Організатори:
Бюро соціальних та політичних розробок
Коаліція «За рівність у праці»
Український індекс корпоративної рівності
за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження»,
в рамках проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Захід присвячений
оцінці перспектив упровадження в Україні шести недискримінаційних
Директив Ради ЄС, які стосуються гендерно-рівного доступу українських
громадян до праці та послуг.
В конференції візьмуть участь народні депутати України, керівники відділів та спеціалісти, відповідальні за питання європейської інтеграції
Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості України, Державної служби України з питань праці, науковці НАН
України з НДІ питань праці і занятості населення, експерти Коаліції з
протидії дискримінації, Ради Європи, представники профспілок та бізнесу, міжнародні експерти.
Також будуть презентовані міжнародні проекти та кращі практики
недискримінації на ринку праці в українському бізнес-секторі.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
9:30 – 10:00

Реєстрація. Вітальна кава

10:00 – 11:00 Панель І: Вітальна
п. Олександра ЧУРКІНА, заступник Міністра соціальної політики України з питань
європейської інтеграції
п. В’ячеслав МЕДВЄДЄВ, заступник директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції
п. Зоряна МІЩУК, голова УС Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС,
представниця Проекту «Громадська синергія»
п. Мортен ЕНБЕРГ, представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи
п. Світлана ВОЙЦЕХОВСЬКА, народний депутат України, Співголова МФО «Рівні
можливості»
п. Наталя ВЕСЕЛОВА, народний депутат України, секретар Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
п. Михайло ВОЛИНЕЦЬ, голова Конфедерації незалежних профспілок України, експерт Коаліції «За рівність у праці»
п. Трістан МАСАТ, директор програм Центру Солідарності в Україні
п. Роман РОМАНОВ, директор Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя», Міжнародного фонду «Відродження»
Модератор:
п. Ростислав Дзундза, голова правління Бюро соціальних та політичних розробок,
заступник голови Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України,
експерт Коаліції «За рівність у праці»

11:00 – 12:10 Панель ІІ. Як уряд виконує плани з імплементації недискримінаційних директив
Ради ЄС?

Діяльність Міністерства соціальної політики з реалізації Угоди Україна-ЄС
п. Олександра ЧУРКІНА, заступник Міністра соціальної політики України з питань
європейської інтеграції
Жінки і право на працю: кампанія за відміну дискримінаційного наказу МОЗ № 256
п. Світлана ВОЙЦЕХОВСЬКА, народний депутат України, співголова МФО «Рівні
можливості»
Діяльність Державної служби зайнятості України у імплементації Угоди про асоціацію
Україна-ЄС
п. Сергій КРАВЧЕНКО, заступник Голови Державної служби зайнятості України
(Центрального апарату)
Гендерні аспекти доступу до ринку праці й соціальних послуг: презентація висновків
дослідження
п. Марфа СКОРИК, директорка БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень»
експертка Коаліції «За рівність у праці», експертка Коаліції «За рівність у праці»
Нормотворча робота з імплементації недискримінаційних норм стосовно доступу до
праці
п. Олена ГОЛОВАТА, начальник відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України
Участь громадськості в імплементації Угоди про асоціацію
п. Василь АНДРЕЄВ, координатор РГ4 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
Модераторка:
п. Олена Михальченко, директорка ГО «Трудові ініціативи», експертка Коаліції «За
рівність у праці»

12:10 – 12:20 Перерва на каву
12:20 – 13:30 Панель ІІІ. Міжнародні трудові права і недискримінація
Міжнародні трудові права і гендерна рівність. Що зробила Україна для імплементації
ключових конвенцій МОП?
п. Сергій САВЧУК, Національний координатор МОП в Україні
«Ви дискримінуєте — ви втрачаєте». Економічні втрати в Україні від дискримінації на
підставах СОҐІ (сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності)
п. Святослав ШЕРЕМЕТ, консультант Програми розвитку ООН, експерт Коаліції з
протидії дискримінації в Україні
Роль інституту Омбудсмана в протидії дискримінації в Україні
п. Дмитро ЛЯХ, представник Уповноваженого ВРУ з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав
Гендерна рівність і «майбутнє праці»
п Олеся БРЯЗГУНОВА, голова Молодіжного комітету Конфедерації вільних профспілок України, експертка Коаліції «За рівність у праці»
Досвід імплементації директив ради ЄС, що забезпечують рівність у доступі до праці
(Молдова)
п. Ана КІМПОЙС, представниця Національної конфедерації профспілок Молдови
Досвід імплементації директив ради ЄС, що забезпечують рівність у доступі до праці
(Грузія)
п. Раїса ЛІПЕРТАЛІАНІ, представниця Конфедерації профспілок Грузії, координаторка робочої групи «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства.
Недискримінаційні норми в доступі до праці й послуг, та моніторинг Офісу ради Європи
щодо їх виконання
п. Катья ТІЛІКАЙНЕН (Фінляндія), Радниця з гендерних питань Офісу Ради Європи
в Україні
Модератор:
п. Василь Андреєв, Координатор РГ4 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

13:30 – 14:10 Обідня перерва
14:10 – 16:10 Панель IV. Уроки недискримінації від Українського індексу корпоративної рівності
Від міжнародних практик до українських реалій: презентація проекту УІКР.
п. Антон ЛЕВДИК, менеджер з комунікацій Українського індексу корпоративної
рівності
Професійна інтеграція молоді з інвалідністю та роль політики рівності в цьому.
п. Ольга БОЙКО, спеціаліст з комунікацій та КСВ в Ашан Україна
Як європейський бізнес в Україні працює з подоланням дискримінації на робочому місці?
Henning Dräger, Partner BDO, Голова комітету корпоративної соціальної відповідальності Європейської бізнес асоціації
п. Тетяна КАРЕЛЬСЬКА, Голова HR-відділу Європейської бізнес асоціації
Ощадбанк – бізнес в Україні, який підтримав НУО та створив інклюзивні відділення
банків
п. Аліна МИХАЙЛЕНКО, спеціаліст Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ АТ
«Ощадбанк»
«Розумне пристосування» в Україні: законодавче регулювання та практика
п. Ірене Федорович, ГО «Центр Соціальна Дія»
Презентація Кампанії проти дискримінації
п. Ірина Текучова, координаторка кампанії
Модераторка:
п. Ліза Кузьменко, журналістка Громадського радіо

16:10 – 16:20 Перерва на каву
16:20 – 17:30 Панель V. Рівні можливості працевлаштування особам з інвалідністю та європейські стандарти праці

Наскільки ринок праці відкритий для людей із інвалідністю?
п. Лариса БАЙДА,
начальник відділу нормативно-правового та юридичного забезпечення діяльності
НАІУ, взаємодії з органами державної влади, громадськими та міжнародними організаціями в сфері соціального захисту людей з інвалідністю Національної асамблеї людей з інвалідністю
Працевлаштування людей з інвалідністю – з досвіду роботи
п. Роман ШТОГРИН,
директор Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для
осіб з інвалідністю», помічник Урядової уповноваженої з питань прав людей з інвалідністю п. Раїси Панасюк
...Якщо Держпраці вас перевірятиме: на що звернути увагу?
п. Анатолій СІМАКОВ, голова Комітету Громадської ради Міністерства соціальної
політики України з питань захисту прав людей з інвалідністю
Забезпечення прав та гарантій працівників з інвалідністю
п. Олена Коновалова, заступник директора департаменту з питань праці – начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці
Державна політика щодо зайнятості людей з інвалідністю
п. Оксана ПОЛЯКОВА,
директор Департаменту соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України
«Разом – ми можемо!» Презентація проекту «Забезпечення особам з інвалідністю рівних можливостей до працевлаштування»
Віталій ДРОБОТУН, керівник проекту
Модераторка:
п. Марфа Скорик, директорка БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень»,
експертка Коаліції «За рівність у праці!»

17:30 – 18:00 Панель VI. Заключна: підведення підсумків Конференції.

Прийняття Рекомендацій і Резолюції конференції.

Леонід ІЛЬЧУК,
заступник директора Науково-дослідницького інституту праці і зайнятості населення МСП та НАНУ, заслужений працівник соціальної сфери України, експерт
Зоряна МІЩУК,
голова Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
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