


Інна Ящук
Хмельницька область

політика, освіта

Членкиня партії Об’єднання «Самопоміч», депутатка обласної ради
і голова гуманітарної комісії в Хмельницькій обласній раді , декан 
факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, докторка педагогічних наук, професорка, 
членкиня Міжнародної академії педагогічної освіти



« «Для мене Академія жіночого лідерства - це 
перш за все підтримка, знайомство з подіб-
ними мені жінками, які  хочуть змінити
світ навколо себе. 

Інна взяла участь в Академії жіночого лідерства для того, що поглибити свої 

знання з технологій та інноваційних підходів роботи з громадою. Також хотіла 

взнати більше про саморозвиток для того, щоб стати успішною 

жінкою-лідеркою і депутаткою обласної ради, а також відкрити школу 

лідерства для молоді.

Після навчання в АПісля навчання в Академії та отримання відповідних знань Інна розпочала 

роботу над створенням міжфракційного об’єднання жінок в Хмельницькій 

обласній раді, яка має сприяти ефективнішому вирішенню проблем жінок на 

обласному рівні, за прикладом міжфракційної групи депутаток Верховної ради 

та Вінницької обласної ради. Інна започаткувала діючий гурток «Ґендер чи 

тендер» у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Як декан 

факультету початкової освіти та філології, сприяла викладанню ґендерної 

пепедагогіки на факультеті. Є науковим керівником декількох аспірантських робіт 

на тему ґендерної політики. З вересня 2016 відкрила дитячу кімнату в Академії 

спільно з Лабораторією гуманної педагогіки та з гуртком «Ґендер чи тендер», 

які вона очолює. 

Хмельницька областьІнна Ящук



Для мене це дуже сильна мотивація. В цей період свого життя я відчуваю, 

що я на своєму місці та роблю все, щоб бути достойним прикладом жінки

в пв політиці та в громадській діяльності, своїми діями та словами показувати 

гідний приклад, мотивувати і об’єднувати таких як. Будь-яка зустріч в колі 

учасниць Академії мотивує та дає нові ідеї. Я сама викладаю, тому будь-яку 

можливість поглибити власні знання сприймаю як подарунок, а не як просто 

як звичайний процес. Я намагалася не випускати жодної деталі з тої 

інформації, яку нам дали під час проекту - все запам’ятовувала та 

записувала. Потім часто було таке, що відповіді на свої питання часто 

шушукала в зошиті, який залишився з Академії».

Інна є членкинею об’єднання «Всеукраїнська жіноча ініціатива», до якого

вона доєдналася під час реалізації проекту Академія жіночого лідерства.

Вона прагне активно долучатися до роботи об’єднання та розвивати мережу 

жінок-лідерок.  

Хмельницька областьІнна Ящук



Громадська діячка з понад 15-річним досвідом, членкиня 
громадської організації молодіжний простір «ПораДій» (Самбір), 
членкиня партії «Сила Людей», працює в Українському 
Католицькому Університеті

Юлія Кокоячук
Львівська область

політика, громадська діяльність



Під час участі у Академії Юлія хотіла поглибити свої знання з політичної

та громадської діяльності, ґендерної рівності, розвинути навики політичної 

діяльності та проведення політичних кампаній для того, щоб стати депутаткою. 

Під час навчання в Академії очолювана Юлією громадська організація 

молодіжний простір «ПораДій» змогла залучити зовнішнє фінансування

та реалізувати проект «Формування молодіжної політики міста Самбора

і Крамі Краматорська». В рамках діяльності організації Юлія також провела низку 

тренінгів з ґендерної рівності, використовуючи отримані під час Академії 

знання. Юлія вважає, що підвищення обізнаності молоді щодо питань 

ґендерної рівності одне з найбільш вагомих аспектів діяльності громадських 

організацій в невеликих містах. «Я спостерігаю, що в великих містах ґендерні 

питання хоч якось піднімаються. Але у невеликих містечках ґендерна 

тематика досі не є на порядку денному. Ми, у Самборі, поставили собі за 

мету мету це змінити. Академія значно вплинула на мій світогляд в цьому 

питанні і я хочу розповсюджувати отриману інформацію далі», говорить 

вона. Юлія також передає свої знання з ґендерної рівності та мобілізації 

громад своїм колегам по громадській організації, більшість з яких також 

жінки. «Мої колеги по громадській діяльності це, здебільшого, жінки.

Я усвідомлюю, що отримавши велику кількість знань під час навчання

в Академії, я маю ці знання розповсюджувати далі, передавати їх своїм 

колегам та колєжанкам. Я часто проводжу невеликі навчальні сесії

та ділюся отриманою інформацією. Я рада, що змогла бути частиною 

Академії, Вона дала мені щось дуже добре та світле.

І я відчуваю, що маю розповсюджувати це далі».

Юлія Кокоячук Львівська область



Під час навчання в Академії, учасниці з Львівської області вирішили, що на 

обласному рівні вони мають об’єднати зусилля, для ефективнішої реалізації 

власних громадських ініціатив в області. Спільними зусиллями вони вже 

реалізували кілька проектів. Юлія також є членкинею об’єднання 

«Всеукраїнська жіноча ініціатива», до якого вона доєдналася під час

реалізації проекту Академія жіночого лідерства.   

««Участь у Академії - це надзвичайно позитивний досвід. Це комунікація, 

генерування нових ідей, взаємопідтримка одна одної. Внаслідок цієї унікальної 

жіночої синергії народжується цілісний продукт, який може ефективно 

вирішувати ті чи інші питання.

 

До цього я не приділяла цьому значної уваги, але зараз розумію, що це 

надзвичайно важлива тематика. Зараз я абсолютно точно можу сказати,

щщо мої колєжанки з Академії  - це моя мотивація та підтримка. Тут відсутня 

конкуренція, а є солідарність та велике бажання робити зміни. Якби не було 

цього проекту, ми би ніколи не знали про існування одна одної. Тепер, разом

з колєжанками, ми можемо творити зміни разом».

« «Академія, це, напевно, перший цілісний захід, 
який дав мені можливість зрозуміти
та розібратися у ґендерних питаннях...

Юлія Кокоячук Львівська область



Роксолана Барчук
Івано-Франківська область

державна служба

Косівська міська рада,
членкиня громадського руху «Свій за свого»



Знання, які Роксолана отримала під час навчання в Академії, допомогли їй 

створити громадську організацію «За покликом серця». Статут та установчі 

документи організації Роксолані допомогла розробити її менторка, з якою

вона працювала в рамках Академії жіночого лідерства.  Менторка також 

сприяла розробці стратегії організації та бачення її роботи. Окрім того 

Роксолана долучилася до створення благодійного фонду «Дім для друга»,

який займається який займається допомогою безпритульним тваринам. Створення фонду стало 

можливим завдяки консультаціям іншої учасниці Академії, які розповіла як 

правильно організувати притулок для бездоглядних тварин та збір коштів на 

його утримання. 

Я Я хочу активно долучатися до роботи мережі, яку ми сформували - 

Всеукраїнської жіночої ініціативи. Мережа - це не лише потужний 

інструмент для просування та адвокації наших ідей, але іще і можливість 

шукати активних жінок-лідерок, гуртувати їх та об’єднувати. Для мене

це важливо як для жінки-лідерки».

« «
Для мене найважливіше в Академії - це мої 
подруги. Ти попадаєш у середовище жінок,
які є успішними кожна в своїй сфері.
І якщо тобі потрібна консультація, 
інформація чи просто дружня підтримка
- це перші жінки, до яких ти звернешся. 

Івано-Франківська областьРоксолана Барчук



Роксолана також стала однією з членкинь об’єднання «Всеукраїнська жіноча 

ініціатива», яке було створене учасницями Академії жіночого лідерства,

та активно долучається до роботи однієї з робочих груп об’єднання. 

Івано-Франківська областьРоксолана Барчук



Олена Полховська
Київська область

громадська діяльність, бізнес

Займається ріелторським бізнесом та громадською діяльністю,  
очільниця проекту «Інтеграція громадян з окупованих територій», 
членкиня громадської платформи політичної партії Об’єднання 
«Самопоміч», у 2015 році балотувалася до Київради



« «Академія дала мені багато практичних 
навичок: як говорити, як давати інтерв’ю. 
Проте, навіть отриманих знань було б не 
достатньо, якби я не зустріла тих людей,
які долучились до проекту Академії. 

Олена хотіла пройти навчання в Академії для того, щоб отримати нові знання, 

вміння та навички з політичної діяльності для використання у власній 

політичній діяльності. Академія дала Олені не лише потрібні знання, але

і стала значним поштовхом для активізації політичної та громадської діяльності.

У 2015 році вона провела успішну виборчу кампанію до Київради та почала 

працювати над новим проектом з жіночого підприємництва. Для Олени участь 

в Академії стала джерелом корисної інформації, нових ідей та знайомств.

У 2016 році У 2016 році Олена долучилася до створення об’єднання «Всеукраїнська жіноча 

ініціатива», яке було започатковано учасницями Академії жіночого лідерства.

«В громадську діяльність я перейшла з бізнесу - я володіла агенцією 

нерухомості. Після Революції Гідності все змінилося - я почала працювати

в громадському секторі та займатися різноманітними цікавими проектами. 

На моєму прикладі я відчула, що Академія жіночого лідерства дає 

надзвичайну підтримку тим, хто, як і я, перейшов в громадський сектор

з інших сфер діяльності.з інших сфер діяльності.

Київська областьОлена Полховська



Коли ти маєш такий широкий список контактів, то по-іншому дивишся

на нові виклики, тобі легше структурувати діяльність, долучити людей

в свої проекти. Навіть після закінчення проекту ми продовжуємо працювати 

спільно, оскільки відчули, яка сила ховається у солідарних та злагоджених 

діях».

Київська областьОлена Полховська



Юлія Чирюк
Дніпропетровська область
громадська діяльність

Громадська діячка, займається
допомогою онкохворим



« «Академія жіночого лідерства стала для мене 
надзвичайним поштовхом: мобілізувала мене, 
повернула до активного життя, надала
нові сенси і нову інформацію.

Участь в Академії була важливою для розвитку особистісних та професійних 

якостей Юлії. Використовуючи знання, отримані під час навчання в Академії, 

вона змогла активізувати кампанію щодо збору коштів для онкохворих, а також 

співпрацю з місцевою владою. Окрім того участь в Академії відіграла важливу 

роль у зміцненні самооцінки Юлії, соціо-психологічної реабілітації після 

хвороби, та посилення її вмінь та ідей як громадської діячки.

«Пси«Психологічно діагноз онко є надзвичайно важким. Інколи від хворого 

відвертаються навіть найближчі люди - це відбувається в той момент, 

коли як раз найбільше потрібна підтримка - як моральна так і фінансова. 

Ми намагаємося не кидати людей - ми постійно їм допомагаємо.

Ми прагнемо допомогти всім - дітям, чоловікам та жінкам. Якщо у нас

є мє можливість - проводимо акції щодо збору коштів, працюємо з місцевими 

депутатами. Я сама пройшла цей шлях і знайшла в собі сили не лише 

вилікуватися, а і допомагати іншим.

Після лікування я була в депресивно-пригніченому стані - не встигла відійти 

від шоку.  

Дніпропетровська областьЮлія Чирюк 



Приклад Юлії показує, що громадська робота з вразливими категоріями 

населення потребує більше емоційного ресурсу та практичних навичок:

їй вкрай бракує однодумиць, які б фахово і завзято працювали над

допомогою онкохворим в регіоні разом з нею.

«Зараз я залучаю до роботи організації більше м«Зараз я залучаю до роботи організації більше молоді, оскільки вважаю, що 

сучасні молоді люди мають безліч нових ідей та інструментів, які ми могли 

б використовувати для допомоги онкохворим. Я хочу розширяти горизонти 

діяльності організації та залучати більше волонтерів та однодумців.

Я вдячна Академії за отримані знання та мотивацію рухатись вперед».

Дніпропетровська областьЮлія Чирюк 



Наталія Гуржій
Черкаська область

державна служба, громадська діяльність

Працює в Худяківській сільській раді та в органах
місцевого самоврядування



Метою участі в Академії жіночого лідерства для Наталі було поглиблення знань 

необхідних для громадської діяльності, а також покращення навиків і вмінь

з політичної діяльності. Після участі в проекті Наталія, разом з колєжанками 

створила громадську організацію з сільського зеленого туризму та організовує 

навчання сільських дітей англійській мові. Вона змогла розвинути навики 

написання грантових пропозицій та активно застосовує їх для пошуку 

фінансування для реалізації запланованих проектів.

«Я працювала депутат«Я працювала депутаткою сільської ради два скликання, але у 2015 році 

вирішила не переобиратися. Я зрозуміла, що хочу працювати на трохи 

іншому рівні, щоб не лише за свій округ відповідати, а працювати разом

з громадою на спільне благо. Я вже довго працюю в органах місцевого 

самоврядування тому знаю всі проблеми. Для того, щоб вирішити ці 

проблеми ми створили громадську організацію. Цьому сприяла моя участь

в Ав Академії жіночого лідерства та моя робота з менторкою. Ми активно 

розвиваємо сільський туризм - організовуємо фестивалі, ярмарки, цікаві 

події».

Громадський рух дуже слабо розвинений у сільській місцевості Черкащини. 

Наразі Наталія Гуржій є його рушійною силою. Вона не лише займається 

стратегічним розвитком громадської організації та пошуком коштів, але

й передає свої знання мй передає свої знання молодшим політикиням і громадським активісткам, 

щоб збільшити коло однодумиць і досягти більшого прогресу в соціальному 

розвитку с. Худяки. У 2016 році Наталя долучилася до створення об’єднання 

«Всеукраїнська жіноча ініціатива», яке було започатковано учасницями 

Академії жіночого лідерства. 

Черкаська областьНаталія Гуржій



« «Всі отримані під час навчання в Академії 
знання я використовую на практиці.
І не лише я, але і мої колєжанки, з якими
я поділилась отриманою інформацією.  

В рамках об’єднання вона прагне посилити комунікацію з іншими учасницями 

та розвивати спільні ініціативи та проекти.

Спільними зусиллями ми хочемо розвивати свою громаду та зробити її 

дійсно процвітаючою та сучасною. І я впевнена, що після Академії, 

використовуючи набуті знання та контакти, ми зможемо це зробити». 

 

Черкаська областьНаталія Гуржій



Ліля Микитенко
Херсонська область

політична і громадська діяльність

Голова Дніпрянського осередку БПП «Солідарність», депутатка міської 
ради, голова постійної депутатської комісії з гуманітарної політики, 
освіти та охорони здоров’я



Лілія, успішна громадська та політична діячка, під час участі в Академії  

жіночого лідерства відкрила для себе сутність ґендерної проблематики

та її актуальність в українському суспільстві.

«Працюючи в багатьох сферах я ніколи серйозно не обдумувала ґендерну 

тематику. Але сесії Академії жіночого лідерства змусили поглянути на 

проблему ґендеру з зовсім іншої перспективи. Ми багато спілкувалися на

цю тецю тему з моєю менторкою - вона надіслала мені багато літератури про 

ґендер в школі, про ґендерні питання серед дітей та виховання. Таким чином 

я відкрила для себе новий світ. Далі я зрозуміла, що якщо для мене ця тема 

була новою, то і для багатьох жінок в нашому місті проблема ґендеру так 

само буде відкриттям. Для проведення інформаційно-освітніх кампаній та 

акцій я вирішила об’єднати небайдужих активістів та активісток,

і започаткувати громадську організацію. Я спостерігаю, і започаткувати громадську організацію. Я спостерігаю, що у нас є багато 

жінок, які є надзвичайно талановитими, розумними, креативними. Але вони 

не проявляють себе, поринуті в побут та поточні проблеми. От саме цих 

жінок мені хотілося б підтримати, дати їм впевненість, що вони комусь 

потрібні, мотивувати їх. Я маю значний досвід політичної та громадської 

діяльності, на місцевих виборах у 2015 році разом зі командою ми набрали 

найбільше голосів серед всіх кандидатів, які балотувалися в міську раду. 

Саме тоСаме тому я переконана в тому, що кожна з нас має зрозуміти свою 

причетність до того, що відбувається навколо і що в наших силах все 

змінити, на щось вплинути». 

Херсонська областьЛіля Микитенко



« «Я активно долучаюся до розбудови мережі 
учасниць Академії та сподіваюся одного дня 
ми постанемо як впливовий та потужний 
жіночий громадських рух.   

Наразі Лілія зосереджує свою увагу на реєстрації жіночої громадської 

організації та фандрейзингом для будівництва шкільного стадіону. Останній

є спільним проектом міської влади та донорських організацій, створеним

за її ініціативи та сприяння. 

«Я вдячна Академії жіночого лідерства за те, що я глибше розумію ґендерну 

проблематику і бачу шляхи вирішення певних її аспектів. Надзвичайно 

цінними для мене є знайомства, які я отримала під час проекту. Ми спілку-

ємось з учасницями та тренерами, часто допомагаємо одна одній.ємось з учасницями та тренерами, часто допомагаємо одна одній.

 

Херсонська областьЛіля Микитенко



Оксана Жолнович
Львівська область

політична і громадська діяльність

Грмоадсько-політична діячка, членкиня політичної партії
«Сила людей», доцентка кафедри соціального права,
практикуючий адвокат



Під час навчання в Академії жіночого лідерства Оксана хотіла вдосконалити 

свої лідерські та організаційні навички, розширити знання із залучення 

ресурсів у громадській і політичній сферах, розширити контакти з іншими 

жінками-лідерами на всеукраїнському рівні, а також отримати додаткові 

навики залучення жінок до активної політичної та громадської діяльності.

«Ба«Базуючись на своєму досвіді та отриманих під час навчання в Академії 

знаннях, я проводжу навчальні сесії для активістів, які працюють на 

місцевому рівні. Під час сесій ми розглядаємо основні моменти правильної 

організації громадського контролю за діяльністю влади на місцевому рівні, 

проведення акцій та заходів, взаємодію з органами влади тощо. Як юристка 

та практикуючий адвокат я на практиці знаю, що таке звернення, як їх 

можна використовувати в роботі громадських та партійних активістів,

як зробити адвояк зробити адвокасі кампанію максимально ефективною.

Серед моїх пріоритетів зараз - реалізація адвокасі кампанії в контексті 

освітньої реформи, а саме принципів взаємодії батьків та освітніх 

навчальних закладів в форматі створення батьківських наглядових рад.

Цій проблематиці приділяється мало уваги, проте вона є надзвичайно 

важливою - адже ширше включення батьків в комунікацію з навчальними 

закладами також є важливим компонентом громадського контролю.

На місНа місцевому рівні це можливо зробити вже зараз, головне - правильно

все організувати».

В планах Оксани робота з надважливою місцевою реформою, а саме 

транспортної системи Львова.

Львівська областьОксана Жолнович



До цього мої прагнення були доволі хаотичними, я ніколи не сідала і не 

обдумувала свої цілі та наперед не будувала стратегії їх досягнення.

Все відбувалося доволі інтуїтивно. 

На проекті я На проекті я зустрілася з багатьма іншими жінками-лідерками, пропустила 

через себе їх життєві історії. Я зрозуміла, що всі мої колєжанки в той чи 

інший момент проходили через ті ж самі сумніви, які я мала в своїй роботі 

та своєму житті. Можливість зрозуміти, що ти в цьому не одна - це вже 

дуже багато. Спільними зусиллями подолати ці сумніви - це ще більше. 

Під час навчань АПід час навчань Академії та постійного спілкування з учасницями я змогла 

створити свій план діяльності, розробити кроки до поставлених цілей, 

розставити акценти. Все вималювалося в одну картинку. Зараз я зовсім 

по-іншому ставлюся до планування свого життя та роботи і щаслива від 

того, що маю в цьому підтримку цілої мережі учасниць Академії».

ООксана стала однією з співзасновниць об’єднання «Всеукраїнська жіноча 

ініціатива», мережі учасниць Академії жіночого лідерства, яка має на меті 

підтримувати та посилювати жінок в усіх сферах.

 

« «Я впевнена, що участь в Академії жіночого 
лідерства, у сукупності з іншими
факторами, перевернула моє життя. 

Львівська областьОксана Жолнович



Оксана Смольникова
Сумська область

громадська діяльність

Голова обласної ГО «Батьки онкохворих дітей-інвалідів»



Оксана займається розвитком ГО «Батьки онкохворих дітей-інвалідів». Після 

проходження навчання в Академії жіночого лідерства вона зрозуміла, що як 

жінка-лідерка та як громадська діячка має розширяти сферу діяльності своєї 

організації. Оксана збільшує кількість активістів та волонтерів, а також успішно 

делегує повноваження у керівництві піднапрямками організації іншим 

небайдужим.

««До Академії у нас все проходило стихійно - ти працюєш, до тебе приходять 

люди, яким болить те ж саме, що і тобі. Ти намагаєшся долучитися до 

вирішення їх проблем. Врешті-решт виходить, що ти тягнеш на собі все, 

намагаєшся контролювати всі проекти. Але довго протриматись так

не виходить. Поспілкувавшись з дівчатами та пройшовши навчання

я зроя зрозуміла, що лідерка це не та, що втручається в кожну деталь та прагне 

все проконтролювати. Щоб бути лідеркою треба систематизувати 

діяльність, вміти довіряти людям та включати їх в свою діяльність.

Зараз я делегую частину власних повноважень та бачу хто може взяти

яку частину роботи на себе. Це розвантажує мене, дає можливість 

зосередитися на власних завданнях та робити їх якісніше». 

ООксана активно застосовує набуті під час навчання в Академії жіночого 

лідерства знання та навики зі стратегічного планування, активізації 

громадянського суспільства та жіночого лідерства в роботі своєї організації, 

об’єднуючи жінок лідерок для роботи над спільною справою.

Сумська областьОксана Смольникова



Академія дала можливість по-іншому подивитися на свою роботу. Я вже 

бачу з ким я можу співпрацювати, з ким, як і з якої позиції комунікувати. 

Тобто зараз я більше звертаю увагу на те, як я комунікую з людьми і який 

результат я від цього отримую. Я тішуся з того, що ми, разом з іншими 

учасницями проекту, змогли створити об’єднання жінок-лідерок 

Всеукраїнську жіночу ініціативу і впевнена, що разом ми зможемо багато 

чого досягнути».

ООксана є членкинею об’єднання «Всеукраїнська жіноча ініціатива»,

до створення якого вона долучилася під час реалізації проекту Академія 

жіночого лідерства.   

 

«

«

Академія жіночого лідерства спряла моєму 
особистісному зростанню, розширенню мого 
світогляду. Я стала впевненішою в собі, 
відпрацювала нові цілі та працюю над їх 
досягненням. Проблеми перестали бути 
проблемами, а стали задачами, які потрібно 
вирішити і, бажано, з найменшими 
втратами.  втратами.  

Сумська областьОксана Смольникова



Світлана Євченко
Житомирська область

громадська діяльність, державна служба

Працює головною спеціалісткою управління сімї, молоді та спорту 
Житомирської міської ради, членкиня Житомирської обласної 
молодіжної громадської організації «Паритет» сертифікована 
тренерка з ґендерної політики та експертка з ґендерного 
бюджетування



« «Академія жіночого лідерства стала для мене 
можливістю подивитися на мої знання та 
діяльність по-іншому, переглянути ті 
питання, які я вважала вже давно
вирішеними для себе. 

Від програми Світлана очікувала поглиблення знань з інструментів лобіювання 

та проведення успішних інформаційних кампаній, підбору та згуртування 

команди, а також налагодження міжнародних зав’язків для громадських 

організацій. 

Часто цьоЧасто цьому сприяли не стільки презентації тренерів, скільки обговорення, 

які були в процесі роботи. Було надзвичайно важливо почути досвід різних 

учасниць з різних обласних центрів, містечок, селищ. Це зріз того, які думки 

панують в нашій країні, зріз активності, зріз готовності до змін».

З моменту участі в Академії жіночого лідерства, Світлана разом з колежанками 

з ГО «Паритет» втілила низку ініціатив щодо підвищення поінформованості про 

ґендерну рівність серед державних службовців, учнів та населення загалом. 

Ми зробили та презентували ґендерний портрет оМи зробили та презентували ґендерний портрет області. Ця кропітка та 

довготривала роботи зацікавила представників міської влади та депутатів 

- зараз ми розпочинаємо  ширшу співпрацю з ними з цього питання. Крім 

того, ми розробили програму розвитку позашкільної освіти, в яку ми 

включили ґендерний компонент.

Житомирська областьСвітлана Євченко



До свята 8 березня ми розробили рекомендації для фахівців та начальників 

управлінь та департаментів, які вітають жінок-підлеглих з цим святом. 

Адже 80% штату міської ради  - це жінки. Ми рекомендували утриматися 

від стереотипних та сексистських вітань по відношенню до жінок, на 

кшталт «любі», «милі», «ніжні», «надихаючі чоловіків на роботу».

Бо у разі таких привітань виглядає так, що чоловіки працюють, а жінки 

сидять і надихають їх на роботу». 

СвіСвітлана не лише сама пройшла навчання в Академії, але, під час другого циклу 

проекту, стала менторкою для наступних учасниць. Отримані знання і досвід 

Світлана активно використовує в своїй роботі як на державній службі, так

і в громадській організації. В рамках сформованого об’єднання випускниць 

Академії жіночого лідерства - «Всеукраїнська жіноча ініціатива» вона також 

надає експертну підтримку своїм колежанкам із Академії.

Житомирська областьСвітлана Євченко



Неля Ковалюк
Житомирська область

політична і громадська діяльність

Голова Житомирської обласної громадської організації людей
з інвалідністю «Молодь. Жінка. Сім’я», депутатка Житомирської 
міської ради VI скликання



Неля взяла участь в Академії жіночого лідерства маючи значний багаторічний 

досвід громадської та політичної діяльності. Під час навчання вона вкотре 

балотувалася до Житомирської міської ради та активно цікавилася питаннями 

формування громадського та політичного іміджу жінок з інвалідністю в Україні, 

роллю жінок у прийняті інклюзивних рішень, залученню більшої кількості  

жінок до громадської діяльності та політиці. 

«Справа всього мого життя - підтрим«Справа всього мого життя - підтримкою жінок з інвалідністю і матерів які 

виховують та мають дітей з інвалідністю. Адже я прекрасно розумію, що

ці жінки та діти -  найдискримінованіша частина нашого суспільства.

Часто вони навіть не мають змоги вийти зі своїх домівок та елементарно 

захистити свої інтереси чи донести до відповідних органів свої проблеми.

Їх стримують різні бар’єри - інституційні, фізичні, ментальні. 

Я Я була депутаткою Житомирської міської ради VI скликання, проте не була 

переобрана. Але я з гідністю можу сказати, що я була тою депутаткою,

яка постійно працювала з людьми. Коли я проводила передвиборну кампанію 

мені було не соромно йти до виборців, бо я чітко могла перелічити, що саме 

зробила. Звісно, мені прикро, що не всі виборці гідно оцінили мою роботу.

Але я зрозуміла найголовніше - навіть якщо моя робота допомогла одній 

жінці, чи одній дитині - я все роблю правильно».

Під час АПід час Академії найбільшим здобутком Нелі стало розуміння ґендерних 

проблем в українському суспільстві.

Житомирська областьНеля Ковалюк



«До участі в Академії я ніколи не задумувалася, що дискримінація жінок 

настільки заглибилася в наше суспільство. Мені потрібен був час, щоб

це зрозуміти. Тепер в своїй роботі я завжди беру до уваги ґендерний аспект.

Всі учасниці Академії різні, але у кожної є чому навчитися. Мене це тішить

і надихає. 

 

Житомирська областьНеля Ковалюк



Анжела Близнюк
Дніпропетровська область

бізнес, громадська діяльність

Голова громадської організації «Нікопольська агенція регіонального 
розвитку», яка займається впровадженням проектів економічного 
розвитку в місті Нікополь; голова жіночої ради в місті Нікополь, 
членкиня благодійного фонду підтримки та розвитку громади 
нікопольського району «Меценат»



Під час участі в проекті Академія жіночого лідерства Анжелі вдалося втілити

в життя багато ініціатив, зокрема створити жіночу раду в м. Нікополь, втілити 

три проекти, розробити проект з інтеграції внутрішньо переміщених жінок

в місті Нікополі та отримати фінансування для цього проекту від міжнародного 

донора.

«А«Академія жіночого лідерства відкрила для мене цілий світ нових проектів 

та ідей. Зокрема, створення жіночої ради в місті Нікополь та ті проекти які, 

я зараз реалізовую, я тісно обговорювала зі своєю менторкою, яка

наштонаштовхнула мене на низку цікавих та важливих стратегічних рішень. 

Новостворена жіноча рада активно включилася в роботу. Ми вже провели 

опитування громадської думки з питання формування стратегії міста 

Нікополя до 2020 року. Зокрема, опитали 1167 молодих людей. Також ми 

активно долучаємося до формування бюджету міста на наступний рік. 

Разом з іншими жіночими організаціями прагнемо зробити бюджет 

максимально ґендерно орієнтованим. Для цього активно беремо участь

у розгляді проекту бюду розгляді проекту бюджету, долучаємося до його обговорення та 

співпрацюємо в цьому питанні з депутатами. Ще один напрямок нашої 

роботи зараз - здоров’я жінок та розвиток інфраструктури міста.

Адже зараз ніхто не думає, чи комфортно жінці пересуватися з одного кінця 

міста в інший громадським транспортом, забирати дитину зі школи

чи дитячого садчи дитячого садка, везти коляску і т.п. До розгляду цього питання ми 

намагаємося долучити всіх зацікавлених сторін, а також вивчити 

позитивний досвід інших міст та країн.   

Дніпропетровська областьАнжела Близнюк



«
«

Я впевнена, що знання, які мені дала Академія, 
успішні практики, якими поділилися зі мною 
дівчата, моя робота з менторкою - все це 
допомогло мені сформувати та структуру-
вати свою діяльність, розпрацювати нові 
амбітні плани та розпочати їх досягнення. 

Ще один потужний проект, який ми зараз розпочинаємо - це створення 

першого регіонального коворкінг-центру для жінок-переселенок

в Дніпропетровській області. Наразі ми ведемо перемовини з донорами

і сподіваємося, що найближчим часом ми почнемо його реалізацію.

Я щаслива, що була учасницею Академії та продовжую долучатися

до діяльності мережі випускниць «Всеукраїнська жіноча ініціатива». 

 

Дніпропетровська область Анжела Близнюк



Руслана Римарська
Львівська область

громадська діяльність, політична діяльність, бізнес

Членкиня ГО «Реформи разом», а також ще БФ «Єдина родина»,
має бізнес з виробництва хліба під назвою «Будьмо здорові» 



Руслана займається бізнесом та громадсько-політичною діяльністю. Здобула 

ступінь кандидатки економічних наук за спеціальністю «Світове господарство 

та міжнародні відносини».

СерСеред інтересів Руслани - активізація молодіжного руху, ґендерна тематика, 

реформа децентралізації. Участь в Академії жіночого лідерства дала їй не лише 

практичні знання та навики, але й спряла розвитку співпраці з іншими 

громадськими організаціями та експертками Академії: спільними зусиллями 

вони вже встигли реалізувати низку проектів.

Під час навчання в АПід час навчання в Академії жіночого лідерства організація «Реформи разом», 

яку очолює Руслана, отримала підтримку з боку Європейського Союзу на 

реалізацію масштабного проекту «Розвиток громад через стратегічне 

планування», що має на меті підтримати об’єднані громади Львівської області. 

В рамках проекту був проведений Всеукраїнський форум сталого розвитку 

громад, під час якого були обговорені перспективи впровадження реформи 

децентралізації в Україні та підписаний меморандум про співпрацю у сфері 

піпідтримки об’єднаних громад між багатьма українськими організаціями та 

членкинями Академії. Серед планів Руслани – створення ґендерного портрету 

Львівської області та розвиток об’єднання «Всеукраїнська жіноча ініціатива», 

до якої вона доєдналася під час участі у проекті Академія жіночого лідерства 

Разом з іншими учасницями проекту Академії Руслана також працює над 

питаннями активнішого залучення молоді в громадсько-політичну діяльність. 

Львівська областьРуслана Римарська



«

«

Зараз найбільшою цінністю для мене є люди,
з якими я зустрічаюся на своєму шляху, 
особливо колєжанками, з якими ми разом 
навчалися в Академії. Чудово, коли разом
з однодумцями можеш успішно реалізовувати
амбітні та масштабні проекти. 

Але крім того Академія - це підсилення жіночої синергії. Це коли між 

жінками-лідерками немає конкуренції, а є взаємопідтримка. Після проекту

я отримала велике натхнення, яке вилилось в нові ідеї та мотивацію

для подальшої роботи».

 

Львівська область Руслана Римарська



Людмила Латишева
Луганська область

державна служба, громадсько-політична діяльність

Заступниця голови Новопсковської селищної ради, входить
до складу адміністрації новоствореної громади, членкиня
ГО «Моя Новопсковщина», керівниця секретаріату районного 
осередку партії БПП «Солідарність»



Людмила - заступниця голови Новопсковської селищної ради (Луганська 

область), входить до складу адміністрації Новопсковської об’єднаної 

територіальної громади, засновниця та членкиня ГО «Моя Новопсковщина», 

активна політична діячка. У 2015 році Людмила долучилася до створення 

Новопсковської територіальної громади – першої об’єднаної громади

в Україні, яка була остаточно зареєстрована в липні 2015 року. 

ВиВикористовуючи знання та навики (комунікація, фандрейзинг, мобілізація 

громади), отримані в рамках навчання в Академії жіночого лідерства, 

Людмила, разом з колегами, створила стратегію розвитку Новопсковської 

територіальної громади та отримала грант від міжнародної організації на

її втілення. За ці кошти у 2016 на території громади було встановлено 6 нових 

дитячих майданчиків, відремонтовані дороги і тротуари. Наприкінці 2015 року 

Людмила була нагороджена Орденом Княгині Ольги за значний внесок

у розвиу розвиток самоврядування та децентралізації. Наразі вона активно 

долучається до налагодження процесів децентралізації в громаді, бере

участь в освітніх проектах та програмах, що спрямовані на обмін досвідом

з громадськими організаціями, адміністраціями інших громад і областей. 

Людмилу особливо цікавлять питання створення жіночих об’єднань та 

підвищення участі жінок-лідерок в політичний та громадській діяльності.

Саме Саме тому вона сама проводить інформаційну роботу та поширює знання, 

отримані в Академії жіночого лідерства, серед своїх колег на державній службі 

та громадській діяльності. Людмила є членкинею об’єднання «Всеукраїнська 

жіноча ініціатива», до якого вона доєдналася під час реалізації проекту 

Академія жіночого лідерства. 

. 

Луганська областьЛюдмила Латишева



«
«

Академія дала мені знання з ґендерної 
тематики, роботи з громадами, фандрейзингу, 
комунікації. Це та корисна та практична 
інформація, яку ми можемо розповсюджувати 
далі - у своїх населених пунктах та серед 
колєжанок та колег. 

«В Академії жіночого лідерства я отримала надзвичайний посил, який

не отримувала більше ніде. Я завжди намагаюся професійно розвиватися

та зростати і з впевненістю можу сказати, що це перший проект, який

дав мені цілісну картинку моєї подальшої роботи як громадської діячки, 

державної службовиці та жінки-лідерки.

Крім того участь в Академії дала  мені такий цінний ресурс, як відносини

з іншими учасницями. Ми багато співпрацюємо, ділимося напрацюваннями, з іншими учасницями. Ми багато співпрацюємо, ділимося напрацюваннями, 

проектами, програмами та  пропозиціями. Це саме той приклад жіночої 

солідарності, який мені хотілося б розвивати та наслідувати».

 

Луганська область Людмила Латишева



Олена Білецька
Київська область

громадська діяльність 

Засновниця та очільниця ГО «Українська Жіноча Варта»



Олена - засновниця та голова ГО «Українська Жіноча Варта». У 2015 році Олена 

стала учасницею проекту Академія жіночого лідерства. Участь у проекті 

допомогла Олені та її колєжанкам по-іншому подивитися на цілі «Української 

Жіночої Варти» та її роботу, розширити та посилити її діяльність, зокрема, були 

створені декілька нових навчальних напрямків для жінок (самозахист, медична 

підготовка) та організовані осередки в більшості областей України. Наразі 

Олена працює над відкриттям реабілітаційного центру для жінок та родин 

загизагиблих в АТО в Івано-Франківській області де, окрім реабілітації, жінкам 

будуть надаватися освітні курси. Олена також заснувала соціально

-комерційний проект, який дає змогу працевлаштування і заробітку жінкам,

які залишились без роботи та коштів на проживання – їх спільними зусиллями 

був створений магазин та інтернет сайт з екологічно-чистими продуктами

з Карпат. А у 2016 доєдналася до «Всеукраїнської жіночої ініціативи» - мережі 

учасниць Академії, яка має на меті підтримувати та посилювати жінок в усіх 

сферах.

«Участь у Академії дала мені поштовх: я зрозуміла, що мені треба

не ловити рине ловити рибу, а створювати вудочки. Тому я вирішила зосередитися на 

тих проектах, які можуть працювати стало та незалежно. Мені дуже 

сподобалась інтенсивність проекту - я люблю коли все активно і змістовно. 

Було цікаво розібратися в ґендерних питаннях, тому що насправді деяких 

речей я до цього не розуміла або не звертала на них уваги. Також Академія 

створила надзвичайну мережу жінок-лідерок з усіх регіонів України. Часто, 

якщо мені потрібна консультація, підтримка чи допомога я звертаюся

до інших учасниць і вони задо інших учасниць і вони завжди допомагають.  

Київська областьОлена Білецька



« «Отримавши знання щодо політики
та мобілізації громади під час навчання
в Академії я зрозуміла, що хочу активніше
долучатися до політичної діяльності 

Раніше я мала сумніви, але зараз не маю – для того, щоб змінити систему, 

громадської діяльності замало. Необхідно змінювати все зсередини.

І у політиці це зробити простіше».

 

Київська областьОлена Білецька




