 

представники усіх партнерських організацій вирушили у м. Ларисса, Греція. В 

ході зустрічі партнери презентували результати національних досліджень. Вони 

стосувалися послуг, якими у країнах партнерів на сьогодні можуть скориста-

тися  жінки-мігранти, переселенці й ті, які шукають притулку. Усім була надана 

можливість проаналізувати, обговорити й поділитися власним досвідом, набу-

тим під час виконання аналітичного дослідження, та інформацією, надану фо-

кус групами і зацікавленими особами, котрі допомагають жінкам-мігрантам, 

переселенцям й тим, що шукають притулку. Крім того, партнери проекту роз-

повіли про діючі закони в їхніх країнах, приділивши особливу увагу правовому 

статусу жінок. Результати досліджень будуть використані для надання підтрим-

ки подальшій розробці методології Igma-Femina. 

Другий етап проекту – методологія Igma-Femina для співпраці мереж місцевих 

зацікавлених сторін, котрі працюють з жінками-мігрантами та переселенцями 

– реалізовано під час Другої транснаціональної зустрічі. Разом з тим, партнери 

обговорили та узгодили подальші ключові кроки, необхідні для успішної реалі-

зації та досягнення результатів по усім інтелектуальним результатам, а також 

для процесів управління проектом й розповсюдження інформації. На кінець, 

прийнято рішення, що наступна зустріч в рамках проекту відбудеться 25-26 січ-

ня 2018 р. в Англії, де партнери зосередяться на розробці методології Igma-

Femina. 

 

DIMITRA, Греція 

Друга транснаціональна зустріч у м. Ларіса (Греція) 
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Протягом 12 та 13 червня 2017 року у м. Лариса (Греція) DIMITRA провела 

Другу транснаціональну зустріч партнерів в рамках проекту «Igma-Femina» 



Прес-конференція сприяла по-

ширенню інформації про про-

ект «Igma-Femina» в Україні для 

зацікавлених організацій. Ре-

зультати проведеного заходу пе-

редбачали промоцію та публі-

кацію матеріалів про проект на 

сайтах ВОО МГО «Україна-

Польща-Німеччина», зацікавле-

них сторін, а також і у ЗМІ. 

Igma-Femina прес-конференція у м. Вінниця, Україна 

Під час прес-конференції представникам ЗМІ, партнерам проекту та іншим заці-

кавленим сторонам презентували цілі, завдання, основні етапи реалізації програ-

ми та концепцію методології Igma-Femina. 

 

На прес-конференції виступили координатор проекту «Igma-Femina» в Україні 

Сергій Татусяк, менеджер проекту «Igma-Femina» в Україні Анастасія Ланова, 

представник Вінницького обласного центру зайнятості Ірина Рудковська, коорди-

натор проекту «Igma3» в Україні Руслана Харковенко та голова громадської органі-

зації «Об’єднання переселенців зі Сходу України та Криму» Наталія Парамонова. 

ВОО МГО “УПН”, Україна 
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Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна-

Польща-Німеччина» провів прес-конференцію, присвячену реалізації проекту 

«Igma-Femina» у Вінницькій області (Україна). 



Ян Вугтс, представник Revalnto, зу-

стрівся із пані Фатімою, її чоловіком 

та двома синами у них вдома у м. 

Тильбурзі. 

За допомогою перекладача Ян Вугтс 

розпитав пані Фатіму про її переїзд 

до Нідерландів, про її перший досвід 

в Тільбурзі, діяльність та плани на 

майбутнє. Пані Фатіма ще не розпо-

чала вивчати голландську мову через 

проблеми зі здоров'ям. Два сини до-

помагають батькам у повсякденній 

діяльності, тому що вони вже розумі-

ють і говорять голландською. З червня 

2017 року пані Фатіма допомагає  

 

Revalento, Нідерланди 

в соціальному центрі, який знаходиться 

у їхньому мікрорайоні, готувати їжу та 

інше.  

Яна Вугтса пригостили сирійським чаєм  

та дали чотири домашніх печива. З’ївши 

два, він попросив дозволу забрати реш-

ту, своїм дітям. 

Але пані Фатіма пішла на кухню  і пове-

рнулася із повним пакуночком печива. 

Ян Вугтс сподівається завітати в гості до 

пані Фатіми після літніх канікул, а також 

планує відвідати соціальний центр та 

скуштувати страви, приготовлені пані 

Фатімою та іншими жінками. 
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Організація Revalento  провела опитування жінок-мігрантів із Сирії в рамках На-

ціонального дослідження «Igma-Femina» для Нідерландів.  

Друга транснаціональна зустріч у м. Ларіса (Греція) 



Карітас – міжнародна благодійна організація, яка працює у напрямку подолання бідності, 

сприяння зміцненню правосуддя та відновлення гідності. Організація  надає широкий 

спектр програм підтримки переселенцям та особам, які шукають притулок, а також соці-

альних послуг, наприклад, забезпечення тимчасовим житлом та соціальний захист. Центр 

Корнстоун дей (Cornestone Day) – один з громадських центрів Карітасу, де переселенці, 

особи, які шукають притулок, мігранти та інші версти населення можуть отримати наступні 

види допомоги: курси ESOL, харчування, одяг, консультації та навіть місце для ночівлі. Під 

час візиту Шерін Тан зупинилася у соціальному готелі для бездомних переселенців, осіб, які 

шукають притулок та мігрантів. Центр належить організації Карітас, і тут надається безкош-

товне або недороге проживання.  Ще в центрі є можливість отримати безплатні консульта-

ції по питанням соціальної допомоги та пройти професійну підготовку та курси ESOL. 

Представник організації Rinova також відвідала курс ESOL, який проходив у центрі  Корнсто-

ун дей (Cornestone Day), а потім зустрілася з жінками-мігрантами та переселенцями і роз-

питала про їхні ситуації.  Також вона провела інтерв’ю для стейкхолдерів, серед яких були 

Елізабет Віггін з організації Карітас та Андрес Мора з Центру Корнстоун дей (Cornestone 

Day). Вони обидві живуть у соціальному готелі  та працюють технічним персоналом у Карі-

тас. Жінки поділилися ключовою інформацією щодо ситуації жінок-переселенців, мігран-

тів та тих, які шукають притулок. Також вони розповіли про брак підтримки для жінок. 

Андрес Мора повідомила про новий проект «Розмовляй англійською», який фінан-

сує уряд Англії. Проект спеціально орієнтований на спонукання жінок до вивчення англій-

ської мови, відвідуючи безкоштовні уроки в місцевих початкових та середніх школах. 

 

Карітас:  www.caritas.org; Цент Корнстоун дей (Cornerstone Day Centre): 

www.cornerstonecds.org.uk. 

Великобританія — Rinova 

15 Billions 
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На початку цього року голова організації 15billion Ян Портер надав членам правління органі-

зації короткий опис проекту «Igma-Femina». Члени правління – це вищі керівні кадри, які пред-

ставляють роботодавців, що працюють у партнерстві з 15billion та збираються чотири рази на 

рік, щоб сформулювати стратегічне бачення організації. До таких роботодавців відносяться 

Barclays Bank, фінансові консультанти KPMG, міжнародні юристи Clifford Chance та гігант 

харчової промисловості Tate & Lyle Sugar. Пан Ян описав суть проекту з точки зору його цілей 

та конкретних потреб цільової групи, а саме жінок-переселенців та мігрантів. Потім він коро-

тко розповів про методологію Igma, включаючи інтелектуальні результати, які буде створено 

за час реалізації проекту «Igma-Femina». Враховуючи гласність довкола кризи мігрантів та 

переселенців у Європі, члени правління були обізнані з проблемами, що виносилися на об-

говорення, та проявили явну прихильність до проекту, задавши пану Яну велику кількість пи-

тань.  

Будучи представниками підприємств, в яких працює понад 1000 робітників у Великобританії 

та Європі, вони з радістю прийняли запрошення стати місцевою мережею зацікавлених ро-

ботодавців та долучитися до ініціативи забезпечення переходу «від навчання до роботи». Вони 

також попросили, щоб їх постійно інформували про хід проекту. 

 

У період з лютого по червень 2017 р. Шерін Тан, керівник проекту «Igma-

Femina» від організації Rinova, відвідала декілька організацій з підтримки 

переселенців у м. Манчестер, в тому числі Карітас та Корнстоун.  

Створення мережі  зацікавлених роботодавців у Великобританії 

http://www.caritas.org/
http://www.cornerstonecds.org.uk/


Інформація про проект 

За детальною інформацією, будь 

ласка, звертайтеся. 
Контактна інформація проекту 

yevgeniya.averhed@folkuniversitetet.se  

www.folkuniversitetet.se  

Координатор проекту 

Партнери проекту 

Підтримка від Європейської Комісії у створенні цієї публікації не  означає схвалення 

змісту матеріалу, що відображає лише погляди авторів. Європейська Комісія не не-

се відповідальність за будь-яке використання розміщеної тут інформації. 

Проект «Igma-Femina» спрямований на покращення доступу до освіти 

для дорослих жінок-мігрантів/переселенців та гендерне консультування з метою збільшення 

шансів виходу на ринок праці. Конкретними цілями проекту є розробка: 

 Належне консультування з питань кар’єри з урахуванням гендерних аспектів шляхом під-
готовки спеціалістів; 

 Ефективна гендерна стратегія співпраці з місцевою мережею зацікавлених сторін, в якій 
розглядаються питання валідації / навчання / працевлаштування з метою надання послуг  
із урахуванням індивідуальні потреби та проблеми кожної жінки; 

 Активне залучення роботодавців до місцевих мереж зацікавлених сторін як ключовий 
елемент забезпечення переходу «від навчання до роботи». 

Партнерство – це сукупність організацій, що працюють у сфері освіти для дорослих, такі як 

приватні компанії, що представляють роботодавців і обласні громадські організації, які пра-

цюють з  переселенцями, мігрантами та жінками, а також європейські інтеграційні мережі 

із 7 країн. Це забезпечить відповідність розробленого матеріалу регіональним потребам та 

потребам жінок-мігрантів та переселенців. 

 

Erasmus+ Igma-Femina, Випуск 2 — Жовтень 2017 


