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Друзі та колеги називають її Дзвіночком. Адже Катерину, яка стала
однією з учасниць проекту “Перший крок до успіху”, відрізняє веселий
сміх та дзвінкий голос. А ще — любов та повага до ресурсів природи
та наполегливість у здійсненні цікавих проектів для молоді. Саме тому
дівчина обрала для своєї ідеї тему природи та захисту навколишнього
середовища та втілила чудовий проект для дітей та їхніх батьків
у рідному селищі.
Про “Перший крок до успіху” Катерина дізналася від своєї знайомої —
переможниці попередніх років Лідії Кожевникової. Тому, ознайомившись із програмою цьогорічного проекту, не вагаючись вирішила
подати заявку, адже до цього уже мала досвід громадської діяльності
у ВМГО “Національний Альянс”.
“Мені хотілося відкрити для себе щось нове, тому з впевненістю
можу сказати, що моя цікавість до всього мені й допомогла. На той час
ще навчалася в університеті і хотілося щось зробити для свого рідного
містечка. Ідея проекту відразу мені сподобалася та керівникові
організації, від якої я йшла на конкурс”, — розповідає Катерина.
Не так багато часу минуло від задуму до втілення ідеї! “Живи
в гармонії з природою!” — це назва проекту, який реалізовувала
Катерина. Зусилля організаторів проекту були спрямовані на інформування населення
на
селища Ратне про важливість толерантного
та гармонійного співжиття людини і природи.
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Одне із завдань проекту — поширити серед населення культуру
бережливого ставлення до довкілля, що стане запорукою екологічного
добробуту та збереження природних ресурсів громади у майбутньому.
Щоб привернути увагу громади селища до проблем екології, було
проведено навчально-пізнавальний захід із дітьми Ратного та їхніми
батьками. До Ратного запросили розважальну студію із казковими
героями Лунтик та Міла, які провели з малечею тригодинну гру
на тему бережливого ставлення людини до довкілля.
У такій цікавій та ігровій формі дітей навчали сортувати сміття,
розповідали про вплив автотранспорту, виробництво енергії на довкілля. І поки діти граючись навчались, їхні матусі прослухали лекцію,
як можна зменшити витрати енергії та природні ресурси у побуті.
Незважаючи на те, що проблематика проекту зацікавила не велику
кількість людей,
л
бо бути екологічно свідомим та відповідальним хочуть
та можуть не всі, але в результаті про цю подію говорило все Ратне!
Проект, який запропонувала та реалізувала Катерина, став для селища
Ратне унікальним. Адже досі питання екології тут не піднімалися,
та й ніхто з односельчан особливо не переймався і не замислювався
щодо важливості збереження та охорони навколишнього середовища,
зокрема у своєму рідному селищі. Завзятість та наполегливість допомогли дівчині реалізувати задумане. А ще — власне переконання, що
мо
люди приходять на цю Землю кожен із своїм завданням:
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“Нам усім хочеться лишити свій слід на цій Землі. І не звичайний у бетоні,
а такий, про який знали б усі. Сучасний лідер об'єднує біля себе
однодумців, працює з ними та надихає”, — ділиться своїми думками
Катерина.
Молодій дівчини вдалося зробити неймовірне — розворушити громаду
рідного селища, привернувши увагу до важливих проблем, зокрема
екологічних. Друзі Катерини поговорюють, що цю дівчину виділяє
з-поміж інших неймовірний запал енергії, ентузіазму та бажання бути
корисною суспільству. А ще — вміння переконувати та надихати інших
бути активними. “Усі кажуть, що я багато говорю. Та я просто хочу
донести великий об'єм інформації в найкоротший час. Адже лідери
володіють такими якостями, як комунікабельність, цілеспрямованість,
во
впевненість, прагнення до розвитку та саморозвитку, відкритість,
чесність. Час від часу важливі сарказм та самоіронія. Інколи до справ
стараюся підходити творчо”, — ділиться своїми спостереженнями
Катерина.
Незважаючи на молодий вік дівчини, її суттєво вирізняє зрілість думок
та відповідальність перед власним життям та життям інших людей.
Жіночність, сімейні традиції та бажання самореалізації — це ті цінності,
які наразі наповнюють життя Катерини: “Успішна жінка для мене та, яка
змогла поєднати у собі все — від роботи до сім'ї, котра займається
справою, що їй до вподоби. При цьому у неї вистачає енергії та бажання
ще й займатися сім'єю. Хочу стати саме такою, щоб перше та друге
поєднувалося, співпрацювало та завжди-завжди приносило радість”.
по
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Для Катерини участь у проекті “Перший крок до успіху” дійсно стала
першим кроком на великому шляху до ще більших звершень
у майбутньому. Наполегливість та вірність своїм переконанням,
підтримка рідних та друзів — це те, що допомагає дівчині долати цей,
часом, непростий шлях: “Мій рецепт успіху? Я просто завжди йду
до кінця, нехай часто мені кажуть, щоб я все кинула і відпочила,
та я не зважаю. Намагаюся все робити вчасно. І, звичайно, важливою
є підтримка
підтрим рідних. Особливо я вдячна своїм бабусі з дідусю за підтримку
та віру в мене!”
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Шлях до успіху Оксани був непростим. Незважаючи на те, що перешкод було багато і не все одразу вдалося, як того хотілося, дівчина
реалізувала чудовий проект у межах програми “Перший крок до успіху”.
Пробувала свої сили Оксана не один раз.
У 2011 році дівчина стала випускницею програми “Перший крок
до успіху” та брала участь у програмі міні-грантів. Та тоді, на жаль,
не стала
с
переможницею, оскільки на той час мала зовсім малий досвід
реалізації проектів.
Незважаючи на невдачу, дівчина рук не опустила і продовжувала
займатися громадською діяльністю. Ставши волонтеркою ГО «Центр
підтримки громадських ініціатив «Чайка», Оксана постійно долучалась
до заходів, які проводила організація в різних напрямках і невдовзі
стала тренеркою Рівненського навчального центру IDEA при організації.
Тому коли Український жіночий фонд вкотре оголосив конкурс
проектів, не вагаючись знову спробувала свої сили! І цього разу вдача
була на боці Оксани — спільно із «Центром підтримки громадських
бу
ініціатив «Чайка» вона стала однією із переможниць та отримала
можливість реалізувати проект «Молодь Рівненщини за життя без
насильства».
Після завершення проекту чудову ідею не було втрачено і ще одним
своєрідним продовженням цього проекту став наступний — “Залучення
сільських жінок Рівненщини до процесу миротворення та поширення
толерантності в громаді”, який Оксана реалізувала спільно

Оксана Салівончик

«Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка», Рівненська обл.

з ЦПГІ “Чайка” за підтримки Українського жіночого фонду. Ідея цього
проекту виникла з потреби, яка на сьогодні є дуже актуальною для
нашого суспільства, — налагодження діалогу між місцевим населенням
та внутрішньо переміщеними особами у час збройного протистояння
між Україною та Росією.
Проект виявився дуже насиченим на різні активності, заходи, навчальні
тренінги та привернув до себе увагу широкої громадськості: місцевого
населення, ЗМІ, діячів культури.
Перший етап проекту був навчальним — було проведено три тренінги,
у яких взяли участь 50 активних жінок з сіл Рівненської області, де
зосереджено багато тимчасово переміщених осіб зі східних та південних областей
о
України. На цих тренінгах учасниці вчилися мистецтву
управління конфліктами, отримали навички мирної трансформації
конфліктів, розбудови культури миру, а також засвоїли початкові знання
з медіації. А ще у навчальному форматі виконували цікаве та творче
практичне завдання — відправились на пошуки успішних історій про
жінок Рівненщини, які потім в усному форматі презентували на загальній зустрічі.
Другий етап проекту був не менш цікавим та насиченим і включав
у себе елементи театрального мистецтва. Після того, як команда
жінок-лідерок зібрала різноманітні успішні історії про жінок, які мають
досвід подолання життєвих криз та позитивного виходу з конфліктних
ситуацій, було відібрано 10 таких жіночих історій та представлено
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місцевій громаді у форматі соціальної вистави — “Театр простих історій”.
Кожна акторка театру презентувала чиюсь жіночу долю, з усіма
її щасливими моментами та негараздами, смутами, прикростями,
складнощами, які було пережито, прожито та подолано.
Кожна історія отримала емоційний відгук від глядачів. Крім акторів,
що представляли історії успіху жінок, які вдало та гідно подолали життєві негаразди, у такому творчому заході також взяли участь місцеві
аматорські, творчі колективи, а також дитячий танцювальний ансамбль.
Захід проходив на базі обласної бібліотеки у Рівному, куди завітало
чимало зацікавлених місцевих жителів, журналістів друкованих видань,
радіо та телебачення.
Такий успіх проекту Оксана пояснює дуже просто: “На мою думку,
наш проект зробили успішним дві речі. Перша — це те, що ми принесли
у село нові знання — навички того, як керувати та подолати конфлікти
мирним шляхом. Для сільської місцевості це абсолютно нові, але дуже
важливі знання та вміння. Друга — ми не побоялися популяризувати ідею
виходу з кризи, ідею миротворення, об'єднавши жінок (дружин, матерів)
бійців АТО та жінок із сімей переселенців”, — розповідає Оксана.
За словами дівчини, участь у програмі “Перший крок до успіху”
допомогла їй побороти власні упередження щодо реалізації складних
проектів, що несуть подекуди непопулярні ідеї, заставляють замислитись та почути альтернативні “точки зору”, а ще — вірити у себе і ніколи
не здаватися: “Незважаючи на те, що з першого разу у мене не пішло все
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добре в реалізації проектів, я ніколи не опускаю руки та не падаю духом.
Я борюсь за те, що вважаю правильним. Тому хай би які перешкоди
будуть у мене на шляху, після досвіду участі у цьому проекті, я їх
подолаю із оптимізмом та впевненістю в собі і своїй команді однодумців”,
— ділиться своїм рецептом успіху Оксана.
Крім того, що дівчина є успішною в проектній діяльності та досить
активною у громадські роботі, вона понад 10 років є акторкою
народного аматорського театру. Гра, театр, актори-колеги — це все
допомагає їй творчо підходити до будь-якого завдання: “Нові ідеї
я також, зазвичай, черпаю, занурюючись в творчість. Театр допомагає
мені бачити надію та все те прекрасне, що нас оточує. І це мене
надихає”.
Не дивлячись на те, що жінка-лідерка повинна бути організована,
комунікабельна, мудра та інколи, навіть, прагматична, для Оксани
найголовніша якість сучасної лідерки у тому, щоб бачити прекрасне
в людях і в тому, що нас оточує: “А ще позитивно ставитись до невдач
і розуміти, що це не лише наші поразки, а й наші уроки, які ми маємо
засвоїти та ніколи не повторювати. Найголовніше! Успішна жінка —
це щаслива жінка, яка живе в гармонії із собою та світом!”
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Тетяна Карпів

«Волинський прес-клуб», Громадська приймальня УГСПЛ у м. Луцьку

“Треба відчиняти двері навіть тоді, коли на Вас не чекають!” Такого
принципу у своєму житті дотримується ще одна учасниця проекту
“Перший крок до успіху” — Тетяна Карпів. Сповнена енергії та таланту,
дуже активна та неймовірно позитивна дівчина, безумовно, стала
однією з яскравих лідерок у рідному місті Луцьку.
Тут Тетяну знають і поважають за впровадження важливих та потрібних
проектів на суспільно важливу тематику. Прикметно, що важливий
внесок у розвиток рідного міста дівчина змогла зробити, реалізувавши
успішний проект у межах програми Українського жіночого фонду, який
отримав назву — “Жіночий клуб: від дискусії — до дії”.
Створенню такого клубу передувала мрія Тетяни — віднайти “місце”, де
б могли збиратися активні жінки, щоб обмінюватись ідеями, знаходити
натхнення, однодумців та підтримку. Ця ідея виникла у Тетяни ще два
роки тому за чашкою кави. Тоді, сидячі у кав'ярні, дівчина разом зі своїми колежанками обговорювала можливість того, щоб у їхньому місті
з'явився жіночий клуб однодумиць. І хоч ідея з'явилась давно, але,
як пригадує
при
Тетяна, їй не вистачало якогось “поштовху”, щоб втілити
задумане у життя. Завдяки участі у програмі “Перший крок до успіху”
Українського жіночого фонду задум “викристалізувався” і перетворився
у цілісний проект, результатом якого стала поява своєрідної платформи
з розвитку громадської активності жінок Волинської області.
“Свого часу я познайомилась з самодостатніми, розумними,
компетентними у своїй сфері діяльності жінками, котрі є господинями
свого життя. Серед них знайшла однодумиць, котрі стали моїми
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подругами. Мені болить тема стереотипів, дискримінації, порушення
прав людини. У нас – і в чоловіків, і в жінок (на жаль, частіше) –
виховують цілий букет комплексів. Саме тому мене цікавлять проекти,
які допомагають особистості відкритися, які спрямовані на подолання
стереотипів та розвиток правової просвіти”, — розповідає Тетяна.
Проект допоміг 50 жінкам Волинської області розкрити свій потенціал,
багато уваги було приділено підвищенню рівня самооцінки учасниць,
обговоренню ролі жінки в суспільно-політичному житті країни та формуванню ґендерної культури волинян в цілому. Цікаво, що на початку
ідею проекту дехто сприйняв скептично — на сторінках місцевих ЗМІ
можна було побачити критичні коментарі щодо того, навіщо взагалі
подібна така ініціатива. Проте згодом скептики зрозуміли, що проект,
спрямований на розвиток самодостатніх особистостей, заслуговує
схвальних відгуків. Незважаючи на те, що проект передбачав участь
лише 20 жінок, у кінцевому результати до нього змогли долучитись 50
учасниць. Привабливість ідеї та насичена програма зацікавили близько
120 жінок. Саме тому організаторки вирішили збільшити кількість
місць до 50, щоб найбільш активні волинянки змогли взяти участь.
“Як на мене, успішність проекту обумовили нестандартні методи
роботи з учасницями, які включали в себе не лише теоретичний
компонент, а й практичний: дискусії, кіноклуби тощо. Своєрідною
фішкою нашого проекту було те, що ми працювали у форматі ґендерної
медіа-кав'ярні. Наші зустрічі відбувались у кав'ярнях міста, що допомогло
нам налагодити гарні стосунки з місцевим бізнесом”, — розповідає
Тетяна.

Тетяна Карпів

«Волинський прес-клуб», Громадська приймальня УГСПЛ у м. Луцьку

Чимало практичних порад отримали учасниці на заняттях з психологом,
під час спілкування з успішними представницями бізнес-сфери, а також
відомими політичними та громадськими діячками Волині, які були
спеціально запрошені організаторами до жіночого клубу.
На цих зустрічах учасниці проекту вивчали основи жіночого лідерства,
ґендеру, бізнесу, вчилися бути активними та не боятися проявляти свій
потенціал, низка зустрічей була присвячена темам лідерства та емоційного вигорання.
но
“Вважаю неабияким досягненням нашого проекту те, що учасниці дійсно
змогли розкритися. Пригадую наші перші зустрічі — були жінки, котрі не
поспішали проявляти активність, боялися висловлювати свої думки та
ідеї. У процесі спілкування ми давали їм завдання, запитували їх, як саме
вони бачать вирішення того чи іншого завдання. І як виявилось ці пані
мають, що сказати, мають чудові ідеї, але чомусь бояться це озвучувати. Від чого цей страх?! Страх перед своїми ж — Луцьк невеличке місто,
всі одне одного знають. Ми намагалися показати їм, що не варто боятися помилитися. Не існує чогось “правильного” або “неправильного”,
бо кожна думка важлива”, — ділиться своїми спостереженнями Тетяна.
Відповідно до зацікавлень учасниць проекту було сформовано три
групи: “Культура”, “Економіка” та “Політика”. Кожна група працювала
над своїми власними ініціативами. Зокрема, цікавою виявилась
ініціатива групи “Культура” з фруктового карвінгу. Група “Політика”
зініціювала зустріч з відомими політичними діячами Волині.
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Загалом до зустрічей жіночого клубу були запрошені відомі культурні,
політичні діячки, підприємниці, журналістки, викладачка університету
Голландії тощо. Такі цікаві на тематику та різноманітні зустрічі жіночого
клубу відбувались щотижня. І незважаючи на те, що проект в межах
програми “Перший крок до успіху” офіційно завершився, зустрічі клубу
не припинились — дівчата дотепер продовжують регулярно проводити
засідання клубу, які наразі стали традиційними.
На думку Тетяни, важливо не боятися брати на себе більше
відповідальності та активно втілювати те, про що мрієте: “Завжди
пробуйте нове, вчіться, шукайте своїх однодумців! Бо рух вгору не
завжди легкий, і часом потрібно, щоб хтось показав, куди йти. Наш
проект став саме таким компасом для активних жінок міста. Приємно,
що мінімум для десятка учасниць жіночий клуб став стартом для
реалізації власних проектів, допоміг їм якомога більше і повніше
розкритися”.
ро
Що ж, проект, який реалізувала Тетяна, отримав неабияку популярність
у Луцьку, про нього говорили місцеві ЗМІ, запрошували учасниць
та керівника проекту на теле- та радіоефіри, писали про зустрічі клубу
у газетах. Також у межах проекту було створено фільм про роль жінки
у сучасному житті “Жінка у сучасному суспільстві”.
Дійсно лише така активна, енергійна та захоплена життям дівчина,
як Тетяна Карпів, може повести за собою жіночу громаду, допомогти
жінкам розкритися та наповнити своє життя багатьма новими смислами.

Тетяна Карпів

«Волинський прес-клуб», Громадська приймальня УГСПЛ у м. Луцьку

Крім того, що Тетяна займається проектною діяльністю та на її рахунку
чимало успішно організованих та втілених проектів, буденна діяльність
дівчини пов'язана з журналістикою, захистом прав людини та подоланням у суспільстві дискримінації та негативних стереотипів. Так, дівчина
працює у Луцькій громадській приймальні Української Гельсінської
спілки з прав людини, є модераторкою кінопереглядів Міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
у Волинській області, наразі бере участь у проекті “Схід і Захід разом.
Єдність у різноманітті”, невдовзі їде до Варшави на стажування в рамках
цього проекту. Це далеко не весь список того, що наповнює професійне
життя Тетяни. Життя дівчини насичене та грає різноманітними барвами.
До того ж, вона сама дуже активно навчається та бере участь в різних
тренінгах, освітніх проектах, адже є жадібною до нових знань, знайомств з цікавими людьми,
л
відчуває спрагу до спілкування та книжок.
Такі проекти надихають її на нові звершення, адже Тетяна переконана:
“Кожен має право сміливо робити свої кроки до успіху, не боятися
відчиняти двері, навіть, якщо на Вас не чекають. Якщо двері й зачинені,
варто їх відчинити самій і увійти, туди, куди Ви зможете принести
позитивні зміни!”
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Труднощі завжди з'являються на шляху сильних особистостей, інакше б
не було розвитку — запевняє ще одна переможниця програми “Перший
крок до успіху” Галина Симончук. Галина почула про проект від своєї
колежанки та викладачки Наталії Тарасенко, яка у попередні роки
брала у ньому участь та стала переможницею. Саме вона надихнула
активну та цілеспрямовану дівчину спробувати свої сили. Тим паче, що
на той час Галина виношувала ідею створити освітній курс з фінансової
грамотності. Ця ідея виникла у дівчини після того, як вона сама пройграм
шла подібний курс і зрозуміла, що обізнаність у фінансових питаннях —
навичка, якою у сучасному світі має володіти кожен! З того все
і почалося...
Подавалася Галина на проект від свого університету — Житомирського
державного університету імені Івана Франка, а підтримку знайшла
у своєї викладачки та наставниці Наталії Тарасенко. Після того, як концепцію проекту було сформовано і дівчина дізналася, що вона отримала фінансування від Українського жіночого фонду на реалізацію свого
задуму, почалася наполеглива робота над проектом. Він отримав назву
— “Майстерня особистісного успіху” та був присвячений навчанню
фінансовій грамотності. Такі “фінансові майстерні” проводились серед
учасниць професійно-технічних навчальних закладів Житомира та
області. Пріоритетною цільовою групою стали дівчата з інвалідністю,
оскільки важливим для Галини було поширити знання з фінансової
грамотності саме серед таких дівчат, що могло б посприяти їхньому
грам
становленню як успішних та незалежних особистостей. Навчальний
процес включав у себе три тематичні блоки, на кожен з яких припадало
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по два тренінги. Крім навчання у форматі тренінгу, програма включала в
себе також відеолекторій, до якого мали змогу долучитись усі учасники
проекту. Під час навчання учасниці освоювали не лише знання з фінансової грамотності, а й отримали навички самопрезентації, розкриття
власного лідерського потенціалу. На думку Галини, лідер — це не тільки
людина, яка веде за собою та об'єднує навколо себе прибічників.
Справжній лідер — допомагає іншим розкрити свій внутрішній
потенціал і свої лідерські здібності. “Жінка-лідер — це цілеспрямована
особистість, яка має певну мету і йде до неї. Не менш важливою є
гнучкість. Лідер — це не той, хто безперешкодно йде до мети і не має
труднощів, а той — хто гнучко реагує на виклики, що постають перед
тр
ним”, — запевняє Галина.
Проект було успішно реалізовано. Однак, як зазначає сама Галина,
не все для неї виявилось таким простим, як вона гадала: “На початку
я була впевнена, що в мене все легко і чудово вийде. Проте я помилялась.
На ділі не так просто виявилось вирішити усі організаційні питання,
налагодити співпрацю з професійно-технічними навчальними закладами.
Радію і пишаюсь собою, що змогла цей щабель зрушити і подолати.
Для мене це дійсно була робота і особистісний розвиток. Бо розвитку
без подолання труднощів не буває”.
Також не завжди легко було працювати з безпосередньою цільовою
аудиторією проекту. Учасниці, які виявили бажання взяти участь у навчанні, були з Житомира та області. Група з міста виявилась більш
допитливою, дотепною та активною, у той час, як з області — більш
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пасивною, закритою і менш обізнаною. Та це і сподобалось Галині,
оскільки дівчина отримала новий виклик — як зацікавити та допомогти
розібратися у темі, розкрити себе учасницям, які дуже цього потребують, проте почуваються менш впевнено. Також цінним для Галини
виявився досвід співпраці з командою Українського жіночого фонду,
зокрема дівчина відзначає, що професіоналізм цієї організації допоміг
їй у власному професійному становленні: “Цікавою та плідною виявилась для мене співпраця з тренеркою Українського жіночого фонду, яка
допомагала мені у розробці та проведенні тренінгів з фінансової грамотності. Як особистість я дуже виросла завдяки цьому проекту”, —
підсумовує Галина.
У своєму повсякденному житті Галина керується тими ж принципами,
які доносились під час тренінгу учасницям, прагне бути фінансово
незалежною, успішною жінкою, для якої важливі сімейні цінності.
А ще — дівчина любить рух та активно дбає про своє здоров'я, адже
одне з основних її вподобань — це спорт. Регулярні тренування
у тренажерному залі допомагають тримати у формі не лише тіло,
а й бути відкритою та оптимістично налаштованою до життя душею!
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Небайдужість до екологічних проблем та активна громадянська
позиція — це ті рушії, які спонукають Юлію змінювати світ на краще
та бути корисною суспільству. Дівчина стала ще однією переможницею
проекту “Перший крок до успіху” і цілком заслужено. Адже вона має
чимало хороших та креативних ідей, спрямованих на суспільні зміни,
та не боїться їх втілювати!
Вперше про конкурс міні-грантів Юлія дізналась з соцмереж, шукаючи
чергові можливості для втілення своїх задумів. Дівчина інженер-еколог
за освітою, тому багато її ідей та проектів пов'язані саме з екологічною
тематикою. Подаватися на конкурс Юлія вирішила з ідеєю створення
власної громадської організації, яка б займалася екологічними та
соціальними проблемами. Така ідея, а особливо сміливість, щоб її втілити, з'явилася не відразу — їй передував певний шлях та професійний
ріст, перш ніж дівчина взялась за створення власної організації.
Юлія робила свої перші кроки у громадському секторі, працюючи
в екологічній організації “Молодіжний екологічний центр
ім. В.І. Вернадського”. Згодом, за підтримки Українського жіночого
фонду, вдало реалізувала вже власну ініціативу, яка мала назву —
“1 батарейка
б
від сім'ї — 400 л чистої Тилігульської води”. Це був
просвітницький проект для школярів щодо важливості утилізації
батарейок, які завдають чимало шкоди навколишньому середовищу.
Спробувавши власні сили та зрозумівши, що саме такий напрямок
діяльності їй дуже цікавий, Юлія наважилась на створення власної
громадської організації.
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Дівчина подала цю ідею (своє бачення та концепцію) на конкурс мінігрантів, який оголосив Український жіночий фонд у межах своєї
програми “Перший крок до успіху”. Результатом спільних зусиль стало
народження нової громадської організації, що отримала символічну
назву Центр Демократичного Розвитку Молоді “Синергія”.
Офіційна реєстрація відбулась влітку 2015 року. З того часу Юлія,
як голова правління, встигла втілити чимало цікавих проектів. На жаль,
в Україні екологічне мислення та культура перебувають на низькому
рівні, здебільшого через недостатню інформованість та освіченість у цій
темі. Саме тому одним з пріоритетів новоствореної організації було
обрано екологічний напрямок. “Питання екології були і залишаються
для мене надзвичайно важливими. Я хочу впливати на вирішення екологічних проблем
про
якщо не всієї України, то хоча б на рівні свого регіону —
Одещини. Переконана, що зміни можна і потрібно впроваджувати
власними руками, а не чекати, що хтось зробить це за тебе”, —
розповідає Юлія.
Варто відзначити, що організація, яку заснувала Юлія, проводить дуже
активну роботу в екологічному напрямку, пропонує та втілює цікаві
проекти та ініціативи, регулярно організовує тренінги та навчання для
молоді на тему екології. Зокрема, заслуговує на окрему увагу Міжнародний екологічний науково-просвітницький проект “Сила в дії”, який
Центр Демократичного Розвитку Молоді “Синергія” втілив спільно
з Міжнародною організацією AIESEC в Одесі. У проекті взяло участь
близько 20 волонтерів з різних країн світу, зокрема долучились
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учасники з Єгипту, Китаю, Індонезії, Туреччини і, звичайно, з України,
які проводили моніторинг сміття на пляжах Одеси. Кожного тижня
волонтери відвідували пляжні місця, допомагали збирати сміття, прибирати територію пляжу і паралельно збирати дані, які заносились
у спеціальну форму, про те, який вид сміття переважає. Також учасники
обговорювали екологічні проблеми їхніх країн, зміну клімату.
Своєрідним підсумком
пі
проекту стало проведення флешмобу на одному
з пляжів Одеси: для когорти відпочиваючих волонтери реалізували
ходу з плакатом-закликом залишати пляжі чистими та роздаванням
листівок з інформацією про проблему накопичення відходів в Україні.
Ще одним не менш важливим екопроектом для команди організації
“Синергія” стали координація та проведення в квітні цього року
Всеукраїнської соціально-екологічної акції “Зробимо Україну чистою
разом!” в Одеській області. Завдяки спільним зусиллям команди
та волонтерів в області було прибрано більше 30 локацій та зібрано
активними учасниками акції щонайменше 500 мішків зі сміттям, 50
з яких було відправлено на переробку (скло, пластик).
Крім екологічного, ще одним пріоритетом роботи Центру “Синергія”
обрано соціальний напрямок. “Соціальні проекти є не менш важливими
та потрібним. Так, у нашій роботі ми приділяємо велику увагу темі
насильства, рівень якого у нашому суспільстві, зокрема серед молоді,
є досить високим. Якщо нам вдасться хоча б в одній школі знизити рівень
агресії та насилля, ми зробимо багато”, — ділиться своїми спостереженнями Юлія,
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яка планує невдовзі також розвивати тему ґендеру та ґендерної
рівності, реалізувати проекти, спрямовані на формування ґендерної
чуйності серед молодого покоління українців.
Втілити ідею із створення власної організації Юлії допомогли наполегливість, неабияка працьовитість та віра у власні сили: “Мені дуже
допомогла підтримка з боку керівниці організації, в якій я до цього
працювала. Її досвід та поради зробили процедуру відкриття власної
громадської організації легшою. Також підтримка та активна участь
друзів-однодумців, які стали членами організації та сформували
основний кістяк команди. І звичайно, фінансова підтримка від Українського жіночого фонду. Адже завдяки проекту “Перший крок до успіху”
змогла утворитись унікальна по своєму змісту ГО, яка має широкий
спектр роботи і діяльність якої направлена на формування громадянського суспільства з активною молоддю”, — ділиться досвідом Юлія.
Проте без складнощів не обійшлось. Як зазначає дівчина, виникли вони
на початковому етапі: “Основні складнощі, які постали перед нами,
стосувалися, по-перше, процедури реєстрації організації. А по-друге —
пошуку зацікавлених осіб для роботи в організації, адже існує проблема
певної інертності серед молоді громадського сектору Одещини.
Ці перешкоди ми змогли подолати завдяки допомозі організаціїменторки та кваліфікованій допомозі юридичної організації”. Юлія не
приховує, що щаслива з того, що програма “Перший крок до успіху” по
суті стала хрещеною матір'ю її власної організації, завдяки чому дівчина
отримала унікальний досвід — не боятися брати на себе
відповідальність,
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продумувати кожну дрібницю, робити невеличкі, проте потрібні кроки
— все те, що тепер їй допомагає у реалізації нових проектів, якими
опікується її громадська організація.
Натхнення та креативні ідеї для своєї професійної діяльності Юлія час
від часу черпає з власних вподобань. Так, дівчина любить малювати,
читати якісну літературу — крім наукових видань, захоплюється також
фантастикою, зокрема творами американського письменника-фантаста
Рея Бредбері. Ще одним вподобанням дівчини є верхова їзда. Маючи
вільний час та можливість, дівчина бере уроки верхової їзди, хоч такі
моменти зараз не часто трапляються, проте в планах — приділяти
цьому захопленню
за
більше уваги.
Також дівчина багато вчиться, відвідує різноманітні тренінги та семінари, є суспільно активною та небайдужого до суспільно-політичних змін,
які наразі відбуваються у нашій державі. Неодноразово брала участь у
різних проектах, зокрема і міжнародних, спрямованих на впровадження
змін на рівні громади. Гідно нести добро та зміни у світ Юлії допомагають власні цінності. Так, дівчина переконана, що шлях до успіху
розпочинається з пізнання власної суті, звернення до свого сумління:
“Я завжди кажу, що для того, щоб щось змінити навколо, треба почати
з себе. І одним з інструментів для таких змін є знання, отримані
в процесі освіти. Треба розуміти, що за тебе ніхто нічого не зробить,
почни з себе, розвивай себе, і ти зможеш змінити світ довкола!”.
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Валерія Московченко

Ґендерний ресурсний центр, Харківська область

Оптимізм та ідейність — ось що вирізняє ще одну переможницю
програми “Перший крок до успіху” Валерію Московченко. Упевнена
в собі, щира дівчина, у чиїй голові завжди безліч цікавих, а іноді і трохи
божевільних, сміливих ідей, вирішила брати участь у програмі Українського жіночого фонду, щоб реалізувати ідею, яка тривалий час не давала
їй спокою: “Я мала певну ідею, але не мала жодного уявлення про те,
як її можна втілити у життя. Побачила, що існує такий проект, така
програма, і вирішила, що це якраз той шанс, який мені потрібен, і що ним
не можна не скористатись. І не помилилась, адже завдяки «Першому
кроку до успіху» я зрозуміла, що і як потрібно робити”, — пригадує
Валерія.
Проект, який завзято взялась реалізовувати дівчина, отримав назву
“Незрячі лідери” та був спрямований на розвиток, соціалізацію та
адаптацію людей з порушеннями зору. А також розкриття їхнього
внутрішнього потенціалу, лідерських якостей та, можливо, дуже
простих, однак від того не менш важливих, побутових навичок. Всі
ці активності були спрямовані на те, щоб допомогти людям з порушеннями зору стати більш активними, упевненими у собі, допомогти
їм почуватися
почув
незалежно в різних життєвих ситуаціях: “Ми займалися
тим, що проводили заняття з орієнтування з дітьми, проводили бесіди
та тренінги, щоб залучити їх до громадського життя, покращити їхню
взаємодію із суспільством. Ще однією лінією нашого проекту було те,
що ми проводили роботу зі звичайними людьми, щоб показати їм, що
люди з порушеннями зору цікаві та привітні члени нашого суспільства”, —
розповідає авторка ідеї.
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На думку Валерії, запропонований нею проект, цілком вдався. Адже
деякі з учасників почали гарно самостійно орієнтуватися. Дехто
познайомився з однолітками, які не мають захворювань, і тепер вони
товаришують. У межах проекту також відбулась виставка робіт
прикладного мистецтва. Суть виставки полягала в тому, щоб показати,
чим займаються діти з порушеннями зору. “Ми виставляли їхні роботи,
показували, як вони пишуть, чим живуть, — ділиться спостереженнями
Валерія. — Прикметно, що самі незрячі діти також долучилися до
активностей проекту і проводили майстер-класи, в яких мали змогу
взяти участь усі охочі”.
Всі ті, хто відвідав виставку, одноголосно висловилися за те, що такі
заходи необхідні, цікаві іншим і варто частіше залучати спільноту
до подібних ініціатив. Сильною стороною проекту стала уся та інтерактивна робота, яка була проведена з дітьми, налагодження взаємодії
між спільнотами, кращого знання одне про одного. “Гадаю успіх проекту
в гарній команді, яка зібралася для його реалізації. Це і партнерські
організації, і безпосередньо волонтери, які проводили заняття. А ще —
не останню роль відіграє ентузіазм, віра у справу, яку ми робили”, —
додала Валерія.
Єдине чого
чо трішки не вистачило проекту, як відмітила сама Валерія, —
це недостатність її досвіду та обізнаності у реалізації подібних проектів
і, як наслідок, — недостатня співпраця зі ЗМІ. Та не помиляється той,
хто нічого не робить. На думку дівчини, не менш важливою є командна
робота та вміння співпрацювати та знаходити спільну мову з різними
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людьми. Активність, дієвість, оптимізм та віра в людину — це те, що
завжди допомагає у подоланні перешкод, у розвитку та самореалізації.
А ще — відповідальність кожної людини, переш за все, за власне життя,
його якість, насиченість та різноманітність.
Дівчина переконана, що лідерські задатки є у кожного, варто лише
допомогти людині їх віднайти: “На мою думку, жінка-лідерка —
це жінка, яка вміє керувати своїм життям і допомагати іншим знайти
свій шлях. Це людина, яка зможе підібрати команду і спрямувати її
діяльність у необхідному напрямку. Необхідно завжди вірити в те, що ти
запланував. Не боятися реалізовувати свої ідеї. А головне — знайти
однодумців, які б тебе підтримали. Таких однодумців я знайшла завдяки
програмі «Перший крок до успіху». Участь у проекті назавжди залишиться для мене одним з найперших та найважливіших кроків у моїй професійній кар'єрі, тим натхненником та досвідом, які допоможуть мені
з успіхом рухатись далі. Закликаю жінок-лідерок, яким є що сказати,
брати участь у програмі, ви не пошкодуєте!”
Попереду у Валерії ще багато планів, задумів, ідей, проектів, які вона
хоче реалізувати. Адже ще стільки треба і варто зробити, для того, щоб
наш суспільний простір став кращим, безпечнішим та комфортним для
життя. Наполегливість та заповзятість допоможуть здійснити задумане.
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Вікторія Віхрова

«Товариство Червоного Хреста України», Київська область

Успіх — це сукупність вольових рис характеру. У цьому запевняє ще
одна учасниця програми “Перший крок до успіху” — Вікторія Віхрова,
силі волі та заповзятості якої можна тільки позаздрити. Дівчина має
не лише безліч ідей та енергії для реалізації різних ініціатив, а й вирізняється поміж інших цікавим поглядом на життя, внутрішньою філософією та цінностями, якими вона керується, впевнено крокуючи дорогою
свого як приватного, так і професійного життя. А ще Вікторії властиві
енергійність, небайдужість та зацікавленість світом, що навколо.
Непосидючість та спроможність вирішувати декілька завдань
одночасно!
Вікторія зізнається, що вирішила брати участь у конкурсі міні-грантів
від Українського жіночого фонду перед усім, тому що це була чудова
можливість вплинути на реальний стан справ у її рідній місцевій
громаді. Адже суспільна користь, пріоритети та потреби громади
мають важливе значення для успішного та стабільного розвитку
спільноти в цілому. “Мені хотілось щось корисне зробити для своєї
громади. І спершу я розцінювала участь у програмі «Перший крок до
успіху» саме як можливість впровадити певні зміни у своїй місцевості.
Та потім зрозуміла, що завдяки цьому проекту я виросла як професіонал,
отримала нові знання, познайомилась з новими людьми, у певній мірі
перейняла їхній досвід та зрозуміла краще на що здатна я сама!”, —
ділиться враженнями від проекту Вікторія.
Незважаючи на те, що кошти невеликі, проте й вони дозволяли зробити
актуальні, нагальні проблеми помітними в суспільстві, привернути до
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них увагу громадськості. І як розповідає дівчина, зроблено було чимало.
Зокрема, зусиллями Вікторії та інших небайдужих представників
громади втілили проект “Людина людині — друг”, що дозволив молоді,
яка переїхала в Білу Церкву з Донбасу та Криму, познайомитися та
подружитися з місцевою громадою. Реалізація саме такого проекту
є наразі актуальним та необхідним завданням у світлі сучасних трагічних подій
п
на Сході України та в АР Крим. Саме тому першочерговим
завданням проекту стало налагодження комунікації між внутрішньо
переміщеними особами та місцевими жителями — проведення та
відвідування спільних заходів, тренінгів, екскурсій, семінарів, фотосесій
тощо. Активностей протягом усього часу реалізації проекту було чимало,
і всі вони були спрямовані на налагодження діалогу між учасниками,
виявлення спільних інтересів, поглядів на життя
та вподобань.
Хоч не завжди було легко і налагодження комунікації потребувало
чималих зусиль, часу та наполегливості, у кінцевому результаті проект
був успішним, адже знайшов симпатію серед бенефіціаріїв та планова
мета була досягнута. Так, спільні зустрічі та гарно проведений разом час
зробили свою справу. А це дало змогу не лише внутрішньо
переміщеним особам краще адаптуватися на новому місці, знайти
нових друзів та почати почуватися повноцінною частиною місцевої
громади, а й місцевим
міс
жителям позбавитися нав'язаних стереотипів та
страхів щодо тих людей, які через військові дії змушені були покинути
свої домівки та переїхати до Київщини. Запорука такого успіху,
на думку Вікторії, в тому, щоб наполегливо працювати, вірити в себе
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та вміти ефективно використовувати свій час. Та особливо цінним для
дівчини під час реалізації проекту у межах програми “Перший крок до
успіху” виявився отриманий досвід, зокрема співпраця з командою
програми, що допомогло сконцентруватися на найважливіших завданнях проекту, вдало виявити першочергові цілі, навчило наполегливості
та стійкості — саме тим якостям, за словами дівчини, які допоможуть
у майбутньому
май
без страхів та сумнівів взятися та реалізувати ще низку
інших подібних проектів.
Вікторія переконана, що кожній людині допомагає досягти успіху
її внутрішня суть, сила та вольові риси характеру: “Мені допомагають
досягти бажаного — працездатність, активна життєва позиція,
відповідальне ставлення до роботи і життя в цілому. Треба любити те,
що робиш, і мати мрію. Мрію, яка надихатиме та даватиме сили.
Я впевнена,
вп
що саме мрійники змінюють світ на краще. Бо сидіти
склавши руки та нити — це не про мене. Ніколи не розуміла і не хочу
розуміти таких людей. Люби, роби, та й буде вам успіх!”
Незважаючи на те, що Вікторія є дуже успішною та талановитою
молодою жінкою, цікавим є її ставлення до життя в цілому, переконання того, що дійсно робить жінку успішною: “Часто кажуть, що жінка
успішна, якщо вона і мама, і дружина, і бізнес-леді, і майстриня, і активістка... Жінка успішна, якщо вона щаслива. А що кого робить щасливим
віст
— то справа третя. Тому пропоную думати не стільки про успіх, скільки
про щастя. А успіх до цього точно прикладеться. І геть ці стереотипи
та умовності! Нехай у цьому світі кожен матиме можливість жити
так, як йому хочеться і можеться. Бо життя одне, й від нього є сенс
брати максимум!”, — запевняє Вікторія.
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Кожній людині хоча б раз у житті випадає шанс змінити світ на краще.
Щоденно ми помічаємо проблеми, але не часто задумуємось, як їх
вирішити. Саме тому, коли Ірина почула про конкурс міні-грантів від
Українського жіночого фонду, відразу ж відчула, що цей шанс доля
дарує і їй. Бо в її голові вже давно визрівала ідея допомоги жінкам,
хворим на рак молочної залози. Подавши свій проект на конкурс, Ірина
опинилася серед переможниць програми “Перший крок до успіху”,
отримавши таким чином можливість реалізувати задумане.
Проект, який прийнялася завзято втілювати Ірина у життя, отримав
назву “Я — жінка!” та був спрямований на підтримку жінок, хворих на
рак молочної залози. Проект включав у себе декілька компонентів та в
цілому до нього долучилось близько 300 жінок. З одного боку, він був
спрямований на надання професійної психологічної допомоги жінкам,
хворим на рак молочної залози, оскільки вони потребували емоційної
підтримки. А з іншого — мав інформаційно-просвітницьку складову,
спрямовану на поширення знань серед молоді про це онкологічне
сп
захворювання, методи його діагностики та існуючі засоби
профілактики.
Провідною ідеєю проекту було те, щоб надати емоційну підтримку
жінкам, які зіткнулися із цією непростою хворобою. Адже життя можна
і треба любити й тоді, коли переживаєш не найкращі моменти, коли
хвороба дає про себе знати, коли атакує відчай та пропадає віра в себе...
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У проекті безпосередньо взяли участь близько 100 жінок Рівненської
області, які під час інтерактивних зустрічей з психологом, яка сама
у свій час боролася з хворобою та знала про рак молочної залози
з власного
власно досвіду, вчилися говорити про свої почуття та емоції,
переживання, сумніви, страхи... Не завжди це легко, адже потребує
душевних зусиль, тим паче, коли переживаєш біль та розпач. Проте
професійний підхід фахівців, які працювали з жінками, зробив свою
справу, і учасниці проекту, хворі на рак, віднайшли у тій чи іншій мірі
душевну рівновагу.
Проводились також зустрічі з лікарями-онкологами, які в інтерактивній
формі розповідали жінкам про особливості їхнього захворювання, про
те, як харчуватися, які фізичні навантаження є допустимими для них
тощо. Жінки мали змогу поставити питання, які їх перед усім цікавили.
У межах проекту також відбулись сімейні консультації, які проводила
психолог Центру для жінок, хворих на рак, та їхніх сімей — чоловіків
та дітей. Говорили про те, як правильно поводитися членам сім'ї, якщо
жінка (дружина та матір) має онкологічне захворювання, чи говорити
про це в голос, чи розповідати дітям. До тренінгів долучилась також
перукар, яка навчала жінок стильно зав'язувати хустини, правильно
підбирати перуки.
Керівнику проекту та команді, яка його втілювала, вдалося багато.
Роботи виявилось чимало, однак і результатами можна пишатись: “На
мою думку, проект виявився дуже успішним. Адже раніше жінками, які
пережили це захворювання, ніхто не займався. Ніхто не підтримував їх,
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не розповідав про те, як жити далі тощо. Вони залишались із своєю
проблемою на самоті. Заходи, які ми проводили, були інтерактивними
та виявились цікавими й корисними для слухачок. А секрету успіху
немає… Лише наполеглива праця, щира усмішка та бажання допомогти
іншим — зробили наш проект продуктивним та успішним”, — зізнається
Ірина.
Робота з дівчатами проводилась і в напрямку розкриття їхніх лідерських
якостей, внутрішнього потенціалу. Ірина переконана, що кожна жінка
особлива, необхідно лише віднайти в собі свою неповторність та не
боятися показувати її іншим: “Мабуть, всі лідерки схожі між собою
наполегливістю, креативністю, кмітливістю та активністю. Але як і у
всіх жінок, у кожного є свою «родзинка»”. Родзинкою Ірини є її щирість,
а ще — віра в те, що дива трапляються. “І повірте мені, воно так і є, дива
трапляються! Справжнім дивом для мене стала участь у програмі
«Перший крок до успіху», за допомогою якого я відкрила у собі нові якості
— і як особистість, і як професіонал. Навчилася краще вибудовувати
комунікацію з різними людьми, приймати нестандартні рішення у
нетипових ситуаціях. Безумовно, отриманий досвід допоможе мені більш
вдало та впевнено крокувати професійним життям у подальшому”, —
переконує Ірина.
пере
Що ж, дійсно, дива таки трапляються, і навіть частіше, ніж ми про це
думаємо. І успішних жінок є набагато більше, ніж ми собі це уявляємо.
Адже, як запевняє Ірина: “Кожна жінка успішна по-своєму. Якщо ти
задоволена життям та впевнено рухаєшся до мрій – це вже успіх. Щодо
мене, то я ставлю перед собою невеличкі завдання, вирішуючи які, стаю
на крок ближче до своєї мрії, на крок досвідченіша, на крок сильніша!”
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“Мій рецепт успіху – це постійна робота над собою, самонавчання,
саморозвиток, пізнання нових сфер. Не можна зациклюватися на чомусь
одному і думати, що це верхня межа успіху. Світ занадто різноманітний
для того, щоб зупинитися на досягнутому!”, — запевняє Руслана
Бондаренко, переможниця програми “Перший крок до успіху”, дуже
активна та цілеспрямована дівчина, журналістка за професійною
діяльністю.
Про Український жіночий фонд Руслана дізналася ще задовго до того,
як долучилася до програми. Однак взяти участь у програмі порадила їй
хороша знайома і “наставниця в журналістиці” — Вікторія Бірюкова, яка
також свого часу стала переможницею програми “Перший крок до
успіху”.
Ідея проекту, який Руслана подала на конкурс, виникла у дівчини ще
у студентські роки. Ще тоді вона організувала гурток журналістики
в Білоцерківському національному аграрному університеті, а її
колежанка Вікторія, будучи студенткою на факультеті журналістики
Національного університету ім. Тараса Шевченка, допомагала їй
у цьому професійними порадами. “Ми випускали власну студентську
газету, знімали відеоролики, вели соціальну сторінку. І коли вже трішки
назбиралося досвіду, то вирішили ним поділитися. І до того ж прекрасно
знали, що у вишах міста нічого такого не було. Однією з причин була
недостатність інформації про те, як це правильно робити. От з цього
і виникла ідея організувати «Молодіжну школу журналістики», з якою ми
подалися на програму”, — пригадує Руслана.
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Проект дійсно виявився цікавим та перспективним. “Молодіжна школа
журналістики” тривала майже 4 місяці. Головна мета полягала в тому,
щоб сприяти створенню молодіжних ЗМІ в навчальних закладах міста,
які змогли б об'єктивно висвітлювати життя молоді у виші і поза ним, їх
переживання, бачення майбутнього. “Для цього ми спочатку проводили
2-х місячне навчання: запрошували журналістів місцевого рівня,
з вітчизняних телевізійних каналів, друкованих та інтернет-ЗМІ.
По завершенню навчання кожен учасник, у формі практичного закріплення матеріалу, долучився до написання збірки «10 героїнь», в якій розповідалися життєві історії звичайних, на перший погляд, білоцерківчанок,
але внесок яких в життя міста був неоціненний”, — розповідає про
перебіг проекту Руслана.
Після закінчення проекту у вишах активізувався інтерес до журналістики. Прикметно, що в окремих навчальних закладах ініціатива
прижилася і в них почали діяти власні журналістські студії. Одна
з учасниць наразі працює на місцевому телебаченні. Ініціатор проекту
Руслана Бандаренко впевнена, що проект був яскравим та успішним.
Зі слабких сторін дівчина називає лише певну розтягненість проекту
у часі і обмеженість бюджету. А щодо причин успіху, то він, за словами
Руслани, криється в бажанні зробити суспільно корисні речі. До того
ж активно та творчо працювати стимулювала молода команда, з якою
було приємно і цікаво втілювати задумане. А ще успішно реалізувати
свій проект Руслані допомогли її внутрішні якості, висока працездатність та постійна спрага до навчання, до опанування чогось нового.
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Приємно, що успішність цього проекту можна також вимірювати не
лише гарно зробленою роботою та чудовою реалізацією задуманого,
а тим, що участь у проекті допомогла його учасникам розкрити свій
внутрішній потенціал, творчо проявитися, спробувати себе в новій ролі.
Зокрема, проект допоміг проявитися і розкрити у собі лідерські якості
багатьом учасникам, які до нього долучились. “Як на мене, лідер
(сучасний чи століття тому) – це в першу чергу людина слова, із стійкими моральними принципами, яка
я не боїться критики і готова
відстоювати власну думку. І звичайно, сучасний лідер для українських
реалій – це патріот. Усіх лідерів вирізняє наполегливість, відповідальність та вміння ризикувати. А ще — всіх нас об'єднує постійних рух,
бажання йти вперед, розвиватися і допомагати змінювати на краще
країну. Нехай навіть і в маленьких масштабах, але все ж...”,— ділиться
своїми думками авторка ідеї.
Реалізація проекту змінила також і саму Руслану, яка виступила його
ідейною натхненницею та координаторкою. Змінилися певні погляди
дівчини на життя, додалося впевненості та віри у власні сили: “Коли
мені було 20 років, я не вагаючись казала, що успішна жінка – та, яка має
високооплачувану роботу, може повністю себе матеріально забезпечити
і. т.п. Та з часом образ жінки-лідерки набув більш комплексних і складніших характеристик для мене. Успішна жінка – це в першу чергу щаслива
жінка, з люблячою сім'єю, улюбленою справою, яка приносить їй задоволення, самореалізацію і винагороду. До того ж, винагорода не завжди має
матеріальну форму. Кар'єра, робота, рідні, власне «я» — всі ці складові
мають між собою дуже тонку грань, тому головне розставити
правильні пріоритети і не загубитися в купі повсякденних справ, не втратити відчуття того, що ти жінка”.
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Проект дійсно виявився цікавим та перспективним. “Молодіжна школа
Завдяки програмі “Перший крок до успіху” ще одна її учасниця Марина
Шегера реалізувала свій перший в житті проект! І варто зазначити, що
дуже успішно та талановито.
Взяти участь у програмі дівчину підштовхнув Іван Кульчицький, який
був свого часу її викладачем з тайм-менеджменту. Якось він обмовився,
що його дружина Наталія Костюк перемогла колись у даному проекті
і могла
мо
б все докладно розповісти. Поспілкувавшись із Наталею, дівчина вирішила брати участь. І не помилилась, адже опинилась серед
переможниць програми.
Проект, який запропонувала для реалізації Марина, отримав назву
“Епоха нових лідерок” та був присвячений формуванню лідерських
якостей жінок в сучасних реаліях життя, націлений на те, щоб знайти
нових лідерок серед жінок, активізувати саме жіноче лідерство
у Львівській області: “Я реалізувала ідею формування нових лідерок.
Проводилися тренінги, семінари, які допомогли дівчатам здобути нові
знання та навички, яким чином реалізувати себе в умовах сучасного
суспільства”, — розповідає про свій проект Марина.
Незважаючи на те, що поняття лідер сьогодні дуже популярне,
інтерпретувати його можна по-різному. Так, на думку Марини, сучасну
жінку-лідерку вирізняє не так цілеспрямованість, як те, що йти до мети
варто з надійною командою: “Колись більшість лідерів були чоловіки,
а зараз все більше і більше лідерів проявляється серед жінок.
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Жінка-лідерка – це та особа, що бачить ціль і йде до неї, та не сама. Вона
зацікавлює у роботі команду, вислуховує поради та ідеї, бачить сильні
сторони своїх колег і знає, де той чи інший член команди буде найбільш
продуктивним. Така жінка готова взяти відповідальність на себе.
Сьогодні переважає більш демократичний стиль лідерства. Сучасного
лідера відрізняє неординарний підхід і мислення щодо залучення членів
команди для досягнення спільної цілі”, — ділиться своїми
спостереженнями Марина.
спос
Завдяки проекту 20 активних жінок Львівщини змогли пройти навчання
з лідерства та розкрити свої приховані таланти, віднайти свої сильні
сторони, обрати подальші орієнтири свого життя. Так, у межах проекту
дівчата пройшли два тренінги, під час яких вчилися розставляти
пріоритети у своєму житті, визначалися з тим, що для них є важливим
на даний момент життя: сім'я, робота, які кроки до успіху вони повинні
зробити і найголовніше — як їх зробити. Також розбиралися з тим, чи
задоволені вони своїм фінансовим становищем, що б хотіли змінити у
за
своєму житті у найближчій перспективі, вчились як розподіляти свій час
та що потрібно зробити, щоб мрія стала реальністю. Своєрідною
квінтесенцією проекту стало створення блогу для дівчат з однойменною назвою “Епоха нових лідерок”, де можна знайти багато корисної
інформації з лідерства, а також чимало цікавинок про перебіг проекту.
Хорошим результатом проекту стало й те, що більшість учасниць, які
брали у ньому участь, захотіли реалізувати свої власні проекти, почали
пошук ідей, розробку концепцій.
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Хтось зумів зробити свій перший крок до мети, який так боявся
зробити; інші — побороли невпевненість у собі. Кожна з дівчат під час
проекту зустріла нових друзів, зав'язала нові знайомства та корисні
контакти.
Сама Марина дуже пишається тим, як вдало пройшов проект і які
результати він приніс для учасниць: “Приємно, що всі наші учасниці
виявились дуже активними та цілеспрямованими, готовими негайно
діяти, йти до нових звершень. Заслуговує поваги і той професіоналізм,
який передали учасницям запрошені нами гості, із яким завзяттям
працював із нами ментор, наші тренери. Їх неординарний підхід до проведених тренінгів та любов до своєї справи надихнули всіх нас, додали віри
у себе, що варто йти до мети, реалізовувати все те, до чого прагне твоя
душа. Мрій та вір у свої сили — такий висновок зробила більшість
учасниць після проведених тренінгів”, — розповідає Марина.
Реалізовуючи свій перший проект, Марина відкрила у собі нові якості,
зокрема, зрозуміла, що їй до вподоби згруповувати людей, об'єднувати
їх навколо якоїсь ідеї. До того ж, дівчина виявилась талановитою
та відповідальною організаторкою. А ще — її вирізняє оптимізм
та пунктуальність.
Під час реалізації проекту “Епоха нових лідерок” не обійшлось і без
труднощів. Але в труднощах є свої переваги — впевнена Марина,
оскільки вони сприяють росту та розвитку особистості: “Слабкою
стороною, напевно було те, що це мій перший проект, і в деяких
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ситуаціях я б не змогла впоратись без свого ментора. Проте допомога
ментора сприяла і моєму зростанню. Завдяки проекту я зрозуміла,
що завжди варто надіятися на краще і не боятися робити перші кроки
до мети. Саме тому успіх став логічним наслідком проекту. А саме те —
що ми зуміли донести до дівчат, що у них відкрити, на що підштовхнути, до чого підготувати і їх мотивувати”.
Всі люди індивідуальні. І у кожного можна повчитись чомусь новому.
Марина влучно підмічає, що якогось одного рецепту успіху не існує,
який би був дієвим для всіх та усюди. У певних обставинах можна лише
надати кілька порад. Так, підсумком проекту стало проведення
круглого столу, де учасниці ділилися своїми історіями успіху, а також
спільними зусиллями випрацювали надихаючі рекомендації для інших
активних жінок. Зокрема, як наслідок реалізації проекту, дівчата
винесли для себе кілька істин, а саме:
• Неможливого не існує, існують лише наші власні обмеження!
• Якщо ти цього хочеш, то гайда до дій!
• Отримуй насолоду від життя!
• Не втрачай натхнення!
• Навчись любити себе, протистояти негараздам та встояти
на життєвому шляху!
• Якщо у тебе є власні переконання і ти вважаєш їх правильними,
не відмовляйтесь від них, навіть якщо всі переконують тебе,
що вони хибні!
• Не опускай руки після першої невдачі – це все досвід!
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