
Які зміни було внесено  
в гендерно-віковий маркер GAM? 

З урахуванням зворотного зв'язку від користувачів та з метою покращення якості даних було 
внесено наступні зміни:  

1. запитальник було скорочено   
2. і спрощено; 
3. було включено інформацію для врахування фактору інвалідності, 
4. а також було вдосконалено визначення цільових заходів і заходів, спрямованих на зміну 

підходів до гендерної рівності.  

До змін, на які користувачі звернуть увагу, належать такі: 

1) З урахуванням отриманих відповідей, кількість засобів забезпечення гендерної рівності (GEM) 
було скорочено з 12 до 10.   Обґрунтування:   
• У рамках GEM (C) (Цільовий розподіл ресурсів) та GEM (J) (Переваги) інформація 

дублювалася, оскільки обома заходами передбачалася відповідь на питання «Кого не було 
охоплено заходами допомоги?». 

• Було об'єднано GEM (B) SADD (Збір і аналіз даних із гендерно-віковим розподілом) та GEM 
(F) (Координація), оскільки обидва передбачали розподіл даних. 
 

2) Також наявність раніше обов’язкової описової частини наразі є опціональною у всіх випадках, за 
винятком одного; вона призначена лише для зауважень та обговорень. Також наразі необхідно 
додати новий абзац з описом лише для проєктів, які передбачають заходи, спрямовані на зміну 
підходів до гендерних відносин.  Обґрунтування:  
• За винятком гендерного аналізу, описова частина не використовується або не порівнюється; 

вона призначена лише для загальних зауважень або навчання.    
• Є зацікавленість у отриманні більш якісної інформації щодо програм, спрямованих на 

подолання гендерної нерівності та дискримінації, та проєктів, спрямованих на зміну 
підходів до гендерних відносин. 

ОСТАТОЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМИ/ЗАХОДИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В РАМКАХ GAM 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
(GEM) 

ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ (GEM) 

A. Гендерний аналіз B. Дезагреговані дані щодо наявності доступу  
D. Індивідуалізована 

діяльність у 
відповідності до 
потреб 

E. Гендерно зумовлене насильство 

G. Вплив (участь) H. Зворотний зв’язок та 
опрацювання скарг 

I.  Комунікації з громадами  

J. Переваги K. Задоволення L. Проблеми 
 

Нові визначення кодування: 

Код Загальна актуалізація  
гендерних питань 

Спрямовано на всіх (M) 

Цільовий захід 
Для забезпечення гендерної рівності (T) 

Не застосовується 



4 
Має сприяти гендерній рівності, у тому 
числі в різних вікових групах І/АБО для 
людей з інвалідністю.   

Головною метою програми є збільшення 
гендерної рівності, у тому числі в різних 
вікових групах І/АБО для людей з 
інвалідністю.  

Не залучає або не 
вливає на людей, 
які потребують 
допомоги 

3 
Має сприяти гендерній рівності, але 
без урахування вікових груп І/АБО 
людей з інвалідністю.  

Спрямовано на просування гендерної 
рівності, але без урахування вікових груп 
або людей з інвалідністю.  

Не залучає або не 
вливає на людей, 
які потребують 
допомоги 

2 

Не враховуються питання гендерної 
рівності, але мають враховуватися 
вікові особливості ТА/АБО 
інвалідність. 

Має враховувати вікові особливості 
ТА/АБО особливості людей з 
інвалідністю, але без урахування 
гендерних аспектів. 

Не залучає або не 
вливає на людей, 
які потребують 
допомоги 

1 

Не враховує особливості, пов'язані з 
гендерними, віковими факторами або 
інвалідністю; не враховуються 
послідовно особливі групи людей, які 
потребують уваги. 

Не враховує послідовно особливості, 
пов'язані з гендерними, віковими 
факторами або інвалідністю. 

Не залучає або не 
вливає на людей, 
які потребують 
допомоги 

0 Заходи програмного реагування не пов'язані системно. 
 


