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Про УЖФ
Український жіночий Фонд – міжнародна благодійна організація, заснована 2000 року.
Ми надаємо фінансову, інформаційну і консультативну допомогу організаціям громадянського 
суспільства з України, Молдови і Білорусі.
УЖФ є членом Міжнародної мережі жіночих фондів , Форуму благодійників України та Міжнарод-
ної мережі ґендерної політики.

Місія фонду
Ми прагнемо допомогти організаціям громадянського суспільства, зокрема жіночим, відігравати 
активну роль у процесах розбудови демократичного суспільства, яке забезпечує рівність, спра-
ведливість та реалізацію людських прав, через надання фінансових можливостей.

Цілі фонду
Просування людських прав та основних свобод громадян через зміцнення організацій громадян-
ського суспільства;
Залучення ресурсів для підтримки громадянського суспільства через сприяння розвитку культу-
ри філантропії в Україні;
Посилення консолідації жіночого руху як невід’ємної частини громадянського суспільства Украї-
ни, Молдови та Білорусі;
Посилення участі громадськості в процесах прийняття рішень на різних рівнях;
Посилення уваги громадськості до питань різноманітності та ґендеру.



Дорогі партнери, колеги, друзі!

Ось і добіг кінця 2014 рік, втім події, які відбувалися у цьому році, схоже, що не припиняться в одну 
мить, і наслідки цієї, в першу чергу, гуманітарної катастрофи ми з Вами долатимемо ще не один рік. 
Водночас, минулий рік був не лише роком потрясінь і втрат, але і роком здобутків. Головним чином 
я говорю про досвід, який робить нас сильнішими особистостями, а наші організації – більш адапто-
ваними до світу, що змінюється довкола нас. Важливо, що ми витримуємо ці випробування і світ 
починає змінюватися разом з нами, у відповідності до нашого впливу на нього.
Протягом минулого року неодноразово змінювалися акценти і пріоритети, одні питання ставали кри-
чуще нагальними і ми підлаштовувалися під такий ритм роботи, реагуючи належним чином і надаю-
чи підтримку там, де жінки цього найбільше потребували.
Можу сказати, що минулого року ми не лише не втратили позицій, а й змогли підставити своє плече 
українським (і не тільки) жінкам і, певною мірою, всій нашій країні, адже наша діяльність завжди 
здійснювалась в інтересах державності України. 
Так, частина наших сестер залишилися в окупованому Криму і вимушені підлаштовуватись там під 
умови нового режиму, щоб залишитись в новому правовому полі і продовжити дбати про права жі-
нок. А Ви знаєте, що з правами людей на півострові зараз особливо складно. 
Інші наші сестри – з Донбасу – вимушені були залишити свої домівки і надзвичайно потребували 
допомоги з нашого боку, і нам вдалося значною мірою допомогти їм.
Всі ці та інші події й нововведення у наше життя не залишили нас байдужими. Від імені всієї команди 
УЖФ я дякую Вам за підтримку з усіх куточків світу! Ваші слова підтримки, поради, ваші вчинки і 
фінансова допомога були надзвичайно важливими для українських жінок!
Попереду новий рік і ми до нього готові. Точніше ми готові до нових, ще невідомих нам, випробувань. 
Але ми готові. В тому числі і тому, що знаємо – ми не одні! Ми – разом! 
Успіхів нам усім у 2015 році!

Наталія Карбовська,
Голова Правління УЖФ
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Вступ
2014 рік був трагічним, але надзвичайно важливим для українського суспільства. Досить довгий 
період часу після втечі Януковича і краху його режиму державні інституції перебували у дезорієнто-
ваному стані, важко переживаючи повну зміну керівної верхівки, а також перехід від мирного життя 
до неоголошеної війни. 
В цій ситуації ініціативу взяли  у свої руки  громадяни та організації третього сектору. Все почалося із 
забезпечення життєдіяльності та налагодження інфраструктури Майдану ще під час революції, а та-
кож забезпечення правопорядку силами небайдужих громадян, і продовжилось утворенням добро-
вольчих батальйонів та надзвичайно потужним волонтерським рухом, який підтримав та забезпечив 
створення боєздатної армії в терміни, яких профільним міністерствам вистачає лише на оголошення 
тендеру.
Організації громадянського суспільства, включаючи Український жіночий фонд, вже 15 рік працюють 
в напрямку розвитку філантропії серед українців, і певні здобутки вже були. Але такого стрімкого 
розвитку ми не могли навіть прогнозувати – мільйони українців взяли на себе фінансування бойових 
частин, тисячі звичайних людей залишили свої місця роботи чи відійшли від особистого керування 
бізнесом і направили всі свої знання, вміння та вільний час на волонтерську діяльність. 
В свою чергу, вчорашні громадські активісти вже розуміли, що окремі ініціативи не дають потрібного 
масштабу і почали об’єднуватись у певні організації. 
Чи варто говорити, що ані під час подій ЄвроМайдану, ані згодом під час війни, жінки не залишалися 
осторонь цього процесу. І якщо у першому випадку жінки були частиною Майдану в тому ж масшта-
бі, як вони є частиною суспільства, то у другій ситуації, коли переважну більшість особового складу 
учасників АТО складають чоловіки, жінкам не залишилося іншого варіанту, як стати значною части-
ною волонтерського руху. 
Участь УЖФ була різноманітною – від особистої (ми майже всім офісом виходили на Майдан – при-
носили продукти, медикаменти, брали участь у забезпеченні життєдіяльності містечка), до інститу-
ціональної – ми ще активніше докладали зусиль, щоби жіночий рух розвивався і ставав сильнішим, 
адже це було не просто актуально, а й надзвичайно важливо. Ми надавали фінансування на реалі-
зацію конкретних проектів, запровадили систему швидких грантів, задля консолідації жіночого руху 
налагоджували співпрацю з іншими жіночими організаціями, продовжували реалізовувати програми 
з лідерства для дівчат і жінок, оскільки час жінок настав. Суспільство нарешті зрозуміло, що жінки – 
це половина людських ресурсів країни, якими в жодному разі не можна нехтувати. І жінки повірили в 
свої сили, адже «хто, як не ми?!». І тому 2014 рік став роком нових, досі не знаних викликів, але він 
також став і часом нових можливостей, і ми намагалися прожити цей рік так, як ніколи.
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ПРОСУВАННЯ УЧАСТІ ЖІНОК У ПРОЦЕСАХ РОЗБУДОВИ 
МИРУ, ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІНШИХ 
ВАЖЛИВИХ ПРОЦЕСАХ Й ІНСТИТУТАХ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ

Початок року країна зустріла на Майдані, де жінки і чоловіки були пліч-о-пліч 
всю зиму. Разом і співали гімн, і стримували лави спецпризначенців, разом 
оплакували героїв Небесної сотні. Втім історія має тенденцію забувати про роль 
і участь жінок, з часом перетворюючи їх на звичайних статистів. 
Тому, УЖФ спільно з Програмою імені Фулбрайта в Україні й громадською бла-
годійною організацією «Українське Фулбрайтівське Коло» та Жіночою сотнею 
імені Ольги Кобилянської організували виставку «Жінки Майдану», метою якої 
було нагадати про місце жінок в історичних та трагічних подіях новітньої історії 
України, допоки вони ще не забулися. 
На виставці, яка розпочала роботу на початку квітня в офісі Програми імені 
Фулбрайта, було представлено 25 робіт, як професійних фотографів, так і ама-
торські світлини, зроблені учасниками подій. Географія авторства охоплює 
Україну, США, Португалію та Росію.
Згодом, у другій половині травня, експозиція відкрилась там, де була народжена 
– на Майдані Незалежності, і на певний час стала невід’ємною частиною ме-
моріальних місць ЄвроМайдану. 
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Майдан. Жіноча справа
У процесі підготовки фотовиставки «Жінки 
Майдану» з’ясувалося, що історія Майдану 
містить не лише промовисті фотографії жінок 
під час подій, а й історії жінок, які мали місце  
на Майдані, але не потрапили під об’єктиви 
фотокамер. 
Так народилася ідея публікації «Майдан. Жі-
ноча справа», авторкою та упорядницею якої 
стала Ірина Виртосу. У книзі представлено 
історії 17 жінок, які, не зважаючи на свої про-
фесії та посади, стали частиною Майдану, 
частиною тих перетворень, які розпочалися у 
серці української столиці. Ці жінки виконували 
різні ролі, не лише готували їсти, як можуть 
написати у підручниках згодом. Серед цих жі-
нок і ті, хто стали медиками та волонтерками 
Майдану, і психологами та лекторами «Від-
критого університету Майдану». Від пенсіо-

нерки до народної депутатки України, від дівчини з діагнозом ДЦП до представниць благодійних фондів. Всі 
разом знаходили собі справу відповідно до здібностей та уподобань і робили свій внесок у спільну перемогу. 
Унікальність видання «Майдан. Жіноча справа» у тому, що в ньому описані не тільки спогади очевидиць. У 
виданні представлені важливі соціальні ініціативи, які виникли на хвилі Майдану, і тепер втілюються в життя, 
сприяючи розвитку громадянського суспільства в Україні.

Цитата: 

«Майдан – це сотня жіночих ролей! Активістки, журналістки, ті жінки, які організовували роботу волонтер-
ських служб, організаторки «Відкритого університету», ініціаторки Бібліотеки Майдану... А ще жінки, які на-
лагоджували логістику Майдану, супровід поранених у лікарнях, варту в лікарнях, щоб не викрадали проте-
стувальників. Жінки – ініціаторки перевезень поранених в інші області для отримання медичної допомоги, 
лікування закордоном, перекладів інформації для закордонних ЗМІ, збору коштів для поранених і для родичів 
загиблих. Жінки у Самообороні Майдану – жінки, які проходили вишкіл під керівництвом армійських чинів, 
жінки-лікарки, жінки, які виносили поранених під час обстрілу снайперів, автомайданівки, адвокатки, жін-
ки-психологи, перукарки, співачки, жінки-політики...»

Ірина Виртосу
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Перший крок до успіху. Україна
Український жіночий фонд має на меті скоординувати жіночий рух в Україні, підтримати його грантово та 
організаційно, сприяти спілкуванню жінок-лідерок. Тому програма «Перший крок до успіху», що є своєрід-
ним хабом для зовсім молодих дівчат, які планують стати активістками громадського руху, є такою важли-
вою частиною нашої роботи. Започаткована у 2006 році, програма зосереджується на створенні нової хвилі 
українських феміністок та майбутніх лідерок, підтримуючи дівчат і молодих жінок у розвитку їхніх лідерських 
якостей та створенні змін в своїх громадах. 
У 2014 році проект інкорпорував традиційну щорічну зустріч переможниць конкурсу програми 2014 року та 
5-денну школу посилення організаційної спроможності для учасниць мережі 2006-2013 років. Об`єднання цих 
заходів стало унікальною можливістю для обміну досвідом між цьогорічними переможницями та досвідчени-
ми активістками, що створило надзвичайну атмосферу та настрій.
Цього року презентувати власні соціальні проекти випала можливість п’ятнадцяти учасницям з різних ре-
гіонів України, чиї ідеї виявилися, на думку експертів, найоригінальнішими та найбільш соціально значущи-
ми. При цьому сфери їхньої реалізації були надзвичайно різними: бізнес та політика, допомога дітям-сиротам 
та освітні проекти для школярів, молодіжні ЗМІ та популяризація екологічної культури, соціальна допомога 
пенсіонерам і ще багато-багато цікавого.
Багато уваги на тренінгах та семінарах приділили питанням організаційного розвитку, посиленню спромож-
ності громадських організацій, які представляли учасниці школи, або які планували найближчим часом ство-
рювати. За досить обмежений час вдалось поговорити про більшість питань, що турбували дівчат, серед 
них: які існують стратегії розвитку організації; як втримати лідерство; ефективне командоутворення, робота 
з командою, залучення «правильних» людей тощо, а також доповнити знання та досвід дівчат щодо можли-
востей роботи з ІТ-технологіями. 

«Жінки в Україні мають величезний по-
тенціал для розвитку їх лідерських на-
вичок і забезпечення більш широкого 
представництва в центральних і місцевих 
державних органах влади», - сказала під 
час своєї промови Алессандра Тісо, Ко-
ординатор системи ООН в Україні, - «Я 
часто відвідую міста, де реалізуються 
проекти ООН і бачу там дуже сильних 
жінок-лідерок, але на рівні українського 
парламенту або уряду відсоток жінок, що 
займають керівні посади, дуже низький».
Український жіночий фонд завжди відкри-
тий до співпраці, до пропозицій від дівчат 
щодо нових проектів та ініціатив, ми го-
тові надавати консультаційну, методичну 
та фінансову підтримку небайдужим ак-
тивним лідеркам, які готові долучитись до 
молодіжного жіночого руху України.
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Перший крок до успіху. Молдова
Український жіночий фонд достатньо давно працює в Молдові, перелік партнерських організацій збільшуєть-
ся щороку, втім один надзвичайно важливий компонент нашої діяльності чекав свого часу для старту.
І ось у 2013 році УЖФ розпочинає свою успішну програму «Перший крок до успіху» й у Молдові. Базуючись 
на переконанні, що майбутнє країни залежить від розвитку дівчат та молодих жінок – майбутніх лідерок, 
УЖФ шукав у Молдові мотивованих, активних дівчат для участі в програмі. 
На конкурс надійшло 20 заявок від дівчат з усіх куточків Молдови. Кожна заявка представляла ідею, яка 
може змінити життя спільнот, в яких живуть дівчата. 
Після опрацювання анкет, у січні 2014 року ми запросили дівчат до Кишинева, щоби вони могли пройти 
триденну навчальну програму, яка, серед іншого, передбачала і зустрічі з успішними жінками, які поділилися 
своїм досвідом та висловили дівчатам свої поради, як себе самореалізувати. Також учасниці дізналися, як 
потрібно конвертувати свої ідеї в грантову заявку, адже УЖФ найкращі проекти підтримує фінансово.
Після навчання дівчата повернулися додому готувати проектні заявки, а у квітні відбулася зустріч-нагород-
ження переможниць молдовського конкурсу міні-грантів в рамках програми «Перший крок до успіху». Всього 
за результатами конкурсу було підтримано 8 проектів. 
Ця зустріч пройшла у незвичному форматі, оскільки нагородження дівчат-переможниць конкурсу «Перший 
крок до успіху» поєднали з нагородженням організацій-переможниць конкурсу грантової програми Українсь-
кого жіночого Фонду для жіночих громадських організацій Молдови.
На зустрічі вперше зібрались разом грантоотримувачки різних поколінь – досвідчених жіночих організацій 
та дівчата-лідерки, які тільки починають свій шлях у жіночому русі. Під час події вони мали можливість не 
тільки представити свої організації та свої проекти, а й також мали змогу, об’єднавшись у тематичні групи, 
обговорити питання, важливі для подальшої роботи, проблеми, що виникають під час роботи в певній галузі, 
плани тощо.
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I. ЗАХИСТ ЖІНОК І ДІВЧАТ ВІД НАСИЛЬСТВА 

а) Популяризація питань з попередження 
насильства щодо жінок дівчатами - 
лідерками серед своїх однолітків

Питання насильства щодо жінок 
ніколи не втрачало своєї актуальності 
за часи незалежності. У 2014 році, 
коли насильство стало постійним у 
порядку денному країни через хвилю 
насильства у відношенні до мирних 
протестувальників на Майдані і, згодом, 
під час неоголошеної війни на Сході, 
проблеми насильства щодо жінок 
стали кричущими. Причому мова йде 
не лише про жінок, які потерпають в 
зоні, де йдуть бойові дії, а й про сплеск 
насильства щодо жінок у «мирному» 
житті.

Непоодинокі сигнали про наростання 
насильства у суспільстві дали чітке ро-
зуміння – ситуацію потрібно терміново 
виправляти.
У 2014 році УЖФ надав 9 грантів на 
суму 966 984 грн у рамках проекту в 9 
областях України: Вінницькій, Волинсь-
кій, Житомирській, Запорізькій, Київсь-
кій, Кіровоградській, Львівській, Одесь-
кій, Рівненській. 
Загальна мета проекту – підвищи-
ти обізнаність дівчат та хлопців щодо 
визначення різних форм проявів на-
сильства та методів протистояння ним, 
поширення отриманого досвіду серед 
однолітків.
Партнером виступив Трастовий Фонд 
ООН з викорінення насильства щодо 
жінок.
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Популяризація питань з попередження 
насильства щодо жінок дівчатами - 

лідерками серед своїх однолітків, грн

121 100,00 

81 080,00

127 914,00

117 708,00 

100 000,00 

99 312,00

107 290,00

79 300,00

Житомирська обласна 
громадська організація "Фідем"

Білоцерківська міська 
громадська організація "Правова 
єдність"

ВОГО "Корпорація щастя", 
ВОГО "Радість дитинства"

Рівненське обласне об’єднання 
громадян “Центр підтримки 
громадських ініціатив “Чайка”

Запорізька обласна громадська  
організація  «Об’єднання психологів 
та психоаналітиків "ВЗАЄМОДІЯ"

Громадський рух "Віра, Надія, 
Любов"

Вінницька громадська  організація 
"Інформаційно – просвітницький 
центр "ВІСЬ"

Кіровоградська громадська 
організація  «Територія успіху»



б) Спільні ініціативи жіночих та 
ВІЛ-сервісних організацій, спрямовані 
на попередження та протидію 
ґендерному насильству та ВІЛ/СНІДу 

Фонд завжди працював на консолідацію жіночого руху. Жіночі організації дуже відрізняються одна від одної 
за напрямком діяльності і своїми можливостями, але водночас завжди є можливість для співпраці, завжди 
одна організація може підсилити іншу.
Саме тому, ми ініціювали унікальний проект, який покликаний звести разом жіночі організації та тих, хто 
надає послуги в галузі ВІЛ/СНІДУ. Спілкування з партнерами дало зрозуміти, що клієнтки ВІЛ-сервісних 
організацій доволі часто стикаються з ґендерним насильством. А це якраз та експертиза, якої ВІЛ-сервісним 
організаціям бракує, і тому досвід колежанок з жіночих організацій стає незамінним. Таким чином постало 
питання про співпрацю і обмін досвідом.
Грантова програма забезпечила можливість такої співпраці у рамках конкретних ініціатив, які і були про-
фінансовані УЖФ. Усього було надано 5 грантів на суму 328 918 грн. у таких регіонах – Запоріжжя, Кірово-
град, Львів, Одеса, Рівне.
Також Фонд провів дводенні тренінги з інтеграції питань ґендерного насильства і питань ВІЛ/СНІДУ в існуючі 
програми та інноваційні ініціативи ВІЛ-сервісних організацій та організацій, які працюють з питаннями ґен-
дерного насильства. 
Результатом стало створення коаліцій між ВІЛ-сервісними організаціями та організаціями з попередження 
ґендерного насильства, а також розробка 5-річного плану спільних дій з протидії ґендерному насильству та 
профілактики ВІЛ/СНІДУ.
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II. ЗАЛУЧЕННЯ ЖІНОК ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗИ ТА КОНФЛІКТУ, А ТАКОЖ 
ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА 
ДІВЧАТ ЗАДЛЯ ПРОСУВАННЯ СИЛЬНОГО І СТАЛОГО СУСПІЛЬСТВА

Партнер: USAID  АгроІнвест 

З 2013 року Український жіночий фонд спільно з проектом USAID АгроІнвест працювали над залученням 
чоловіків і жінок до соціально-економічного розвитку села на паритетних засадах. 
В рамках проекту було проведено аналіз ґендерної інтеграції в аграрному секторі. За результатами дослід-
ження було визначено основні перешкоди до впровадження ґендерної рівності в сільській місцевості (див. 
діаграму), що допомогло сформулювати чіткі цілі та завдання, на які було зроблено акцент під час першого 
етапу проекту у 2013 році.

У 2014 році під час другого етапу про-
екту, учасники пройшли додаткове на-
вчання і перейшли до реалізації раніше 
розроблених планів. Варто зазначити, 
що представники Хмельницької, Він-
ницької, Тернопільської, Черкаської та 
Запорізької областей розробили повно-
цінні та детальні плани. Ці плани стосу-
валися активізації громади, залучення 
чоловіків та жінок до прийняття рішення 
в громаді, навчання з метою започат-
кування підприємництва, вирішення со-
ціальних проблем.
Співпраця УЖФ з проектом АгроІнвест 
дала змогу розширити можливості сіль-
ських жінок через формування запиту на 
особисті зміни та зміни в межах власних 
громад. Проект дозволив налагодити 
різностороннє партнерство між органі-
заціями місцевого рівня, діяльність яких 
спрямована на вирішення нагальних 
проблем громади, в тому числі і форму-
вання ґендерної чутливості.

Рівень 
менеджементу 

14%

Відсутність
навчання  

9%

Побутові 
стереотипи 

27% Відсутність 
програм 

9%

Відсутність інформації 

5%

Низька мотивація 

4%

Національна 
культура 

23%

Організаційні 

9%

Перешкоди у впровадженні рівної участі 
жінок і чоловіків
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III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ДОПОМОГИ З 
ВІДНОВЛЕННЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

За офіційною термінологією «внутрішньо переміщені особи» ховаються непересічні долі багатьох сотень 
українців Донбасу. З одного боку, вони залишили свої домівки, оскільки їхні домівки не лише припинили 
бути їхніми фортецями – в багатьох випадках вони просто були знищені фізично. З іншого боку, ці люди, 
які залишили все і поїхали шукати долі в інших регіонах України, зіткнулися з відверто ворожим ставленням 
до них. В українських реаліях дуже часто слово «донецькі» вживається з відвертою зневагою і автоматично 
дорівнюється у сприйнятті з «сепаратистами». 
Тому наступний наш проект запропонувало саме життя – Донецький національний університет було евакуй-
овано до Вінниці і його студентки та викладачки на собі відчули стереотипи, що формували ставлення оточу-
ючих до них. Вони зрозуміли, що вкрай важливо налагоджувати діалог. Причому на рівні всього суспільства. 

Однак розпочати вони вирішили з себе, у Вінниці. 
Звісно, що ми не змогли залишитися осторонь і 
підтримали ідею публікації з промовистою назвою 
«Історії несепаратисток».
Ось, що написала у вступному слові упорядниця 
видання Олена Тараненко - в. о. завідувача ка-
федри журналістики Донецького національного 
університету:
«Може Вам видасться дещо невдалою назва збір-
ки, яка містить у собі заперечення – «Історії несе-
паратисток». Проте, це сьогодні є одна з наших 
найболісніших проблем – ми, донецькі українці, 
розпорошені по всій Україні поза рідними містами 
та селищами Донбасу, маємо весь час доводити 
свою патріотичність, вести з суспільством якусь 
приховану дискусію щодо власної ідентичності, 
брати участь у неявній, проте нав’язливо наявній в 
нашому повсякденні, полеміці щодо доказів нашо-
го українства. Маємо доводити аж до абсурдного 
«ми – недонецькі донецькі»…»

Публікація спричинила значну зацікавленість до 
питання дискримінації та маргіналізації внутріш-
ньо переміщених осіб Донецької та Луганської 
області та змусила суспільство дослухатися до го-
лосів українців Донбасу.
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IV. СПРИЯННЯ НАЛАГОДЖЕННЮ ДІАЛОГУ І ПОРОЗУМІННЯ МІЖ ЖІНКАМИ 
З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (між жінками Криму, східних і південних 
регіонів та решти території України)

Тема налагодження діалогу між жінками різних регіонів України в останні роки стала актуальною, як ніколи, 
адже певні політичні сили систематично діють за відомим принципом «розділяй та володарюй». Тому наслід-
ки такого свідомого розколу дуже сильно ускладнюють взаємопорозуміння між різними регіонами та стають 
перепонами на шляху до консолідації й спільного вирішення спільних проблем.
Розуміючи потребу системної роботи задля подолання негативних наслідків такої ворожої діяльності деяких 
політиків, ми в УЖФ вирішили так само системно враховувати цей фактор, по можливості, в усіх наших про-
ектах.
Так з’явився проект «Від локальних дій до єдиної країни». Від початку головною ідеєю було більш активне 
залучення жінок у політику, створення та розвиток місцевих політичних платформ, втім саме потреба на-
лагодження діалогу між жінками різних регіонів вплинула на географію реалізації проекту – було прийняте 
рішення реалізувати цей проект спільно та в інтересах жінок Херсонської та Волинської областей. 
Проект став надзвичайно успішним, незважаючи на ґендерні усталені стереотипи в громадах всіх трьох ре-
гіонів. Організаторам (грант реалізовував Херсонський обласний центр «Успішна жінка») вдалося залучити 
понад 300 учасниць, провести не лише «Депутатські майстерні» на тему лідерства, участі жінок в політичних 
процесах, проведення виборчої кампанії, а й зміцнити впевненість жінок у собі і, що важливо, налагодити 
діалог між жінками різних регіонів. 
В результаті реалізації проекту було проведено Всеукраїнський форум «Від локальних дій до єдиної країни», 
на якому було прийнято рішення створити Всеукраїнську політичну платформу жінок для посилення їхнього 
впливу на рівні прийняття рішень.
Ще одним практичним результатом стало висування, обрання чи призначення жінок на різні політичні посади, 
запрошення до участі у виборах тощо.
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3 676 060,90 UAH
(253,765.00 USD)66,3%

100%
2 436 995,40 UAH
(194,959.63 USD)

Протидія 
насиллю

ВСЬОГО ВИДАНО
76 ГРАНТІВ 

 38 грантів

ГРАНТОВА ПРОГРАМА
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13,6%

11,8%

173 668,00 UAH
(13,893.44 USD) 

499 610,00 UAH
(39,968.80 USD)
 

432 787,50 UAH
(34,623.00 USD) 

3,6%
133 000,00 UAH
(10,640.00 USD) 

Підтримка та сприяння 
інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб в громади

Сприяння налагодженню діалогу і 
порозуміння між жінками з різних 
регіонів України

Розширення економічних 
можливостей жінок

Участь жінок у політиці та в процесах 
прийняття рішень (лідерство)

 9 грантів

4,7%
 5 грантів

 3 гранти

21 грант
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ФІНАНСУВАННЯ

ДЖЕРЕЛО USD

UN Trust Fund to End Violence against Women 15,830

The Sigrid Rausing Trust 149,460

Mama Cash 25,600

OAK Foundation 50,000

USAID AgroInvest Project 26,380

USAID and Office of Global Women’s Issues 46,290

Global Fund for Women 7,040

Women’s International league for Peace and Freedom 6,715

Urgent Action Fund 5,000

Women’s civil society organizations in Ukraine, other donors in Ukraine and 
abroad 4,260

Interest on deposits 47,265

Разом 383,840
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Витратна частина бюджету УЖФ, 2014 (у доларах США)

Канцтовари: 2,795

РАЗОМ: 435,070

Зарплатня: 55,090

Професійні консультанти/ 
Послуги спеціалістів: 27,510

Оренда офісу: 5,144

Комунікації: 7,679

Банківська комісія: 2,032

Конференції/зустрічі/ 
тренінги: 54,165

Транспортні послуги/ 
відрядження: 15,835

Гранти: 253,765

Публікації/друк/сайт: 8,155

Інше: 1,750
Обладнання: 1,150

Зарплатня

Професійні консультанти/ 
Послуги спеціалістів

Комунікації

Оренда офісу

Банківська комісія

Конференції/зустрічі/ 
тренінги 

Публікації/друк/сайт

Транспортні послуги/ 
відрядження 

Канцтовари

Гранти

Обладнання

Інше
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Міжнародний благодійний фонд
УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД

вул. Чорновола, 27, офіс 221,
Київ, 01135
Ел. пошта: uwf@uwf.kiev.ua
Тел./факс:+380 44 507-06-10
www.uwf.kiev.ua


