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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ТИ + Я = РІВНІСТЬ

Гендерна рівність – це рівні права й можливості для жінок та
чоловіків у суспільстві, рівні умови для реалізації прав люди
ни, участі в національному, політичному, економічному, соц
іальному та культурному розвитку, отриманні рівних винаго
род за результатами праці.

фесію та роботу пріоритетними у
своєму житті, вони не навчені вва
жати родину такою самою цінністю,
не призвичаєні звертатися й отри
мувати емоційну підтримку та допо
могу від близьких, тому в разі жит
тєвих негараздів стають сприйнят
ливіші до різних стресів, гірше
адаптуються до раптових змін.
Жорстка ґендерна роль застав

Г

ендерна дискримінація жінок і
чоловіків в Україні залишила на
початку третього тисячоліття
нашій країні низку проблем: демог
рафічну кризу, торгівлю людьми, на
сильство в сім’ї та насильство в
суспільстві взагалі, ґендерний дис
баланс у сільській місцевості за ра
хунок активного відпливу жінок із села
(так званий «мовчазний жіночий
бунт» унаслідок потрійного тягаря на
плечах сільських жінок, тривалість
робочого дня яких становить 16 го
дин) та інші.
Сучасне становище жінок в украї
нському суспільстві характеризуєть
ся нерівністю. Ця нерівність існує в
усіх сферах життя.
Економічна нерівність жінок
підтримується системою ґендерної
нерівності на ринку праці. Насампе
ред, це стосується сфери профес
ійної зайнятості, можливостей само
реалізуватися різними шляхами,
серед яких чільне місце посідає ка
р’єрне просування сходинками бю
рократичного, професійного чи
фінансового успіху. Службовими
щаблями просувають переважно чо
ловіків. Хоча рівень зайнятості чо
ловіків і жінок майже однаковий, але
перевага надається чоловікам. Чо
ловік вважається стабільнішим пра
цівником, ніж жінка, яка вважається
«невигідною» для організації: адже
вона більше часу приділяє сім’ї, бере
декретну відпустку тощо. Натомість
жінки мають більше проблем, ніж чо
ловіки, – як у разі звільнення, так і
при працевлаштуванні.
Наявна в суспільстві дискримі
нація за ознакою статі виявляється
в невизнанні виробничої праці жінок
у домашньому господарстві як соц
іально значущої. З урахуванням до
машніх обов’язків жінки в середньо
му зайняті різними видами робіт
майже на 25% часу більше, ніж чо
ловіки. Вибудовується цікавий лан
цюжок соціальних ролей і прав жінок
в українському суспільстві. Так, для
соціальної самореалізації жінка по
винна мати дітей, а також паралель
но робити внесок до сімейного до
ходу, тобто працювати поза домом,
та ще й виконувати майже всю до
машню роботу. При цьому суспіль
ство вважає, що робота жінки не по
винна перетворитися на кар’єру.
Такі погляди призвели до того,
що в сучасній Україні жінки практич
но відсутні у вищих ешелонах вико
навчої та законодавчої влади. Стати
стика доводить, що політична влада
в Україні є практично одностатевою,
тому виходить, що більшість населен
ня (пригадаймо, що жінки складають
54% населення!) нашої країни у сфе
рах державного та громадсько пол



ПЕРЕДПЛАТА2019!
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
ПЕРЕДПЛАТІТЬ районну
інформаційну газету
на 2019 рік і двічі на тиждень
першими дізнавайтесь
про всі новини нашого краю.
А ще матимете зручну телепрограму,
корисні поради, пропозиції
від регіональних рекламодавців і навіть прогноз погоди.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ МОЖНА
У ВІДДІЛЕННЯХ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ АБО ЛИСТОНОШ.

— 21739 (передплатний індекс)
1 міс. – 16,31 грн., 3 міс. — 48,93 грн., 6 міс. – 97,86 грн.,
12 міс. — 195,72 грн.
Вартість оформлення передплати за один абонемент становить:
на 1 місяць — 2,9 грн., на 3 місяці — 6,7 грн.,
на 6 місяців — 8,15 грн., на 12 місяців — 12,5 грн.


ітичного життя не мають виразників
своїх поглядів та побажань!
Дискримінацію жінок можна чітко
визначити і без статистичного ма
теріалу. Варто лише порівняти що
денні навантаження чоловіків і жінок,
враховуючи при цьому, скільки го
дин працювала жінка, а скільки чо
ловік (незалежно від того, вдома це
було чи на роботі), а також скільки
грошей вони за це отримали і чи от
римали взагалі (за хатню роботу та
догляд дітей).
Говорячи про проблеми ґендер
ної рівності в суспільстві, не можна
оминути проблеми чоловіків, оскіль
ки вони також у певних випадках сти
каються з проявами ґендерної дис
кримінації та порушенням їхніх прав.
Традиційне чоловіче виховання
спричиняє загрозу для життя та здо
ров’я чоловіків, збільшує рівень ка
ліцтва. Каліцтво чоловіків прово
кується традиційним вихованням
хлопчиків, яке не тільки не зупиняє
агресивність («Дай здачі, ти ж муж
чина!»), а й не навчає розумній зва
женості та стриманості. Хоча жінки
страждають в основному від агресії
чоловіків, та кількість чоловіків, які
потерпають від насильства з боку тих
же чоловіків, значно вища. Там, де
жінка традиційно втече чи уникати
ме небезпечної ситуації, традицій
на чоловіча ґендерна роль, що сти
мулює агресію та жорстокість, про
вокуватиме чоловіка на бійку та інше
насильство.
Традиційне виховання підтримує
в чоловіків більш зневажливе ставлен
ня до свого здоров’я: чоловіки значно
рідше звертаються до лікарів, запус
кають хвороби, у них, як правило, зни
жене самоусвідомлення вартості здо
ров’я. Як наслідок, тривалість життя
чоловіків майже на 12 років менша за
тривалість життя жінок.
Оскільки чоловіки вважають про

ляє чоловіка жити в постійній гонитві
за успіхом та грошима, позбавляю
чи його радощів сімейного життя.
Хоча діти, і хлопчики, і дівчатка, по
требують батьківського виховання.
Інший ґендерний психологічний
зашморг, який накинуто на чоловіка,
– це установка, що «справжній муж
чина мусить бути серйозним, со
лідним і незворушним». Через цю
штучну «незворушність» перед чоло
віками постає безліч проблем: вони
соромляться обіймати своїх дітей; не
знають як і не вміють їх підбадьори
ти; не знають як правильно і своє
часно похвалити дитину за успішно
виконане нею завдання тощо. Така
стандартна чоловіча ґендерна роль
обмежує чоловіків і в спілкуванні з
іншими людьми, через що чоловіки
втрачають радощі теплого, щирого
людського спілкування, вміння толе
рантно і делікатно налагоджувати
свої стосунки з оточуючими.
У нашій державі чомусь йдеться
лише про охорону материнства, хоча
для зачаття дитини потрібні двоє. При
розлученні суд зазвичай присуджує
дитину матері. Проте й чоловіки саме
через своє специфічне ґендерне ви
ховання найчастіше, розлучаючись,
розривають зв’язки з дитиною.
Підводячи підсумки, можемо ска
зати, що в Україні, як і в цілому світі,
існує дискримінація і чоловіків, і
жінок. Рівність жінок і чоловіків має
стати реальністю в новій демокра
тичній Україні, яка планує ввійти до
європейської спільноти. Необхідно
визначати фактори, які перешкоджа
ють жінкам досягти рівності в сус
пільстві, а також вживати заходів,
спрямованих на протидію та унемож
ливлення ґендерної дискримінації.
Т. Сєрова, начальник управління
соціального захисту населення
Балаклійської районної
державної адміністрації

ДОБРОЧИННІСТЬ

ПЕТРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ОТРИМАВ
БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ

Представники Благодійного фонду
соціального розвитку Харківської об
ласті передали аграрному ліцею в селі
Петрівське Балаклійського району по
над півтонни продуктів харчування.
Це олія, цукор, різноманітні крупи, бо
рошно, тушонка, вершкове масло, ма
карони, чай, сіль тощо.

К

ожного дня в ліцейській їдальні году
ють безкоштовними сніданками, обіда
ми й вечерями близько 80 ліцеїстів. На
харчування пільговиків, яких у закладі трохи
більше десятка, держава виділяє хоча б якусь
копійчину, для решти жодного фінансування
не передбачено. Учні, які живуть неподалік
села Петрівське, їдять удома, а от мешканці ліцейського гуртожитку практично в
безвихідній ситуації: кухонь у житловій будівлі немає, оплата харчування моло
дим людям не по кишені. Працівники ліцею підгодовують дітей, як можуть: не
суть у їдальню власну городину, просять допомоги в місцевих підприємців, шука
ють спонсорів.
«З 2014 року держава не забезпечує харчування учнів, а в нас же навчається
переважно молодь із села, з простих небагатих родин. Тому ми намагаємося тих,
хто живе в гуртожитку, нагодувати гарячими стравами. Співробітники ліцею
приносять з дому картоплю, огірки, томати, моркву, щось дають фермери, однак
основним нашим спонсором є Фонд соціального розвитку. Тільки завдяки його
допомозі нам вдається протриматися, – зазначає Людмила Назарько, заступник
директора з навчальновиховної роботи Петрівського аграрного ліцею. – Низь
кий уклін та велике спасибі керівництву Фонду – Валерію Демі, Євгену Шапова
лу, а також представнику Фонду в Балаклійському районі Юрію Ткачу».
Першокурсник Богдан Сірик здобуває в ліцеї професію водіяавтослюсаря.
Він один із тих, хто мешкає в місцевому гуртожитку, каже, з рідного села Явірсь
ке на заняття щодня не наїздишся. Богдан змалечку ріс без батька, його виховала
мама. Зараз хлопець намагається бути їй опорою та самостійно долати всі труд
нощі. Грошей у матері він не просить, примудряється жити на стипендію у 485
гривень.

ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО

КУПИВ ПРОСТРОЧЕНИЙ ТОВАР

На адресу редакції газети «Вісті Балаклій
щини» надійшов лист від жителя Петрівсько
го, який розповів: «Я Олександр Кремень, 80
річний пенсіонер. Допоможіть, будь ласка, ро
зібратися в ситуації. У Балаклії в аптеці я купив
бондаж грижовий, удома відкрив, прочитав,
як ним користуватися, а там написано: термін
придатності – три роки, дивіться на пакуванні
дату. Подивився, а дата виготовлення 20 січня
2015го, тож придатний він до 20 січня 2018
року – і термін придатності незабаром уже рік
як закінчився. Звернувся в цю саму аптеку,
щоб обміняли або повернули гроші. А праців
ниця сказала: носіть пояс, він хороший, гро
шей у нас нема. І завідувачка аптеки зауважи
ла, що ще ніхто не скаржився. А який же він
хороший, якщо пролежав десь 4 роки? Зроб
лений з гуми, вона вже злежалась, одягнеш –
а пояс і розтягнеться зразу, стане непридат
ним. Сказали мені: ні обмінювати не будемо,
ні грошей віддавати. Поїхав я додому з поясом
і чеком. Куди звернутись і що робити, не знаю.
Підкажіть мені. Зарані вдячний».


В
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ВІСТІ БАЛАКЛІЙЩИНИ

Це запитання ми адресували юристу ТОВ «Юридич
на компанія «ФАСЮСТ» В. Іванченку, який надав такий
коментар:
– Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав
споживачів», у разі придбання товару неналежної якості
споживач має право вимагати заміну товару або повер
нення сплаченої за товар грошової суми.
У разі порушення його прав як споживача громадя
нин може звернутися за захистом своїх прав до Голов
ного управління Держпродспоживслужби в Харківській
області, направивши скаргу на адресу: 61166, м. Харків,
пр. т Науки, буд. 40, 6 й поверх. У зверненні має бути
зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживан
ня, викладено суть порушеного питання. Письмове звер
нення повинно бути підписане заявником з зазначенням
дати.
Також громадянин має можливість зателефонувати
за номерами в Харкові 700 39 62, 700 39 65, 700 39 67,
за якими надаються консультації та роз’яснення з пи
тань, що належать до повноважень Головного управління
з питання дотримання законодавства про захист прав
споживачів.
На території Балаклійського району відсутнє пред
ставництво ГУ Держпродспоживслужби в Харківській
області.

КОРИСНА ПОРАДА

Замучила осіння хандра? Пийте каву!

чені неодноразово проводили дослідження і доводили, що кава зни
жує ризик розвитку депресії. Кофеїн, який міститься в цьому напої,
один з найкращих антидепресантів. До того ж, чашечка ароматної кави
не залишить нікого байдужим і налаштує на приємне спілкування, що також
розцінюється як ще один спосіб боротьби з депресією.

«Я людина економна, та й дуже виручає те, що в ліцейській їдальні можна
безкоштовно харчуватися. Найсмачніше там готують борщ, пиріжки, котлети –
саме те, що я люблю», – розповідає ліцеїст.
Наразі питання щодо харчування учнів закрите – запасів продуктів виста
чить на кілька місяців. Благодійний фонд соціального розвитку Харківської об
ласті допомагає Петрівському аграрному ліцею з закупівлею харчів четвертий
рік поспіль. Підтримка цього закладу стала щорічною традицією, яку благодійни
ки планують продовжувати і надалі.


Х

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

ТопE5 фруктів, які є ворогами стрункої фігури

оча фрукти вважаються корисними продуктами, деякі з них варто менше
вживати, щоб мати гарну фігуру без зайвої ваги, говорять дієтологи. Ек
сперти з харчування назвали 5 фруктів, які є справжніми ворогами для
красивої фігури. У першу чергу — це авокадо. Цей висококалорійний плід у 100 г
містить близько 160 калорій. На другому місці виноград — у 100 г винограду
можуть міститися 67 калорій і 16 грамів цукру, що може призвести до збільшен
ня ваги. Третє місце займають сухофрукти, в 100 г яких можуть бути 450500
калорій. Четверте місце — банани, які в 100 г мають близько 150 калорій, що ста
новить близько 37,5 г вуглеводів. І на п’ятому місці опинилося манго. У ньому
містяться приховані калорії, які можуть перешкодити схудненню.
Дієтологи рекомендують уникати занадто солодких фруктів, які багаті на
шкідливі калорії.

