УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД
РІЧНИЙ ЗВІТ 2013
2013 рік був бурхливим, але продуктивним для Українського жіночого
фонду. Оскільки Фонд рухається до 14-го року підтримки роботи жіночих
НУО в Україні та сусідніх країнах – Молдові та Білорусі, - ключовою темою
роботи Фонду в цьому році було посилення: більш глибоке занурення у
створення структур громадянського суспільства, що веде до посилення
можливостей жінок та трансформаційним змінам в українському
суспільстві.
У 2013 році Український жіночий фонд розширив та посилив виконання
своєї місії в багатьох напрямах. УЖФ працював з сільськими громадами,
проводячи тренінги з ґендерної чуйності для підвищення ролі сільських жінок
у вирішенні проблем громади. В Молдові УЖФ розпочав трирічний проект,
спрямований на зміцнення та консолідацію неурядових організацій Молдови,
що працюють у жіночому русі. У сфері економічного посилення УЖФ працює у
партнерстві з Посольством США в Україні задля посилення та заохочення
жіночого бізнесу за допомогою тренінгів та партнерств. УЖФ продовжував
постійну підтримку діяльності, спрямованої на припинення насильства в сім’ї
та допомогу жінкам, постраждалим від домашнього насильства. У 2013 році
УЖФ поширив діяльність своєї програми «Перший крок до успіху» у Молдові.
Вже сьомий рік програма «Перший крок до успіху» продовжує знаходити та
заохочувати дівчат та молодих жінок ставати майбутніми лідерами в
Україні, а зараз і в Молдові.
В останні тижні 2013 року результати 14-річної роботи УЖФ можна
було спостерігати під час революції на Майдані. Коли громадяни України
заполонили вулиці, вимагаючи прозорого уряду, що представляє їх інтереси,
скрізь можна було побачити обличчя жінок, які були репортерами,
організаторами, керівницями, волонтерами. І їх голоси вимагали почути
жінок. Для Українського жіночого фонду Євромайдан був яскравим проявом
розвитку громадянського суспільства, що дає надію на українське майбутнє,
в якому посилення жінок буде помітно на всіх рівнях та в усіх сферах
суспільства. І Український жіночий фонд працює, щоб перетворити це
бачення на реальність.
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МІСІЯ ТА ЦІЛІ
Про Фонд
Український жіночий фонд – міжнародна благодійна організація, заснована
2000 року командою жінок-лідерок, які мають спільні підходи до втілення ідей
ґендерної рівності у всіх сферах суспільного життя та підтримки жіночого руху в
Україні, Молдові та Білорусі.
За роки активної роботи Український жіночий фонд став провідною і єдиною в
Україні організацією, що цілеспрямовано і послідовно надає фінансову,
інформаційну-просвітницьку та консультативну допомогу організаціям
громадянського суспільства, які працюють у сфері захисту, підтримки та
просування прав жінок у всіх основних сферах життя: політичній, економічній,
соціальній та побутовій.
Український жіночий фонд є членом Міжнародної мережі жіночих фондів
(INWF), Мережі жіночих фондів (WFN), Міжнародної мережі ґендерної політики
(IGPN), Глобального договору ООН в Україні та Українського форуму
благодійників
Прагнення Фонду
Діяльність Українського жіночого фонду базується на переконанні, що
забезпечення реалізації рівних прав
жінок і чоловіків є запорукою
справедливого, гармонійного та успішного суспільства.
Фонд прагне допомогти організаціям громадянського суспільства, в першу
чергу – жіночим, відігравати активну роль у процесах розбудови
демократичного суспільства.
Цілі фонду:
 просування прав жінок та основних свобод через зміцнення жіночих
організацій громадянського суспільства;
 посилення участі громадськості у процесах прийняття рішень на різних
рівнях;
 підвищення уваги громадськості до питань різноманітності та ґендеру;
 сприяння консолідації жіночого руху як невід`ємної частини становлення
громадянського суспільства;
 залучення ресурсів для підтримки громадянського суспільства, зокрема
через сприяння розвитку культури філантропії
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Економічне посилення жінок
Партнер: програма демократичних грантів Посольства США в Україні
Визнаючи, що не може бути просування рівних прав для жінок в Україні без ліквідації
ґендерних прогалин у зарплатні, володінні бізнесом та визначенні політик, Український
жіночий фонд започаткував проект економічного посилення жінок, підтриманий
Посольством Сполучених Штатів в Україні.

Проект розпочався з форуму жінок-підприємниць, що відбувся в Києві 12 квітня 2013
року, “Жінки-підприємниці: наступна рушійна сила української економіки?” Понад 150
жінок – власниць малого та середнього бізнесу з усієї України відвідали цей одноденний
захід. Одна з перших українських зустрічей такого роду, Форум надав жінкам-підприємницям
можливість обмінятися досвідом, обговорити розвиток жіночого підприємництва в Україні,
створити мережі та партнерства з метою подальшої співпраці й взаємопідтримки та
розбудувати свої бізнес-навички і впевненість в собі, як у лідерах бізнесу та суспільства.
Форум також відвідали посадовці високого рівня, які небайдужі до розвитку жіночого
підприємництва в Україні. Одним з найважливіших надбань форуму було те, що жінки мали
можливість показати свій бізнес на мережевому базарі, що проводився весь день.
“Настав час для всіх жінок, включаючи українських жінок,
визначитись, чого вони прагнуть і як далеко вони готові
зайти. Якщо вони хочуть розбити скляну стелю, яка не
дозволяє їм дістатись до верху, вони повинні вимагати та
створювати можливості, вести за собою та добиватись
успіху….
Одним зі способів це зробити є створення асоціацій, які б
допомогли жінкам організуватись і стати сильнішими
провідниками кращого бізнес-середовища. Ось чому я високо
оцінюю роль подібних заходів – сьогодні ви можете почути
успішні історії та обмінятись ідеями з самими динамічними
жінками українського бізнесу.
Ми зібрались тут разом, і наша мета – переконатись, що ми маємо рівне представництво в
якості лідерів в нашій економіці, і що ми можемо отримувати результати, як рівні партнери. Ось
чому те, що ми робимо – на цьому форумі та в майбутньому – так важливо.”

Тара Зоненшайн, Заступник державного секретаря США з публічної дипломатії та зв'язків з
громадськістю.
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Дослідження
Після форуму в квітні УЖФ провів опитування його учасниць та інших жінокпідприємниць. Це опитування стало першим кроком до створення веб-ресурсу, який міг би
забезпечити майданчик для спілкування між жінками-підприємницями та менторства на
допомогу майбутнім власницям бізнесу.
Опитування стосувалось питань важливості мережування та співпраці, а також
готовності жінок ставати менторами (наставницями) для своїх менш досвідчених колег.
Також опитування містило запитання щодо можливих тем для майбутнього обговорення.
База даних
База даних, створена з понад 180 підприємниць з усіх регіонів України, містить
контактну інформацію, сфери бізнесу та інтерес.
Круглий стіл
Для продовження роботи, що розпочалась з форуму в квітні, Український жіночий
фонд організував 30 вересня круглий стіл під назвою “Що потрібно зробити, щоб жінки
стали наступною рушійною силою української економіки?” Жінки – власниці бізнесу, а
також інші зацікавлені особи зібрались разом, щоб визначити ключові стратегії для
посилення жіночого підприємництва в українській економіці.
Дніпропетровській Форум для жінок – власниць бізнесу
У листопаді 2013 року Український жіночий фонд виступив співорганізатором форуму
в Дніпропетровську для жінок – власниць бізнесу зі східних регіонів України.
Лідери бізнесу та уряду звертались до Форуму,
надаючи інформацію та натхнення жінкам – власницям
бізнесу. Програма Форуму також включала низку
навчальних
сесій
з
фінансів,
законодавчого
середовища, маркетингу, лідерства, та ефективних
комунікацій. На додаток, під час події була анонсована
перша соціальна мережа для українських жінокпідприємниць.
В своїй вітальній промові Посол США в Україні
Джеффрі Р. Пайєтт, наголосив:
“Назва
сьогоднішньої
зустрічі,
«Жінкипідприємниці – рушійна сила української
економіки?» має знак запитання. Але я вважаю,
що всі в цій кімнаті знають, що безперечною
відповіддю є гучне «Так»! Підприємці є рушійною
силою будь-якої економіки, а жінки були і є
недостатньо представленими в українському
економічному зростанні….”
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Посилення сільських жінок
Партнер: USAID
В рамках проекту «АгроІнвест», великого п’ятирічного проекту за
фінансуванням USAID, спрямованого на розвиток сільського
господарства в Україні, Український жіночий фонд проводить тренінги з
ґендерної чуйності для підвищення спроможності учасників проекту
визначати та вирішувати проблеми, пов’язані з ґендером, у сільському
розвитку.
Утвердження рівних прав для сільських жінок в Україні є
надзвичайно важливим, оскільки жінки
складають 53% сільського населення, але
страждають від ґендерної дискримінації
Софія Буртак,
через
відсутність
соціальної
тренер УЖФ
інфраструктури, яка могла б полегшити їх
життя, а також через існування ґендерних стереотипів.
У 2013 році майже 200 осіб взяли участь у 15
одноденних тренінгах, що були проведені в різних регіонах
України. На тренінгах місцевим діячам була представлена
концепція того, як рівне залучення жінок і чоловіків
позитивно вплине на соціоекономічний розвиток їх громад.
За допомогою інтерактивних вправ учасники й учасниці
змогли особисто відчути проблеми, з якими стикаються
сільські жінки і чоловіки, а також те, як ґендерна нечуйність
загострює ці проблеми. Були визначені основні ґендерні
дисбаланси і те, як вони впливають на сільський розвиток; Тетяна Бурага, учасниця тренінгу з
Кіровограду:
були створені партнерства між організаціями-учасницями.
Найважливішим результатом стало те, що в кінці дня “Нажаль, ґендерні аспекти в сфері
учасники й учасниці тренінгів складали плани дій для сільського розвитку все ще не є
пріоритетом. Проте, зараз я
вирішення ґендерних проблем в своїх спільнотах.
На другому етапі проекту, запланованому на 2014 рік, переконана, що кожна програма
розвитку сіла та кожне рішення влади
Український жіночий фонд забезпечуватиме для учасниць і повинні уважно перевірятись через
учасників тренінгів додаткове навчання та підтримку у ‘ґендерні окуляри', щоб процеси розвитку
насправді враховували всі верстви
впровадженні їхніх планів.
За враженням однієї з учасниць: Мене звати Іна. Я населення, на які впливають ці
програми."
мешкаю у селі у Вінницькій області та маю власний
туристичний бізнес. Тривалий час мені подобався мій бізнес, подобалось зустрічати гостей,
обслуговувати їх, показувати наші краєвиди. Але нещодавно я зрозуміла, що не маю можливостей
розвивати мій бізнес. Наш сільській голова є ворожим, а місцева рада також не схильна
підтримувати підприємництво. Я втомилась від цього та призупинила свою діяльність.
Але восени моя подруга запросила мене на тренінг. Що мені більше за все сподобалось – це люди.
Молоді люди з кооперативів щось обговорювали, сперечались, а потім планували. Там були і
старші чоловіки – голови сільрад. Я була вражена їхніми ідеями про наше сільське життя,
проблеми і стосунки, і подумала, що не всі адміністратори такі, як наш сільський голова, є й
нормальні люди. Крок за кроком протягом тренінгу я почала відчувати та думати інакше. Перше,
що я зробила, коли повернулась додому – написала власний тактичний план: що я робитиму для
розвитку мого підприємства. І зараз я виконала більшість завдань на 100%. Я оновила свою вебсторінку. Відвідайте, почитайте та приїздіть відпочити. І головне – не залишайте нас на самоті.
Запрошуйте нас на тренінги, які дають надію та самовпевненість.
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Посилення молодих жінок
Перший крок до успіху – Україна
Партнер: Фонд «Mama Cash»
Започаткована у 2006 році, програма «Перший крок до успіху» зосереджується на
створенні нової хвилі українських феміністок та майбутніх лідерок, підтримуючи дівчат і
молодих жінок у розвитку їх лідерських якостей та створенні змін
в своїх громадах.
Для визначення дівчат, які братимуть участь в програмі,
кожного року УЖФ оголошує всеукраїнський конкурс для дівчат і
молодих жінок на участь у написанні творчих робіт, що
відповідають на запитання: «Яким Ви бачите своє майбутнє? Як
Ви можете допомогти своєму місту чи селу? Який проект
допомоги своїй громаді Ви можете запропонувати?»
Переможниці конкурсу запрошуються на триденну зустріч у
Києві.
Цього року 20 переможниць конкурсу взяли участь у
зустрічі в Києві 27-29 червня. Дівчата відвідали Верховну Раду,
зустрілись з відомими жінками, взяли участь в тренінгах, увійшли
в мережу з іншими дівчатами-лідерками та презентували свої
ідеї проектів на користь громад. Повернувшись додому, вони
розробили проектні пропозиції та подали їх до УЖФ, щоб
отримати фінансування. П’ять міні-грантів було надано на
підтримку дівочих проектів у сфері розуміння обмежених
можливостей, розвитку місцевого самоврядування, питання
збереження навколишнього середовища, обізнаності з прав
людини та реалізації власних цілей і мрій.

“З власного досвіду я
зрозуміла, що треба завжди
йти вперед, ставити нові цілі
та досягати їх. Перший крок
може бути невпевненим, але
з ним приходять зміни,що є
безцінним досвідом нашого
життя.”
Белла Антонян-Шевчук,
переможниця 2011 року

Оскільки результати програми стають більш помітними, Наталія
Карбовська, голова правління, зазначає:
«Учасниць перших років програми вже сьогодні можна часто
побачити з екранів телевізорів, багато з них працюють в органах влади,
політичних партіях, багато створили свої громадські організації і
активно відстоюють свою життєву позицію і змінюють життя своїх
громад на краще. Однозначно всі вони вже успішні!»
«Ми не просто маса, якою можна керувати, і на яку можна
впливати. Ми – в першу чергу, громадяни з правами, які зараз
принижуються. Я хочу, щоб це усвідомив кожен.»
Анастасія Кулакевич, переможниця 2013 року.

Український жіночий фонд
вул. Артема, 79, офіс 38, Київ 04050, Україна, Телефон: (+38044) 568-5389, Факс: (+38044) 484-6205
E-mail: uwf@uwf.kiev.ua, http://www.uwf.kiev.ua

ПРОГРАМИ У 2013 РОЦІ

Посилення дівчат в Молдові – програма «Перший крок до успіху»
приходить в Молдову
Партнер: Фонд «Oak Foundation»
У 2013 році Український жіночий фонд розпочав свою успішну програму «Перший
крок до успіху» в Молдові. Базуючись на переконанні, що майбутнє країни залежить від
розвитку дівчат та молодих жінок – майбутніх лідерок, УЖФ шукав в Молдові мотивованих,
активних дівчат для участі в програмі.
Спочатку були визначені три молодих лідерки, які отримали
гранти на розповсюдження в Молдові інформації про програму
«Перший крок до успіху». В результаті проведених ними кампаній
та презентацій, флеш-мобів та іншої діяльності дівчата з усіх
регіонів Молдови взяли участь у конкурсі творчих робіт на тему «Я
знаю, з якими викликами стикаються жінки в моїй громаді, і я знаю,
як це подолати».
Наталія Ширбу
“Суспільство, де не
чути жіночих голосів,
не є менш жіночим, воно
є менш людським”.

Двадцять дівчат було обрано для участі у триденній зустрічі,
яка відбудеться в Кишиневі на початку 2014 року. На цьому заході
вони матимуть можливість розвивати свої лідерські навички,
познайомитись з іншими молодими лідерками та навчитись писати
й подавати пропозиції на фінансування своїх проектів на користь громади.
Мені завжди було цікаво, як великі лідери не втрачають мотивації
та продовжують боротись до кінця. А після вивчення книжок, фільмів та
історій життя я зрозуміла, що не існує спеціального рецепту лідерства –
основа успіху прихована в твоєму серці, у мріях, в які ти віриш, у справах,
які ти робиш.
Мене звати Аксенті Аура-Аліна, і, як казав Мартін Лютер Кінг, «В мене є
мрія». Чесно кажучи, все моє життя є низкою мрій, які крок за кроком
ставали реальністю та робили мене більш впевненою в тому, в що я
вірила. Успішні досягнення починаються з дитячих мрій.
Основна складність в реалізації своєї мрії – знайти мужність
продовжувати, коли майже все вже закінчено, а все, що тобі потрібно –
Аксенті Аура-Аліна,
це наполегливість та терпіння. Для жінок наполегливість та
впевненість у власних планах є ключовими поняттями та найскладнішим
переможниця програми
рівнями, які треба пройти, щоб стати справжньою лідеркою. Я знаю, що
мені вистачить амбітності, щоб продовжувати і не здаватись, навіть коли здається
неможливим знайти рішення. Для мене програма «Перший крок до успіху» - це не рішення, але вона
може стати ключем до дещо більшого за рішення, якщо я здобуду досвід, знання і контакти, які
проект може дати мені та іншим дівчатам-мрійницям. В цьому проекті я сподіваюсь зустріти
багато зразків для наслідування та прикладів того, як треба діяти. Я вірю, що, можливо, цей
проект допоможе не тільки мені чи моїй команді, але й навіть всій молоді.
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Посилення спроможності жінок Молдови: від змагання до співпраці
– розвиток жіночого руху в Молдові
Партнер: Фонд «Oak Foundation»
Визнаючи, що ґендерна рівність та посилення жінок є передумовою для успішного
розвитку нації, Український жіночий фонд зі своїм партнером, фондом «Oak Foundation»,
започаткував трирічний проект з розвитку і консолідації жіночого руху в Молдові та
посилення його ролі у просуванні жіночих прав і
демократичних реформ.
В Молдові працює біля 400 жіночих організацій,
але тільки чверть з них можна вважати ефективними.
Їм бракує ресурсів – людських та інших – для роботи з
проблемами ґендерної нерівності.
В якості першого етапу цього проекту у 2013
році УЖФ організував чотири тренінги з розвитку
організаційної спроможності для 42 жіночих
організацій в різних географічних районах Молдови.
На другому етапі проекту молдовські жіночі
“Ці тренінги – саме те, що нам потрібно
ОГС,
використовуючи
навички, які вони набули на
для розвитку спроможності наших
тренінгах, були запрошені подавати пропозиції в УЖФ
організацій. Нам потрібен цей розвиток.
на підтримку проектів допомоги вразливим жінкам чи
Дуже важливо знати і практикувати всі ці
жінкам у кризовій ситуації. У 2014 році п’ятнадцять
методи й інструменти. Завдяки новим
проектів будуть обрані та отримають гранти.
знанням я систематизувала все, що знала,
На кожному шестиденному тренінгу лідери ОГС
проаналізувала нашу попередню
мали
можливість
покращити свої навички розвитку
діяльність, і зараз краще розумію, як
організаційної спроможності. Тренінг включав сесії з
вдосконалити і гармонізувати наші плани
та майбутню діяльність.”
перегляду місій та стратегічних планів; вдосконалення
комунікаційної ефективності за допомогою навичок
маркетингу і соціального мережування, а також співпраці між організаціями; розвитку
навичок пошуку коштів; а також створення і впровадження кампаній з початкової стадії
формування до моніторингу і оцінки впливу кампанії.
Протягом чотирьох тренінгів в Молдові учасниці часто зазначали важливість співпраці
“Можливо, ви чули протягом тренінгів, що раніше
наші організації, навіть працюючи в одному районі та в
одному місті, не дуже співпрацювали. Кожна з організацій
була задіяна у власних проектах, сприймаючи інших швидше
як конкурентів, а не партнерів.
І я вважаю, що ці тренінги почали процес
обговорення спільних ідей та спільних дій.”

Зміна такого конкурентного ставлення почалась з
обговорень спільних ідей та спільних дій.
Після тренінгів результати цих обговорень
проявились в проектах, поданих з району Бельці на півночі Молдови. Три жіночих ОГС
представили проектні пропозиції, які перетинались та доповнювали роботу трьох різних
організацій. Така співпраця навряд чи була можливою до тренінгів, що проводив УЖФ.
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Посилення спроможності жінок протидіяти насильству
Partner: Sigrid Rausing Trust

Протягом другого року впровадження проекту, спрямованого на подолання проблеми
домашнього насильства в Україні, Український жіночий фонд продовжував надавати
підтримку десяти жіночим організаціям в дев’яти областях України, а також підтримувати
Національну гарячу лінію із запобігання насильства в сім’ї Центру «Ла Страда Україна».
44% українських жінок мають чи матимуть досвід домашнього насильства принаймні
один раз в житті, а 75% жінок, які постраждали від насильства, не звертаються за допомогою
до влади чи друзів та сім’ї, і навіть не кажуть нікому про скоєний проти них злочин. Десять
ОГС за фінансової підтримки УЖФ намагаються змінити цю статистику через кампанії з
підвищення обізнаності, безпосередню підтримку постраждалим та тиск на місцеві органи
влади задля впровадження законодавства щодо насильства в сім’ї.

У 2013 році ОГС провели в своїх областях круглі столи, на яких зібрались разом
представники державних надавачів соціальних послуг, правозахисних установ, медичних
працівників та представників ЗМІ для досягнення кращого розуміння проблем та укладання
договорів про співпрацю на підтримку постраждалих від домашнього насильства.
В багатьох областях були ініційовані медіа кампанії. Інформаційні матеріали,
розроблені УЖФ та ОГС широко розповсюджувались у громадських місцях. Статті в газетах,
радіопрограми та пости в соціальних мережах допомогли підвищити суспільну обізнаність
щодо проблеми та наявності безкоштовних послуг для жінок, яким потрібна допомога.
Безпосередні послуги отримали більш, ніж 1200
жінок, включаючи юридичні та психологічні консультації,
супровід у судових справах, медичну допомогу та інші.
В результаті роботи цих ОГС у 2013 році українські
жінки, які страждають від насильства в сім’ї, отримали
кращу можливість вдосконалити своє життя та розірвати
коло насильства. Організації-грантоотримувачі мали
можливість посилити свої стосунки з урядовими та
правоохоронними органами та збудувати співпрацю для
надання справжньої допомоги постраждалим.

Підвищення обізнаності
щодо послуг, доступних для
жінок у Дрогобичі, Львівська
область
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Національна гаряча лінія Центру «Ла Страда Україна» також змогла підвищити свою
спроможність завдяки підтримці від УЖФ. Протягом 2013 року гаряча лінія надала більше
5000 консультацій з питань домашнього насильства.
Спираючись на інформацію, надану організаціямигрантоотримувачами по роботі з постраждалими
від домашнього насильства, «Ла Страда» та
Український жіночий фонд ініціювали розробку
уніфікованої
методології
надання
послуг
постраждалим від домашнього насильства.
Ці
рекомендації
були
представлені
на
організаційній зустрічі мережі наприкінці 2013 року.
Discussing the standards
У 2014 планується продовжити розробку
рекомендацій
та
готувати
національне
обговорення. УЖФ запросив представників з Міністерства соціальної політики на цю
дводенну зустріч для обговорення шляхів офіційного затвердження і впровадження
стандартів надання послуг постраждалим від домашнього насильства.

Мене звати Ірина, і я прийшла в Центр, оскільки протягом 8 років я та мої двоє
дітей страждали від психологічного та фізичного насильства збоку мого чоловіка, який
зловживав алкоголем.
Завдяки допомозі Центру я змогла вирішити свої проблеми. Я забрала дітей та
пішла від чоловіка, зняла квартиру та
подала в суд на розлучення, аліменти й
розділ майна. Хоча мій колишній чоловік
робив все можливе, щоб залишити мене
без майна і без грошей, мені вдалося
виграти цю справу.
Дякуючи Центру я змогла вистояти
і почати нове життя разом з дітьми.
Зараз мої діти
добре
сплять і
насолоджуються життям; вони не
бояться повертатись додому і не бояться
втратити свою мати.
Я думаю, що головне з того, що для
мене зробили в Центрі - допомогли почати Mutual psychological support group, Kyiv
діяти. Раніше люди намагались допомогти
мені з грошима чи житлом, але потім я поверталась до чоловіка, і все починалось знов. А
зараз я більш впевнена в собі, мені є, де жити, і я впевнена, що завжди можу отримати
кваліфіковану допомогу.
Ірина, клієнтка Західноукраїнського Центру «Жіночі перспективи», Львів
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Посилення філантропії
2013 рік відкрив новий напрямок у пошуку коштів для Українського жіночого фонду.
Весною 2013 року УЖФ приймав двох волонтерів Корпоративного Сервісного Корпусу IBM.
Маючи на меті розширення фандрейзингової стратегії УЖФ через включення корпоративних
донорів, команда IBM витратила місяць на аналіз корпоративної філантропії в Україні,
розробку для УЖФ плану комунікацій з корпораціями та створення набору пропозицій, які
можуть бути представлені корпоративним донорам. Наприкінці цієї роботи команда IBM
представила УЖФ список рекомендацій з розбудови партнерств з корпораціями та профілі
потенційних ефективних партнерів. У 2014 році УЖФ планує продовжувати розвивати цю
фандрейзингову стратегію, тому подав пропозицію на подальшу методичну підтримку від
Корпоративного Сервісного Корпусу IBM.

2013 рік також був роком унікального та дуже приємного досвіду з фандрейзингу.
Цього року програма «Перший крок до успіху» була частково профінансована одною з її
колишніх учасниць. У 2006 році Оксана Квітка була одною з перших учасниць щойно
започаткованої програми «Перший крок до успіху». Натхненна своєю участю в програмі,
Оксана поступила на навчання до Києво-Могилянської академії вивчати політологію.
Сьогодні Оксана працює помічником Депутата у Верховній Раді. Вона стала менторкою в
програмі «Перший крок до успіху». Більш того, послухавши історії та ідеї учасниць 2013 року,
Оксана вирішила підтримати фінансово один чи два гранти, щоб продовжити просування
дівочого лідерства.
У 2004 році 16-річна Оксана Квітка приїхала з татом з Донецька в Київ,
щоб стати свідком Помаранчевої революції в Україні. Тоді вона вперше
побачила
Києво-Могилянську
академію
–
найпрестижніший
університет України – «і на головному будинку було червоним написано
‘Ми на страйку’. Я це побачила і сказала: «Я буду тут вчитись». Через
два роки вона взяла участь у програмі «Перший крок до успіху»
Українського жіночого фонду, і там знайшла заохочення і підтримку для
реалізації своєї мрії.
Для Оксани, яку участь в програмі «Перший крок до успіху» в 2006 році
надихнула досягти своєї мрії та вступити в Києво-Могилянську
академію, цей перший досвід відкрив дорогу до сьогодення. Вона отримала міні-грант на
проведення тренінгів для дівчат в своїй громаді, брала участь у низці національних та
міжнародних заходів, представляючи молодіжний жіночий рух України та стала активним
волонтерам УЖФ. Вивчення політології привело її в Верховну Раду України, де Оксана працює
помічником Депутата.
Як модель успішної учасниці програми «Перший крок до успіху», Оксана стала її ментором, і одною
з донорів. Вона вкладає власні кошти в програму – сім років тому організатори про це навіть не
мріяли – оскільки «я хочу допомогти змінити життя дівчат в Україні, як «Перший крок» змінив моє
життя».
Чи можна знайти історію успіху краще за ту, коли учасниця програми стає її донором?
Уривок за статті Барбари Візер, волонтера Корпусу Миру в УЖФ,
Опублікованої у Latest from Alliance global philanthropy blog
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Донори і партнери

Український жіночий фонд хоче щиро подякувати всім нашим
донорам і партнерам у 2013 році. Ваша щедра підтримка програм і
проектів УЖФ допомогла покращити якість життя жінок в Україні та
Молдові. Дякуємо.
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