
 
 

Медійний марафон 

“Гендерно орієнтоване врядування – це #ДОБРЕ” 

 

П’ятниця, 10 грудня 2021 року 

 

ПРОЄКТ ПРОГРАМИ 
 

10:00 - 10:10 Відкриття медійного марафону. Вступне слово 

 

Ієн Т. Вудвард, директор НДІ в Україні 

10:10 - 11:00 Панельна дискусія “Чому гендерна рівність важлива для всіх:  

кращі міжнародні практики” 

 

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США (tbc) 

Лариса Ґаладза, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні (tbc) 

Мелінда Сіммонс, Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в 

Україні (tbc) 

Тобіас Тиберг, Надзвичайний та Повноважний Посол Швеції в Україні (tbc) 

 

Модераторка: Натія Джикія, заступниця директора НДІ в Україні 

11:00 - 11:15 Перерва на каву 

11.15 - 11.30 Презентація онлайн курсу “Гендерно орієнтоване врядування” 

 

Христина Біла, старша регіональна координаторка, НДІ 

 

11:30 - 12:45 Гендерно орієнтоване врядування: успіхи українських громад 

 

Модераторка: Юлія Гончар, консультантка НДІ з гендерно орієнтованого 

врядування  

 

Представники та представниці органів місцевого самоврядування 

12.45 - 13:30         Обідня перерва 

13:30 - 14:50 Гендерно орієнтоване врядування як національний пріоритет.  

Дискусія з національними та регіональними експертками 
 

Модераторка: Олена Єна, директорка програми “Жінки-лідерки”, НДІ 

 



 

Світлана Войцеховська, народна депутатка України VIII скликання, 

співзасновниця Українського жіночого конгресу 

Марина Бардіна, народна депутатка України, співголова МФО “Рівні 

можливості” у Верховній Раді України (tbc) 

Любов Лук’янцева, консультантка НДІ щодо депутатських груп з гендерних 

питань, Кіровоградська область (онлайн-підключення) 

Ірина Трохим, консультантка НДІ щодо депутатських груп з гендерних 

питань, Львів (онлайн-підключення) 

 

Змішаний формат: частина експерток дискусійної панелі візьмуть участь в 

обговоренні офлайн, а частина долучиться до дискусії в онлайн форматі 

14:50 - 15:10 Перерва на каву 

15.10 - 15.25 Презентація онлайн курсу “Жіноче лідерство та політична участь жінок” 

 

Олена Остапчук, консультантка НДІ з гендерно орієнтованого врядування 

Наталія Тарасенко, консультантка НДІ з гендерно орієнтованого врядування 

15:25 - 16:55 Шлях жінки в політику. Дискусія про жіноче лідерство 

 

Модераторка: Анастасія Багаліка, координаторка з гендерних питань кампанії 

проти сексизму у політиці та медіа "Повага" та платформи "Жінки - це 50% 

успіху України" 

 

Героїні фільму “Шлях жінки в політику” 

16:55 - 17:05 Закриття медійного марафону 

 

Олена Єна, директорка програми “Жінки-лідерки”, НДІ 

 

  

  

 

 


