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Вступ

2011 рік Український жіночий фонд (УЖФ) зустрів як зріла та потужна організація, яка має за плечима 
багаторічний досвід послідовної та цілеспрямованої роботи з втілення ідей ґендерної рівності у всіх сферах сус-
пільного життя, з підтримки жіночого руху в Україні, Молдові та Білорусі.

Саме тому у 2011 році Фонд продовжував допомагати організаціям громадянського суспільства, в першу 
чергу – жіночим, відігравати активну роль у розбудові демократичного суспільства. З цією метою  Український 
жіночий фонд зміг розширити грантову програму, а саме, збільшилась кількість та розмір грантів  для цих орга-
нізацій, які в ході реалізації своїх проектів  внесли вагомий вклад  у захист прав жінок, в утвердження ґендерної 
рівності, змогли консолідувати свої зусилля задля вирішення нагальних проблем в своїх країнах. 

Фонд, розуміючи, що наявність та постійне залучення до жіночого руху молодих лідерок збагачує його ін-
новаційними ідеями, забезпечує використання новітніх інформаційних технологій та ресурсів, розширює мож-
ливості руху в цілому, значно зміцнює його, цілеспрямовано працював у цьому напрямку. З цією метою для 
молодих лідерок були проведені інформаційно-просвітницькі заходи та на конкурсній основі видані гранти для 
втілення їх ідей у життя. Розмір цих грантів збільшився вдвічі у порівняння з минулим роком. Виконання проектів 
дозволило молодим лідеркам  закріпити набуті знання на практиці, попрацювати над вирішенням конкретних 
проблем в своїх громадах, влитись у жіночий рух.

Український жіночий фонд в цьому році надавав фінансову підтримку лідеркам жіночого руху з метою їх 
участі у міжнародних заходах та розповсюдження набутого досвіду в Україні. 

Фонд, маючи потужну команду професіоналів та залучаючи експертів, у 2011році реалізував два широко-
масштабні спеціальні проекти. 

Перший проект, спрямований на протидію раку молочної залози, реалізовувався за підтримки  Susan G. 
Ko men for the Cure. Діяльність за проектом охопила 6 областей України, 40 місцевих організацій, залучених до 
Глобальної  ініціативи з обізнаності щодо раку молочної залози, стали частиною  динамічної глобальної мережі 
відданих активістів із відповідними вміннями, знаннями та світоглядом, відіграючи стратегічну роль у форму-
ванні у своїх областях належної реакції на проблему раку молочної залози. Проект охопив информаційно-про-
світницькою кампанією понад 900 тисяч жінок, 14167 жінок пройшли клінічне обстеження молочних залоз, 897  
- мамографічне.

Завдяки реалізації другого  проекту, Українському жіночому фонду у співпраці з Програмою розвитку ООН 
в Україні вдалось  організувати у 18 областях України проведення 1750 тренінгів з  питань ґендерної рівності та 
протидії ґендерному насильству для державних службовців, представників освіти, працівників правоохоронних 
органів. Такі широкомасштабні заходи стали вагомим кроком до захисту прав жінок,  якісного впровадження 
ґендерної політики органами державної влади та місцевого самоврядування,   утвердження ґендерної рівності 
в українському суспільстві.

Український жіночий фонд висловлює щиру подяку всім партнерам і сподівається на плідну співпрацю у 
наступному році.

Наталія Карбовська,
Голова Правління УЖФ
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1. ГРАНТОВА ПРОГРАМА

1.1 Гранти за пріоритетними напрямками 
діяльності Українського жіночого фонду 

Назва пріоритету Кількість наданих 
грантів Сума в грн.

Жінки в політиці – шлях до змін 5 246355

Візуалізація питань жіночих прав 
та інтересів 5 230380

Консолідація зусиль жіночих 
організацій 4 206657

Рівна участь жінок у процесі 
прийняття рішень та у політичному 
житті країни

5 213154

Посилення економічних 
можливостей та захист соціальних 
прав жінок

3 150350

Підвищення рівня обізнаності з 
питань ґендерної рівнос ті серед 
громадськості

7 317436
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Жінки в політиці – «Шлях до змін!»

Жінки не повинні залишатися осторонь політичного життя, а, навпаки, брати ініціативу у формуванні націо-
нальної та регіональної політики, впливати на прийняття рішень державних та місцевих органів влади, збільшу-
вати «жіночу квоту» в депутатському корпусі та виконавчих структурах.

За  напрямком «Жінки в політиці – «Шлях до змін!» було підтримано 5 проектів, спрямованих на сприяння 
впливовості громадських активісток та жінок-політиків, посилення їх компетентності й участі в ухваленні рішень, 
збільшення представництва жінок в органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, а також на усунення 
стереотипів щодо ролі жінок в політиці.

Діяльність за проектами в Україні та Молдові включала: 8 інформаційних кампаній з просування інтересів 
жінок-активісток громадського руху, жінок-політиків на місцевому рівні; освітні програми та навчальні курси, а 
саме, 12 тренінгів та навчальних студій для жінок-депутаток та місцевих лідерок. В рамках проектів було орга-
нізовано 5 круглих столів, 2 презентації та 3 робочих зустрічі з питань створення позитивного іміджу  жінок-де-
путаток, громадських діячок та підвищення їх компетентності. До роботи в проектах було залучено 35 експертів 
різного рівня, які брали участь у публічних заходах, проведенні тренінгів та підготовці друкованих матеріалів. 
Було видано й розповсюджено 7 000 примірників друкованих матеріалів. Вийшло 5 теле- та радіопрограм у міс-
цевих ЗМІ, надруковано 10 статей в пресі. Безпосередньо у заходах за  проектами взяли участь близько 1100 
жінок, а опосередковано проектна діяльність вплинула більш ніж на 15 000 осіб.

Я є депутаткою сільської ради. Це я вже зараз навчилась казати “депутатка”, а раніше говорила виключ-
но «депутат». Після проходження навчання я глибоко зрозуміла питання, які стосуються ґендерної рівності, і 
це розуміння дозволяє мені тепер говорити інакше, будувати стосунки з колегами та колежанками по партії 
інакше, працювати для громади по новому, просуваючи права жінок.

Знання, отримані під час навчання, збагатили мене як особистість, підвищилась моя загальна культура 
з питань діяльності політичних партій,  аналізу політики , яка впроваджується в різних сферах суспільного 
життя та впливу на неї для задоволення потреб різних категорій населення, які потребують допомоги.

Після навчання покращились мої навички спілкування з іншими депутатами, з представниками органів 
влади, журналістами, своїми виборцями. Моя діяльність стала більш успішною, я з більшою впевненістю 
відстоюю свою точку зору при обговоренні питань, які виносяться на голосуванні у нашій сільській раді, і до 
мене дослухаються.

Завдяки участі у проекті, я отримала впевненість в своїх силах,  налаштувалась на активну роботу та на-
полегливе відстоювання своєї думки. Крім того, я  постійно отримую допомогу з боку громадської організації. 
Дуже добре, що є такі організації, які працюють саме з сільськими жінками-депутатками та допомагають 
нам,  а через нас й всій громаді нашого району.

Валентина, депутат сільської ради с. Зеленівка,
Учасниця проекту “Організація жіночих студій дієвого депутатства на Херсонщині”,

Херсонська обласна організація солдатських матерів



Візуалізація питань жіночих прав та інтересів

Незважаючи на певний прогрес в інформуванні громадськості на теми ґендерної рівності, в суспільстві збе-
рігається певна упередженість щодо жіночого руху та  рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 

За пріоритетом «Візуалізація питань жіночих прав та інтересів» Фонд підтримав зусилля жіночих організа-
цій зі створення позитивного сприйняття жіночого руху, усунення ґендерних стереотипів та стереотипів щодо 
жіночих організацій. Підтримані проекти спрямовані на розкриття та візуалізацію важливих для жінок проблем, 
питань дискримінації, ґендеру, рівних прав та можливостей.

Діяльність за проектами, які впроваджувались в Україні, Молдові та Білорусі включала  різноманітні захо-
ди: широкомасштабні інформаційні кампанії та масові акції, міжнародну конференцію, творчій конкурс молодих 
художників, тренінги, кіноклуби, які висвітлювались у електронних та друкованих ЗМІ - 18 публікацій, на радіо- 
та телебаченні - 5 програм. В ході реалізації цих заходів було видано та розповсюджено 13000 примірників 
інформаційних матеріалів, а також різноманітна рекламна продукція - 5000 примірників. В двох проектах була 
створена розміщена соціальну реклама на сіті-лайтах. Безпосередньо до діяльності за проектами було залучено 
близько 10000 осіб, а ще 35000 - отримали інформацію опосередковано.

Я вчусь у художньому училищі. До нас завітали жінки з громадської організації «Спільна справа» і запро-
понували пройти тренінг з ґендерної рівності. Я й раніше чула про нерівність чоловіків і жінок, але серйозно 
про це не замислювалась.

Після проходження тренінгу я зрозуміла, що таке ґендерна рівність, як особисто мені необхідно буду-
вати свої стосунки з молодим чоловіком, з яким збираюсь одружитися, щоб ми з ним були на рівних – рівні 
обов`язки, рівні права, рівна відповідальність.

Взагалі жінці необхідно починати відстоювати ґендерну рівність саме в сім`ї, а коли вона отримує під-
тримку з боку самих близьких їй людей, тоді вона зможе добиватися ґендерної рівності і там, де вона вчить-
ся, і на роботі, і інших сферах.

Ознайомившись на тренінгу з європейським досвідом з питань  ґендерної рівності, я зрозуміла, що в 
нашій країні ще багато необхідно зробити, щоб досягти рівня країн Європи.

Я творча людина і хочу все життя присвятити малюванню, і тому не дуже налаштована на політичну ді-
яльність, але ж я можу виразити своє ставлення до прав жінок і чоловіків через свою творчість. Першу таку 
спробу я вже зробила. А саме, взяла участь у конкурсі молодих художників, який був присвячений питанням 
рівності прав жінок і чоловіків. Майже всі, хто пройшли тренінг, взяли участь в цьому конкурсі. І так цікаво 
було дивитись, наскільки по-різному можна показати ґендерні проблеми і, навіть, спробувати показати шля-
хи їх вирішення.

Мені дуже сподобалось, що цей конкурс не обмежувався закритим переглядом робіт у училищі та ви-
бором переможців. У нашому місті була розміщена реклама на сіті-лайтах, було організоване голосування в 
соціальній мережі. Завдяки цьому багато молодих дівчат і хлопців подивилися ці картини і змогли не тільки 
висловити свою думку стосовно тих робіт, які могли принести перемогу їх авторам, але й замислитись над 
тим, що побачили.

А ще були буклети з нашими роботами – з моєю також. Я збережу цей буклет, тому що в ньому вперше 
мою роботу надрукували. Я вважаю, що він надихатиме мене на подальшу творчість.

Вероніка, учасниця конкурсу художніх робіт серед молодих житомирських художників «Жіноче питання. Вихід є!» 
громадської організації «Спільна справа»
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Консолідація зусиль жіночих організацій

За цим напрямком Український жіночий фонд заохочував жіночі організації, які мають спільні цілі або схожі 
проекти, об’єднуватися і створювати мережі, обмінюватися досвідом, проводити просвітницьку діяльність щодо 
ґендерних питань і рівних прав жінок та чоловіків. 

Діяльність за проектами була спрямована на консолідацію дій жіночих громадських організацій, ґендерних 
експертів та активісток жіночого руху. В ході реалізації проектів  випускався інформаційний бюлетень з актуаль-
них ґендерних питань та розповсюджувався серед жіночих організацій, були створені 2 розсилки для жіночих 
НУО – інформаційна та дискурсивна, проводились круглі столи, презентації з актуальних питань ґендерного 
руху, тренінги, консультації експертів для організацій. Ряд жіночих організацій, активістки громадського руху, 
експерти з ґендерних питань об`єднались у дві всеукраїнські мережі:  ґендерна стратегічна платформа та укра-
їнська дослідницька ґендерна мережа, які консолідовано працюють у напрямку утвердження ґендерної рівності 
в українському суспільстві, розвитком ґендерного руху  та в  майбутньому мають намір поширити свій вплив на 
інші країни, зокрема ті, де працює УЖФ. Безпосередню участь у заходах за цими проектами взяли не більше 
1000 осіб, це експерти з ґендерних питань, активістки громадського руху та політичні діячки. Всі учасниці про-
ектів є лідерами громадської думки, тому їх вплив на громаду є вагомим.

Комунікації необхідні для формування спільної думки, зокрема думки експертної спільноти.
Я вважаю, що національна експертна спільнота з питань ґендерної рівності  в Україні саме тому, що  екс-

перти не були об`єднані мережевою взаємодією. 
Можливість мережевої взаємодії ускладнювалась, бо багато експертних організацій „першої хвилі”, зна-

ні своїм високим фаховим рівнем, які підготували ряд ґрунтовних аналітичних або наукових праць, зовсім 
не були представлені в мережі Інтернет. Така ж ситуація склалась і з окремими вченими та дослідниками 
гендерних питань, велику частину яких становлять жінки з гуманітарною освітою середнього віку, які часто 
не мають необхідних технічних навичок для забезпечення своєї ефективної  присутності  у мережі Інтернет.

Реалізація цього проекту дозволила започаткувати спільний простір фахового спілкування  ґендерних 
дослідників та експертів, створити міжрегіональний форум фахівців , який став джерелом інформації для 
жіночих та ґендерних організацій і центрів, джерелом коментарів для працівників ЗМІ, бібліотекою-депози-
тарієм фундаментальних праць та аналітичних розробок з питань ґендеру в Україні для освітян, науковців, 
студентської й аспірантської молоді, фахівців-практиків у ґендерній експертизі.

Створення мережі допоможе нам, фахівцям з ґендерних питань, скоординувати нашу діяльність, більш 
ефективно проводити дослідження, застосовувати надбання ґендерних експертів, а також запобігати збоям, 
які трапляються у традиційних, старих формах комунікацій поміж нами, що дозволить рухатися далі в опра-
цюванні актуальних для Українського суспільства питань ґендерного  розвитку.

Людмила, експерт з ґендерних питань,
Учасниця проекту «Просування ґендерного контенту в українському мережевому просторі»

 благодійної організації «Київський інститут ґендерних досліджень»



7

Рівна участь жінок у процесі прийняття рішень та у 
політичному житті країни

Укріплення ґендерного балансу в законодавчих та виконавчих органах державної влади, а також органах 
місцевого самоврядування має особливе значення для демократії та соціальної справедливості. Тому важливим 
є усунення перепон для активного залучення жінок у всі сфери громадського та приватного життя шляхом за-
безпечення всебічної та рівної участі жінок у процесі прийняття рішень з економічних соціальних, культурних і 
політичних питань.

За напрямком «Рівна участь жінок у процесі прийняття рішень та у політичному житті країни» підтримува-
лись проекти, які сприяють підсиленню впливовості громадських активісток, жінок-державних службовців, жі-
нок-посадових осіб органів місцевого самоврядування та жінок-політиків, підвищують їх компетентність і участь 
в ухваленні рішень, збільшують представництво жінок в органах законодавчої та виконавчої влади.

Діяльність за проектами включала 27 семінарів-тренінгів   та юридичні консультації для жінок жінок-держав-
них службовців, жінок-посадових осіб органів місцевого самоврядування та жінок-політиків, 6 круглих столів з 
обговорення та популяризації ролі жінки в політиці та громадській діяльності, 2 дослідження: з ґендерного ана-
лізу діяльності місцевої влади та виявлення рівня знань з питань ґендерної рівності депутатів та співробітників 
районних рад. Було видано методичний посібник з активізації суспільної та політичної діяльні жінок, а також 
4000 примірників брошур та плакатів. Більш 2000 жінок взяли участь в заходах за проектами, а опосередковано 
проекти мали вплив приблизно на 100000 осіб.

Я є депутаткою  однієї з районних рад  м. Севастополя. Мені пощастило стати учасницею ряду заходів 
спрямованих на впровадження ґендерного інтегрування в роботу органів місцевого самоврядування.

Спочатку я і мої  колежанки пройшли тренінг  «Ґендерного підхід у процесі прийняття рішень місцевими 
органами влади». На тренінгу ми розглядали методику ґендерного аналізу діяльності органів місцевого са-
моврядування.

Після тренінгу  за цією методикою група депутатів-членів комісії з питань гуманітарної політики, в  якій 
я працюю, провели ґендерний аналіз  однієї з програм, розробленої нашим комітетом и прийнятої на сесії 
районної ради. 

Під час аналізу з`ясувалось, що, оскільки при розробці програми, не враховувались ґендерні аспекти, 
то від реалізації цієї програми значну користь отримують чоловіки, тоді як жінки практично не мають ніякої 
користі.

Таким чином, і мої колеги депутати, змогли отримані на тренінгу знання використати на практиці і наочно 
переконатись в тому, що при розробці політики в будь-якій сфері суспільного життя   необхідно застосовува-
ти ґендерний підхід. Саме тоді така політика буде збалансованою, дбайливо та справедливою. Я і мої колеги  
вирішили і надалі застосовувати ґендерний підхід у своїй роботі.

Наталія, учасниця проекту «Ґендерний мейнстриминг в політичному житті м. Севастополя»
 громадської організації «Жіночі Альтернативи
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Посилення економічних можливостей та захист 
соціальних прав жінок

Ґендерна рівність повинна реалізуватися у всіх основних сферах життя, зокрема, в економічній та соціаль-
ній. Але саме в цих сферах, після політичної, найбільш відчутна ґендерна дискримінація. Гідне економічне стано-
вище та соціальний захист жінок можливі лише за умови послідовної державної ґендерної політики.

За  пріоритетом «Посилення економічних можливостей та захист соціальних прав жінок» були підтримані 
проекти, спрямовані на усунення дискримінації щодо жінок на ринку праці, залучення жінок до підприємницької 
діяльності, на рівний соціальний захист, на протидію фемінізації бідності.

Діяльність за проектом включала різноманітні заходи з покращення становища жінок на ринку праці та під-
тримки жіночого підприємництва, зокрема проведення тренінгів та консультацій для жінок з цих питань, а також 
для працівників центрів зайнятості з питань впровадження ґендерної політики; здійснення досліджень та фокус-
груп з вивчення ситуації з працевлаштуванням та економічного розвитку жінок; круглі столи з обговорення 
актуальних питань в цій сфері та прес-конференції для презентації діяльності та результатів проектів. В рамках 
підтриманих проектів було надруковано біля 4000 примірників буклетів та брошур, створено 2 бізнес-центри з 
підтримки жіночого підприємництва, зокрема молодіжного. Інформація про заходи за проектами з’явилась у 26 
публікаціях в друкованих та електронних ЗМІ, у 4-х радіо та 2-х телевізійних програмах. Безпосередньо участь у 
заходах взяли 1400 осіб, а опосередковано проекти вплинули майже на 300000 осіб.

Наше управління економіки було партнером благодійного фонду «Центр підтримки ініціатив» у реалізації 
проекту «Права та можливості жінок-підприємниць в контексті місцевої політики». 

Реалізація цього проекту дозволила нам провести ґрунтовне дослідження та зробити оцінку ефектив-
ності виконання «Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2011-2013 роки» у 2011 році та 
розробити пропозиції для внесення змін Львівською міською радою  у цю програму на 2012-2013 роки. При 
проведенні дослідження та оцінки ми керувалися методологією оцінки проектів та програм на основі транс-
формаційного підходу. Цю методологію ми детально вивчали на тренінгу, що проводився для співробітників 
мерії в рамках проекту.

Ми змогли визначити економічні індикатори ґендерного компоненту програми і застосували їх при вико-
нанні оцінки. В результаті були зроблені висновки на підставі проведеної оцінки і напрацьовані рекомендації 
щодо підвищення економічних можливостей жінок та забезпечення ґендерної рівності у заходах з реалізації 
Програми на 2012-2013 роки.

Проект дав нам змогу провести серйозну та ґрунтовну роботу, результати якої ми побачимо найближ-
чим часом. Крім того, реалізація проекту сприяла налагодженню партнерських стосунків між владою і під-
приємницькою жіночою громадою та більш ширшому долученню жіночих громадських організацій та жінок 
підприємниць до формування економічної політики. В рамках проекту започатковано створення бази даних 
експертів з гендерних питань, що дасть можливість оперативного залучення їх до гендерної експертизи та 
моніторингу  програм і проектів Львівської міської ради.

Вікторія, в.о.начальника управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради, 
учасниця проекту «Права та можливості жінок-підприємниць 

в контексті місцевої політики» благодійного фонду «Центр підтримки ініціатив»
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Підвищення рівня обізнаності з питань ґендерної рівності 
серед громадськості

Формування стійкої громадської думки про необхідність утвердження ґендерної рівності у всіх основних 
сферах життя: політичній, економічній, соціальній та побутовій, є одним з головних факторів  досягнення та-
кої рівності. За цим пріоритетом підтримувались проекти, які спрямовані на протидію традиційним ґендерним 
стереотипам масової свiдомостi, на iнформування жiнок про те, що вони мають права людини та повиннi їх ви-
користовувати, на оприлюднення випадків порушення прав за ґендерною ознакою, на ознайомлення з досвідом 
країн, які досягли значних успіхів у дотриманні загальнолюдських прав жінок.

Діяльність за проектами включала конкурси есе, плакатів та фотоконкурси; фотовиставки та кінопокази; 
більше 50 зустрічей, круглих столів та дискусійних клубів; тренінги, курси та індивідуальні консультації для жінок; 
тренінги для журналістів та прес-конференції; в рамках одного з грантів створено 15 інтернет-проектів. Вся ця 
діяльність супроводжувалась матеріалами в пресі - 80 статей в місцевих газетах та Інтернет виданнях. Безпосе-
редньо в діяльність за проектами було задіяно більше 1500  осіб. Опосередковано проектна діяльність вплинула 
більш ніж на 200000 осіб.

Я відвідала фотовиставку «Своя кімната» Євгенії Білорусець. Саме Женя мене і запросила. Я не від-
ношусь до спільноти ЛГБТ, але я маю друзів, як жінок так і чоловіків, які є ЛГБТ. 

Оскільки вони мої друзі, я багато про них знаю і їх розумію. Я вважаю, що гомофобія та трансфобія ви-
никають від того, що люди нічого не знають про ЛГБТ, а відповідно і не розуміють цих людей. А якщо, люди 
чогось не знають і не розуміють, вони починають цього боятись, виникають чутки, плітки, міфи. Я впевнена, 
що фотовиставка Жені – це крок, хоча і невеликий, до розвінчування цих міфів, крок на  шляху подолання 
такого явища, як гомофобія.

Я думаю, що поступово  зміниться суспільне ставлення до ЛГБТ спільноти, але це тривалий процес. І  
дуже правильно долучати до інформування громадян  творчих людей, діячів культури, журналістів, яких, до 
речі, і на виставці було багато. Значить, ці люди не байдужі до проблем ЛГБТ, а, оскільки вони завдяки своїй 
діяльності, мають вплив на широку аудиторію, то  зможуть донести людям дуже важливу, як на мене, думку 
«Ми всі різні, але ми повинні бути рівними. І ніхто не має права нікого дискримінувати».

Тетяна, учасниця проекту «Квір-родини в Україні»
 громадської організації «Інсайт»
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1.2. Гранти, що об`єднують

Цю програму створено з метою надання існуючим та потенційним грантоотримувачкам Українського Жіно-
чого Фонду  можливості бути залученими до діяльності, що сприяє обмінам та вивченню досвіду на міжнарод-
ному рівні. З цією метою УЖФ підтримує участь представниць українських громадських жіночих організацій 
у стажуваннях, конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах, надаючи таким чином неоціненні 
можливості для створення мереж, які є вкрай важливими для посилення та розвитку жіночого руху в Україні та 
усьому світі 

З цим напрямом протягом року було подано 10 пропозицій, з яких було підтримано 3 подорожі задля від-
відування таких заходів: 13-та конференція WAVE «Глобальна мережа притулків для жінок. Зміцнення зусиль із 
запобігання насильства відносно жінок та їхніх дітей у Європі та Середземноморському регіоні» (13-14 жовтня 
2011 року, Рим); Семінар «Насильство щодо жінок та дітей», Міжнародний тренінговий центр «Маунт Кармель» 
імені Голди Маєр, Хайфа, Ізраїль (5-22 вересня 2011 року); П’ята платформа неурядових організацій, (6-7 квітня 
2011 року, Рим).

Участь у семінарі «Насильство щодо жінок та дітей», була важлива для покращення та удосконалення 
моєї роботи та роботи моєї організації з захисту жінок від насильства, зокрема від насильства в сім’ї. Я мала 
можливість ознайомитися та вивчити досвід та досягнення інших країн у цій сфері.

Особливо цікавим та корисним був вивчений досвід ізраїльської організації, яка надає послуги із запо-
чаткування бізнесу та працевлаштування для жінок постраждалих від насильства в сім’ї, досвід сербської 
телекомпанії з організації фандрейзингових кампаній з збору коштів на будівництво притулків для потерпі-
лих від насильства в сім’ї, досвід індійської організації з проведення інформаційних кампаній з попередження 
насильства щодо дітей.

Ми плануємо адаптувати та використовувати вивчений досвід у роботі нашої організації, розповсюдити 
набуті знання та досвід серед інших організацій нашого регіону, які працюють у сфері боротьби з насиль-
ством, а також залучати ізраїльських експертів до проведення навчальних заходів для фахівців нашого цен-
тру та наших колег і партнерів.

Галина, Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи»
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2. ПРОГРАМА «ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІХУ» 

Кількість наданих грантів Сума в грн.

Гранти для переможниць 
програми 2011 року 7 33950

Гранти для переможниць 
програми 2006-2010 років 7 55479

Метою програми «Перший крок до успіху»  є підвищення активної життєвої позиції дівчат-лідерок, залучен-
ня дівчат до активної участі у житті своїх громад і України в цілому.

Щороку за програмою відбувається всеукраїнський конкурс есе, переможниці конкурсу долучаються до ак-
тивних, цілеспрямованих учасниць  програми «Перший крок до успіху».

В червні 2011 року в Києві зібралися 30 дівчат з різних регіонів України, великих міст та маленьких містечок 
та селищ. Традиційно, дівчата зустрілись з успішними та відомими жінками, пройшли тренінг з розвитку діво-
чого лідерства, та особливостей роботи в громадському секторі. Новинкою цього року стало відвідування залу 
засідань Верховної Ради України та зустріч в стінах Комітетів Верховної Ради України, де дівчата дізнались про 
можливості проходження стажування, про діяльність Програми Сприяння парламенту України. Наприкінці дво-
денної зустрічі дівчата мали цікаву прогулянку містом та відвідини центру сучасних мистецтв PinchukArtCentre.

«Ці два дні, що я провела у Києві, ніколи не забудуться. Це насправді був той перший, проте, мабуть, 
найважливіший крок до успіху. На тренінгах я отримала нові знання, від спілкування з успішними жінками - 
натхнення, бо почувши історії їх шляху до успіху, з’явилась якась внутрішня впевненість  у тому, що можна 
досягти висот, треба лише прикласти до цього зусилля. Надзвичайно приємно було познайомитись та по-
спілкуватись з дівчатами, що не є простими обивательками, а є небайдужими до чужих проблем, проблем 
своїх громад, міст та своєї країни. Я впевнена на 100 відсотків, що все це не було дарма, бо ця програма 
дає можливість звичайним дівчатам з усіх регіонів України реалізувати свої проекти та зробити свої перші 
кроки до успішності»

Сабіна, учасниця програми 2011 року

У 2011 році конкурс грантів було оголошено для переможниць всіх років існування програми. Було отримано  
42 проектні заявки. УЖФ надав 14 грантів на реалізацію проектів, спрямованих на покращення життя місцевих 
громад.  Загальна сума, витрачена на гранти, складає 89 429 гривень Всі проекти були впроваджені протягом 6 
місяців з моменту їх фінансування.
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Інформаційний компонент програми:

Програма «Перший крок до успіху» у 2011 році реалізовувалась за допомогою інтернет-журналу «Перший 
крок до успіху» http://firststep.uwf.kiev.ua/rus/home, в рамках якого: 
• Відбувалось постійне оновлення корисної інформації для учасниць програми про різноманітні можливості 

молодіжного громадського руху на сторінці «Корисне дівчатам»;
• Здійснювалась Інтернет-розсилка для учасниць програми про нові ініціативи та можливості, які надає 

УЖФ та інші громадські організації;
• Інформувались дівчата про події жіночого руху в Україні та за кордоном через посилання на Український 

жіночий Портал з головного меню інтернет-журналу «Перший крок до успіху»;
• Надавалась можливість учасницям програми обмінюватись досвітом, ділитися власними досягненнями та 

просити і отримувати поради за допомогою форуму.

Інші ініціативи програми «Перший крок до успіху» у 2011 році:

В 2011 році для всіх учасниць програми було оголошено фотоконкурс «Ґендерний вернісаж», покликаний 
візуалізувати ґендерно забарвлені ситуації сучасного повсякденного життя, спрямований на протидію ідеології 
дискримінації за ознакою статі та формування культури толерантності й ґендерної чуйності. На конкурс на-
дійшло загальною кількістю 87 фотографій у розділи: «Ні слова про ґендер – стереотипи в дії»; «Про ґендер 
– смішно»; «Чоловіче життя крізь призму жіночого об’єктиву»; «Успішна та усміхнена». Авторки 3-х фотографій, 
роботи яких були оцінені як найкращі, отримали цінні призи та літературу з ґендерної тематики.

В 2011 році учасниці програми «Перший крок до успіху» були залучені до участі у «Глобальній ініціативі з 
обізнаності щодо раку молочної залози». В грудні 2011 року було організовано тренінг для 18 учасниць, які ви-
явили бажання долучитись до ініціативи та були у тому підтримані Українським жіночим фондом. Після участі у 
тренінгу дівчата провели інформаційні сесії в своїх містах, які передбачали організацію інформування та показу 
відеофільму для молоді, написання декількох статей в місцеві ЗМІ. Найініціативніші учасниці програми взяли 
участь у конкурсі на кращу стратегію розповсюдження інформації щодо проблеми раку молочної залози, які 
будуть підтримані та реалізовані у 2012 році.
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3. СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ  

3.1 Глобальна ініціатива з обізнаності щодо раку  
молочної залози

Кількість наданих грантів Сума в грн.

Вінницька обл. 4 176 733

Полтавська обл. 4 183 536

360 070

Головна мета ініціативи полягає у створенні динамічної глобальної мережі відданих активістів із відповід-
ними вміннями, знаннями та світоглядом, які б відігравали стратегічну роль у формуванні у своїх країнах на-
лежної реакції на проблему раку молочної залози. Програма складається з двох частин: тренінгового курсу та 
грантового компоненту. 

В основі тренінгової програми лежить курс «Course for the Cure™» – п’ять вичерпних навчальних модулів, що 
охоплюють методи та оптимальні методики, які допомогли Фонду ім. Комен стати найбільшою та найуспішнішою 
пропагандистською організацією у світі з питань раку молочної залози. 

Український жіночий фонд за підтримки Susan G. Komen for the Cure працює у сфері протидії та поширен-
ня інформації про рак молочної залози, починаючи з 2007 року. Програма охоплює 6 областей України: Київ, 
Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Вінниця, Полтава. Населення цих 6 областей складає біля 25% всього населення 
України. В рамках цієї  ініціативи УЖФ залучив до Глобальної ініціативи близько 40 місцевих організацій з цих 
областей, які працюють в інтересах перехворілих на рак молочної залози жінок, надав їм знання та навички, 
необхідні для такої роботи, а також знання та навички для проведення інформаційно-просвітницьких заходів 
серед населення. 

Навчання підкріплюється грантовою програмою, коли організації, що пройшли навчання, запрошують взяти 
участь у конкурсі грантів на підтримку ініціатив з обізнаності в своїх областях. В 2011 році УЖФ надавав гранти 
в двох областях – Вінницькій (підтримано 4 проекти на суму 176 733 гривені) та Полтавській (4 проекти на суму 
183 536 гривень). 

Загальні кількісні показники діяльності за проектами, підтриманими в рамках Глобальної ініціативи, можна 
об’єднати в таку таблицю (Полтавська область в таблицю не включена, оскільки організації з цієї області отри-
мали гранти наприкінці 2011 року).
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Київська 
обл.

Львівська 
обл.

Одеська
обл.

Дніпро-
петровська обл.

Вінницька
обл. 

Надруковано 
матеріалів 1004 14715 8000 30500 45530

Обстежено
жінок -

806 (клінічне 
обстеження) 

25 (мамографія)
 275 (УЗД)

365 (клінічне 
обстеження)

12936 (клінічне 
обстеження) 

712 (мамографія)
110 (УЗД)

60 (клінічне 
обстеження)

160 (мамографія)

Поінформовано 2044 55556 10322 48541 765000

Довгий час я приховувала свою хворобу від рідних, друзів, близьких і співробітників. Так, спершу навіть 
синам не посміла сказати, що у мене діагностували рак. 

Мені було соромно розповідати про цю недугу. Коли були сеанси хіміотерапії, то брала триденні від-
пустки. І хоч почувалася дуже слабкою, одразу поверталася до праці. На час операції та післяопераційної 
реабілітації теж взяла відпустку. Довгий час дуже комплексувала і щодо облисіння після хімії, і щодо втрати 
залози. Це була для мене трагедія.

Переломним моментом у лікуванні стала зустріч із представницями громадської організації волонтерів.  
Одного дня в палату, де я лежала, зайшли дві жінки.

Одна сказала: «Мене звати Світлана, і я прооперована 10 років назад», інша відрекомендувалася Ніною 
і розповіла, що була прооперована 22 роки назад. І тільки тоді, коли я побачила цих жінок, коли почула їхні 
слова, в моїй голові прокинулась думка, що, навіть, із таким діагнозом люди живуть. Так я попрощалася зі 
страхом перед цією недугою.

Відтоді я усвідомила, що рак – не вирок, що з цією хворобою можна і потрібно боротися. По-іншому я 
тепер ставлюсь і до життя, якщо раніше постійно кудись поспішала, то тепер насолоджуюсь кожною миттю, 
встигаю полюбуватися і небом, і квітами… А ще я є активною волонтеркою, відтак часто спілкуюся з пацієнт-
ками онкодиспансеру, ділюся власним досвідом щодо пережитого і ні від кого не приховую, що перемогла 
рак.

Не потрібно замикатися в собі, треба спілкуватися з людьми, налаштовуватися на успіх і тоді обов’язково 
буде позитивний результат. Слід жити в гармонії з собою та з оточуючим світом, і все буде добре!

Людмила, перехворіла на рак молочної залози, волонтерка
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3.2 Організація і проведення 
каскадних тренінгів з ґендерної 
обізнаності, ґендерної чутливості та 
запобігання і протидії домашньому 
насильству

Починаючи з другої половини 2010 року УЖФ працював в 
якості партнера ПРООН з впровадження тренінгової програми з жі-
ночих прав, попередження  насильства в сім`ї та ґендерних питань 
для державних службовців, працівників освіти та правоохоронних 
органів. Такі тренінги є ключовою стратегією, що використовуєть-
ся для підвищення ґендерної обізнаності, ґендерної чутливості 
держслужбовців, освітян та представників правоохоронних орга-
нів, надання їм знань та навичок для ефективного впровадження 
ґендерної політики, протидії насильству в сім`ї, з урахуванням нор-
мативно-правової бази України з цих питань та  зобов’язань, які 
взяв на себе Уряд України, зокрема Цілей розвитку тисячоліття. В 
рамках цього проекту УЖФ адміністрував діяльність з проведення 
тренінгів у 18 областях України.

В рамках цієї діяльності Українській жіночий фонд співпрацю-
вав зі 150 тренерами, підготованими в рамках проекту ПРООН-ЄС 
«Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні». Протя-
гом роботи в рамках цього проекту УЖФ організував проведення 
в 18 областях 1750 тренінгів для 36112 держслужбовців, освітян та 
представників правоохоронних органів.



4. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЖФ ТА СТРУКТУРА ВИТРАТ
У 2011 році Українському жіночому фонду вдалося значно збільшити суму коштів, залучених на діяльність, спрямовану на втілення ідей ґендерної 

рівності у всіх сферах суспільного життя, на підтримки жіночого руху в Україні, Молдові та Білорусі.

Донори та партнери УЖФ та їх внесок у діяльність Фонду

Надходження УЖФ у 2011 році Долари США

ПРООН 1,212,580

ООН-Жінки 24,950

Глобальний фонд для жінок 2,030

Фонд ім. Комен 82,260

Фонд «Мама Кеш» 6,940

Мережа жіночих фондів 526

Інститут міжнародної освіти 13,000

Міжнародний фонд «Відродження» 5,010

Фонд ім. Сігрід Раусінг 79,670

Пасивний прибуток 12,360

Усього 1,439,326
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Структура витрат УЖФ у 2011 році (у доларах США)

Item
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Зарплатня 2,500 11,560 1,580 1,770 500 93,020 110,930 900 500 112,330

Професійні консультанти/ 
спеціальні послуги 1,300 8,500 10,095 1,000 – 280,375 301,270 1100 590 302,960

Комунікація 500 845 620 700 – 17,215 19,880 200 120 20,200

Оренда офісу 1,200 3,005 1,100 1,000 – 14,665 20,970 680 300 21,950

Канцтовари 120 720 230 170 – 620 1,860 0 0 1,860

Публікації/ друк 3,775 1,350 5,010 2,350 4,215 42,500 59,200 1,250 620 61,070

Транспорт/ відрядження 1,120 755 1,095 3,510 7,825 32,080 46,385 1,865 960 49,210

Конференції/ зустрічі/
тренінги 1,600 19,225 2,680 1,225 3,655 745,050 773,435 – – 773,435

Гранти 51,860 40,730 35,875 14,680 28,205 – 171,350 – – 171,350

Інше 350 320 165 110 140 2,745 3,830 50 50 3,930

Усього 64,325 87,010 58,450 26,515 44,540 1,228,270 1,509,110 6,045 3140 1,518,295



Міжнародний благодійний фонд 
“Український жіночий фонд”

вул. Артема, 79, офіс 38, Київ 04050
Тел.: (+380 44) 568-53-89
Факс: (+380 44) 484-62-05 

Електронна пошта: uwf@uwf.kiev.ua 
Веб-сторінка: http://www.uwf.kiev.ua


