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Проект фінансується  
Європейським Союзом 

30 жовтня, 2018 
Харків, пр-т Московський, 124-а 

Центр гендерної культури 

Урочисте відкриття  
Центру гендерної культури 

30 жовтня о 15:00 у Харкові відбудеться урочисте відкриття Центру гендерної 

культури у новому приміщенні, що стало можливим завдяки проекту Центр 

гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок 

та молоді. 

Новий формат Центру розширює простір можливостей для співпраці та діалогу. 

Об’єднання Центру гендерної культури та Музею жіночої і гендерної історії під одним 

дахом надає доступ до неформальної гендерної просвіти широкій аудиторії. 

Представники та представниці самих різних соціальних груп можуть долучитися до 

роботи Центру через діяльність таких підрозділів як Тренінговий центр, Студія 

жіночого лідерства, Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТка», Майстерня 

гендерночутливого вчительства, Центр розвитку малого та середнього 

бізнесу.  

Ключове місце в діяльності Центру гендерної культури посідає перший в Україні та 

східній Європі Музей жіночої і гендерної історії. Інтерактивний формат музею 

дозволяє подивитися на історію людства через «гендерні окуляри», зрозуміти, як 

конструюються у суспільстві гендерні ролі та як впливає на його розвиток гендерна 

дискримінація. 

На відкритті буде вперше презентовано інтерактивну експозицію музею «Крізь 

скляну стелю», створену з використанням high-tech технологій за підтримки 

Українського культурного фонду. 

Захід відбудеться за підтримки Європейської Комісії та Українського 

культурного фонду. До участі запрошені органи державної та міської влади, 

громадський сектор та ЗМІ. 

 

Загальна інформація: Проект «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та 
молоді» працює в Харківській області та на сході України за підтримки Європейського Союзу та реалізується громадськими 
організаціями: «Харківський обласний гендерний ресурсний центр», «Агенція змін «Перспектива», «Сучасна жінка».  Проект стартував в 
грудні 2017 р. та триватиме до грудня 2020 р. 

Мета проекту — розповсюдження ідей гендерної рівності і гендерної культури. Проект фокусується на неформальній гендерній освіті молоді 
і жінок з метою допомогти їм стати гендерночутливими лідерами і лідерками, які беруть активну участь у процесі прийняття рішень як на 
регіональному, так й на національному рівнях 
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30 жовтня о 15:00      Московський проспект, 124-а 

 

Програма заходу 
  

15:00 - 15:15 Урочисте відкриття 

15:15 - 15:45 Презентація Проекту ЄС «Центр гендерної культури 

як платформа для розширення прав і можливостей 

жінок та молоді» 

 

15:45 - 16:30 Екскурсія експозиціями Музею жіночої і гендерної 

історії 

15:45 - 17:00 Світова кав’ярня: «Прямуємо разом до гендерної 

рівності» 

17:00 – 18:00 Неформальне спілкування 

 

 


