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Знання буває двох видів. 

Ми знаємо сам предмет 

або ж знаємо, де знайти 

про нього інформацію. 
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Значущість сучасної, точної і потрібної інформації в певній галузі діяль�
ності зростала разом із розвитком людства. У наш час доступ до інфор�
мації став вирішальним чинником, що багато в чому визначив розвиток
усієї цивілізації. Зазвичай говорять, що переможцем стає той, хто може
«заволодіти» необхідною інформацією першим...

Глобальна мережа комп'ютерного зв'язку Інтернет створила новий інфор�
маційний простір, легкодоступний і практично безмежний. Зараз Інтернет
порівнюють з гігантською «супермагістраллю», що веде людство до нової
інформаційної цивілізації...

Інтернет — це один із засобів електронного зв'язку, що розвиваються
сьогодні особливо швидко. Існують різні уявлення про Інтернет. Пред�
ставники гуманітарних знань називають його «шостим океаном», ноосфе�
рою, омріяною філософами. При цьому А. Е. Войскунський, наприклад,
зауважує: «Інтернет — одна з найперспективніших із нині наявних техніч�
них можливостей забезпечити міжкультурну взаємодію, співробітництво і
синергію, чи, за висловом П. Тейяра де Шардена, об'єднати всіх суб'єктів,
що населяють Землю, у "одну замкнуту систему"» (Войскунский А. Е. «Ме�
тафоры Интернета», 2001).

Не можна не згадати про те, що усе активніше проводиться і проголо�
шується політика глобалізації підключення до Інтернету. З метою подо�
лання «цифрової нерівності» між багатими і бідними, між освіченими і
малограмотними, починаючи із середини 1990�х років ставиться — і до�
сить успішно вирішується в Америці — завдання національної ваги: залу�
чення всіх прошарків населення до світу інформаційних технологій
(http://www.ntia.doc.gov/). У 2000 р. "Окінавська хартія глобального ін�
формаційного суспільства" надала міжнародного статусу завданню подо�
лати “дигітальний” розкол землян (Там само).

У повсякденні ж дехто уявляє Інтернет як безліч комп'ютерних мереж,
поєднаних ода з одною. Інші вважають Інтернет химерним плетивом із
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мільярдів файлів, що містять інформацію про всіх і про все. Ще хтось сло�
вом «Інтернет» називає гігантську комп'ютерну павутину, що обcнувала
земну кулю. Таке розмаїття суджень і уявлень про Інтернет склалося, оче�
видно, через те, що кіберпростір — занадто складний технічний та інфор�
маційний «новотвір», розвиток якого, як відзначає ряд учених, подібний
на розвиток живого організму і не має чітких меж.

При цьому Інтернет стає невід'ємною частиною нашого життя і перестає
бути прерогативою професіоналів, комп’ютерників і програмістів. Зараз в
Україні майже мільйон осіб користується Інтернетом, і ця цифра щороку
подвоюється. Зростає і число жінок�користувачів мережі. За останніми
даними, на початку 2000 року жінки складали 50,4% усієї аудиторії Інтер�
нету. Цікаво, що якщо чоловіків у Інтернеті передусім цікавить політика,
фінансова інформація, новини спорту, то для жінок особливе значення
має можливість швидкого доступу до необхідної інформації, як�от відо�
мості про працевлаштування, здобуття освіти, вивчення іноземних мов,
виховання дітей та ін. Нещодавно ідея статевої рівності матеріалізувалася
в Мережі у виді величезного сайту Feminist.Org. Однак твердження, що
жінки не поступаються чоловікам у справі освоєння віртуальних просто�
рів, не вимагає надто вагомих доказів. Проста статистика свідчить, що
49% американців, підключених до Інтернету, — жінки. Більше того, за да�
ними, отриманими компанією "Forrester Research", у найближчі п'ять років
число жінок в Інтернету виросте на 19%, у той час як число чоловіків —
усього на 13%. Отже, рівності досягнуто. Але відмінність між чоловічою та
жіночою поведінкою, перевагами, проблемами і острахами залишилася,
як і в повсякденному житті.

В англійській мові є вислів "computer widow" чи "internet widow", що не має
собі відповідника з протилежним значенням. Усім зрозуміло, чому бувають
"солом'яні вдови", але не буває "солом'яних удівців" — тому що жінок не бе�
руть в армію. Але в Інтернет же пускають усіх... Так що, як бачите, Мережа
таїть у собі масу серйозних і смішних, справжніх і уявних небезпек для
слабкої статі, і багато хто із паній поки що ставиться до неї доволі обереж�
но. Якщо ця тема глибше зацікавить вас, раджу прочитати статтю О. М. Аре�
стової та О. Ю. Войскунського, присвячену гендерним аспектам діяльності в
Інтернеті. Стаття подає всебічний аналіз проблеми статевих розбіжностей
під час взаємодії з інформаційними технологіями (О. Н. Арестова, А. Е. Вой�
скунский «Гендерные аспекты деятельности в Интернете» // Гуманитарный
Интернет, Москва, 1999, с. 290�313). 

Цікаво, як Інтернет крок за кроком стає відображенням нашого життя і сус�
пільства. Природно, що всі проблеми, що постають перед жінками в буден�
ному житті, наче у кривому дзеркалі, відбиваються й у кіберпросторі. 

Що ж сьогодні жінка може знайти для себе в Інтернеті, і який образ
«жінки» вимальовується там?
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Аналізуючи результати пошуку україно� і російськомовних сайтів, запро�
поновані кількома пошуковими системами (Google, Yahoo і Yandex), я ви�
явила, що на запит «жінка», «для жінок» і «жіночі ресурси Інтернету» най�
частіше пропонуються посилання на сайти шлюбних оголошень, служб
знайомств, сайти, що містять рекламу, поради щодо придбання космети�
ки, одягу і парфумерії, порнографічні сайти, і, наостанок, поради для
батьків щодо виховання дітей. Так, рейтинг найкращих сайтів для жінок
розставив їх за пріоритетними галузями у такий спосіб:

Хочешь с Нами Познакомиться? 
Тысячи Симпатичных Девушек и Парней Хотят Познакомиться   

Знакомства: 
сотни анкет Виртуальные Знакомства с Реальными Последствиями   

Косметика и Парфюмерия 
Парфюмерия: духи, туалетная вода, дезодоранты � изысканный вкус 

и элегантность! Косметика для лица и тела   

Романтические Знакомства
Открытки Знакомства, Чаты, Фото Девушек и Парней   

Сайт Настеньки 2 умницы и красавицы!!!
Знакомства для взрослых, знакомства для подростков. Конкурс фото

девушек. Советы неопытным девушкам. Способы соблазнения. 

Всё о моде на Сарафан.ру 
Одежда, стиль, имидж, магазины, распродажи, скидки, sale.   

Aerobica.Ru
Аэробика и фитнес в России Новости мира фитнеса, огромный каталог

фитнес�клубов с удобной системой поиска. Многое другое.   

Журнал для женщин "Натали" 
Стиль жизни, Мода, Красота и здоровье, Карьера, Дом. 

Конкурсы, акции, подарки от "Натали"!   

Tango!
Санкт�Петербургская служба знакомств. Анкеты мужчин и женщин с

фотографиями. Знакомства для создания семьи.   

Считалка калорий 
Считалка калорий и полезная информация для тех, кто хочет похудеть   

Свадебные и вечерние платья 
Свадебные и вечерние платья, свадебные прически, свадебные услуги.   

Материнство
Советы родителям Беременность, роды, питание, воспитание, уход за

малышом, родительский клуб, консультации врачей и психолога   
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(Рейтинг продано за зменшенням популярності сайтів)

А от за даними каталогу «Ау», у червні 1999 року із 139 результатів пошуку
на запит із ключовим словом «жінка» лише 18 містили серйозні проблемні
жіночі матеріали. У січні 2000 року на 225 записів доводиться лише 20 сер�
йозних (наведено за виданням «Интернет — женщинам! Каталог информа�
ционных ресурсов», 2000, с.7). Проведений мною особисто пошук у системі
Google на це саме ключове слово із 300 записів дав 15 серйозних посилань
на сайти, що містять інформацію, наприклад, щодо захисту жіночих прав, на
матеріали, присвячені темі «жінка і суспільство», на програми академічних
обмінів тощо. Як бачите, динаміка пріоритетів говорить сама за себе!

Однак, за влучним висловом упорядників першого на території СНД каталогу
інформаційних ресурсів, «звинувачувати засоби масової інформації в проб�
лемах сучасного суспільства — все одно, що вбивати гінця за те, що вам не
сподобалася принесена ним звістка, чи критикувати піаніста за те, що вам не
подобається мелодія. Спробуймо самі змінювати своє відображення у ЗМІ»
(Там само). І я дуже сподіваюся, що і наше видання зможе зробити внесок у
цей складний процес ламання соціальних стереотипів і творення культури
цивілізованого, демократичного суспільства, що розглядає жінку як рівну у
всіх відношеннях половину людства (Там само). 

А тому й головною метою нашого видання стало максимальне сприяння жін�
ці в пошуку актуальної (не розважальної) інформації в Інтернеті, з переліком
організацій і ресурсних центрів, а також інформаційних порталів, що містять
відомості, які можна згрупувати за такими темами: жіночий рух, проблеми
насильства, політика, економіка, соціальні питання, права жінок — права
людини, освіта, навчання, стажування, ЗМІ та питання фандрайзингу. 

Кому ж адресовано наше видання? На мій погляд, найширшій жіночій ауди�
торії; воно може надати інформаційну й організаційну підтримку жіночим
організаціям і об'єднанням, журналістам, експертам, політикам, вчителям і
вченим, а також усім, хто цікавиться жіночими і гендерними проблемами чи
на академічному рівні, чи на громадських засадах. Однак коло користувачів
каталогу, не повинно обмежуватися виключно жіноцтвом. Вірю, що і для
сильної половини людства це видання у певних аспектах теж стане у пригоді.

Створюючи каталог, формуючи його рубрики, автори виходили з географіч�
ного, адміністративно�територіального і тематичного принципів рубрикації.

Поводок 
звери и люди на Много.Ру Поводок � сайт для всех, кто любит животных 

и не боится диких зверей!   

Твой неповторимый стиль. 
Советы и секреты. Твой стиль и мода • Одежда, интерьер, подарки,

косметика, фитнес • Статьи, гороскоп, экспертиза косметики
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Каталог містить перелік громадських організацій і центрів, залучених до різ�
номанітної жіночої діяльності, починаючи з прав жінок аж до адміністру�
вання академічних проектів гендерних досліджень. Каталог складається з
таких підрозділів: 

УКРАЇНСЬКІ  ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
ЗАРУБІЖНІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
МІЖНАРОДНІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЇН СНД
ГЕНДЕРНІ І ЖІНОЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА ТА КРИЗОВІ ЦЕНТРИ

Структура анотацій у каталозі така: спочатку вказано повну назву організації
(українською мовою та в оригіналі), далі подано посилання на її сайт в Інтер�
неті, потім коротко зазначено пріоритети її діяльності та описано структуру
сайту, з указівками на мови, що ними представлено інформацію. Наприклад: 

Окремо підкреслю, що цей каталог може стати корисним джерелом інфор�
мації і постійним помічником для жінок, що працюють у третьому секторі, тоб�
то в громадських і неурядових організаціях. І в зв'язку з цим особливе зацікав�
лення викликають гендерні ресурси Інтернету, систематизованому опису яких
і присвячене наше видання.

І якщо Ви взялися за серйозний пошук інформації в Інтернеті і питаєте себе,
як саме скористатися мережею, подумайте насамперед про таке:

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСВІТИ І КОМУНІКАЦІЙ
http://empedu.civicua.org

Сайт Всеукраїнської Асоціації уповноваженої освіти і комунікацій проекту.
Проект "Уповноважена освіта"  ініційований Інформаційно�консультативним
жіночим центром разом з трьома жіночими громадськими організаціями —
центром "Жіноча ініціатива" (Сімферополь), Жіночим консультативним цен�
тром Закарпаття (Ужгород), центром "Спадщина" (Київ). 1997 року цими та
іншими організаціями було створено Всеукраїнську асоціацію уповноваже�
ної освіти і комунікації. Проект спрямований на роботу з дітьми, вчителька�
ми та вчителями, батьками, шкільною адміністрацією, державними служ�
бовцями, соціальні працівниками та працівницями, ЗМІ та ін. В рамках про�
екту підготовлено 7 тисяч тренерів та тренерок. Основні розділи сайту: „Про
нас" (історія виникнення Проекту, принципи підготовки та оцінювання робо�
ти тренера), „"Публікації" (серед інших друкованих матеріалів — посібник
для тренерів, 2�е видання), „Лінки" (лінки партнерів Проекту „Уповноважена
освіта"), „Зв'язок" (контакти).

Мова: українська, російська, англійська
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Як налагодити обмін ідеями з групою однодумців? 

Як зробити так, щоб Інтернет запрацював ефективніше саме 
для третього сектора і для допомоги жіночим організаціям? 

Як зробити Інтернет інструментом наукових або соціальних досліджень?

Як створити свій сайт і як представити в Інтернеті Вашу організацію?

Гадаю, що після того, як Ви відповісте на ці запитання, альтернатива, що її я
винесла у заголовок цієї передмови, перестане бути для Вас альтернативою.

Повернімося до початку статті — як перемогти? Замість відповіді я відсилаю
Вас до каталогу, що його Ви тримаєте в руках. Автори будуть вдячні Вам за
будь�які відгуки та пропозиції щодо поліпшення його структури, якості по�
дання інформації і його подальше розширення. 
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13УКРАЇНСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

1. БІЛА ПАРАСОЛЬКА / Белый зонтик
http://ahalar.cn.ua:8101/orgLrus/2.htm

Центр материнських ініціатив "Біла парасолька" — організація (м. Чернігів, Ук�
раїна), створена задля допомоги у становленні відкритого демократичного
громадянського суспільства шляхом ініціювання нової громадянської культу�
ри, а також зміни ставлення до жінок�матерів в українському суспільстві,
підвищення самооцінки та можливостей захисту в Україні загальнолюдських
та громадянських прав. Діяльність — створення кризового центру, проведен�
ня акцій, кампаній, тренінгів�семінарів, реалізація навчальних прав. Регіон
діяльності — Чернігівський район; цільова група — жінки�матері, діти. Ін�
формація про організацію розміщена в базі даних "Чернігівські громадські
організації" на сайті Центру гуманістичних технологій АХАЛАР.

Мова: російська

2. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї"/ 
Благотворительный Фонд "Здоровье женщины и планирование семьи”

http://www.whfp.kiev.ua/about_m.shtml
Недержавна неприбуткова організація (Київ, Україна). Напрями діяльності:
розвиток охорони здоров'я і соціальний захист населення у сфері репродук�
тивного здоров'я і планування сім'ї. Профілактика і рання діагностика раку
органів репродуктивної системи, психо�соціальна реабілітація жінок, що пе�
рехворіли раком молочної залози, післядипломне навчання медичних
працівників/працівниць, планування сім'ї. Основні розділи сайту: „Репродук�
тивне здоров'я", „Проблеми раку молочної залози", „Відкритий медичний
клуб", „Про нас", „Медицина в Інтернеті", „Про медицину з посмішкою".

Мова: російська

3. ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСВІТИ І КОМУНІКАЦІЙ
http://empedu.civicua.org

Сайт Всеукраїнської Асоціації уповноваженої освіти і комунікацій проекту.
Проект "Уповноважена освіта"  ініційований Інформаційно�консультативним
жіночим центром разом з трьома жіночими громадськими організаціями —
центром "Жіноча ініціатива" (Сімферополь), Жіночим консультативним цен�
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тром Закарпаття (Ужгород), центром "Спадщина" (Київ). 1997 року цими та
іншими організаціями було створено Всеукраїнську асоціацію уповноваже�
ної освіти і комунікації. Проект спрямований на роботу з дітьми, вчителька�
ми та вчителями, батьками, шкільною адміністрацією, державними служ�
бовцями, соціальні працівниками та працівницями, ЗМІ та ін. В рамках про�
екту підготовлено 7 тисяч тренерів та тренерок. Основні розділи сайту: „Про
нас" (історія виникнення Проекту, принципи підготовки та оцінювання робо�
ти тренера), „"Публікації" (серед інших друкованих матеріалів — посібник
для тренерів, 2�е видання), „Лінки" (лінки партнерів Проекту „Уповноважена
освіта"), „Зв'язок" (контакти).

Мова: українська, російська, англійська

4. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЧЕ НАРОДНОLДЕМОКРАТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДІЯ"
http://www.diya.org.ua/index.htm

Програми з питань ґендерної рівності та на підтримку процесу жіночої рівно�
правності в Україні. Підтримка успішної громадської та політичної діяльності
жінок, їхнього внеску в політичне життя українського суспільства та підви�
щення представництва жінок на всіх рівнях державного управління. Основні
розділи сайту: „Історія створення", „Структура організації", „Дія" в регіонах",
„Контакти", „Наші акції", „Наші проекти", „Наші публікації", „Корисна інфор�
мація", „Психологія" (консультації психолога он�лайн), „Юридична допомога"
(юридична консультація он�лайн).

Мова: українська, російська, англійська

5.  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА ОРГАНіЗАЦІЯ 
„ЖІНОЧИЙ ІНФОРМАЦІЙНОLКОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР"

http://www.dwicc.narod.ru
На сайті  Жіночого інформаційно�консультативного центру — інформація
про програми, які виконує організація: надання фахових навичок, запобіган�
ня кризовим ситуаціям, запобігання насильства над жінками та проект „Ре�
соціалізація жінок�в'язнів". Послуги для жінок: юридичні консультації; група
взаємодопомоги для жінок, що постраждали від домашнього насильства;
гаряча лінія підтримки підприємництва; тренінги. Основні розділи сайту:
„Історія організації", Наша команда", „Проекти".

Мова: українська

6. ЖІНОЧІ СТОРІНКИ УКРАІНИ/ Женские страницы Украины
http://fem.org.ua/org.htm

Безплатний хостинг для жіночих організацій та проектів. Розділи: "Про про�
ект", "Список організацій", "Як розмістити сторінку?", "Для тих, хто створює
свій сайт" (основні кроки, за якими  можна розробити свій сайт і розмістити
його на хостингу).

Мова: російська
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7. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР "ЖІНОЧІ ПЕРСПЕКТИВИ" (м.Львів)
http://www.women.lviv.ua 

Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи" — регіональна громадська
жіноча організація. Орієнтована на соціально�економічну та правову адап�
тацію жінок до сучасних умов. Діяльність Центру "Жіночі перспективи" спря�
мована на підтримку жіночих ініціатив у Західному регіоні, сприяння розвит�
ку партнерських відносин між жіночими організаціями, професійними гру�
пами, підприємцями, вченими, жіночою молоддю.  

Напрями роботи: правовий захист жінок, гендерна рівність, розвиток жіночо�
го підприємництва, жіноче лідерство, соціально�психологічна адаптація жінок
до сучасних умов. Послуги: інформаційна підтримка НУО, юридичні консуль�
тації для жінок після 30 років; тренінги: "Бізнес — справа жіноча", "Працевла�
штування", тренінг для розлучених. Діє фан�клуб. Основні розділи сайту: „Про
нас", „Діючі проекти", „Новини", „Публікації", „Карта сайту", „Контакти".

Мова: українська, англійська

8. ІНФОРМАЦІЙНОLОСВІТНІЙ ЦЕНТР „ЖІНОЧА МЕРЕЖА"/ 
ИнформационноLобразовательный центр "Женская сеть"

http://www.feminist.org.ua/
Ресурс присвячений гендерним проблемам, феміністичній теорії і практиці,
правам людини в Україні. Основні розділи сайту: „Новини в світі", „Новини в
Україні", „Новини ІОЦ „Жіноча мережа", „Про нас", „Дослідження", „Бібліоте�
ка" (права людини, гендер, здоров'я, книжна полиця), „Творчість" (поезія і
проза авторів, які заторкують в своїй творчості гендерні проблеми).

Мова: російська

9. КИЇВСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ГЕНДЕРУ
http://www.genderlab.kiev.ua

Неприбуткова неполітична позапартійна громадська організація, що об'єд�
нує науковців, діяльність яких пов'язана з гендерними студіями у сфері
соціальних і гуманітарних наук з опертям на український контекст. Місією
Лабораторії є розвиток і поширення ґендерних студій в українській ака�
демічній науці, сприяння подальшій інтеґрації ґендерних досліджень в ос�
вітню систему та становленню толерантного громадянського суспільства в
Україні. Основні розділи сайту: „Дослідні проекти", „Наші публікації", „Книж�
кова полиця", „Конференція 2003".

Мова: українська, англійська

10. КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
http://www.vidnokola.kiev.ua

Неурядова дослідницька організація, яка здійснює програми та діяльність,
спрямовану на дослідження гендерних відносин в Україні. Розділи: "Учасни�
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ки", "Організаційна структура", "Гендерні курси", "Дослідження, публікації",
"Тексти", "Виднокола" — інтернет видання Інституту.

Мова: українська

11. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЖІНОЧА ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА
http://women.library.kr.ua/

Перший на Україні сайт, що належить жіночій НДО — Кіровоградському
інформаційному центру для жінок (ОЖIС). Організація створена в 1996 р.
співробітницями Регіональної бібліотеки в Кіровограді як інформаційна база
з різноманітних аспектів жіночого життя. Мета:  досягнення рівності жінок і
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності. У фокусі уваги організації — питан�
ня освіти, дослідження за темами: жіноче лідерство, людські права жінок,
доступ до інформації, домашнє насильство. Центр підтримує базу даних
жіночих НДО регіону і жіночих досліджень.

Мова: українська

12. КОЛЕКТИВНІ ЧЛЕНИ СПІЛКИ ЖІНОК "БЕРЕГИНЯ"
http://www.bereginya.donetsk.ua/kolchlen/index.html 

На сайті громадської жіночої організації "Берегиня" — посилання на сторінки
її колективних членів: Будьоннівська районна жіноча організація, Вороши�
ловська районна організація "Сучасниця", Калінінська районна жіноча ор�
ганізація, Кіровська районна жіноча організація, Куйбишівська районна жіно�
ча організація, Ленінська районна жіноча організація "Дончанка", Петровська
районна жіноча організація "Жінка — суспільству", Пролетарська районна
жіноча організація "Пролетарочка", Ліга ділових і професійних жінок, Донець�
ка міська жіноча організація "Дія", Міська асоціація жіночих організацій, Гро�
мадська організація спілка "Надія", Донецький мiський осередок Всеук�
раiнськоi асоцiацiї жiнок "Славiя", Асоцiацiя жiнок "Надiя", Донецьке творче
об'єднання ділових і фахових жінок Ленінського району "Олімпія", Громадсь�
ка організація — фонд "Сім�Я", Жіноча громадська організація "Гармонія", До�
нецьке міське відділення Українського фонду культури, Жіночий клуб "Дон�
чанка" при жіночій газеті "Дончанка", Клуб жінок "Жетем".

Мова: російська

13. ЛА СТРАДА — УКРАЇНА / La Strada LUkraine
http://www.brama.com/lastrada 

Неурядова організація, яка дотримується в своїй діяльності двох основних
цілей: попередження торгівлі жінками і допомоги жертвам торгівлі людьми.
Основні види діяльності: гаряча лінія, дослідження проблем насильства над
жінками, експертиза законодавства, освітні програми для молоді з проблем
прав жінок, запобігання торгівлі та інших форм насильства над жінками,
співпраця зі ЗМІ, публікація та розповсюдження матеріалів, бюлетенів, про�
ведення тренінгів та семінарів. Основні розділи сайту: „Про нас", „Новини і
конференції", „Випадки", „Посилання" (лінки зарубіжних і міжнародних ор�
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ганізацій, які займаються попередженням торгівлі людьми), „Гарячі лінії" (в
Україні і за кордоном для жертв торгівлі людьми). 

Мова: англійська

14. ЛІГА ЖІНОКLПРОФЕСІОНАЛОК/ League Of Professional Women (LPW) 
http://www.lpw.kiev.ua/about.html

Ліга жінок�професіоналок — недержавна неприбуткова організація (Київ,
Україна), що об'єднує жінок, зацікавлених у власній кар'єрі в сфері гро�
мадського адміністрування, мас�медіа, бізнесу, освіти, консалтинга. Для
членів Ліги здійснюється інформаційна підтримка за трьома напрямами:
"Інформаційні листки Ліги", "Підвищення фахової майстерності" (гранти,
тренінги, освітні  програми, конференції), "Індивідуальні консультації" за те�
мами: "Підготовка індивідуальних проектів", "Розвиток кар'єри", "Планування
бізнесу", "Антисексистське сприйняття жіночого бізнесу". Основні розділи
сайту: „Новини", „Про нас", „Послуги", „Консультанти", „Членство", „Партне�
ри", „Сконтактуйтеся з нами".

Мова: англійська

15. МАМАL86
http://www.mamaL86.kiev.ua/

Громадська організація Мама�86 поспіль з іншими виконує екологічні проек�
ти (напр. кампанія "Питна вода в Україні"). Еко�Телефон надає громадянам
доступ до достовірної екологічної інформації про стан довкілля та
взаємозв'язок між його якістюта здоров'ям людей.  Організація сприяє про�
веденню безплатного медичного обстеження стану всіх систем та внутрішніх
органів дітей (малозабезпечені сім?ї). „Проект"Київ — 2003" має на меті на�
дати українським громадянам можливість впливати на формування загаль�
но�європейської екологічної політики. Працівниці організації проводять
тренінги з інформаційних технологій. Основні розділи сайту: „Новини", „Про�
екти", „Інформація", „Про організацію", „Карта сайту", „Зворотній зв'язок".

Мова: українська, англійська

16. МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ОНКОХВОРИХ УКРАЇНИ 

http://www.cs.org.ua
Фундація співпрацює з юридичними та фізичними особами, які визнають її
мету та сприяють реалізації поставлених завдань. Напрями діяльності: ство�
рення в Україні системи психо�соціальної підтримки онкохворих та їх близь�
ких, а також зміна ставлення суспільства до онкологічних захворювань. Ос�
новні розділи сайту: „Вхід", „Декларація Міжнародної Фундації онкохворих
України", „Термінологічний словник для нефахівців".

Мова: українська
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17. ПОРТАЛ "ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ"
http://vlada.kiev.ua/women/index.html

Цей інтернет�портал започатковано Центром інновацій та розвитку,
київською громадською організацією, у ході здійснення проекту створення
довідника жіночих організацій за підтримки програми "Жінка в суспільстві"
Міжнародного фонду "Відродження". На цьому сайті Ви знайдете: базу даних
жіночих організацій України, довідник жіночих організацій, дослідження,
вхід до інформаційного порталу "Третій сектор України".

Мова: українська

18. РАДА ДІЛОВИХ ЖІНОК КРИМУ/ Совет деловых женщин Крыма
http://cci.crimea.ua/women/

Сайт Регіональної ради ділових жінок при Торгівельно�промисловій палаті
Криму. Головна ціль Ради — надання допомоги у  вирішенні проблем
жіночого підприємництва в Криму шляхом навчання, надання консуль�
тацій, лобіювання інтересів жінок в органах виконавчої і законодавчої вла�
ди. У рамках програми "Нові можливості — діловим жінкам Криму" Рада
організовує навчання жінок сучасним інформаційним технологіям веден�
ня бізнесу; відкриває юридичні консультаційні пункти в Координаційній
раді жіночих громадських організацій Криму з питань ведення і захисту
бізнесу; проводить тренінги по сучасному менеджменту; круглі столи з
представниками органів законодавчої і виконавчої влади Криму за участю
ЗМІ і громадськості. Основні розділи сайту:"Загальна інформація", „Зав�
дання", „Тренінги", „Спонсорські фонди", „Ресурси" (Інтернет�ресурси для
жінок�підприємниць).

Мова: російська

19. СОФІЯ/ София
http://ahalar.cn.ua:8101/orgLrus/14.htm

Міська жіноча громадська організація "Софія" (м. Чернігів, Україна) була
створена з метою захисту прав і свобод жінок, інтелігенції, молоді,
пенсіонерів; підвищення громадської і політичної активності різних про�
шарків жіночого населення. Місія — сприяння створенню умов і гарантій, за
яких жінки могли б користуватися своїми правами і виконувати обов'язки;
підвищення громадської, наукової, культурної і політичної жіночої актив�
ності; сприяння поліпшенню іміджу української жінки на міжнародному
рівні. Регіон діяльності — Чернігівська область; цільова група — жінки, діти,
безробітні, молодь, пенсіонери, інваліди. Інформація про організацію — у
базі даних "Чернігівські громадські організації" на сайті Центру гуманістичних
технологій АХАЛАР.

Мова: російська
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20. СПІЛКА ЖІНОКLВЕТЕРАНОК ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН „ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТКА" /  
Союз женщин Lветеранов локальных войн "Интернационалистка"

http://warnot.narod.ru/ru.html
Основні напрями діяльності: Виховна робота з молоддю, учнями шкіл, сту�
дентамии ВУЗів, технікумів, солдатами військових частин.

Мова: українська, російська, англійська

21. СУМСЬКЕ ГРОМАДСЬКОLМОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
„МІСЬКИЙ КРИЗОВИЙ ЦЕНТР"

http://www.aidincrisis.iatp.org.ua
Громадська організація, яка об'єднує працівників/працівниць медичних
закладів, соціальної сфери, правоохоронців, викладачів та аспірантів
ВУЗів. Послуги надаються для жертв, що пережили домашнє насильство,
а також людям, що чинять насильство. Цілодобова гаряча лінія, очне кон�
сультування терапевта, юриста, психолога, притулок для жертв насильст�
ва. Основні розділи сайту: „Історія створення", „Співпраця", „Звіт про ро�
боту", „Корисні посилання".

Мова: українська

22. УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД
http://www.uwf.kiev.ua

Український жіночий фонд — українська громадська неприбуткова бла�
годійна організація. Головна мета діяльності Фонду — встановлення грома�
дянського суспільства в Україні на засадах стійкого гендерно збалансовано�
го розвитку, активізація участі українських жінок і жіночих організацій у про�
цесах демократизації суспільства, забезпечення гендерної рівності і справед�
ливості через фінансову підтримку жінок і жіночих організацій. 

Основні розділи сайту: "Про нас", "Проекти", Оголошення", „Партнери і спон�
сори", "Контакти", "Український жіночий портал", де громадські жіночі ор�
ганізації можуть розмістити свій сайт. Портал включає такі розділи: база да�
них українських НУО, бібліотеки з гендерних та жіночих питань, законодав�
ство, база даних експертів і тренерів з гендерних та жіночих питань і т.п. 

Мова: українська, англійська

23. ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „АССА" / 
Харьковская городская общественная организация „АССА"

http://www.assa.vl.net.ua
Харківська міська громадська організація „АССА" має на меті сприяння
стійкому розвитку суспільства за допомогою розробки і впровадження
благодійних програм освітнього, правозахисного і соціального характеру.
Основні напрями діяльності: навчально�просвітницька (в т.ч. розробка і
проведення тренінгів і семінарів), розповсюдження інформації про права



УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ20

дітей та молоді, розвиток молодіжного підприємництва, соціальний за�
хист. Розділи сайту: „Про нас", „Наші проекти" (Зіграємо в бізнес?..., Інтер�
нет — клуб для дітей вулиці, Центр соціальної реабілітації та ін.), „Нови�
ни", „Сервіс" (реклама і програмування в Інтернет, тренінги)

Мова: російська, англійська

24. ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „СВІТ ЖІНОК"/  
Харьковская городская общественная организация „Мир Женщин"

http://mirwomen.fem.org.ua/ 
Організація „Світ жінок" здійснює практичну допомогу жінкам, інвалідам, ве�
теранам ВВВ. Діє телефон довіри, допомога юриста, психолога, лікаря, про�
водяться благодійні концерти, свята та обіди. Організація допомагає жінкам,
постраждалим від домашнього насильства, надає тимчасове житло та харчу�
вання. Основні розділи сайту: „Про нашу організацію", „Співробітники", „Кон�
тактна інформація", „Інші організації".

Мова: російська

25. ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ХЦГД) / 
Харьковский центр гендерных исследований (ХЦГИ)

http://www.gender.univer.kharkov.ua/
Харківський центр гендерних досліджень (ХЦГД) працює на двох рівнях: як
громадська організація і як університетська програма, перша програма з
жіночих досліджень в Україні. ХЦГД співпрацює з жіночими організаціями,
проводить дослідження, займається освітньою діяльністю. Сайт містить
інформацію про діяльність ХЦГД, його видання, проведені Центром міжна�
родні літні школи з гендерних досліджень, постійно поповнюється база да�
них з гендерних навчальних курсів в СНД, а також надає можливість підпи�
сатися на електронний список розсилки ХЦГД з гендерних досліджень для
університетських викладачів у сфері гендерних досліджень в СНД. Основні
розділи сайту: „Дистанційне навчання", „Інститут літніх шкіл", „Наші пуб�
лікації", „Книжкова серія „Гендерні дослідження" (аннотації), „Списки роз�
силки" (тут можна підписатися на розсилку з гендерних питань, „Бібліотека"
(он�лайн), „Бібліографія", „Журнал „Гендерні дослідження".

Мова: російська, англійська

26. ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЖІНОК/ Центр поддержки женщин
http://wsc.euromb.com/

На сайті Центру підтримки жінок (м. Донецьк, Україна) — інформація про
проекти центру (Донецька міська громадська організація "АЛЬЯНС", Центр
підтримки жінок, Центр підтримки молоді, Тренінговий центр для представ�
ників малого і середнього бізнесу); про проведені центром тренінги для
лідерів жіночих громадських організацій, про семінари для безробітних
жінок. У розділі "Консультації" — докладна інформація для підприємців�по�
чатківців, а також для некомерційних організацій.  Основні розділи сайту:
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„Партнери", „Проекти", „Законодавча база з підприємництва", "Законодавча
база жіночих громадських організацій", „База даних жіночих організацій". 

Мова: російська

27. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ ЖІНОК УКРАЇНИ
http://ahalar.cn.ua:8101/orgLrus/16.htm

Інформація про Чернігівську обласну організацію Спілки жінок України. Мета
— координація зусиль жіночих організацій по активізації їхніх дій для досяг�
нення рівноправністі чоловіків і жінок у всіх сферах життя; гідного ставлення
до жінок у суспільстві. Діяльність — надання допомоги жінкам�інвалідам, по�
ширення інформації про права працюючих жінок, про клуби дівчат�лідерок,
ділових жінок, жінок�ветеранів, асоціації жінок�вчених, підприємців. 

Мова: російська

28. ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ "СІМ'Я"
http://ahalar.cn.ua:8101/orgLrus/13.htm (зайти неможливо)

Чернігівська міська організація багатодітних сімей "Сім'я" створена з ме�
тою інформаційної, матеріальної і моральної допомоги  багатодітним
сім'ям, об'єднання молоді за інтересами, спільної роботи з громадськими
організаціями і органами влади. Діяльність — відстоювання прав бага�
тодітних сімей, організація оздоровлення дітей на засоби спонсорів, спів�
праця з благодійними організаціями. Регіон діяльності — м. Чернігів; ці�
льова група — багатодітні сім'ї. Інформація про організацію "Сім'я" — у
базі даних "Чернігівські громадські організації" на сайті Центру гуманістич�
них технологій АХАЛАР.

Мова: російська

НОТАТКИ
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1. БЮРО ІНФОРМАЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ/ 
Information Office of the Council of Europe in Ukraine

http://www.coe.kiev.ua
Бюро інформації Ради Європи в Україні належить до мережі інформаційних
центрів, які функціонують в столицях центрально� та східноєвропейських
країн�членів Ради Європи. Головним завданням мережі центрів є ознайом�
лення громадськості країн з принципами, структурою та завданнями Ради
Європи, основними здобутками її діяльності. 

Основні розділи сайту: „Загальна інформація”; „Документи”; „Україна в Раді
Європи”; „Права людини”; „Європейський суд з прав людини”; „Бюро інфор�
мації Ради Європи в Україні”; „Новини”; „Бюлетені”; „Стажування”; „Скасу�
вання смертної кари”; „План дій для ЗМІ в Україні”; „Семінари”.

Мова: українська, англійська

2. ГОЛОВНЕ КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ  ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

http://www.ambernet.kiev.ua/~ozp/ 
На сайті представлена інформація для споживачів: закони, постанови, нор�
мативні документи, поради. Основні розділи сайту: „Про нас”, „Законодавст�
во” (закони і нормативні акти, які стосуються захисту прав споживачів), „По�
ради”, „Ціна”, „Права споживачів”, „Гаряча лінія”, „Запитання”, „Лінки”.

Мова: українська

3. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
http://www.csi.org.ua/founders.htm

Інститут засновано в лютому 1997 року як громадську організацію з не�
прибутковим статусом. Галузі діяльності: Правові дослідження та правова
просвіта;  Політологічні та економічні дослідження; Місцеве самовряду�
вання та тренінги для депутатів; Розробка проектів нормативних актів та
їх просування в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Видавнича діяльність. 

ІНФОРМАЦІЙНІ
РЕСУРСИ

УКРАЇНА
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Основні розділи сайту: „Про інститут”, „Бібліотека”, „Новини”, „Гостьова”,
„Дослідження”, „НПО”, „Галерея”.

Мова: українська, англійська

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ “ТРЕТІЙ СЕКТОР УКРАЇНИ”
http://www.ngoukraine.kiev.ua/ukr/index.htm

Інформаційний портал "Третій сектор" — інформаційна брама українських
НУО. Мета цього проекту, що став результатом спільних зусиль Британської
Ради та Центру інновацій та розвитку, — створити інформаційний ресурс,
який дозволить отримувати інформацію щодо життя третього сектору Ук�
раїни. Основні розділи сайту: “Життя сектору”, “Ресурси для НДО”, “Гранти і
програми”, “Донори”, “Законодавство”, “Дослідження”.

Мова: українська

5. ІНФОРМАЦІЙНОLРЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
"РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ”

http://myland.org.ua/uk
Тематичні розділи сайту: Загальна інформація, земельна реформа в Україні:
міжнародні угоди, законодавчі акти України, суб'єкти земельної реформи в
Україні, законодавство інших країн, ресурси, підписка на розсилку. 

Основні розділи сайту: “Про нас”, архів 1999 — 2002 р., “2003”, “Земельна
реформа в Україні” (міжнародні угоди та законодавчі акти України”, “Зе�
мельне законодавство інших країн”, “Тематичні розділи” (іпотека, оцінка
землі, оподаткування землі, реєстрація прав та ін.), “Суб‘єкти земельної ре�
форми в Україні” (органи державної влади, органи місцевого самоврядуван�
ня, громадські та фахові об‘єднання та ін.), “Заходи”, “Громадські слухання”,
“Ресурси”, “Публікації”, “Новини”, “Підписка”. В рубриці “Ваші запитання” ви
можете поставити питання і одержати відповідь в режимі он�лайн.

Мова: українська, російська, англійська

6. ПОРТАЛ „ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР”
http://www.civicua.org

Портал „Громадський простір” пропонує НУО України: консультації з юридич�
них питань; огляд законодавства, яке необхідне громадським організаціям в
їх роботі; довідкові матеріали з фінансових та юридичних питань; он�лайн
консультації. 

Основні розділи сайту: “Новини”, „Біржа”(біржа проектів, на якій можуть
реєструватися як донори зі своїми грантовими пропозиціями, так і НУО по�
давати проекти), „Каталог” (веб�ресурси для НУО, а саме — довідкові ресур�
си, донори в Україні, база НУО України), „Календар” (тут можна знайти
інформацію про конкурси і грантові програми як для НУО, так і для фізич�
них осіб), „Форум” (розділ, де можна висловити свою думку із запропонова�



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ24

них тем), „Бібліотека”, „Послуги” (в розділі „Послуги” НУО можуть надавати
свої новини на сайт,  в цьому ж розділі представлений хостинг для веб�ре�
сурсів НУО та консультації з фінансів та права в режимі он�лайн).

Мова: українська, англійська

7. ПРОЕКТ ПРООН “СПРИЯННЯ ГЕНДЕРНІЙ ОСВІТІ”
http://gender.ntuLkpi.kiev.ua

Перелік он�лайнових ресурсів з гендерної проблематики. Основні розділи
сайту: „Новини програми”, „Гендер Бібо”, „Глосарій”, „Список розсилки” (тут
можна розмістити свою електронну адресу з метою отримання розсилки з
гендерних питань).

Мова: українська, англійська

8. ПРОЕКТ “ЕФЕКТИВНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОLКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

http://www.training.org.ua
Інформаційний сайт проекту для громадських організацій. Проект має на
меті підвищення ефективності роботи недержавних організацій через актив�
не використання сучасних інформаційних технологій. Основні розділи сайту:
“Інтерактивні можливості”, “Форум”, “Питання та відповіді”, “Розсилки”,
“Новини та анонси”, “Тренінги” (розклад, результати), “Бібліотека”, “Видан�
ня та дослідження”, “Корисні посилання”, “Про проект”.

Мова: українська

9. РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ "ГУРТ"
http://www.gurt.org.ua

Ресурсний центр розвитку громадських організацій "Гурт" — українська не�
урядова неприбуткова організація, створена у жовтні 1995 року. За сім років
діяльності центр створив кілька унікальних продуктів, що дозволяють опера�
тивно інформувати неприбуткові організації України, проводити навчання з
менеджменту волонтерських програм та планування фінансової стабільності
організацій. Основні розділи сайту: “Хто ми є”, “Проекти”, “Партнери”,
“Працівники”, “Річний звіт”. В розділі “Інформація”: новини, оголошення, ка�
лендар подій, програми навчання, програми фінансування, вакансії, конкур�
си, нові видання, інформаційні ресурси в Інтернеті; в розділі “Послуги” —
консультації, тренінги, ресурсна бібліотека, організація подій, пошук парт�
нерів, прес�моніторинг; в розділі “Видання” — “інформаційний бюлетень
“Гурт”, дайджест новин, журнал “Добра воля”, посібник РЦ “Гурт”, в розділі
”Програми” — суспільна інформація, розвиток волонтерського руху,
соціальне партнерство; в розділі «Якщо ви…» — ділова людина, студент,
журналіст, соціальний працівник, волонтер, державний службовець.

Мова: українська, англійська, німецька, французька
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10. САЙТ “UAPRAVO.ORG”
http://www.uapravo.org/

На сайті в розділі  “Бібліотека”:  методичні рекомендації, дослідження, моні�
торинги; в розділі “Організації”: перелік діючих українських правозахисних
організацій; в розділі “Закони” —  добірка законодавчих актів України. Ос�
новні розділи сайту: „Бібліотека”, „Організації”, „Закони”, „Каталог інтернет�
ресурсів”, „Книга відвідувачів”, „Пошук”.

Мова: українська, російська, англійська

11. УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТНІ СПІЛКИ
http://www.ukrcu.org/default.shtml

Сайт присвячений кредитно�кооперативному рухові в Україні: новини, сервіс,
структура кредитних спілок, сучасний стан, порядок створення та реєстрації,
українське законодавство про кредитні спілки; координати українських спі�
лок, спілки в Інтернет; консультації, законодавство, партнери. Працює фо�
рум, чат. Поновлюється недостатньо оперативно.

Мова: українська, англійська

12. УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР РЕФОРМ 
http://www.umrep.kiev.ua/ 

Український освітній центр реформ опікується громадською освітою і спря�
мовує свою діяльність на різнобічну й ефективну підтримку економічних,
політичних та соціальних перетворень в Україні. 
Головні напрями діяльності центру: Підвищення рівня екологічної поінфор�
мованості громадськості, роз'яснення правових та економічних питань
землекористування, сприяння розвитку приватного сільського господарст�
ва, забезпечення громадської підтримки фіскальної та бюджетної реформ,
інші аспекти процесу економічного реформування. Інформування насе�
лення про стан громадського здоров’я, сприяння гендерній рівності у всіх
сферах українського суспільства, а також забезпечення для широкої гро�
мадськості та ЗМІ доступу до інформації про перебудову системи соціаль�
ного захисту, зокрема пенсійної системи. Основні розділи сайту: „Ор�
ганізація”, „Напрями” (сталий розвиток, соціальний сектор, економічний
розвиток, розвиток демократії), „Проекти”, „Інформаційні канали” (телеба�
чення, радіо, прес�клуби, інтернет, інформаційна лінія з питань підпри�
ємництва), „Видання”, „Тренінги”.

Мова: українська, англійська
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13. УПОВНОВАЖЕНА З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ НІНА КАРПАЧОВА
http://www.ombudsman.kiev.ua

На сайті розділи: „Доповіді”, „Спеціальні доповіді”, „Періодичні видання”,
„Прес�служба Уповно�важеного повідомляє”, „Діяльність Уповноваженого”,
„Бібліотека по правам людини”, “Фотодокументи”.

Мова: українська, англійська

14. ЩОМIСЯЧНА IНТЕРНЕТLГАЗЕТА "СIМ'Я ТА ГЕНДЕРНА РIВНIСТЬ"
http://www.gender.kiev.ua

Сторінка щомісячної Інтернет�газети, що випускається Міжнародним гу�
манітарним центром "РОЗРАДА", є на сайті, де окрім самої газети можна оз�
найомитися з роботою центру “Розрада”. Основні розділи сайту: “Головна”,
“Новини”, “Закони”, “Організації”, “Центр “Розрада”, “Словник”, “Бібліоте�
ка”, “Архів”, “Форум”, “Досвід Канади”, “Гендер на ринку праці”,  “Закон Ук�
раїни про соціальні послуги”.

Мова: українська, англійська

НОТАТКИ
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1. АФРИКАНСЬКІ ЖІНКИ: РЕСУРСИ / African Women: Resources
http://www.africaonline.com/AfricaOnline/coverwomen.html

Сторінка "Африканські жінки: ресурси" сайту "Африка он�лайн" ("Africa Onli�
ne"). Посилання на сторінки і сайти в Інтернет, що містять інформацію з жі�
ночих проблем: африканські ресурси (матеріали і сайти організацій) і сайти
міжнародних організацій.

Мова: англійська

2. ДИСКУСІЙНА МЕРЕЖА HLWOMEN / HLWomen Discussion Network
http://www.hLnet.msu.edu/~women/

Дискусійна мережа H�Women є частиною Он�лайн мережі з гуманітарних на�
ук і соціології. Це міжнародна електронна дискусійна група, створена в
Мічіганскому державному університеті (США) із метою організації форуму з
обговорення жіночої історії серед істориків університетів і коледжів. Завдан�
ня: полегшення інформаційного обміну і допомога у консолідації дослі�
джень, обговорення нових проблем, методів і засобів наукового аналізу.
Розділи сайту: "Загальна інформація", "Ресурси H�Women" (документи, біб�
ліографія, лекції і дисертації, манускрипти, посилання в Інтернет, рецензії й
ін.), "Інші документи", "Дискусійна мережа", "Рецензії" (рецензії на книги і
ЗМІ), "Викладання" (путівник по викладацьких ресурсах), "Оголошення",
"Посібник з працевлаштування" (інформація про вакансії).

Мова: англійська

3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ПОРТАЛ "ЖІНКА І СУСПІЛЬСТВО" / 
Информационный российский портал „Женщина и общество»

http://www.owl.ru/
Включає часопис "Жінка Плюс". Зміст порталу: Каталог "Інтернет�жінкам! ":
жіночий рух, права жінок, дослідження, політика, проблеми насильства, ЗМІ,
здоров'я, просвітництво і навчання, соціальні питання, творчість, економіка,
релігія, пошук засобів, сексуальність;  Часопис "Жінка Плюс... "; Публікації:
дослідження, каталоги і довідники, матеріали конференцій, періодичні ви�
дання, книжкові новинки, бібліографічна база даних он�лайн, учбово�мето�
дична література; Документи: Міжнародні, Російські; Форуми на порталі;

ІНШІ КРАЇНИ
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Новини; Жіночі організації; web�сторінки жіночих організацій, база даних он�
лайн; довідники; Словник гендерних термінів; Пошук засобів фінансування
жіночих проектів і програм; Жіноче Інтернет співтовариство; Творчість, літе�
ратура, образотворче мистецтво; Архів сайту OWL; періодичні видання жіно�
чих організацій.

Мова: російська, англійська

4.   ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  І ГЕНДЕР / ICT & Gender
http://www.developmentgateway.org/node/133831/browser/

?keyword_list=277008&country_list=0
Сторінка, що подає посилання на найпопулярніші ресурси, що висвітлюють
просування жінок за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій
(190 ресурсів) — на інтерактивному порталі The Development Gateway (інфор�
мація і знання щодо стійкого розвитку і зменшення влади). Основні розділи
сайту: „Про нас”, „Реєстрація”, „Зворотній зв'язок”, „Книга — поштою”.

Мова: англійська, іспанська, французька

5. ЖІНКИ ОНLЛАЙН — ІНТЕРНЕТLМЕДІА / Kobiety OnLineLInternet Media
http://www.kobiety.com

Віртуальна служба польських жінок: інформація про навчальні центри, ад�
реси всіх організацій, об'єднань і інститутів, причетних до освіти польських
жінок. Основні розділи сайту: „Ініціативи” (в розділі — бізнес�чати, конкур�
си, плебісцити, заходи із захисту прав жінок, міжнародні заходи), „Здоров'я”
(проблеми дозрівання, надвага, освітні кампанії, профілактика і боротьба з
раком грудей), „Бізнес” (конференції, ярмарки, організації підприємниць).

Мова: англійська, польська

6. КЖС (Квартальник жІночих студІй) І ОСВІТНІ РЕСУРСИ / 
WSQ&Teaching Resources

http:/www.feministpress.org/wsqteach/wsqteach.htm
"WSQ&TeachingResources"� сайт мережевої освітньої  програми видавництва
"The Feminist Press of The City University of New York". Розділи  сайту: "Womens
Studies Quarterly" (головний часопис із жіночих досліджень); "Освітні ресур�
си Feminist Press" (підрозділи: "Нові лесбіЙські дослідження: у ХХI сторіччя",
"Курс навчання по жіночих дослідженнях, пов'язаних із кольором шкіри і
приналежністю до однієї з мультикультур"); "Міжнародні жіночі досліджен�
ня"; розділ містить посилання на родинні сайти — дослідницьких центрів,
видань, програм.)

Мова: англійська

7. МЕРЕЖА ЖІНОК СХОДУ І ЗАХОДУ/ Network of EastLWest Women (NEWW)
http://www.neww.org

Мережа жінок Сходу і Заходу — сайт міжнародної інформаційної мережі,
створеної з метою розширення можливостей жінок у країнах колишнього
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Радянського Союзу, Центральної і Східної Європі шляхом спільної реалізації
навчальних програм, активізації інформаційного обміну і співпраці, встанов�
лення нових зв'язків із використанням електронних засобів комунікації.
NEWW надає підтримку феміністським програмам і проектам. Членами
NEWW є письменники, журналісти, викладачі, юристи, організатори спілок,
студентки й активістки феміністського руху з Албанії, Болгарії, Чеської рес�
публіки, Хорватії, Східної Німеччини, Угорщини, Литви, Польщі, Румунії,
Сербії і Македонії, Словаччини, Словенії, Росії й України. Розділи  сайту
NEWW: "Інфо�проекти NEWW", "Служби он�лайн" (список англомовних і
російськомовних адресатів), "Станьте членом NEWW", "Публікації" (публікації
NEWW і інші феміністські газети, часописи, бюлетені), "Сестрині посилання",
"Новини", "Можливості" (інформація про гранти, конференції та ін.).

Мова: англійська

8. МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР І АРХІВИ ЖІНОЧОГО РУХУ / 
IIAV: International information centre and archives for the women's movement

http://www.iiav.nl/
Міжнародний інформаційний центр і архіви жіночого руху (IIAV) —

національний дослідницький центр (Нідерланди), що займається жіночи�
ми дослідженнями, вивченням становища жінок. Розділи сайту: "Загальна
інформація", "Послуги", "Колекції" (інформація про періодичні видання і
книги Центру), "Бази даних" (каталоги, архіви, бази даних з жіночих
досліджень), "Публікації", "Світ жіночої інформації" (база даних жіночих
архівів, документаційних центрів і бібліотек в усьому світі), "Конференції
„Ноу�хау", "Часопис " (часопис про фемінізм, культуру і науку), "Гендер і
вода" (екологічна конференція жіночих організацій за темою "Гендер і во�
да"), "Акції європейських жінок".

Мова: англійська, голландська

9. МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "ЖІНОЧА ТРИБУНА" /
International Women's Tribune Centre (IWTC)

http://www.womenink.org/iwtc.html
Міжнародний центр "Жіноча трибуна" заснований для одержання інформації
і створення ресурсів для жінок. Сьогодні IWTC є інформаційною мережею
для 25000 жінок і жіночих груп по усьому світі. Сайт містить анотації жіно�
чих видань, оглядову інформацію з ключових питань жіночої тематики.

Мова: англійська

10. РЕГІОНАЛЬНА ЖІНОЧА ДИРЕКТОРІЯ БАЗИ ДАНИХ / 
Regional Women's Directory Database

http://www.zinfo.hr/indoc/IndocHomeW.htm
Регіональна жіноча директорія бази даних на сайті Zenski Informacijsko
Dokumentacijski Centar (Жіночий інформаційний документаційний центр)
(Загреб, Хорватія). База даних містить інформацію про 464 групи в 9 країнах
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— Азербайджані, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Естонії, Угорщині, Македонії,
Молдові, Сербії, Монтенегро, Румунії, а також у Косово. Передбачена мож�
ливість пошуку за назвою групи, країни, міста, ключовим словам. Регіональ�
на жіноча директорія бази даних є частиною Regional Women's INDOC's
Network, що об'єднує 15 країн.

Мова: англійська

НОТАТКИ
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1. АДВОКАТИ ЗА РІВНІ ПРАВА / Equal Rights Advocates (ERA)
http://www.equalrights.org/

Громадський некомерційний жіночий правовий центр "Equal Rights Advoca�
tes" у Сан�Франциско (США) захищає економічну, соціальну і політичну
рівність жінок і дівчат. Розділи сайту: "Про організацію", "Робота і сім'я", "По�
зитивні дії", "Добродійність", "Сексуальні домагання" ("Сексуальні домагання
на роботі", "Сексуальні домагання в школі", "Жінки�іммігранти і робота", "Ра�
ди і консультації", "Судові справи", "Законодавчий захист", "Публікації ", "Знай�
те свої права", "Такі факти", "Посилання". "Робота і ERA". 

Мова: англійська

2. АЗІАТСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР ОБМІНУ РЕСУРСАМИ / 
Asian Women's Resource Exchange (AWORC)

http://www.jca.apc.org/aworc/bpfa/
Сайт Азіатського жіночого центру обміну ресурсами (AWORC), створеного
для збору інформації і підготовка звіту про становища жінок Азіатського і
Тихоокеанського регіону для "Пекіна +5". Розділи сайту: "Пекін + 5", "Пошук",
"Навчальний семінар Азіатської електронної жіночої мережі", "Організації�
учасниці", "Технічна підтримка".

Мова: англійська

3. АМАЗОНА / Amazone
http://www.amazone.be

"Amazone" —  Бельгійська асоціація і громадський центр сприяння рівно�
правному партнерству чоловіків і жінок, заснований в 1995 році. Організація
забезпечує підтримку і сприяє узгодженій діяльності голландських і франко�
мовних жіночих організацій; є центром інформації про рівноправне партнер�
ство, жіночих питаннях і її історії. У Асоціації Ви можете знайти центр доку�
ментації "Amazone" (ідеологічно пов'язаний із голландськими Жіночими ра�
дами), видавництво "Leone La Fontaine", радіостанцію "RoSa" і архівний центр
історії жіночого руху.

Мова: англійська, французька, голландська

ЗАРУБІЖНІ 
ЖІНОЧІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ
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4. АМЕРИКАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЖІНОК З УНІВЕРСИТЕТСЬКОЮ ОСВІТОЮ / 
American Association of University Women (AAUW)

http://www.aauw.org/home.html
Національна організація, член Міжнародної федерації жінок з університетсь�
кою освітою, що ставить своєю ціллю розвиток освіти і забезпечення рівних
прав для всіх жінок і дівчат. На сайті наведені посилання на такі сторінки ор�
ганізацій�членів Асоціації: "Асоціація" (лобіює інтереси жінок і виступає на
їхній захист); "Освітній фонд" (проводить дослідження з проблем дівчат та
освіти, підтримує проекти громадських акцій, надає гранти видатним жінкам
в усьому світі); "Фонд юридичного захисту" (підтримує фонди і надає під�
тримку жінкам, що зазнали дискримінації за ознакою статі).

Мова: англійська

5. АМЕРИКАНСЬКА МЕДИЧНА ЖІНОЧА АСОЦІАЦІЯ / 
American Medical Women's Association (AMWA)

http://www.amwaLdoc.org/
Національна організація жінок�лікарів і студенток�медиків. Цілі Асоціації —
підтримка здоров'я жінок, фаховий розвиток і сприяння особистому добро�
буту членів організації, розширення участі жінок у медичній сфері. AMWA
займається такими проблемами, як гендерна нерівність, насильство проти
жінок, репродуктивне здоров'я; працює над поліпшенням механізмів фінан�
сового забезпечення студенток�медиків; виступає за гендерну рівність у
сфері медичної освіти; підтримує і розвиває жіноче лідерство.

Мова: англійська

6. АМЕРИКАНСЬКІ ЖІНКИ НА РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННІ / 
American Women In Radio and Television

http://www.awrt.org/
Фахове національне некомерційне об'єднання жінок і чоловіків, що працю�
ють в електронних ЗМІ і  областях, які є дотичними.

Мова: англійська

7. АСАМБЛЕЯ ЖІНОК / L'Assemblee des femmes
http://www.assembleeLdesLfemmes.com

Асамблея  має на меті досягти паритету між чоловіками і жінками як у сфе�
рах конституціональній та інституціональній, так і в політиці, соціальній сфе�
рі та економіці. Підтримує висування жінок на виборах усіх рівнів (муніци�
пальні, законодавчі органи Франції, європейські органи). Розділи сайту: «Ко�
мюніке», «Архів» (Проект закону про паритет, Контрацепція і пігулка, Програ�
ма літньої школи «Lisieux 2000», що містить, зокрема, питання про поширен�
ня фільму Ігоря Баррера (Igor Barrere) «Сторіччя фемінізму») і інші розділи.

Мова: французька
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8. АСОЦІАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ЖІНОКLПІДПРИЄМНИЦЬ / 
American Business Women's Association

http://www.abwahq.org/
Мета створення Асоціації — об'єднання жінок�підприємців різноманітних
професій для сприяння особистому і кар'єрному росту через лідерство, на�
вчання, інформаційну підтримку і національне визнання. Основні розділи
сайту: "Думки членів асоціації", "Новини", "Навчальні програми", "Лідерські
можливості", "Ради", "Ресурси по працевлаштуванню", "Альянси".

Мова: англійська

9. АСОЦІАЦІЯ „ЖІНКИ В РОЗВИТКУ” / 
Association for Women in Development (AWID)

http://www.awid.org
Організація заснована у Вашингтонові (США). Розділи сайту: "Про AWID", "Член�
ство", "Програми", "Публікації", "Діяльність по захисту прав жінок", "Посилання".

Мова: англійська

10. АСОЦІАЦІЯ ЖІНОКLМАТЕМАТИКІВ / 
Association for Women in Mathematics (AWM)

http://www.awmLmath.org
Асоціація заснована в 1971 році на математичному конгресі в м. Атлантик
(штат Нью�Джерсі). Чисельний склад AWM — більш 4500 осіб. Видання
AWM поширюються 6 разів у рік. Асоціація організовує конференції, лекції,
наукові школи, дискусії; спонсорує поїздки на конференції і навчання. Роз�
діли сайту: "Про AWM", "Програма", "Ресурси" (посилання на ресурси за тема�
ми: "Освіта", "Кар'єра", "Біографії", "Організації", "Реклама"), "Спонсори AWM".

Мова: англійська

11. АСОЦІАЦІЯ ЖІНОКLІНДУСТРІАЛЬНИХ ДИЗАЙНЕРІВ / 
Association of Women Industrial Designers (AWID)

http://www.core77.com/AWID
Фахове жіноче об'єднання. Основні розділи сайту: "Балачка", "Збори AWID", "Ро�
бота", "Захоплюючі новини", "Новини про виставки", "Документи", "Бібліотека". 

Мова: англійська

12. АСОЦІАЦІЯ ЖІНОК ТІБЕТУ / Tibetan Women's Association
http://www.grannyg.bc.ca/tibet/tibet.html/

Недержавна організація в Дхармасалі (Індія). Асоціація займається проблема�
ми порушення прав жінок (у першу чергу — репродуктивних прав), вивчає
випадки позбавлення волі і жорстокого поводження з жінками Тібету, дис�
кримінації тібетців в області освіти, охорони здоров'я і працевлаштування.

Мова: англійська
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13. АЮДА / Ayuda
http://www.incacorp.com/ayuda

Громадська організація (США), основною ціллю якої є допомога і захист прав
іммігрантів,  що не говорять англійською, і біженців в окрузі Вашингтон. Ор�
ганізація займається, зокрема, проблемами жінок�емігранток та їхніх дітей,
що піддаються домашньому насильству, надаючи їм юридичну й освітню до�
помогу, захищаючи їхні права, допомагаючи в наданні притулку. Ayuda допо�
магає також воз'єднатися членам сімей, що загубили один одного через
військові дії або переселення.

Мова: англійська

14. Б.а.б.е. ГРУПА ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК 
„ БУДЬ АКТИВНА, БУДЬ ЕМАНСИПОВАНА” / 
B. a. B. e. — Be active, Be emancipate Women's Human Rights Group

http://www.babe.hr/
Сайт жіночої організації із захисту прав жінок B.a.B. e (м. Загреб, Хорватія).
Розділи сайту: "Що нового? ", "Основна діяльність", "Посилання" (посилання
на сторінки і сайти в Інтернет, що освітлюють проблеми прав жінок у ко�
лишній Югославії і в усьому світі).

Мова: англійська, хорватська

15. ЖІНКИ БРИТАНСЬКОЇ КОЛУМБІЇ / BCWOMEN
http://www.bcwomen.bc.ca/index.htm

Мережа жіночих сайтів Британської Колумбії (однієї з провінцій Канади) ство�
рена на підтримку тих жіночих організацій, що хотіли б створити власну
сторінку в Інтернеті і включитися в жіноче інтернет�співтовариство — за допо�
могою участі у форумах, чатах, списках розсилки й ін. Тематики роботи співто�
вариства не обмежуються — жінки мотивуються "створювати самим своє
рівноправне становище у світі — починаючи від будинку і закінчуючи урядом".

Мова: англійська

16. БОСТОНСЬКА ЖІНОЧА МЕРЕЖА /  Boston Women's Web
http://www.bostonwomen.com/

Інформаційний і мережевий центр Бостонських жіночих організацій (США)
створений для підтримки жіночих співтовариств за допомогою відкриття для
них доступу до новітніх комунікативних технологій.

Мова: англійська

17. ВАШИНГТОНСЬКА КОАЛІЦІЯ З ПРОБЛЕМ „ЖІНОК ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ” /
Washington Coalition for Comfort Women Issues (WCCW)

http://www.peacenet.or.kr/e_comfort/newsletter/wccw.htm
Вашингтонська коаліція з проблем "comfort women" ("жінок для відпочинку")
— некомерційна організація, створена з метою вивчення проблеми корейсь�
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ких жінок, що стали "сексуальними рабинями" японських солдат у роки Дру�
гої Світової війни. Основна ціль Коаліції — домогтися того, щоб японський
уряд приніс офіційні вибачення і виплатив компенсацію жертвам насильства
і членам їхніх сімей.

Мова: англійська

18. ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ДЛЯ ЖІНОК / Global Fund For Women
http://www.globalfundforwomen.org/

Всесвітній фонд для жінок (Каліфорнія, США) фінансує проекти жіночих ор�
ганізацій у країнах, що розвиваються. З 1987 року Фонд зробив фінансову
підтримку жіночим групам із 161 країни, було профінансовано більш ніж
2000 проектів на загальну суму 25,5 млн. доларів. Перевага щодо підтримки
віддається жіночим групам, що не мають спонсорів і які ясно бачать свою
стратегію. Області підтримки і теми, що фінансуються: права жінок, вільний
доступ жінок до засобів масової інформації, економічна незалежність жінок.
На сайті Всесвітнього фонду жінок: контактна інформація, дані про ор�
ганізацію, опис програм Фонду, корисні посилання і новини мережі.

Мова: англійська

19. ВСЕСВІТНЯ ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА „ЖІНКИ І ЗЕМЛЯ” /
Woman and Earth Global EcoLNetwork

http://www.dorsai.org/~womearth/
Жінки і Земля (стара назва — "Жінки і Росія" (Woman and Russia) — перша
незалежна НУО в колишньому СРСР, що виступала на захист прав людини.
Цілі і завдання організації: налагоджувати зв'язки і співробітництво російсь�
комовних жінок із жінками усього світу; сприяти забезпеченню людських
прав жінок, створенню унікальної інформаційної мережі і дискусійного
інформаційного форуму; навчання і співпраці по цих питаннях. Діяльність
організації: публікація альманаху "Жінки і Земля", виробництво відеороликів,
регулярне проведення Всесвітньої конференції "Жінки і Земля", фестивалів
фільмів і експозицій; реалізація міжнародних програм й ініціатив в усьому
світі, проект для дівчат "Young Women of Dorsai".

Мова: англійська

20. ВСЕСВІТНЯ ЖІНОЧА БАНКІВСЬКА СПРАВА / Women's World Banking (WWB)
http://www.soc.titech.ac.jp/icm/wind/wwbLinfo.html

Сторінка некомерційної організації "Всесвітня жіноча банківська справа"
(WWB) (Нью�Йорк, США), створена з метою сприяння розвитку жіночого
підприємництва в усьому світі. "Women's World Banking" (WWB) — сторінка
сайту "Virtual Library on Microcredit" ("Віртуальна бібліотека з мікрокредиту")
у розділі "Розширення доступу жінок до кредитів у програмах суспільного
розвитку". Матеріали сторінки: "Всесвітня жіноча банківська справа", "Надан�
ня фінансового сприяння жінкам, зайнятим у сфері малого бізнесу в усьому
світі", "Вивчення підприємницької діяльності й ініціативи в інформаційних
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мережах", "Публікації по Всесвітній жіночій банківській справі", "Каталог
публікацій” (на англійській й іспанській мовах).

Мова: англійська

21. ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ ДІВЧАТ / Girls Hotline
http://www.gohotline.com/girls/

Розділ "Girls Hotline" ("Гаряча лінія для дівчат") серверу GoHotline подає ано�
товані посилання і контактні дані організацій, діяльність яких пов'язана з
дівчатками, зокрема: "Дівчатка в Америці", "Сміливі дівчатка і сильні жінки",
"Дівчата, Вперед! ", "Наука і природа для дітей" і інших.

Мова: англійська

22. ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВ'Я ГРУДНОї ЗАЛОЗИ" / 
Community Breast Health Project (CBHP)

http://wwwLmed.stanford.edu/CBHP/
Громадський проект "Здоров'я грудної залози" (CBHP) — некомерційна ор�
ганізація в Каліфорнії, що існує на дотації приватних осіб і гранти. Мета про�
екту — поліпшення становища жінок, що хворіють на рак грудей, шляхом
надання інформації просвітницького характеру, надання допомоги, доб�
ровільної підтримки з боку жінок, що перенесли цю хворобу, і їхніх друзів,
що бажають допомагати іншим хворим. CBHP є також освітнім і громадсь�
ким центром для всіх, хто цікавиться проблемою раку грудей.

Мова: англійська

23. ДІВЧАТА — ПАРТИЗАНКИ / Guerrilla Girls
http://www.guerrillagirls.com/

"Guerrilla Girls" ("Дівчата — партизанки") — група жінок — артисток, пись�
менниць, режисерок, професіоналок від мистецтва — які борються з дис�
кримінацією. За 14 років існування організація здійснила 70 акцій, випуск
плакатів, видань, що викривають сексизм і расизм у світі мистецтва і культу�
ри. Розділи сайту: "Де ми знаходимося" (контактні дані відділень організації),
"Геть стіну" (підбір плакатів, дані про акції), ""Guerrilla Girls" як вона є" (З пер�
шої книги організації "Конфесія "Guerrilla Girls""), "Візьми "Guerrilla Girls" почи�
тати в ліжку" (Наша остання книга по історії Західного мистецтва для читан�
ня перед сном), ""Guerrilla Girls" пропонує для продажу" (книги, плакати, т.п.),
"Дорогий щоденник" (Подорожі з "Guerrilla Girls").

Мова: англійська

24. ДЕСАLДУБРОВНИК / DeљaLDubrovnik
http://desa.dubrovnik.org/

Жіноча організація, розташована в Дубровнику (Хорватія). Заснована в 1993
р. як миротворча і гуманітарна організація, із метою надання психологічної
підтримки жертвам війни — як біженкам із Боснії, так і місцевим жінкам�пе�
реселенкам. Зараз організація просуває ідеї економічного розвитку і розвит�
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ку місцевих співтовариств за допомогою організації громадської освіти, за�
лучення жінок до взаємної підтримки. У співробітництві з французькими
жінками, "Deљa�Dubrovnik" просуває місцевий промисел з вирощування й
обробки коконів шовкопряда та вишивання шовком.

Мова: англійська, хорватська

25. ЖІНКИ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ / Femmes et mathematiques
http://www.desargues.univLlyon1.fr/home/fem/fem.html

Сайт французької асоціації “Femmes et mathematiques” ("Жінки і математичні
науки"). Асоціація надає підтримку в просуванні жінок у зазначеній науковій
області, а також у залученні дівчат до вивчення математики і технічних наук.

Мова: французька

26. ЖІНКИLЛІДЕРИ І ЖІНКИ, ЩО ОРГАНІЗУВАЛИСЯ ДЛЯ ЗМІН / 
Women Leaders and Women Organizing for Change

http://wlo.org/
Група жінок�активісток, що сприяють розширенню можливостей жінок у
сфері політики, ЗМІ, громадській, економічній сферах і в інформаційних ком�
п'ютерних мережах. На сайті: інформація про організацію, її діяльність (акції,
дискусії й ін.), новини, архіви, посилання на інші сайти схожої тематики.

Мова: англійська

27. ЖІНКИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА / 
Women and Rural Economic Development (WRED)

http://www.wred.org/
Сайт однойменної некомерційної організації (Онтаріо, Канада), яка сприяє
поліпшенню становища жінок у сільських громадах Онтаріо. Розділи сайту:
"ПРО WRED", "Контактна інформація", "Новини", "Поточні події", "Розвиток се�
ла", "Розвиток підприємництва", "Персональний розвиток", "Бізнес�довідник",
"Ресурси" (книжковий довідник, посилання на інші ресурси і сторінки в Інтер�
неті), "Для членів".

Мова: англійська

28. ЖІНКИ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ ПРАЦІ / 
Women in Community Service (WICS)

http://www.wics.org/
Мета організації WICS (США) — зменшити число молодих жінок, що жи�
вуть у бідності, зміцнюючи їхню впевненість у собі та економічну неза�
лежність. Розділи сайту: "Новини", "Регіони" (інформація з регіонів про ро�
боту волонтерів), "Програми", "Можливості" (інформація про працевлаш�
тування для жінок).

Мова: англійська
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29. ЖІНКИ В ЛОНДОНІ / Women in London
http://www.gn.apc.org/womeninlondon

Сайт лондонських жіночих та інших груп, чия діяльність пов'язана з жінка�
ми, створений з ініціативи "Microsisters" — комп'ютерної служби для жіно�
чих груп і жінок, що працюють у добровольчому і добродійному секторах. На
сайті: "Директорія груп" (посилання на сайти численних організацій), "Бізнес
і служби" (зокрема, діяльність "Microsisters"), "Гостьова книга", "Майбутні
події", "Прес�релізи", "Навчання й освіта", "Робота і волонтери", "Публікації, на�
дані групами" і інші розділи.

Мова: англійська

30. ЖІНКИ В МУЗИЦІ / Women in Music, Inc.
http://members.aol.com/wolf101/wim.html

Сторінка некомерційної організації "Жінки в музиці" (Нешвілль, Нью�Йорк,
США). Члени організації працюють на добровільній основі. Завдання ор�
ганізації — проведення освітніх форумів для сприяння фаховому росту
членів організації і музичного співтовариства; допомога у розробці і впрова�
дженні жіночих програм у музичній сфері; сприяння вільному обміну інфор�
мацією та ідеями між чоловіками і жінками у сфері музичної індустрії.
Розділи сторінки містять інформацію про організацію та її діяльність (ціль,
членство, опис проектів і т.п.).

Мова: англійська

31. ЖІНКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ / Women in Networks (WIN)
http://www.winet.org

Women in Networks (WIN) —  проект, спрямований на просування жінок в
інформаційну сферу; підтримується Європейською Спілкою і Саксонською
програмою NOW ("Нові можливості для жінок"). Проект пропонує курси і
консультації з управління проектами, фаховій орієнтації, інформаційним тех�
нологіям, зокрема, по розвитку системи жіночих сайтів в Інтернет як основи
для мережевої діяльності жінок не тільки в Саксонії, але і за її межами.

Мова: німецька

32. ЖІНКИ НА БЛИЖНЬОМУ СХОДІ / Women in the Middle East
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/MiddleEast/women.html

Асоціація "Жінки на Ближньому Сході" є членом Асоціації досліджень Ближ�
нього Сходу в Північній Америці і створена з метою підтримки кваліфікова�
них досліджень проблем жінок Ближнього Сходу. Асоціація організовує кон�
ференції, розробляє оригінальні навчальні програми, видає щомісячний ча�
сопис "The Association for Middle East Women's Studies Review".

Мова: англійська
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33. ЖІНОЧИЙ ФОНД / Women's Foundation (Fundacja Kobieca eFKa)
http://www.efka.org.pl/

Жіночий фонд eFKa (польск. — Fundacja Kobieca eFKa) — некомерційний
феміністський фонд, заснований у 1991 р. у Кракові, у Польщі. Його основні
цілі: просування незалежності жінок, солідарності між жінками, ліквідація
дискримінації, підтримка розвитку жіночої культури. На сайті: "Жіночий
центр", "Повним голосом" (про національні жіночі конференції), "Лінія допо�
моги" (телефон допомоги), "Конференції", "Бібліотека" (нараховує більш 600
книг, в основному англійською мовою), "Новини", "Посилання".

Мова: англійська, польська

34. ЖІНОЧА ІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА З ПРАВ ЛЮДИНИ / 
Women's Human Rights Net

http://www.whrnet.org/
Сайт Жіночої інформаційної мережі з прав людини освітлює такі сфери, як
людські права жінок, економічні, соціальні, репродуктивні і культурні права;
освіта, довкілля, сім'я, здоров'я; торгівля жінками, доступ до інформаційних
технологій. Розділи сайту: "Партнери", "Форуми", "Ресурси", "Зустрічі", "Захист
інтересів" і "Стратегії".

Мова: англійська, французька, іспанська

35. РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ / 
REWIND NET Regional Network of Infodocu Centers

http://www.zinfo.hr/engleski/pages/education/INDOC/indocHome.htm
REWIND NET —  мережа жіночих інформаційно�документаційних центрів з
15 країн (переважно  посткомуністичних) Центральної і Східної Європи (в то�
му числі України) та Середньої Азії.  Проект здійснюється за підтримки Інсти�
туту Відкритого Супільства (Нью�Йорк) і координується Жіночою Інфотекою
м. Загреб, Хорватія (див. нижче). Ідея і концепція проекту полягає у ство�
ренні в майбутньому інформаційно�документаційного центру, який коорди�
нуватиме регіональну інформаційну мережу і співпрацюватиме з нею. 

Загальна мета — створення і організація баз даних з жіночих питань на
національному і регіональному рівнях, створення інформаційної системи з
доступними даними і розвиненим сервісом для користувачів, сприяння
обміну інформацією комунікації не тільки всередині регіональної мережі, але
й по всьому світу. Вебсторінка містить такі розділи: «Новини», «База даних»
(база даних жіночх НУО країн Центральної і Східної Європи), «Перелік адрес»
(контакти координаторів Жіночих програм національних фондів Сороса»,
«Семінари», «Контакти». 

Мова: англійська
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36. ЖІНОЧА ІНФОТЕКА — 
ЖІНОЧИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ І ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР/ 
Women's Infoteka — Women's information and documentation center

http://www.zinfo.hr/
Жіноча Інфотека (жіночий інформаційний і документаційний центр) засно�
вана в м. Загребі (Хорватія) у 1992 році. Основні напрями діяльності: збір і
поширення інформації, публікації, зокрема, випуск часопису "Хліб і троянди",
діяльність у сфері освіти, проведення і підтримка досліджень. У співпраці з
Інститутом Відкритого Суспільства (Нью�Йорк) — Мережевою жіночою про�
грамою, Жіноча інфотека координує міжнародний проект "Регіональна ме�
режа інформаційних центрів REWIND NET",  вебсторінка якого розміщена на
сайті Жіночої Інфотеки за адресою  http://www.zinfo.hr/engleski/pages/educa�
tion/INDOC/indocHome.htm (докладніше див. вище). В кінці 2003 р. плану�
ється відкрити окремий вебсайт REWIND NET.

Мова: хорватська, англійська

37. ЖІНОЧИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ / Women's Institute of Management
http://www.jaring.my/wimnet

Жіночий інститут управління (Малайзія) створений із метою підтримки і роз�
витку жіночого лідерства і партнерських стосунків.

Мова: англійська

38. ЖІНОЧИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ / 
Women's International Electronic University (WIEU)

http://www.wvu.edu/~womensu/
Жіночий міжнародний електронний університет (США) — міжнародна неза�
лежна некомерційна корпорація, створена з метою просвітництва і навчання
жінок за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, підтримки міжкуль�
турних громадських зв'язків і створення бази спільного навчання,
досліджень і проектів. Університет здійснює он�лайн навчання жінок у більш
ніж 60 країнах, ініціює створення консорціуму жіночих коледжів, універси�
тетів і програм он�лайн навчання, проводить міждисциплінарні дослідження.
WIEU заснований у 1996 році.

Мова: англійська, іспанська, німецька, японська

39. ЖіНОЧИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ / Women's Justice Center
http://www.justicewomen.com/

Сайт Жіночого центру правосуддя в Санта�Розе в Каліфорнії, США. Девіз
сайту — "Визволення жіночої енергії перетворить світ". Цілі організації —
безкорисливе представництво і просування захисту інтересів жертв згвалту�
вання, домашнього насильства, жорстокого ставлення до дітей; навчання в
області захисту інтересів і просвіта суспільства; координація діяльності
Спеціальної комісії зі становища жінок у поліції (Task Force on Women in
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Policing) із метою посилення позицій жінок і меншостей у правоохоронних
органах; підтримка рівності в правосудді для всіх жінок і дівчат. Розділи:
"Спеціально для жінок�іммігранток", "Новини", "Допомога жертвам" (зокрема,
як організувати службу допомоги жертвам насильства), "Правосуддя по
кримінальних справах", "Жінки на службі в поліції" і інші розділи.

Мова: англійська, іспанська

40. ЖІНКИ, ПРАВО І МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК / 
Women, Law &Developement International (WLD)

http://www.wld.org/
Жінки, право і міжнародний розвиток (Вашингтон, США) — некомерційна
недержавна організація, виступає за повну і рівну реалізацію можливостей
жінок у всіх країнах світу шляхом захисту прав жінок, розширення
просвітницької діяльності в області права і жіночої освіти. На сайті WLD по�
дана інформація про організацію і її публікації, новини й опис проектів, у то�
му числі: "Права жінок у процесі приватизації", "Економічні права жінок у кон�
тексті глобалізації", "Права жінок крок за кроком".

Мова: англійська

41. ЖІНОЧА МЕРЕЖА "IVILLAGE. COM" / iVillage. com: The Women's Network
http://www.ivillage.com/

Жіноча мережа он�лайн "iVillage. com" (Нью�Йорк, США) допомагає жінкам
(від 25 до 54 років) затвердити свої позиції в різноманітних сферах життя;
займається питаннями, пов'язаними з кар'єрою, грошовою сферою, статтю,
сімейними стосунками, охороною здоров'я, відпочинком, розвагами й ін.
"iVillage. com" організовує громадські дискусії, пропонує ради професіоналів
по широкому колу питань, оголошення.

Мова: англійська

42. ЖІНОЧИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР / Woman International Center (WIC)
http://www.wic.org/

Жіночий міжнародний центр — некомерційна освітня організація. Ціль WIC
— домогтися поваги і підтримки прав жінок; визнання жінки і її позитивно�
го внеску в історію людства. Цим цілям відповідає створення при Центрі
постійної інформаційної і навчальної організації для жінок усього світу —
Міжнародного жіночого інституту (Women's International Institute).

Мова: англійська

43. ЗАПЛАНОВАНЕ БАТЬКІВСТВО / Planned Parenthood
http://www.plannedparenthood.org/

Американська федерація "Заплановане батьківство". Основна ціль політики
— репродуктивна свобода. Всі люди мають право на вільні репродуктивні
рішення. Для цього вони повинні мати доступ до інформації і різноманітних
служб, що займаються питаннями репродукції, контрацепції, контролю над
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народжуваністю, материнства і батьківства. Федерація відстоює думку, що
рішення стати батьками або не стати ними є важливим особистим рішенням.

Мова: англійська, іспанська

44. ЗАХИСТ ЛЕСБіЙОК, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВіД НАСИЛЬСТВА /
Advocates for Abused and Battered Lesbians (AABL)

http://www.aabl.org/mission.html
Організація (CША) надає допомогу лесбійкам і їхнім дітям, що стали жертва�
ми домашнього насильства. AABL виступає в захист лесбійок, що постраж�
дали від словесного та фізичного насильства, надаючи їм захист і підтрим�
ку. AABL займається просвітою громадськості для викорінення упереджень,
гомофобій та образ у стосунку до лесбійок.

Мова: англійська

45. ЗВ‘ЯЗКИ МІЖ ЖІНКАМИ ОНLЛАЙН / Women's Connection Online (WCO)
http://www.womenconnect.com

"Women 's Connection Online" (США) — головна організація жінок, що мають
власну справу або володіють якоюсь професію. Вона випускає друковані ви�
дання — новини ресурсних організацій, щоденні випуски новин і статті, а та�
кож докладні переліки жіночих організацій, дискусійних груп і інтерактивних
засобів взаємодії; поширює інформацію з важливих для жінок питань.

Мова: англійська

46. ЗЕМЛЯ ЖІНОК / Terre des femmes (TDF)
http://www.terreLdesLfemmes.de/

"Terre des femmes" (м. Тюбінген, Німеччина) — громадська організація з
людських прав жінок, надає підтримку жінкам і захищає їхні права незалежно
від релігійної, політичної, етнічної і національної належності. Розділи сайту:
"Статистика", "Права жінок — права людини", "Про об'єднання", "Основні напря�
ми діяльності TDF", "Поточні кампанії" ("Жіноча торгівля", "Повідомлення в
пресі", "Практикум TDF", "Посилання на ресурси і сторінки по правах жінок".

Мова: англійська, німецька, італійська

47. З КОЛА / Iz kruga
http://www.izkruga.org.yu/

"Iz kruga"  — група підтримки і захисту жінок�інвалідів, дітей і сімей, що мають
у своєму складі інвалідів, знаходиться в Белграді, в Югославії. На сайті групи:
"Історія", "Діяльність" ("Гаряча лінія SOS", робота із сім'ями дітей�інвалідів, ор�
ганізація груп самодопомоги і тренінгів, проведення медіа�кампаній на підтрим�
ку інвалідів); "Проекти" ("Гаряча телефонна лінія для жінок і дітей�інвалідів, що
постраждали від насильства"; Жіночий клуб, бюлетень "Iz kruga", проект "Без
сторонньої допомоги" і багато інших), "Про нас" (про учасниць організації).

Мова: англійська, сербська
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48. ІЗРАЇЛЬСЬКА ЖІНОЧА ІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА / 
Israel Women's Network, IWN

http://www.iwn.org/index.html
Сайт Ізраїльської жіночої інформаційної мережі — жіночої організації, створе�
ної з метою сприяння становленню рівності і справедливості для жінок Ізраїлю.
Організація здійснює діяльність, спрямовану на усунення дискримінації стосов�
но   жінки вдома і на робочому місці, поліпшення становища жінок Ізраїлю.
Розділи сайту: "Право", "Можливості", "Освіта", "Здоров'я", "ICAR" (Міжнародна
коаліція по боротьбі за право жінок на аборт), "Ресурсний центр", "ЗМІ", "Книга
відгуків", "Гаряча лінія IWN", "Контакти", "Друзі IWN", "Членські форуми".

Мова: англійська

49. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОСЕРЕДОК ДЛЯ ЖІНОК OSKa / 
Osrodek informacji srodowisk kobiecych OSKa

http://www.oska.org.pl/english/index.html
"OSKa" —  польський національний жіночий інформаційний центр, створе�
ний із метою оперативної інформаційної підтримки жіночих організацій і
жіночих ініціатив. На сайті: "Статті", "Посилання". Основні розділи сайу: „Про
OSKa", „Новини”, „Події”, „Звіти”, „Статистика”, "Жінки в Польщі", „Жінки в
Центральній і Східній Європі”, „Лінки”, „Преса”, „Спонсори”, Бюлетень”.

Мова: англійська, польська

50. ЇХНІ ГОЛОСИ — ДО ПОВСТАННЯ /  Voix d'Elles — Rebelles
http://www.oritech.com/voixdelles/

Сайт французької феміністської асоціації "Voix d'Elles — Rebelles" своїм гас�
лом вважає фразу Сімони де Бовуар: «Громадянками не народжуються, ни�
ми стають! ». Діяльність асоціації спрямована, зокрема, на захист прав жінок
і дівчат�іммігранток і підтримку в тому, що допоможе їм стати громадянка�
ми: освіті, наданні корисної інформації, роботі. Розділи сайту: «Свідчення»,
«Виставки», «Цілі асоціації», «Гуманітарні проекти», «Госпіталь на Мадагас�
карі», «Психологічна допомога» і інші

Мова: англійська, французька

51. КАНАДСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЖіНОК З УНІВЕРСИТЕТСЬКОЮ ОСВІТОЮ / 
Canadian Federation of University Women (CFUW)

http://www.cfuw.ca/
Федерація заснована 1919 р. і є членом Міжнародної федерації жінок з універ�
ситетською освітою. Кількість членів — 10000. Члени CFUW беруть активну
участь у громадському житті з метою підвищення соціального, економічного і
правового статусу жінок, а також для поліпшення освіти, охорони навколиш�
нього середовища, дотримання прав людини, сприяння мирним ініціативам.

Мова: англійська
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52. КАНАДСЬКА ЖІНОЧА ІНТЕРНЕТLАСОЦІАЦІЯ / 
Canadian Women's Internet Association

http://www.herplace.org
Сайт Інтернет�асоціації, заснованої з метою наділити жінок власним голосом і
місцем у кіберпросторі. Сайт служить ресурсним центром і місцем зустрічі ка�
надських жінок. Розділи сайту містять численні посилання: "Захист", "Канадські
ресурси для жінок", "Фемінізм і жіночі дослідження", "Гендер і сексуальність",
"Поінформованість на глобальному і місцевому рівнях" ("Жорстокість і що ми
можемо зробити", "Поінформованість на місцевому рівні", "Екологічна поінфор�
мованість"), "Здоров'я і фітнес", "Інтернет�допомога жінкам", "Наш mailing list",
"Материнство" ("Матеріали про мам і для мам", "Дослідження", "Спроможність
до дітородіння і здоров'я", "Допомога у щоденних турботах"), "Сестринство" (по�
силання на сайти жіночих організацій), "Духовність", "Події", "Жінки і технологія".

Мова: англійська

53. КВАРТАЛЬНИК ЖІНОЧИХ СТУДІЙ І ОСВІТНІ РЕСУРСИ /  
WSQ&Theaching Resources

http:/www.feministpress.org/wsqteach/wsqteach.htm
"WSQ&TeachingResources"� сайт мережевої й освітньої програми видавництва
"The Feminist Press of The City University of New York". Розділи сайту: "Womens
Studies Quarterly" (головний часопис жіночих досліджень — видається в рам�
ках спільної програми видавництва "The Feminist Press of The City University of
New York" і Технологічного інституту в Рочестері, містить, зокрема, розділ "Ос�
віта робітничого класу" — серії видань з різноманітних галузей знань); "Освітні
ресурси Feminist Press" (підрозділи: "Нові лесбійські дослідження: у ХХI сто�
річчі", "Курс навчання жіночих досліджень, пов'язаних із кольором шкіри і на�
лежністю до однієї з мультикультур"); "Міжнародні жіночі дослідження”.

Мова: англійська

54. ЛІГА ЖІНОКLВИБОРЦІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ / 
League of Women Voters of the United States (LWV)

http://www.lwv.org/
Ліга (Вашингтон, США) — позапартійна політична організація, що сприяє ак�
тивній і кваліфікованій участі громадян у роботі уряду, роз'ясняє основні пи�
тання державної політики за допомогою освітньої та правозахисної діяль�
ності. Розділи сайту Ліги: "ПРО Лігу", "Е�бібліотека" ("Публікації", "Національ�
на дільниця голосування"), "Наша позиція" ("Сприяння розвитку демократії в
Америці", "Сприяння встановленню демократії у усьому світі", "Захист наших
національних ресурсів", "Створення справедливого суспільства"), "Новини"
(повідомлення для преси, інформація про LWV, новини), "Діяльність", "
Інформація для виборців", "Тільки для членів".

Мова: англійська
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55. МАТЕРІ ТА ІНШІ / Mothers and Others
http://www.igc.apc.org/mothers/

Некомерційна освітня організація "Матері та інші " сприяє формуванню в
суспільстві такого ставлення до навколишнього світу, яке збереже еколо�
гічну рівновагу на Землі для нашого і наступних поколінь.

Мова: англійська

56. МЕРЕЖА "ЖІНКИ АЛЯСКИ" / Alaska Women's Network
http://www.juneau.com/akwomen/

Мережа "Жінки Аляски" ставить своєю ціллю підвищення компетентності
жінок Аляски через освіту, обмін інформацією і взаємодопомогу.

Мова: англійська

57. НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА ДІЙ У ЗАХИСТ АБОРТІВ І РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ / 
National Abortion and Reproductive Rights Action League (NARAL)

http://www.naral.org/
Ліга — головна політична організація Америки, що виступає на захист ре�
продуктивних прав і свобод, гідності жінок і їхніх сімей, відстоює право
жінок на вільний вибір. NARAL є добродійною організацією; займається гли�
бокими науковими дослідженнями, проводить юридичну роботу, публікує
незалежні політичні доповіді і матеріали досліджень; здійснює підтримку
державних освітніх кампаній і інших просвітницьких проектів; проводить
семінари по лідерству для активістів жіночих рухів.

Мова: англійська

58. НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА З ПИТАНЬ ЗГВАЛТУВАНЬ, НАСИЛЬСТВА ТА ІНЦЕСТУ/ 
Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN)

http://www.rainn.org/
Некомерційна організація у Вашингтоні (США), оператор екстреного націо�
нального зв'язку для жертв сексуального нападу.

Мова: англійська

59. НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОК, ЗАЙНЯТИХ У СФЕРІ 
ВИЩОЪ КАТОЛИЦЬКОЪ ОСВІТИ /
National Association for Women in Catholic Higher Education (NAWCHE)

http://infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/cas/soc/nawche/
NAWCHE — організація, перейнята духом сестринства і солідарності, створена
викладачами і студентами католицьких коледжів і університетів. Мета — під�
тримка жінок, дослідження умов життя жінок, створення жіночих освітніх про�
грам, поліпшення життя жінок�співробітниць і студенток католицьких інститутів
і коледжів. Центральний офіс організації — в Бостонському коледжі (США).

Мова: англійська
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60. НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ЖІНОК У ВИЩІЙ ОСВІТІ / 
National Association for Women in Education (NAWE)

http://www.nawe.org/
Асоціація жінок у сфері вищої освіти — фахова асоціація жінок, що працю�
ють у сфері вищої освіти. Мета Асоціації — розвиток фахового і лідерсько�
го потенціалу жінок. NAWE підтримує публікації, проводить конференції,
сприяє ініціативам з поліпшенню становища жінок у сфері вищої освіти.

Мова: англійська

61. НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ ЗГВАЛТУВАНЬ 
ЧОЛОВІКАМИ ТА НА ПОБАЧЕННЯХ /
National Clearinghouse on Marital and Date Rape / Women's History Library

http://members.aol.com/ncmdr/index.html
На сайті — матеріали для дослідників, консультантів, публіцистів, юристів і
медичних працівників, письменників, студентів. Ціль організації — домогти�
ся змін в економічній, юридичній, соціальних, психологічній і релігійній сфе�
рах життя для досягнення реальної рівності в особистих в стосунках.
Діяльність: телефонні консультації, просвіта в питаннях насильства, семіна�
ри, публікації, дослідження й ін.

Мова: англійська

62. НАЦІОНАЛЬНА КОАЛІЦІЯ ПРОТИДІї ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ / 
National Coalition Against Domestic Violence (NCADV)

http://www.ncadv.org/
Сайт Національної коаліції проти домашнього насильства (м. Денвер, Коло�
радо, США). NCADV створена для надання допомоги жінкам і їхнім дітям, що
постраждали від домашнього насильства; має на меті викорінення гро�
мадської і персональної дискримінації жінок і дітей. Коаліція на місцевому,
регіональному і національному рівнях займається освітньою і просвітниць�
кою діяльністю, розробляє соціальні стратегії для викорінення насильства у
стосунку до жінок і дітей, публікує матеріали по проблемі домашнього на�
сильства. Розділи сайту: "Отримання допомоги" (план дій для жертв домаш�
нього насильства), "Громадська реакція", "Ресурси", "Посилання", "Проблема"
(відповіді на питання: що таке побиття, хто є жертвою побиття, чому чо�
ловіки б'ють жінок і чому жінки залишаються з ними).

Мова: англійська

63. НАЦІОНАЛЬНА КОАЛІЦІЯ ПРОТИДІї СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ / 
National Coalition Against Sexual Assault

http://www.ncasa.org/
Національна Коаліція протидії сексуальному насильству (Енола, Пенсільва�
нія, США) — це феміністська організація, що забезпечує лідерську підтрим�
ку руху по викоріненню сексуального насильства через пропаганду і захис�
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ну діяльність, сфери освіти і державної політики. Ціль — викорінення сексу�
ального насильства і усіх форм гноблення жінок. Коаліція працює над надан�
ням кваліфікованої допомоги жертвам насильства, закликає всі нації
об'єднати зусилля для створення Світу, вільного від насильства.

Мова: англійська

64. НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЖІНОК КАНАДИ / 
National Council of Women of Canada (NCWC)

http://www.magma.ca/~ncwc/index.html
Національна рада жінок Канади — некомерційна федерація жіночих ор�
ганізацій. Ціль Ради — підвищити статус жінок у сім'ї й у суспільстві за до�
помогою просвітницької діяльності і захисту прав жінок.

Мова: англійська

65. НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО КОНГРЕСУ ТЕМНОШКІРИХ ЖІНОК / 
National Political Congress of Black Women (NPCBW)

http://www.npcbw.org/
NPCBW — політична організація, створена з метою зміцнення політичних
позицій афроамериканок шляхом сприяння їхньому обранню на
відповідальні посади, залучення їх до участі в політичній діяльності й у вибо�
рах, політичної просвіти афроамериканок. Конгрес заснований у 1984 році.

Мова: англійська

66. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РЕСУРСІВ ЩОДО ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ'Я / 
National Women's Health Resource Center (NWHRC)

http://www.healthywomen.org/about.html
Некомерційна організація, національний просвітницький центр, що надає ав�
торитетну медичну інформацію про здоров'я жінок і відповідає на питання,
пов'язані з особистим здоров'ям. Основна ціль — просвіта жінок і надання
їм кваліфікованої інформації для того, щоб вони могли зробити правильний
вибір медичних препаратів.

Мова: англійська

67. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ІСТОРІЯ ЖІНОК" / 
National Women's History Project

http://www.nwhp.org/
Некомерційне об'єднання, засноване в Сономі (Каліфорнія) у 1980 році,
ініціатор маршу "Місяць історії жінок" (March "Women's History Month"). Сайт
містить каталог ресурсів по історії жінок — книги, оголошення, навчальні
матеріали, а також інформацію про організації�учасниці проекту.

Мова: англійська



ЗАРУБІЖНІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ48

68. НЕЛЛІ / Nellie's
http://www.nellies.org/

Сайт некомерційної жіночої організації "Nellie's" (організації імені Неллі Мак
Клан, Канада), створеної з метою надання допомоги жінкам і дітям у кризових
ситуаціях. "Nellie's" надає їм притулок у кризових і реабілітаційних центрах та
іншу підтримку. Розділи сайту: "ПРО „NELLIE'", "Прийміть участь! " (програма
надання добровільної допомоги), "Жінки висловлюються", "Події", "Ресурси".

Мова: англійська

69. НОВИЙ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ФОНД ЖІНОК / New Israel Fund Women
http://www.nif.org/women.html

Фонд забезпечує фінансову і технічну підтримку програм для розширення
можливостей жінок і зменшення гендерної дискримінації.

Мова: англійська

70. НЕВІЛЬНІ ДОНЬКИ / Captive Daughters
http://www.captive.org/

"Невільні доньки" (Лос�Анджелес, США) — сторінка однойменної некомер�
ційної організації, створеної з метою сприяння припиненню торгівлі дівчат�
ками. Розділи сторінки: "Про організацію”,  "Акції" (перелік заходів щодо за�
побігання торгівлі жінками і дівчатками і наданню їм допомоги); "Ресурси"
(посилання і довідкова інформація про подібні організації, матеріали — кни�
ги, репортажі, відеофільми); "Прочитайте більше про цю проблему" (он�лайн
бібліотека); "Тут висловлюються гості”; "Що нового? ".

Мова: англійська

71. НЕЗАЛЕЖНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОРУМ / Independant Women's Forum (IWF)
http://www.iwf.org/

Форум виступає на підтримку жінок, що надають велике значення свободі
особи й особистої ініціативі. IWF розраховує, що його голос буде почутий у
Верховному Суді США, серед відповідальних чиновників Вашингтона. Роз�
діли сайту: “Про IWF”, “Напрямки діяльності”, “Події”, “Новини”, “Публікації”,
“Форум” (обговорення поточних подій і актуальних проблем) та ін.

Мова: англійська

72. ОЗБРОЄННЯ ЖІНОК ПРОТИ НАСИЛЬСТВА І ПОГРОЗ / 
Arming Women Against Rape and Endangerment (AWARE)

http://www.aware.org/
Некомерційна організація (Массачусетс, США), що займається питаннями
безпеки жінок. Організація поширює інформацію про методи і засоби само�
захисту для жінок.

Мова: англійська
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73. ОРГАНІЗАЦІЇ З ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
В ШТАТІ ВАШИНГТОН / 
Gender and Social Policy Organizations in the DC area

http://www.gwu.edu/~wstu/resources/orgs1.htm
Алфавітний список жіночих організацій федерального округу Вашингтон (біль�
ше 150 організацій) із посиланнями на їхні сайти та іншу контактну інформацію
— у підрозділі "Організації по гендерних дослідженнях і соціальній політиці" у
розділі "Ресурси" сайту Університету імені Джорджа Вашингтона (США).

Мова: англійська

74. ПОРОДЖЕННЯ / Engender
http://www.engender.org.uk/index.html

Інформаційна, дослідницька і мережева організація жінок у Шотландії, що
співпрацює як із місцевими, так і міжнародними жіночими групами з метою
підсилення можливостей і впливу жінок. Членами організації є біля 300 шот�
ландських жінок, що прагнуть висвітлити і підтримати діяльність тих жінок
на всіх рівнях, які сприяють змінам у політичній, культурній і соціальній
сфері — щоб, в остаточному підсумку, зробити Шотландію найкращим
місцем життя для усіх — і жінок і чоловіків. На сайті: «ПРО членство»,
«Події», «Тренінг», «Публікації», «Група по жіночому бюджету», «Шот�
ландський парламент», «Корисні посилання», інша інформація.

Мова: англійська

75. РІВНІСТЬ ЗАРАЗ / Equality Now
http://www.equalitynow.org/

"Рівність зараз" — міжнародна організація по захисту прав людини (Нью�
Йорк, США), створена з метою захисту громадянських, політичних, еко�
номічних і соціальних прав дівчат і жінок. Розділи сайту: "Акції захисту прав
жінок"; розділи, що освітлюють діяльність організації, її цілі і задачі: "Хто? ",
"Що? ", "Як? ", "Приєднуйтеся"; розділи, що містять інформацію про акції ор�
ганізації: "Розбуджені", "Слова і справи".

Мова: англійська, французька, іспанська, арабська

76. РІД ЖІНОЧИЙ ПО ВСЬОМУ СВІТІ / Womankind Worldwide
http://www.oneworld.org/womankind/start.htm

Англійське агентство з розвитку "Рід жіночий по всьому світі" створено з ме�
тою забезпечення економічної, політичної і соціальної рівності жінок.
Співпрацює з партнерами з Африки, Південної Азії і Латинської Америці в
проектах підтримки і розвитку можливостей жінок цих регіонів.

Мова: англійська
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77. СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ЖІНОЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Mediterranean Women's Studies Centre (KEGME)

http://www.kegme.org.gr/index.asp
Організований у 1982 в Афінах, у Греції, відповідно до  насущних потреб
жінок середземномор'я як у приватній, так і в громадській сферах. KEGME
фокусуєтся на проектах розвитку в області економічного просування жінок,
тренінгах, розвитку мереж і підтримки в області нових інформаційних техно�
логій, створення можливостей для політичного лідерства, попередження
конфліктів, захисту прав людини і демократії в Південно�Східній Європі і на
Балканах. На сайті: "ПРО KEGME", "Програми", "Новини і думки", "Форум", "По�
силання по темі", "Мережа жінок Балкан по демократизації і попередженню
конфліктів — BWNet", інша інформація.

Мова: англійська

78. СОФІЯ / Sophia
http://www.sophia.be

Ціль організації “Sophia” — просувати і розвивати феміністські дослідження
в Бельгії з метою встановлення сприятливого для жінок політичного кліма�
ту. Прагне встановити зв'язки з дослідниками і дослідницями, що працюють
у різноманітних університетах, між жіночим рухом і науковим світом, ор�
ганізовує конференції і випускає бюлетень, входить в об'єднання WISE
(«Women's International Studies Europe»).

Мова: французька

79. СПИСОК ЕМІЛІ / EMILY's List
http://www.emilyslist.org/

EMILY —  абревіатура назви організації "Early Money is Like Yeast" ("Ранні гроші
як дріжджі"). Організація "Список ЕМІЛІ" створена для підтримки політичних
прихильників жінок�кандидатів від демократичних рухів і організацій на клю�
чові федеральні і державні посади. Підтримка здійснюється трьома засобами:
шляхом збору внесків на проведення виборчих кампаній; надання в ході цих
кампаній технічної й іншої підтримки; притягнення голосів жінок�виборців.

Мова: англійська

80. ТОВАРИСТВО ЖІНОКLІНЖЕНЕРІВ / 
Society of Women Engineers (SWE) — Philadelphia Section

http://www.libertynet.org/sweps/
Товариство жінок�інженерів (Філія у Філадельфії) — недержавна освітня ор�
ганізація, що складається з жінок і чоловіків, зацікавлених у розширенні
можливостей жінок у прикладних науках. Філія SWE у Філадельфії надає
різноманітні навчальні програми для бажаючих засвоїти інженерні професії.

Мова: англійська
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81. ФОНД ДЛЯ ЖІНОК З УНІВЕРСИТЕТСЬКОЮ ОСВІТОЮ У ВІРДЖИНІЇ / 
Virginia Gildersleeve Fund for University Women (VGIFUM)

http://www.libertynet.org/vgifuw/
Фонд для жінок з університетською освітою у Вірджинії (США) — добро�
дійний фонд, що надає підтримку в різних країнах світу проектам по жіночій
просвіті, лідерським тренінгам, які сприяють  розвитку співробітництва се�
ред жінок.

Мова: англійська

82. ФОНД ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ Й ОСВІТИ ЖІНОЧОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ / 
NOW Legal Defense and Education Fund

http://www.nowldef.org/
Фонд правового захисту й освіти "NOW Legal Defense and Education Fund"
(NOW LDEF) домагається рівності жінок і дівчат на робочому місці, у школі,
у сім'ї, у судових процесах, в інформаційних програмах. Розділи сайту: "ПРО
Фонд" (Фонд заснований у 1970 р. Жіночою Національною організацією
(NOW)), "Національна юридична освітня програма" (почата в 1980 р. для за�
хисту рівності між чоловіками і жінками в судах із метою створення безсто�
ронньої і рівноправної юридичної системи; веб�сторінка програми, зокрема,
містить: "ПРО програму", "Просвітницька діяльність у судах", "Задача по подо�
ланню гендерної упередженості в судах"), "У судах", "У Конгресі", "Новини",.
"Публікації і ресурси", "Зверніться до нас", "Проблеми". На домашній сторінці:
"Насильство проти жінок", "Добробут і влада", "Турбота про дітей", "Жінки�
іммігранти", "Робоче місце", "Репродуктивні права", "Освіта".

Мова: англійська

83. ФОНД ФЕМІНІСТСЬКОї БІЛЬШОСТІ / Feminist Majority Foundation
http://www.feminist.org/

Сайт Фонду феміністської більшості (США). Цілі Фонду: усунення усіх видів
дискримінації — за ознакою статі, раси, релігії, національного походження,
віку; робота з захисту від насильства й усунення соціальної й економічної не�
справедливості. Розділи сайту: "ПРО фонд", "Новини і події феміністського
рух", "Діяльність", "Перепис феміністів", "Жінки і дівчата в спорті",
"Феміністський дослідницький центр", "Національний центр жінок�поліцей�
ских", "Феміністський магазин он�лайн", "Феміністський центр по працевла�
штуванню", "Вхід в Інтернет для феміністів" (списки сторінок і сайтів в Інтер�
нет феміністської тематики), "Центр лікування раку грудей", "Телефон  911
для жінок", "Он�лайн діяльність студентів�прихильників феміністського ру�
ху", "Всесвітній фемінізм", "Репродуктивні права", "Феміністське мистецтво,
література, розваги".

Мова: англійська
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84. ЦЕНТР ОСВІТИ І КОНСУЛЬТУВАННЯ ЖІНОК / 
Center for Education and Counselling of Women (CESI)

http://www.zamir.net/~cesi/eng.htm
Центр освіти і консультування жінок у Загребі (Хорватія). На сайті: "Новини"
(нові публікації), "ПРО нас" (CESI — жіноча неурядова некомерційна ор�
ганізація, заснована в 1997 р. Сфера інтересів — проблеми порушення прав
людини, зокрема, прав жінок і меншостей, прояви націоналізму і мілітариз�
му, зниження економічних стандартів у повоєнний період); "Цілі" (головні цілі
— посилення контролю жінок над своїм життям, своїм фізичним, еко�
номічним, психологічним добробутом, просування цінностей гендерної
рівності); "Діяльність" (освіта для місцевих співтовариств в області прав
жінок, дослідження по жіночому здоров'ю, просування інтересів жінок, не�
насильницькі стосунки, гендерна чуйність, розвиток НУО); "Публікації".

Мова: англійська, хорватська

85. ЦЕНТР ЖІНОК В УРЯДІ / Center for Women in Government
http://www.cwig.albany.edu/

"Центру жінок в уряді" (США) проводить політичні дослідження і поширює
інформацію про їхні результати, працює над вирішенням проблеми рівно�
правності жінок у сфері зайнятості, а також займається розвитком політич�
ного лідерства жінок і молоді; є інформаційним центром, надає інформацію
співробітникам урядових органів, підприємцям, вченим, правозахисникам і
членам різноманітних організацій. Заснований 1978 року.

Мова: англійська

86. ЦЕНТР СВІТОВОГО ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА / 
Center for Women's Global Leadership

http://www.rci.rutgers.edu/
Основні розділи: "ПРО Центр", "Політична програма і програма захисту прав
жінок", "Програма розвитку лідерства й освіти жінок у усьому світі", "Що ви мо�
жете зробити", "Публікації", "Новини Центру", "Статті і ресурси", "Посилання" (по�
силання на сайти організацій і ресурси в Інтернет із проблем жіноцтва).

Мова: англійська

87. ЦЕНТР АМЕРИКАНСЬКИХ ЖІНОК І ПОЛІТИКИ / 
Center for the American Woman and Politics (CAWP)

http://www.rci.rutgers.edu/~cawp/
Університетський дослідницький і освітній громадський центр. Ціль Центру —
розширення лідерського потенціалу і впливу жінок у політичному і громадсько�
му житті. На сайті є інформація про публікації Центру (книги, репортажі, стати�
стичні дослідження) і про Державну програму "Навчання жіночого лідерства".

Мова: англійська
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88. ЦЕНТР ОСВІТИ, НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ / 
Centre de Formation, d'Etudes et d'Information

http://www.femmeLavenir.org
Основи Центру закладені з ініціативи генерала де Голля в 1965 р. Ця асоціа�
ція покликана розробляти всі законодавчі документи, що стосуються зміни
становища жінок у Франції. Ноель Деваврен (Noelle Dewavrin), що очолює
Центр, автор численних робіт про жінок, намагається організувати освіту, на�
вчання, інформування та просування жінок з тим, щоб вони могли займати
керівні посади на рівні прийняття рішень. Центр видає часопис «Femme
Avenir» («Майбутнє жінки»).

Мова: французька

89. ЦЕНТР ЖІНОЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / Centre for Women's Research
http://www.cenwor.lk

Некомерційна організація, створена в 1984 році в Шрі�Ланка. Діяльність ор�
ганізації — програми по тренінгах, лобіюванню, дослідженнях, зборові і по�
ширенню інформації.

Мова: англійська

НОТАТКИ
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1. АФРИКАНСЬКИЙ ЦЕНТР ЖІНОЧИХ ЗМІ /
African Women's Media Center (AWMC)

http://www.awmc.com/Talk/default.htm
Африканський центр жіночих ЗМІ створений Міжнародним фондом жіночих
ЗМІ (International Women's Media Foundation) у м. Дакарі (Сенегал) із метою
зміцнення ролі жінок у засобах масової інформації. Розділи сайту: "ПРО
фонд", "Програми", "Заперечувати! " (інформація про дискусії), "Ресурси",
"Нагорода Courage in Journalism" (про нагородження жінок, що проявили хо�
робрість і мужність на журналістському поприщі).

Мова: англійська

2. ВСЕСВІТНІЙ АЛЬЯНС ПРОТИ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ /  
Global Alliance Against Traffic in Women

http://www.inet.co.th/org/gaatw/
Сайт Всесвітнього альянсу проти торгівлі жінками (GAATW), міжнародний
координаційний офіс якого розташований у Таїланді, містить такі розділи:
"Опис поточної діяльності", "Бюлетень, акції солідарності", "Публікації з ано�
таціями і їхнє замовлення", "Посилання на інші організації по боротьбі з
торгівлею жінками і захисту прав жінок", "Документаційний центр з описом
публікацій по даній тематиці в різних країнах".

Мова: англійська

3. ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ДЛЯ ЖІНОК / Global Fund For Women
http://www.globalfundforwomen.org/

Всесвітній фонд для жінок (Каліфорнія, США) фінансує проекти жіночих ор�
ганізацій у країнах, що розвиваються. Превага в підтримці віддається жіно�
чим групам, які не мають спонсорів і які ясно бачать свою стратегію. Області
підтримки і теми, що фінансуються: права жінок, вільний доступ жінок до
засобів масової інформації, економічна незалежність жінок. На сайті: кон�
тактна інформація, дані про організацію, опис програм Фонду, корисні поси�
лання і новини мережі.

Мова: англійська

МІЖНАРОДНІ
ЖІНОЧІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ
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4. ГЕНЕРАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ЖІНОЧИХ КЛУБІВ / 
General Federation of Women's Clubs

http://www.gfwc.org/
Міжнародна організація, члени якої підтримують мистецтва, охороняють при�
родні ресурси, пропагують навчання і працюють для миру в усьому світі.

Мова: англійська

5. ЖІНКИ БАЧЕННЯ І ДІЇ / Women of Vision and Action (WOVA)
http://www.wova.org

WOVA  є всесвітньою мережею жінок, що розуміють необхідність термінових
соціальних змін і сприяють цим змінам. Члени мережі і її проектів шукають
інноваційні рішення для реалізації своїх ідей у місцевих, національних і
міжнародних співтовариствах. Розділи сайту мережі: "Членство в регіонах",
"Конференції і семінари", "Колекція посилань".

Мова: англійська

6. ЖІНКИ В РОЗВИТКУ, ЄВРОПА / WIDE
http://www.eurosur.org/wide/home.htm

WIDE (Network Women in Development Europe) — європейська мережа спе�
ціалістів у галузі гендерних досліджень, активісток НПО, правозахисників.
Створена в 1985 р. На сайті: "Структура" (мережі), "Економічна грамотність",
"Підвищення поінформованості", "Захист прав", "Лобіювання", "Бюлетені",
"Публікації", "Ресурси іспанською мовою".

Мова: англійська

7. ЖІНКИ ВІТАЮТЬ ЖІНОК / Women Welcome Women
http://easyweb.easynet.co.uk/~nicolag/

Міжнародна жіноча організація, що сприяє розвитку дружби між народами,
організуючи для жінок із різних країн взаємні візити і спілкування. На сайті:
інформація про організацію, її цілі, принципи роботи, фундаторів; про те, як
стати членом організації; посилання на інші сайти.

Мова: англійська 

8. ЖІНКИ МИРУ / Peace Women
http://www.peacewomen.org/

Проект Women's International League for Peace and Freedom (Жіночої міжнарод�
ної ліги за мир і свободу) інспірований дискусією щодо резолюції 1325 Ради
Безпеки ООН про жінок, мир і безпеку. Програма підтримує обмін інформа�
цією між жіночими організаціями і системою ООН. На сайті: "Кампанії", "Ресур�
си", "Контакти", "ООН", "Фокусні регіони", "Календар", "Новини", "Інформаційні
листи — 1325" (остання інформація з виконання резолюції 1325 ).

Мова: англійська
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9. ЖІНКИ В СФЕРІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ: 
ПРОЦЕС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Й ОРГАНІЗАЦІЇ / 
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)

http://www.wiego.org/index.html
Всесвітня коаліція організацій і приватних осіб, чия діяльність спрямована на
підвищення статусу жінок у неформальному секторі економіки — за допо�
могою вдосконалення статистики, проведення досліджень, програм і ре�
алізації визначеної політики. У назві відбиті два акценти: жінки з неформаль�
ною зайнятістю складають невід'ємну частину світової економіки, і їм не�
обхідні свої організації на місцевому і міжнародному рівнях. На сайті: "ПРО
Wiego", "Програми", "Члени WIEGO по усьому світі", "Фактологічні бюлетені",
"Публікації", "Новини і події", "Контакти".

Мова: англійська

10. ЖІНОЧА ІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА ПРАВ ЛЮДИНИ / 
WHRnet — Women's Human Rights Net

http://www.whrnet.org/issues_26.htm
Міжнародна мережа організацій, що діють у сфері захисту і просування прав
жінок. Її місія — посилення захисту прав жінок через інформацію і комуні�
каційні технології: На сайті: "Наші партнери", "Діяльність", "Форуми", " WHR —
дослідження" (Громадянські і політичні права. Економічні, соціальні і куль�
турні права. Освіта. Рівність і відсутність дискримінації. Навколишнє середо�
вище. Сім'я. Свобода об'єднань і асоціацій. Здоров'я. Правозахисники. Пра�
ва тубільного населення. Мігранти. Жінки похилого віку. Влада і право на
розвиток. Расизм і права меншостей. Біженці і переміщені особи. Релігія і
фундаменталізм. Репродуктивні права. Права дівчат. Сексуальні права. Тор�
гівля. Насильство проти жінок. Війна і збройні конфлікти. Жінки�інваліди.
Робота і зайнятість, Жінки та інформаційні технології, інша інформація.

Мова: англійська, французька, іспанський

11. ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ І РОЗВИТКУ / 
Women's Environment and Development Organization (WEDO)

http://www.wedo.org
Міжнародна правозахисна мережа (Нью�Йорк, США), що веде активну діяль�
ність щодо змін у суспільстві для досягнення миру і здоров'я на всій планеті,
шляхом досягнення соціальної, економічної, політичної справедливості для
усіх людей через розширення можливостей жінок і їхньої рівної участі в ор�
ганах прийняття рішень на всіх рівнях. Рубрики сайту: "Новини", "Моніторинг
ООН" (конференції), "Жінки і захист навколишнього середовища", "Правоза�
хисна діяльність в ООН", "Жінки і всесвітня економіка", "Інформаційні бюле�
тені WEDO", "Книжкова полиця WEDO", "Прес�галерея", "ПРО WEDO".

Мова: англійська
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12. ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЖІНОКLМАТЕМАТИКІВ / 
European Women in Mathematics (EWM)

http://www.math.helsinki.fi/EWM
Асоціацію засновано на Міжнародному математичному конгресі в Берклі
(США) у серпні 1986 року. Офіс EWM розташований у Фінляндії. Розділи
сайту Асоціації: "Збори EWM", "ПРО EWM", "Посилання по математичній тема�
тиці" (посилання на сторінки і сайти по темах: "Жінки в математиці", "Матема�
тика", "Інформація Європейського Співтовариства").

Мова: англійська

13. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЖІНОЧЕ ЛОБІ / European Women's Lobby (EWL)
http://www.womenlobby.org/

"Європейське жіноче лобі" — координаційний орган національних і євро�
пейських неурядових жіночих організацій у 15 країнах�членах ЄС, створений
із метою викорінення усіх форм насильства щодо жінок. Організація є спо�
лучною ланкою між політичними владними структурами і жіночими ор�
ганізаціями. Основні розділи сайту: "Інформація" (новини); "Діяльність" (про�
екти, консультаційні компанії, документи); "Теми" ("Насильство", "Інформа�
ційні суспільства / Нові технології", "Працевлаштування / Ринок праці", "Струк�
турні фонди", "Боротьба з расизмом і дискримінацією" і ін.); "EWL" (дані про
EWL: цілі і задачі, структура, партнери); " Служби" (інформація про публікації,
посилання на інші сайти з жіночої тематики).

Мова: англійська, французька

14. І В МИНУЛОМУ, І В МАЙБУТНЬОМУ / Once and Future Action Network
http://www.wigsat.org/ofan/ofan.html

Міжнародний консорціум організацій, діяльність яких освітлює внесок жінок
в область вирішення гендерних проблем, а також  сферу науки і технології.
Назва мережі відбиває роль жінок в області науки і технології — у минуло�
му, а також акцентує увагу на необхідності її посилення — у майбутньому.
OFAN об'єднує організації і мережі — фахові, академічні, представництва
ООН — для розвитку науки і технологій, орієнтованих на людину, охорону
навколишнього середовища і які враховують гендерний чинник. OFAN пред�
ставляла ці інтереси на міжнародних політичних форумах. На сайті: "Звіти і
прес�релізи", "OFAN", "Ecowoman", "Федерація африканських жінок в освіті",
"UNIFEM", "Жінки у світовій науці і технології", інші розділи.

Мова: англійська

15. ІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА „ЖІНКИ ПО ВСЬОМУ СВІТІ” / 
AVIVA: Women's WorldLWide Web

http://www.aviva.org
AVIVA: Women's World�Wide Web — міжнародна жіноча мережа, заснована в
Лондоні міжнародною жіночою групою. Ціль організації — активізація і
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підтримка контактів і співробітництва між жінками і групами жінок в усьому
світі. Практична діяльність: видання безкоштовного часопису "Щомісячний
довідник всесвітніх жіночих організацій", безкоштовних довідників жіночих
груп, курсів, ресурсних організацій і заходів; бюлетенів новин для жінок і про
жінок у всьому світі; організація Галереї "Жінки�художниці". На сайті — ін�
формація про жіночий рух (заходи, ресурси, групи, курси та інше); інфор�
мація про міжнародний жіночий рух окремо по регіонах: Африка, Азія, Авст�
ралія, Європа, Середній Схід, Північна Америка, Південна Америка. Розділ
"Action Alert" — містить докладний опис порушень людських прав жінок і
відгуки з цього приводу.

Мова: англійська

16. ІНФОРМАЦІЙНА ЖІНОЧА МЕРЕЖА З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / 
FrauenUmweltNetz, Women's Environmental Network

http://www.oneworldweb.de/FrauenUmweltNetz
Мережа має на меті удосконалення процесу обміну інформацією і досвідом
між жінками, що працюють у сфері охорони навколишнього середовища
або пов'язані із нею; сприяння контактам і співробітництву між жіночими ор�
ганізаціями і проектами по охороні навколишнього середовища.

Мова: німецька

17. КОАЛІЦІЯ „КАРАТ” / Karat Coalition
http://www.karat.org/

"Karat Coalition" — регіональна мережа жіночих неурядових організацій 11
країн Центральної і Східної Європи, створена в 1997 році у Варшаві. Головні
цілі — розвивати і забезпечувати фактичну гендерна рівність шляхом ре�
алізації програми "Платформа дії", висунутої Четвертою Всесвітньою конфе�
ренцією ООН із проблем жінок (Пекін, 4�15 вересня 1995 року), і Національ�
них планів дій; представляти регіон на міжнародному рівні. Задача Коаліції:
залучення жінок регіону до участі в органах влади; посилення ролі жіночих
неурядових організацій у процесі демократичних перетворень; обмін
досвідом і ідеями, а також забезпечення постійних і регулярних контактів
між жіночими неурядовими організаціями регіону; розширення можливос�
тей для залучення в активну діяльність різноманітних жіночих неурядових
організацій у країнах перехідного періоду. Розділи сайту: "ПРО Karat
Coalition", "Структура і члени", "Діяльність", "Документи", "Новини й оголошен�
ня", "Он�лайн дискусія Karat Coalition (тільки для членів)".

Мова: англійська

18. МЕРЕЖА ЖІНОК БАЛКАН / Balkan Women's Network — BWNet
http://www.kegme.org.gr/bwnet/index.asp

Повна назва Мережі жінок Балкан із демократизації і попередження конф�
ліктів — Balkan Women's Network for Democratization and Conflict Prevention.
Це мережа жіночих організацій, створена в 2001 р. із метою підтримки ста�
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більності, прав людини та стійкого миру в Південно�Східній Європі. На сайті:
"Що таке BWN", "Членство", "Форум", "Проекти і діяльність", "Бюлетень",
"KEGME" (Середземноморський центр жіночих досліджень), інша інформація.

Мова: англійська

19. МІЖНАРОДНА АМЕРИКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „КРАЩЕ ДЛЯ ЖіНОК” /  
Soroptimist International of the Americas

http://www.siahq.com/
Клуб для жінок�підприємців і працюючих жінок усіх вікових, культурних і ет�
нічних груп, що на добровільній основі беруть участь у проектах розширен�
ня можливостей жінок. Клуб є частиною організації "Soroptimist International"
(заснована в Оклахомі, США, 1921 року), об’єднує понад 100000 членів із 119
країн. Термін soroptimist утворений із двох латинських слів і означає "краще
для жінок". Основні розділи сайту: "Хто ми такі", "Штаб�квартири", "Конвенції
та інше", "Членство", "Програми", "Архіви", "Кімната новин", "Часопис".

Мова: англійська

20. МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЖІНОК, ЩО ГОВОРЯТЬ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ/ 
Association Internationale des Femmes Francophones (AIFF)

http://www.francophonie.org/oing/aiff
Сайт організації, створеної у Мавританії. У фокусі уваги асоціації — міжкуль�
турні зв'язки між матерями, дружинами, громадянками різноманітних фран�
кофонних країн. На сайті: список членів, опис діяльності, статусу, тексти до�
кументів, текст Конвенції з партнерства, список партнерів, текст конвенції,
прийнятої в Занзібарі.

Мова: французька

21. МІЖНАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА ФЕДЕРАЦІЯ ЖІНОК / 
Federation democratique internationale des femmes (FDIF)

http://www.fdif.eu.org/francais/action/index.html
Неурядова організація, що об'єднує жіночі і феміністські організації в усьо�
му світі. Проводить різноманітні заходи, що стосуються становища жінок:
публікує звіти і свідчення, проводить міжнародні кампанії, впливає  на уря�
ди, підтримує організаційне будівництво жіночих організацій. Розділи сайту:
"Огляд", "Презентація" ("Хто ми", "Заклик до жінок планети", "Історія і відрод�
ження"), "Акції", "Діяльність", "Публікації", "Структура", "Напрямки діяльності",
"Декілька прикладів", "Наші успіхи".

Мова: англійська, французька

22. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ „ЖІНКИ ДЛЯ ЖІНОК” / 
Women for Women International

http://www.womenforwomen.org/
Сайт міжнародної некомерційної гуманістичної організації "Women for Wo�
men International". Діяльність організації спрямована на надання особис�
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тісної, економічної й освітньої підтримки жінкам, що пережили збройні кон�
флікти, тривалі періоди економічних, соціальних і політичних переворотів,
бідність і беззаконня. "Women for Women International" здійснює програми
прямої підтримки, а також програми різноманітних тренінгів, захисту прав,
розвитку лідерства, мікрокредитування. Розділи сайту: "Про організацію", "Як
я можу допомогти? ", "Спонсорська програма", "Надання мікрокредитів", "Ко�
сово", "Боснія", "Руанда", "Добровольчі/Внутрішні можливості", "Каталог ви�
робів народних промислів".

Мова: англійська

23. МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ЖІНОК З УНІВЕРСИТЕТСЬКОЮ ОСВІТОЮ /  
International Federation of University Women (IFUW)

http://www.ifuw.org/
Міжнародна федерація жінок з університетською освітою — неурядова ор�
ганізація, нараховує більш 180000 членів із 67 національних федерацій і
асоціацій. Ціль федерації: поліпшити становище жінок і дівчат, сприяти роз�
витку освіти, захищати права жінок, підтримувати миротворчу діяльність.
IFUW є грантодавачем відповідних програм.

Мова: англійська

24. МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ЖІНОК / 
International Society of Women Airline Pilots

http://www.iswap.org/
Міжнародне товариство жінок�пілотів — фахове жіноче об'єднання, що заохо�
чує вступ жінок до льотних колективів у якості кваліфікованих членів екіпажу.

Мова: англійська

25. МІЖНАРОДНИЙ АЛЬЯНС / International Alliance
http://www.tLiLa.com/

"Міжнародний альянс" — парасолькова організація, що об'єднує, підтримує
і просуває фахових жінок�адміністраторів у комерційному, некомерційному
й урядовому секторах. Сайт містить контактну інформацію й опис сфер
діяльності своїх членів, календар подій Альянсу.

Мова: англійська

26. МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПРОБЛЕМ ЖІНОК / 
International Center for Research on Women (ICRW)

http://www.icrw.org/
Міжнародний центр досліджень із проблем жінок (Вашингтон, США) — при�
ватна недержавна організація. Ціль Центру — просування жінок на всі рівні
прийняття рішень у соціальній і економічній сферах, розширення їхніх прав
і можливостей.

Мова: англійська
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27. МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ЖІНОЧИХ ЗМІ / 
International Women's Media Foundation(IWMF)

http://www.iwmf.org/
Фонд (Вашингтон, США) створений із метою зміцнення позицій жінок у за�
собах масової інформації в усьому світі шляхом створення Мережі жінок�
журналістів. Галузі діяльності — навчання, проведення форумів, організація
обміну досвідом і знаннями між жінками�журналістками. Розділи сайту:
"ПРО фонд IWMF", "Нагороди Courage in Journalism" (про нагородження
жінок, що проявили хоробрість і мужність на журналістському поприщі),
"Програми IWMF", "Африканський центр жіночих засобів масової інформації"
(дані про Центр, посилання на сайт Центру), "Мережа IWMF" (статті з останніх
випусків бюлетеня інформаційної мережі IWMF), "Як стати членом Фонду".

Мова: англійська

28. МІЖНАРОДНИЙ САЙТ "ISIS" / Isis International
http://www.isiswomen.org/

Міжнародний сайт "Isis" у Манілі (Філіппіни) для азіатських жінок. Основні
розділи: "Що нового", "Азіатський жіночий центр з обміну ресурсами" — ("Asian
Women's Resource Exchange" — посилання на регіональний альтернативний
сайт, що містить інформацію з підготовки звіту про становище жінок Азіатсь�
кого і Тихоокеанського регіонів для "Пекіна+5"), "Жінки в дії" (часопис он�лайн),
"Жінки Азії — країн Тихоокеанського регіону в мережі" (посилання на сайти і
ресурси з проблем жінок), "Захист прав жінок", "Публікації", "Ресурсний центр".

Мова: англійська

29. НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ / Human Right Watch
http://www.hrw.org

Міжнародна організація, основною метою якої є захист людських прав у
всьому світі. Відстоює права жертв, виступає проти дискримінації, за полі�
тичні свободи, захищає людей від негуманного поводження під час воєн. Ос�
новні розділи сайту: „Права дітей”, „ВІЛ/СНІД”, „Міжнародне правосуддя”,
„Тюрми”, „Біженці”, „Жіночі людські права”, „ООН”.

Мова: англійська

30. ПОРЯТУНОК ЖИТТЯ ЖІНОК / Saving Women's Lives
http://www.savingwomenslives.org/

Ініціатива Saving Women's Lives — міжнародне співробітництво організацій,
діяльність яких присвячена здоров'ю і добробуту жінок по усьому світі. На
сайті: "Посилання" (на сайти, проекти, організації), "Новини" (новини і події,
обновляються щодня), "Експерти" (інтерактивне обговорення), "Історії", "Про
нас" (місія і контактна інформація), інша інформація.

Мова: англійська
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31. САЙТ GLOBEWOMEN. COM
http://www.globewomen.com/

Завдання сайту — об'єднати жінок�професіоналів, власниць підприємств і
жінок�управлінців в усьому світі, щоб полегшити їхні міжнародні зв'язки, що
допоможуть їм стати головними учасницями світового ринку. Розділ сайту
"Global Summit of Women" ("Всесвітній саміт жінок") поширює інформацію
про міжнародну взаємодію жінок�лідерів, що почалася в 1990 р. і стала го�
ловним форумом, що просуває ідеї і стратегії змін, також створення мережі
між жінками, відповідальними за прийняття рішень, або які мають великий
вплив при формуванні громадської думки. Розділ "Global Women's Business
Network" ("Всесвітня мережа ділових жінок") — головний компонент у просу�
ванні фахових і ділових відносин між жінками в різних частинах світу. Розділ
надає інформацію про можливості світового ринку, фінансуванні і капі�
талізації, організаціях, очолюваних жінками, інші корисні для ділових жінок
дані. "Corporate Women Directors International" ("Міжнародне об'єднання жі�
нок�управлінців") — цей розділ сайту забезпечує інформацією про жінок в
правліннях головних корпорацій у різних країнах, містить порівняльні дані
про успіхи компаній, якими керують жінки, оголошення про конференції.

Мова: англійська 

32. СЕСТРИ / Systers
http://www.systers.org/

"Systers" —  неформальна організація жінок, що працюють у сфері комп'ю�
терної техніки, має біля 2800 членів у 53 країнах світу. Сайт містить у собі
приватний форум (тільки для жінок) і базу даних. На першій сторінці поси�
лання: "Сестри�студентки", "Групи підтримки", "Як приєднатися до "Сестер"",
"Гарячі новини сестриної електронної мережі", "Посилання" (родинні сайти і
сторінки), "Премії", "Спонсори і помічники", "Адміністратор".

Мова: англійська

33. СЕСТРИНСТВО L ВСЕСВІТНІЙ ІНСТИТУТ / Sisterhood Is Global Institute (SIGI)
http://www.sigi.org/

Міжнародна жіноча мережа захисту людських прав жінок. Вона включає
більш 1300 членів із 70 країн світу, діяльність яких спрямована на розширен�
ня можливостей жінок за допомогою правової просвіти. Сайт містить на�
вчальні матеріали по правах людини і запобіганню насильства проти жінок,
переліки організацій, а також бібліографію за цими темами.

Мова: англійська
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НОТАТКИ



64

1. АВТО ЛЕДІ / Авто Леди
http://avtolady.al.ru/

Сайт Клубу "Авто Леді" (Москва) — місце спілкування, "де в атмосфері неви�
мушеності і дружелюбності не тільки можуть показати і пояснити, як пра�
вильно поводитися  в тій чи іншій дорожній ситуації, але як правильно
керувати автомобілем, які прийоми/техніки водіння існують взагалі й в авто�
транспорті зокрема". На сайті — юридична інформація і поради по водінню
і безпеці руху, про зустрічі клубу, колекція фотографій автомобілів, тематич�
на добірка посилань, інша корисна інформація, форум.

Мова — російська

2. АЛТАЙСЬКА КРАЙОВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ І ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН «МИЛОСЕРДЯ» / 
Алтайская краевая общественная организация 
„Центр социальной поддержки и защиты граждан „Милосердие»

http://www.miloserdieLaltai.ru/
Сайт містить інформацію про історію, досягненнях і основні програми орга�
нізації. Розділ «Новини» інформує про події і заходи, що проходять у гро�
мадських організаціях краю; «Конкурси» — про конкурс на краще освітлен�
ня проблеми підліткового материнства в ЗМІ, літературному конкурсі "Слава
жінці�матері". На сайті також: «Місія», «Історія, досягнення», «Програми»,
«Портрети», «Крайовий вісник "Милосердя"», «Публікації, відгуки», «Дослід�
ницько�методичні матеріали» (результати комплексного дослідження «Під�
літкове материнство як соціальне явище» із результатами опитувань із со�
ціальних проблем). 

Мова — російська

3. АЛЬТЕРНАТИВА / Альтернатива
http://www.cfc.spb.ru/organizations/SDKGC/index.htm

Центр соціального захисту жінок "Альтернатива" (Санкт�Петербург) протягає
руку допомоги тим, кому важко, хто загубив впевненість у своїх силах. За�
вдання Центру — допомогти вистояти, знайти новий фах, альтернативну
тим, хто виявився незатребуваним на ринку праці. Підготовка до самостійно�

НЕУРЯДОВІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
РОСІЇ
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го трудового життя за умов ринкової економіки, розвиток ініціативи, підпри�
ємливості, творчості. Сприяння адекватному фаховому самовизначенню; до�
помога в оволодінні професією, знаннями, уміннями, навичками. Створення
спеціалізованих робочих місць і наступне працевлаштування. 

Мова — російська, англійська

4. АНГАРА / Ангара
http://cii.angara.ru/uw_angara/h_page.htm
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/angara.htm

Байкальська регіональна Спілка жінок "Ангара" (м. Іркутськ) — недержавне
некомерційне добровільне об'єднання жінок. Цілі і завдання Спілки: змінюва�
ти стереотипи щодо ролі жінки у суспільстві; показувати справжнє станови�
ще жінок у місті і регіоні; підвищувати їхню поінформированість і самосвідо�
мість; привернути увагу до проблем жінок із боку Федеральних, обласних і
муніципальних органів влади і управління. Зусилля Спілки спрямовані на по�
долання кризи в соціально�культурному, освітньому, економічному і політич�
ному житті Байкальського регіону і на ліквідацію дискримінації і усіх форм
насильства над особистістю. Сфера діяльності: створення і реалізація освітніх
програм з жіночих досліджень для навчальних закладів, організація шкіл для
навчання жінок, що залишилися без роботи, центрів зайнятості, недільних
шкіл лідерства для жінок і дівчат, інформаційної бібліотеки жіночого руху. 

Мова — російська

5. АННА/ Анна
http://www.owl.ru/anna/

Сайт Регіональної громадської організації і Московського Кризового центру
"Анна". Розділи: "Центр" ("Історія", "Напрямки діяльності", "Наша робоча філо�
софія". "Статистика"), "Національні програми" ("Тренінгова програма", "На�
сильство в сім'ї", "Ініціатива в охороні здоров'я", "Торгівля людьми", "Робота
з міліцією", "Дослідження", "Чоловічі дослідження"), "Право" ("Витримки з УК
РФ", "Кримінальна справа", "Позовна заява", "Медична допомога"), "Домашнє
насильство" ("Що таке домашнє насильство", "Види і форми", "Цикл насиль�
ства", "Міфи і факти". "Поведінка людей�насильників". "Наслідки побоїв",
інша інформація). На першій сторінці — "Наша філософія". 

Мова — російська, англійська

6. АСОЦІАЦІЯ "ЖІНКИ І БІЗНЕС В РОСІї" / 
Ассоциация «Женщины и бизнес в России»

http://www.fcem.org.ru/
Офіційний сайт Асоціації "Жінки і бізнес у Росії" — члена Всесвітньої асоціа�
ції жінок�підприємців (FCEM). Сьогодні Асоціація нараховує 200 жінок із
різних регіонів Росії і 30 із Санкт�Петербурга — як підприємниць, так і держ�
чиновників. У програмному резюме намічені найближчі задачі асоціації: роз�
робка стратегічних цілей, задач, схем фінансування й ін. На сайті: "Про асо�



НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЇ66

ціацію", "Наш склад" (стислі дані про членів асоціації), "Новини", "Що таке
FCEM" (історія, цілі і задачі Всесвітньої асоціації жінок�підприємців), "Доку�
менти" (текст Статуту, текст Програми створення недержавних організацій в
області планування соціального захисту сім'ї, підлітків і молоді, текст до�
повіді Національного президента FCEM (Росія) на 47�му Всесвітньому кон�
гресі FCEM.

Мови: англійська, російська

7. АСОЦІАЦІЯ ГУМАНІТАРНИХ ІНІЦІАТИВ / 
Ассоциация гуманитарных инициатив

http://ngo.sitc.ru/Women/index2.html
Жіноча регіональна громадська освітня організація в м. Мирному. Мета: під�
вищення громадської активності жінок і їхнього соціального статусу, розви�
ток і фінансова підтримка альтернативної освіти. Асоціація гуманітарних
ініціатив бере участь у формуванні гуманітарної політики міста Мирного і
розвитку системи локальних соціальних мереж. Здійснюється реалізація ос�
вітніх і соціальних програм і проектів: "Партнерство бізнесу й освіти", "Жінки
за національне відродження", "Жінки в дзеркалі статистики", "Жіночий рух і
журналістика", "Безпека жінки в чоловічому світі", "Ціннісні орієнтації мо�
лоді”. Випускаються газета "Натали" і вісник "Деловая женщина". 

Мова — російська

8. АСОЦІАЦІЯ ЖІНОКLПІДПРИЄМНИЦЬ РЕСПУБЛІКИ САХА (ЯКУТІЇ) / 
Ассоциация женщинLпредпринимателей Республики Саха (Якутии)

http://ngo.sitc.ru/Women/index3.html
Цілі Асоціації: розвиток ділових можливостей жінок Республіки Саха (Якутії),
розширення їхньої участі в підприємницькій діяльності, підтримка жіночого
бізнесу в Якутії. Діяльність: захист інтересів ділових жінок; створення нових
робочих місць; програми розвитку жіночого і сімейного підприємництва;
фахова підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації; ділове спілку�
вання й обмін досвідом; добродійність. 

Мова — російська

9. АСОЦІАЦІЯ ЖУРНАЛІСТОК / Ассоциация журналисток
http://www.owl.ru/win/women/journalists/

Громадське об'єднання "Асоціація журналісток" (Москва) засноване в 1992
році. Цілі Об'єднання — зміна іміджу жінок у ЗМІ, боротьба зі стереотипами,
взаємодопомога, обмін інформацією, проведення просвітницьких і громадсь�
ко значущих заходів, створення журналістської жіночої мережі. Діяльність ор�
ганізації: дослідження, випуск книг і брошур, розробка спецкурсу на факуль�
теті журналістики МГУ, розробка тренінгів, проведення конференцій, видан�
ня часопису "We/Ми". 

Мова — російська
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10. АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ /
Ассоциация независимых женских инициатив (АНЖИ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/tver.htm
Асоціація незалежних жіночих ініціатив (АНЖИ) (м. Твер) — обласне гро�
мадське об'єднання, створене активістками клубу феміністичної орієнтації
"Жіноче Світло" і оздоровчим жіночим центром "ЛИННА" для підтримки і ре�
алізації соціо�культурних і освітніх проектів, що сприяють формуванню де�
мократичного суспільства, вільного від сексизму, расизму і насильства;
звільнення суспільної свідомості від стереотипів переваги або підпорядкова�
ності однієї статі іншій; розвитку солідарності жінок; пошуку нових форм
участі жінок у громадських справах міста і регіону 

Мова — російська

11. АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЖІНОЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ / 
Ассоциация независимых женских объединений (АНЖО)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/index.htm
Міжрегіональна Асоціація АНЖО створена в грудні 1995 року. Після Пекіна
жінки вирішили об'єднатися, щоб спільно сприяти соціальному розвитку су�
спільства і самих незалежних жіночих об'єднань; підвищувати їхню роль у
національному механізмі для покращення становища жінок; інтегрувати їхні
інтереси в соціальну, економічну і культурну політику; забезпечувати інфор�
маційний обмін, випускати різноманітні видання; розробляти спеціальні освітні
курси, проводити дослідження, громадську експертизу законопроектів і про�
ектів рішень; сприяти подоланню відомчого підходу при розв’язанні проблем
жінок. До АНЖО входять організації з Росії, Білорусі, Казахстану і України. 

Мова — російська

12. АСОЦІАЦІџ ТАТАРСЬКИХ ЖІНОК "АК КАЛФАК" / 
Ассоциация татарских женщин "Ак калфак"

http://www.linet.ru/women/5c.html
Асоціація створена з метою залучення жінок до національного руху зі збе�
реження генофонду татарського народу, відродження його сімейних засад,
споконвічних традицій, звичаїв, рідної мови. Під егідою "Ак калфак" створюють�
ся школи матерів і свекрух, клуби молодих за участю психологів, економістів і
юристів. "Ак калфак" встановила дружні зв'язки з багатьма федеральними і
міжнародними жіночими організаціями, серед яких "Жінки Росії", "Солдатські
матері", асоціації жінок Казахстану, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Лівану. 

Мова — російська

13. АФІНА/ Афина
http://afina.don.ru
http://home.jeo.ru/Afina/default.htm

Неурядова організація Інформаційний центр (ИЦ) "Афіна" (м. Ростов�на�До�
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ну) веде роботу за такими напрямами: "Жіноче інформаційне агентство"
(підготовка і поширення в газетах регіону матеріалів із правозахисної і жіно�
чої тематики); група ресурсної підтримки НУО Ростовської області ("Афіна"
підтримує робочі контакти з неурядовими організаціями м. Ростова і Рос�
товської області, надаючи їм інформаційну допомогу). Розділи сайту:
"Жіночі неурядові організації (НУО) Дону", "Жіночі людські права", "Новини
від "Афін"", "Газета "Жіночий парламент"", "Скромненька синя панчішка",
"Публікації ІЦ "Афіна" у ЗМІ регіону", "Сподіваємося на підтримку".

Мова — російська

14. ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ / Вера, Надежда, Любовь
http://home.novoch.ru/~vnl/russian/russian.htm

Регіональне жіноче громадсько�політичне заснування "Віра, Надія, Любов"
(Ростовська область). На сайті — "Головна", "Конкурси" (зокрема, "Розвиток
культури прав людини на Дону"), "Цілі і завдання" (надання різноманітних по�
слуг при реалізації соціальних програм, соціальний захист, залучення жінок
до політичної участі, відродження національних традицій на Дону), "Юридич�
на сторінка" (як реалізувати рішення суду і про дитячу соціальну допомогу і
пільги), "Як нас знайти", "Новини" (про роботу за проектом "Жителям Рос�
товської області в третьому тисячоріччі — права по Загальній декларації
прав людини". Сайт має англомовну частину. 

Мова — російська, англійська

15. ВОРОНЕЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОРУМ 
НЕЗАЛЕЖНОї ЖІНОЧОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ІНІЦІАТИВИ/ 
Воронежский городской форум 
Независимой женской демократической инициативы (НеЖДИ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/voronezh.htm
Членами форуму НеЖДИ є: наукові співробітники, педагоги, лікарі, юристи,
економісти, працівники культури, яких вирізняє висока громадська актив�
ність, людська чуйність і багатий життєвий досвід. Основна діяльність спря�
мована на консолідацію незалежних жіночих об'єднань. Організація підтри�
мує ініціативи, що сприяють росту громадської активності, подоланню ан�
тижіночих стереотипів у суспільній свідомості, що допомагають установлен�
ню партнерських, рівноправних стосунків. Увага організації спрямована на
становище жінок у бізнесі, економіці, політиці, культурі. Форум видає інфор�
маційні випуски "Берегиня". 

Мова — російська

16. ГЕЯ/ Гея
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/gaia.htm

Міжнародний жіночий центр "Гея" (Москва) — міжнародна неурядова ор�
ганізація із шістьма філіями, чотири з них — у Росії (у Республіці Саха (Яку�
тії), містах Санкт�Петербурзі, Орлі і Західній Двіні), один — у Вірменії й один
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— у США (у штаті Мічиган). "ГЕЯ" разом з іншими жіночими організаціями
активно працює над створенням широкого жіночого руху: є одним із фунда�
торів Жіночої Ліги, Консорціуму жіночих неурядових об'єднань і ін.; Центр
був серед організаторів міжнародної конференції "Жінки і ринкова еко�
номіка" (жовтень 1992 р.); брав участь у перших парламентських слуханнях
щодо становища жінок у Росії (травень 1993 р.); бере участь у коаліціях для
здійснення конкретних проектів, спрямованих на поліпшення становища
жінок у Росії. 

Мова — російська

17. ГЛОРІЯ/ Глория
http://www.cfc.spb.ru/organizations/Gloria/index.htm

Жіночий центр соціальних ініціатив "Глорія" (Санкт�Петербург) пріоритетни�
ми напрямами своєї діяльності вважає сприяння реалізації прав жінок на
здорове життя і розвиток своєї особистості, а також активізацію участі жінок
у суспільно�політичному житті. Звідси і назва організації: "Глорія" означає
"слава". Політичні і соціальні аспекти діяльності — боротьба за громадянські
права і розширення участі жінок в органах управління, соціологічні
дослідження, психологічне консультування жінок. Співробітництво з приро�
доохоронними, екологічними організаціями в Росії і за кордоном. Один із
проектів організації — "Культура, творчість, наука ". 

Мова — російська

18. ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ДАЛЕКОГО СХОДУ / 
Общественные объединения Дальнего Востока

http://www.isarrfe.ru/sprav/PK.html
Інформація про жіночі об'єднання Далекого Сходу: Амурської області, Чу�
котского автономного округу, Єврейської автономної області, Хабаровсько�
го краю, Камчатської області, Магаданської області, Приморського краю, Са�
халінської області, Республіки Саха (Якутії) — у  Довіднику "Громадські
об'єднання Далекого Сходу". 

Мова — російська

19. ДАЛЕКОСХІДНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ДІЛОВИХ ЖІНОК / 
Дальневосточная конфедерация деловых женщин

http://www.businesswoman.ru/index.php3?open=welcome
Міжрегіональна громадська організація Далекосхідна конфедерація ділових
жінок має намір сприяти розробці законів, що підтримують підприємництво.
На сайті: "Структури підтримки малого підприємництва в Приморському
краї", "Суб'єкти малого і середнього підприємництва", "Фонди", а також ко�
мерційні пропозиції. 

Мова — російська
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20. ДАМСЬКА АКАДЕМІЯ / Дамская академия
http://ngo.sitc.ru/Women/index9.html

Дамська академія (м. Якутськ). Мета створення: надання практичної допомо�
ги жінкам, що опинилися в екстремальній ситуації. Діяльність: організація
курсів перукарів, курсів шиття хутряних виробів, крою і шиття; створення
Кризового центру для жінок та дітей і Центру психологічної допомоги сім'ї та
дітям (телефон довіри, консультації психолога і психотерапевта). 

Мова — російська

21. ДІЛОВИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР / Деловой женский центр
http://www.womenclub.webservis.ru/main.html

Основна мета Центру — спонукати підприємницьку активність, розробляти на�
прями нової зайнятості, самозайнятості. Центр допомагає безробітним жінкам
знайти своє нове місце в суспільстві, встановлює контакти з роботодавцями,
із державними підприємствами і приватними фірмами. На сайті: "ПРО Клуб"
(текст "Ми — ділові люди"), "Знайомства. Знайди свою долю" (база даних), Ча�
сопис "Нова зайнятість", "Дошка оголошень" (теми: закони, податки, пошук
партнерів, інформаційно�рекламна підтримка бізнесу й ін.), "Чат", "Сторінка
членів Клубу" (пропозиція про безкоштовне розміщення сторінок). 

Мова — російська

22. ДІЛОВИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖІНОК / 
Деловой ресурсный центр для женщин

http://gender.wl.dvgu.ru:8002/
Благодійний проект "Діловий ресурсний центр для жінок" розроблений із ме�
тою: створення фахового ресурсного центру для тимчасово не працюючих
жінок, включаючи студенток випускних курсів, — для підтримки, відновлен�
ня й активізації фахового потенціалу жінок, як міри підвищення їхньої
об'єктивної конкурентноздатності на ринку праці. На сайті: "Центр", " Чи знає�
те ви", "Наша робота", "Права жінок", "Статті", "Співробітники центру", "Фото�
архів", "Форум", "Жіночі організації", "Пишіть нам" 

Мова — російська

23. ДІЛОВІ ЖІНКИ РОСІїЇ / Деловые женщины России
http://www.dgr.ru/news.htm

Загальноросійська громадська організація "Ділові жінки Росії" — фахове
громадське об'єднання, створене з метою консолідації зусиль жінок�спеціа�
лістів, спільна діяльність яких спрямована на розв’яання проблем у сфері
малого і середнього підприємництва, фахової освіти, підготовки і перепідго�
товки кадрів, інформаційного забезпечення, участь на цій основі  у розвитку
соціальних програм, у тому числі забезпечення зайнятості населення". Девіз
сайту організації, що об'єднує 1500 членів у 50 регіонах Росії, — "Успіх і ста�
ток для всіх! ". Організація пропонує керівникам підприємств, спеціалістам
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кадрових і юридичних служб, головним бухгалтерам, аудиторам — семіна�
ри в Москві, Санкт�Петербурзі і за рубежем. 

Мова — російська

24. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "СХІДLЗАХІД" / 
Электронный документационный центр "ВостокLЗапад"

http://www.owl.ru/win/women/org004/index.htm
Сторінка містить інформацію про діяльність Центру (Москва), проведені за�
ходи, про участь у міжнародних проектах. З 1995 року в Центрі створюється
унікальна бібліотека "Права і можливості жінок", що охоплює теми здоров'я,
сім'я, права жінок, гендерні питання, праця і зайнятість, населення і т.д. 

Мова — російська, англійська

25. ЖІНОЧА ЛІГА "ІНІЦІАТИВА" / Женская лига «Инициатива»
http://www.owl.ru/win/women/org006/index.htm
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/league.htm

Мета Жіночої ліги "Ініціатива" (м. Саратов) — допомогти жінкам пристосува�
тися до нових ринкових відносин. Ліга підтримує жіночі ініціативи у сфері
інформаційних, освітніх, соціальних, культурних, екологічних програм і про�
грам для дітей. Ліга провела семінари: "Жінки в політиці", "Екологія душі",
"Інформаційне забезпечення в Росії сьогодні". 

Мова — російська

26. ЖІНОЧИЙ ПАРЛАМЕНТ / Женский Парламент
http://www.natm.ru/womenpar/

Сайт громадського регіонального руху "Жіночий Парламент" (м. Великий
Новгород). Головною метою Парламенту є об'єднання фізичних і юридич�
них осіб для спільного пошуку державних і недержавних засобів вирішення
соціальних, правових, економічних і психологічних проблем жінок, форму�
вання суспільної думки, активізації і практичної реалізації творчих, фахових,
підприємницьких можливостей жінок. На сайті: "Історія Парламенту", "Цілі
Парламенту", "Жіночий рух" (про досвід жіночих організацій різних міст
Росії), "Жіночий Парламент і влада", "Міжнародна коаліція «АНГЕЛ»" (ма�
теріали, що розповідають про Міжнародну коаліцію "АНГЕЛ" — коаліції про�
ти торгівлі людьми), "Заходи Парламенту", "Особи жінок Парламенту" (фо�
тографії, стислі дані, списки друкованих робіт), " Гендер" (визначення понят�
тя), "Громадянська освіта" (Школа громадянської освіти Жіночого Парла�
менту), "Газета «Жіночий Парламент»" (зміст номерів) "Центр «Нова Зай�
нятість»", "Біржа надомної праці", "Добродійні програми (про добродійну”,
"Клуби по інтересах", "Проекти Жіночого Парламенту”, "Наші контакти",
"Жіночі ресурси Інтернету" (посилання). 

Мова — російська
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27. ЖІНОЧИЙ АЛЬЯНС / Женский альянс
http://www.barrt.ru/womenalliance/Index.html
http://infohome.alt.ru/ngoLaltai/womans2/index.html

Некомерційне партнерство "Жіночий альянс" (м. Барнаул). Цілі організації —
сприяти становленню громадянського суспільства, розвитку жіночих со�
ціальних ініціатив, лідерських якостей жінок, реалізації їхнього творчого по�
тенціалу. Одна з програм «Жіночого альянсу» — створення Жіночого кризо�
вого центру: робота телефону довіри, очні консультації психолога і юриста. 

Мова — російська

28. ЖІНОЧИЙ КЛУБ / Женский клуб
http://women.club.org.ua/

"Жіночий клуб" — "це місце, де можна відпочити, одержати цінну раду або,
нарешті, просто побалакати". Розділи сайту: "Краса і здоров'я", "Кар'єра",
"Особисте життя", "Чтиво", "Спілкування", "Пишіть нам". На першій сторінці —
"Cтрес і працююча жінка" (за матеріалами книги Дж. Віткін "Жінка і стрес"),
інші матеріали. 

Мова — російська

29. ЖІНОЧИЙ КЛУБ "АРТЕМІДА" / Женский клуб "Артемида"
http://www.buryatia.ru/artemida

Основною метою Регіональної громадської організації Жіночий клуб "Ар�
теміда" є надання фінансової, матеріальної і моральної підтримки малоза�
безпеченим жінкам, самотнім матерям і членам їхніх сімей, активне залучен�
ня жінок Бурятії в природоохоронну діяльність, підтримка материнства. Ос�
новні розділи сайту: "Міфи", "Реальність", "Що далі", "Галерея" (Артеміди всіх
часів і народів), "E�mail", "Байкал" (галерея фотографій із видами Байкала),
"Партнери", "НКО" (база даних НКО Сибіру і Далекого Сходу (назва організації,
реквізити, юридичний статус, сфери діяльності) 

Мова — російська

30. ЖІНОЧА ЄДНІСТЬ / Женское единство
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/wLunity.htm

Головним у діяльності Міжрегіонального громадського об'єднання "Жіноча
єдність" (Москва) є працевлаштування безробітних жінок. При цьому орга�
нізація виступає в ролі групи психологічної підтримки і самодопомоги. Ін�
шим напрямом діяльності стало застосування результатів перекваліфікації:
розробляються соціальні проекти й ініціативи, ведеться пошук джерел фі�
нансування 

Мова — російська
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31. ЖІНОЧЕ ІНІЦІАТИВНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ / 
Женское инициативное творческое объединение (ЖИТО)

http://www.drbit.ru/~gito/
Обласна громадська організація "Жіноче ініціативне творче об'єднання"
(ЖИТО). Місія ЖИТО — допомогти жінці розкрити свій потенціал в еко�
номіці, політиці, соціумі. Організацією створений кризовий центр для жінок і
дітей "Едем", "Телефон довіри", Клуб громадянської активності "Ми і наші
можливості" (для жінок, що володіють потенціалом, бажанням і можливос�
тями брати участь у вирішенні соціально�значимих проблем міста й області);
проводяться семінари, виставки, ярмарки.

Мова — російська

32. ЖІНОЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФЕМІНА" / 
Женское общественное объединение «Фемина»

http://www.owl.ru/win/women/femina/index.htm
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/femina.htm

Громадське об'єднання "Феміна" (м. Набережні Челни, Татарстан). Організація
має на меті реалізацію і захист громадянських, економічних, соціальних і
культурних прав і свобод громадян, розвиток їхньої активності і самостійно�
сті, задоволення фахових і аматорських інтересів, розвиток наукової, тех�
нічної і художньої творчості; участь у добродійній діяльності, проведення
культосвітньої роботи. Напрями діяльності: дослідницький, освітній, інфор�
маційний. "Феміна" проводить соціологічні дослідження зі становища жінок
міста і регіону. Видає навчальні посібники, бере участь у створенні інфор�
маційно�публіцистичних телепередач про жінок, випускає газету "Жіночий
блокнот" і часопис для дівчаток з прав людини "Дівчатка просять уваги! "

Мова — російська

33. ЖІНКИ ЗАТО / Женщины ЗАТО
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/snezhin.htm

Жінки ЗАТО (м. Снежинськ Челябінської області). Загальні цілі організації —
підтримка ініціатив у сфері культури, медицини, громадянських проектів, со�
ціального захисту жінок. У рамках проекту "Створення інформаційно�освіт�
нього центру" зібрані матеріали для становлення громадських об'єднань, для
їхньої взаємодії з державними структурами, для поглиблення їхньої діяль�
ності. Відкрито консультаційні пункти в мм. Снежинську і Челябінську, куди
можуть звертатися школярі, студенти, викладачі, громадські організації 

Мова — російська

34. ЖІНКИ РОСІЇ / Женщины России
http://women.centro.ru/

Сайт Всеросійського громадського політичного руху "Жінки Росії". Рух зас�
нований 1993 року, двічі брав участь у виборах у Державну Думу. Основні
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розділи сайту Руху: "Новини", "Документи" (основні цілі діяльності Руху; текст
"Свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання"; перелік законів, прий�
няття яких ініціювали депутати фракції "Жінки Росії" у Державній Думі пер�
шого скликання, та інші матеріали); "Програма" (передвиборна платформа
Загальноросійського громадського політичного рух "Жінки Росії"); "Пошук"
(пошук інформації за ключовими словами). 

Мова — російська

35. ЖІНКИ В НАУЦІ І ОСВІТІ / Женщины в науке и образовании
http://mars.biophys.msu.ru/awse

Асоціація "Жінки в науці й освіті" створена для об'єднання зусиль жінок пра�
цівниць науки й освіти у фаховій і громадській діяльності, а також для їх мо�
ральної, організаційної і матеріальної підтримки. Членом Асоціації може бу�
ти будь�яка громадянка Росії, іншої країни, яка розділяє її принципи і бере
участь у її діяльності. 

Мова — російська

36. ЖІНКИ І ВЛАДА / Женщины и власть
http://www.cfc.spb.ru/organizations/womenvl/index.htm

Громадське об'єднання "Жінки і влада" (Санкт�Петербург) має намір співпра�
цювати з усіма партіями, об'єднаннями, організаціями, чия діяльність спря�
мована на процвітання країни і підвищення рівня життя населення. Органі�
зація взяла участь у формуванні пакету документів, у розробці плану і мето�
дів роботи Народного комітету "Кільцева траса" і, поряд з іншими громадсь�
кими об'єднаннями Санкт�Петербурга, ввійшло в число його фундаторів. 

Мова — російська

37. ЖІНКИLВЧЕНІ ЯКУТІЇ / ЖенщиныLученые Якутии
http://ngo.sitc.ru/Women/leage.html

Основні напрями діяльності Ліги "Жінки�вчені Якутії": соціальна підтримка
жінок�вчених, створення оптимальних умов для діяльності членів Ліги; на�
дання інформаційної, консультаційної, матеріальної та організаційної під�
тримки жінкам�вченим; проведення заходів щодо підвищення кваліфікації
членів Ліги, у тому числі і за кордоном; сприяння участі жінок�вчених у між�
народних проектах, у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах і т.д.;
проведення експертиз, наукових проектів і розробок; пошук потенційних
споживачів наукових ідей і передових методів навчання й освіти. 

Мова — російська

38. ІВАНОВСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Ивановский центр гендерных иследований (ИЦГИ)

http://www.ivanovo.ru/Home/Gender/
Центр — самостійна громадська організація, науковий підрозділ при Іва�
новському державному університеті, об'єднує його викладачів, аспірантів і



НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЇ 75

студентів. Центр гендерних досліджень бере активну участь у підготовці і ро�
боті конференцій з питань фемінології, гендерних досліджень і жіночої
історії. Члени Центру займаються науково�дослідницькою діяльністю, пропа�
гандистською роботою, а також беруть діяльну участь у роботі літніх шкіл з
гендерних досліджень. 

Мова — російська, англійська 

39. ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ / Институт современной женщины
http://www.fcr.ru/isz.shtml

Розділ "Інститут сучасної жінки" сайту руху "За громадянські права". Місія Ін�
ституту — сприяння розвитку культури взаємодії між жінками і чоловіками
на індивідуальному, громадському і державному рівні. У розділі: "Останні но�
вини Інституту Сучасної Жінки" (місія Інституту, про Клуб "Інститут сучасної
жінки" і його програмах: "Жінка�лідер", "Консультант, викладач етикету", "Усе
залежить від мене"). 

Мова — російська

40. КАТЮША / Катюша
http://ngo.sitc.ru/Women/index8.html

Клуб учасниць Великої Вітчизняної війни в м. Якутську "Катюша". Мета ство�
рення: захист соціально�економічних, трудових, особистих прав і свобод
старшого покоління; поліпшення їхнього матеріального добробуту, медич�
ного обслуговування. Діяльність клубу: участь у виборах усіх рівнів; соціаль�
на підтримка фронтових подруг, сприяння забезпеченню курортним лікуван�
ням, поліпшення житло�побутових умов; проведення культурних заходів і
налагодження спілкування між членами клубу; організація добродійних ак�
цій на користь дитбудинків, інтернатів, спеціалізованих закладів; патріотич�
на робота серед шкільної і студентської допризовної молоді. 

Мова — російська

41. КІБЕРLФЕМІНLКЛУБ / КиберLФеминLКлуб
http://www.cfc.spb.ru/organizations/cfc/index.htm

"Кібер�Фемін�Клуб" є частиною Петербурзького товариства "Вільна Культура"
— некомерційної громадської організації культури. "Кібер�Фемін�Клуб" був
створений як громадське об'єднання жінок, що працюють із новими "медіа".
Членами Клубу стали філософи, художники, літератори, програмісти і гро�
мадські активісти. Задача Клубу — залучення жінок до нових інформаційних
технологій, залучення російських жінок у міжнародну жіночу телекомуніка�
ційну мережу. Серед розділів сайту: "Інтернет�центр для жінок", "Електрон�
ний часопис" (проекти і програми), "Жіноча бібліотека", "Жіночі організації
Санкт�Петербурга". 

Мова — російська
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42. КЛУБ ДІЛОВИХ ЖІНОК "ДЖЕНLКЛУБ"/ 
Клуб деловых женщин "ДженLКлуб"

http://www.econews.ru/Onna/
Міжрегіональне громадське об'єднання Клуб ділових жінок "ДЖЕН�Клуб" діє
при газеті "Економічні новини" з 1989 року. У клуб входять авторитетні жінки
Росії, вчені і державні діячі, директори підприємств, керівники фірм і банків,
різноманітних громадських фондів і асоціацій; там проходить перше гро�
мадське обговорення проектів державних програмних документів із найваж�
ливіших проблем жінок, сім'ї, дітей. Клуб надає практичне сприяння жінкам
у розвитку підприємництва, у підготовці до відкриття своєї справи. Тради�
ційні форми діяльності — регулярні зустрічі за "круглим столом" за участю
політичних і громадських діячок, керівників підприємств і фірм з найакту�
альніших проблем становища жінок у Росії. Звіти про зустрічі публікуються
в газеті "Економічні новини Росії і Співдружності". Клуб разом із Міжнарод�
ною Спілкою економістів видає масову газету "Економічні новини Росії і
Співдружності", а також газету "Митний вісник" і щомісячник "Документи". 

Мова — російська

43. КЛУБ ДІЛОВИХ І ПРОФЕСІЙНО АКТИВНИХ ЖІНОК САНКТLПЕТЕРБУРГА/ 
Клуб деловых и профессионально активных женщин СанктLПетербурга

http://www.cfc.spb.ru/organizations/BPW/index.htm
Клуб є асоційованим членом найбільшої у світі жіночої громадської орга�
нізації Міжнародна федерація ділових і професійно активних жінок. Цілі і за�
вдання: підтримка жінок у досягненні високого рівня у сфері фахових і со�
ціальних інтересів; сприяння в досягненні рівноправності жінок і знищення
різних форм фахової і соціальної нерівності; надання допомоги жінкам в
адаптації в мінливих соціально�економічних умовах; використання досвіду
інших країн у вирішенні фахових і соціальних проблем; залучення жінок до
міжнародних програм і співробітництво в сфері підприємництва. 

Мова — російська

44. КЛУБ ПРОФЕСІЙНО АКТИВНИХ ЖІНОК / 
Клуб профессионально активных женщин (BPW)

http://www.bpw.ru/
Регіональне громадське об'єднання "Клуб професійно активних жінок" (Мос�
ква). Серед цілей Клубу — підтримка соціальної й економічної активності жі�
нок, що працюють у сфері культури й освіти. На сайті: "Програми" ("2000 ро�
ків Християнства — очима дітей", "Жінки Європи — Жінкам Росії", "Російсь�
кий хоровод", "Золоті куполи Росії" — Міжнародний пленер для жінок�ху�
дожниць Клубів BPW. 

Мова — російська
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45. КНЯГИНЯ ОЛЬГА / Княгиня Ольга
http://kniaginaLolga.nm.ru/default.htm

Сайт Регіональної благодійної громадської організації — товариства жінок�
підприємців "Княгиня Ольга" (Москва), заснованої 1997 р. із метою відроди�
ти доброчинність у Росії і підвищити статус безкорисливого служіння на бла�
го суспільства. Завдання організації: вдосконалення механізму благодійної
діяльності в країні; підтримка в суспільній думці сучасної Росії ставлення до
добродійної діяльності як до найбільш гідної і шляхетної справи; створення
системи нагород і почесних звань видатних добродійників. На сайті: "Сус�
пільство" (про соціальне партнерство в сучасній Росії), "Програми", "Консал�
тинг" (із питань соціального маркетингу НУО, менеджменту НКО, фандрей�
зингу, технологій лобістської діяльності громадських організацій тощо). 

Мова — російська

46. КОМІТЕТ СОЛДАТСЬКИХ МАТЕРІВ / Комитет солдатских матерей
http://infohome.alt.ru/ngoLaltai/soldier/index.html

Алтайська крайова громадська організація "Комітет солдатських матерів" (м.
Барнаул). Цілі і завдання організації: допомога військовим термінової служ�
би і їхнім батькам, правовий і громадянський захист їхніх інтересів; надання
матеріальної і моральної допомоги батькам загиблих військових в армії в
мирний час; перевірка нестатутних взаємин у частинах, пов'язаних із трав�
матизмом і каліцтвами військових. 

Мова — російська

47. КОНГРЕС ЖІНОК КОЛЬСЬКОГО ПІВОСТРОВА / 
Конгресс женщин Кольского полуострова

http://www.owl.ru/win/women/org002
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/murman.htm

Конгрес жінок Кольського півострова (м. Мурманськ) — регіональна мере�
жа неурядових жіночих організацій у Мурманській області. Пріоритети в ро�
боті Конгресу — просвітніцтво, інформаційна й організаційна підтримка жі�
ночих ініціатив. Організація розсилає свій інформаційний вісник, бере участь
у щомісячній радіопередачі "Жіночий клуб" і телепередачі "Жіноча компанія".
Конгрес ініціював створення мережі ресурсних центрів неурядових організа�
цій, перший із який відкритий у Мурманську. У 1997 році в Мурманську Кон�
гресом відкритий Кризовий центр (із притулком) для жінок, що пережили
насильство; при його участі відкриваються клуби і локальні мережі. 

Мова — російська

48. КОНСОРЦІУМ ЖІНОЧИХ НЕУРЯДОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ / 
Консорциум женских неправительственных объединений

http://www.wcons.org.ru/ru/main.php
Сайт Консорціуму жіночих неурядових об'єднань, що об'єднують 150 органі�
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зацій у 48 регіонах Росії, а також 2 організації у Вірменії, 2 на Україні, 1 в Азер�
байджані. Серед них — "Ангара", Конгрес Жінок Кольського півострова,
Асоціація жінок�підприємниць Росії, Жіноча мікрофінансова мережа й інші.
Основні цілі консорціуму: реалізувати конституційний принцип рівних прав,
свобод і рівних можливостей жінок і чоловіків; підвищити роль жіночих неуря�
дових організацій у розбудові громадянського суспільства: домагатися просу�
вання фахових спеціалісток на рівень прийняття рішень. Розділи сайту: "Про
Консорціум", "Гендерні дослідження", "Законотворча діяльність", "Проекти",
"Звіти", "Сільські жінки", "Бібліотека", "Форум", "Фотоальбом", "Членські ор�
ганізації". На першій сторінці — новини консорціуму і новини регіонів (конфе�
ренції, ініціативи, проекти, інші події жіночого рух). Є англомовна версія сайту.

Мова: російська, англійська

49. КРИЗОВИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖІНОК / 
Кризисных психологический центр для женщин

http://www.spb.org.ru/28.htm
Кризовий психологічний центр для жінок (Санкт�Петербург) створений у
1995 році для захисту і допомоги в реалізації прав і свобод жінок. Основні
довгострокові цілі Центру: створення комплексної фахової системи допомо�
ги і підтримки жінок, що страждають від різноманітних форм насильства;
медична, психологічна і юридична допомога; притягнення уваги суспільства
і держави до проблем насильства над жінами і негуманного ставлення до
жертв; підготовка спеціалістів для роботи в подібних центрах. При Центрі
працює телефон довіри, проводиться очне психологічне консультування,
тренінги, реалізуються навчальні програми для жертв насильства 

Мова — російська

50. КСЕНІЯ / Ксения
http://www.cfc.spb.ru/organizations/ksenia/newpage2.htm

Санкт�Петербурзька регіональна громадська організація. Мета — надання
допомоги сім'ям, сприяння найбільш повному здійсненню прав дітей, що
ростуть у сім'ях без батька; участь у формуванні і діяльності добродійного
просвітницького й оздоровчого центру; сприяння росту самосвідомості осо�
бистості; співпраця з екологічними організаціями. Діяльність: працює група
психологічної адаптації; проводиться навчання за програмами, що розширю�
ють свідомість, зміцнюють почуття власної гідності, розуміння єдності
мікро� і макрокосму; вивчення проблем екології, у тому числі екології душі. 

Мова — російська

51. ЛАБРИС / Лабрис
http://www.cfc.spb.ru/organizations/Labres/index.htm

Санкт�Петербурзька жіноча громадська організація "Лабрис" утворилася взим�
ку 1997 року, об'єднавши дві лесбійські організації Санкт�Петербурга — "Клуб
незалежних жінок" і "Сафо�Петербург". Основні цілі організації: захист прав і
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законних інтересів лесбійок, підвищення рівня їхньої самосвідомості, підтрим�
ка громадських і творчих лесбійських ініціатив, притягнення громадської ува�
ги до проблем лесбійок. "Лабрис" — єдиний у місті лесбійський інформацій�
ний центр. Основна робота організації: випуск інформаційного листка зі стат�
тями феміністично�просвітницького характеру; інформація про події у світі;
рецензії на лесбійські фільми і нечисленні публікації російською мовою; ін�
формація про клуби для лесбійок у Петербурзі і Москві; вірші і малюнки. 

Мова — російська

52. ЛІГА ВИБОРНИЦЬ / Лига избирательниц
http://www.cfc.spb.ru/organizations/LIGA/index.htm

Членами "Ліги виборниць" є представники понад 80 громадських і політичних
організацій Санкт�Петербурга. Мета: сприяння реалізації і захисту громадян�
ських, соціальних, економічних і культурних прав. Завдання: сприяння фор�
муванню правового громадянського суспільства; притягнення до суспільного
і політичного життя жінок. Ліга захищає інтереси виборців. Діяльність: пра�
цює Громадська приймальня, де юристи безкоштовно консультують жителів
міста, допомагають в складанні позовів, скарг, спрямовують клопотання в ор�
гани влади; надається допомога молодим громадським організаціям у їхньо�
му становленні, пошуках фінансування. Видається газета "Ліга виборниць". 

Мова — російська

53. МАТИ І ДИТЯ / Мать и дитя
http://infohome.alt.ru/ngoLaltai/mather/index.html

Основний проект Алтайської регіональної громадської організації "Мати і ди�
тя" — створення притулку для неповнолітніх мам, самотніх матерів, жінок,
що потрапили у важку ситуацію, небезпечну для їх фізичного і душевного
здоров'я. Мета — надання їм психологічної, юридичної, педагогічної, соці�
альної, медичної, добродійної допомоги. 

Мова — російська

54. МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР "МАЙБУТНЄ ЖІНКИ" / 
Международный женский центр «Будущее женщины»

http://www.owl.ru/win/women/womfuture/
Сторінка Міжнародного жіночого Центру "Майбутнє жінки" — однієї з пер�
ших неурядових організацій нової Росії (центр створений у 1990 р.). Центр
представлений у Міжнародному оргкомітеті проведення зустрічей на вищо�
му рівні і Міжнародному політичному альянсі жінок. Напрями діяльності: ди�
тячі програми під загальною назвою "Діти в кризі" (зокрема, спеціальні ме�
дико�соціальні програми для дітей�інвалідів); програми "Жінки і політика",
"Жінки в бізнесі", "Жінки і релігія". У Центрі засновано Фонд "Стипендія" для
надання допомоги дітям�сиротам, що продовжують освіту у вузах. 

Мова — російська
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55. МІЖРЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ЖІНОКLЮРИСТІВ / 
Межрегиональная Ассоциация женщинLюристов  (МАЖЮ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/womLlaw.htm
Асоціація (м. Саратов) створена жінками�юристками Саратовского регіональ�
ного центру соціології і права у вересні 1994 року. Мета об'єднання: всебічне
сприяння створенню правової демократичної держави і громадянського
суспільства в Російській Федерації. Серед статутних завдань Асоціації: фор�
мування правової культури населення; інформаційне забезпечення по право�
вих аспектах діяльності НУО; проведення юридичних експертиз чинного зако�
нодавства і законопроектів; створення спеціалізованих юридичних консуль�
тацій для малозабезпечених громадян, жертв насильства; представництво
правових інтересів жінок в органах державної влади, у судах. Відділення Асо�
ціації відкриті в багатьох містах Російської Федерації: Астрахані, Пензі, Санкт�
Петербурзі, Пскові, Ставрополі, Москві, Мурманську, Новгороді, Уляновсько�
му й ін. Активістки організації працюють у 32�х містах Російської Федерації. 

Мова — російська

56. ОЛЕКСАНДРА / Александра
http://wwwLalt.humins.tver.ru/nko/57.html

Жіночий клуб "Олександра" Тверського товариства непитущих — громадсь�
ка організація. Цілі і завданняі клубу: допомога соціально не адаптованим
жінкам; робота з маргінальними групами, надання робочих місць; психо�
логічні послуги соціально не захищеним жінкам; створення сіл непитущих. 

Мова — російська

57. МУРМАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЖУРНАЛІСТОК / 
Мурманская ассоциация журналисток (МАЖ)

http://wpress.murmansk.org.ru/head.html
Мурманська асоціація журналісток (МАЖ) — регіональна громадська ор�
ганізація. Діяльність МАЖ спрямована на просування ідей громадянського
суспільства в ЗМІ, підвищення компетентності журналістів у цій сфері, спри�
яння розвитку незалежних ЗМІ. Зокрема, деякі з поточних проектів орга�
нізації сприяють участі громадськості у бюджетному процесі різних рівнів, а
також взаємодії НКО з виконавчою і представницькою владою. На сайті: "Про
організацію", "АСІ�Мурманськ" (офіційним представником АСІ — Агенства
соціальної інформації, що має корпункти в 23 регіонах Росії, — у Мурмансь�
ку є Мурманська асоціація журналісток), "Довідник журналіста" (зокрема,
про фахові проблеми журналістів), "Прозорий бюджет" (про проект "Взає�
модія НКО з виконавчою і представницькою владою м. Мурманська і міст об�
ласті в бюджетному процесі як засіб громадянської протидії корупції і
збільшення прозорості в діяльності органів влади"), "Форум". 

Мова — російська
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58. НАДІЯ І ОПОРА / Надежда и Опора (НадО)
http://nio.ru/about.htm

Загальноросійська політична громадська організація "Надія і Опора". Полі�
тичні наміри — просувати жінок в органи влади, підвищувати їхню значу�
щість у житті суспільства, створювати умови для максимальної реалізації їх
інтелектуального й організаторського потенціалу. Тематичні рубрики сайту:
"Маніфест" (цілі і завдання організації, запрошення до співпраці), "Аналітика"
(виступи лідерів жіночих рухів, огляди, довідкові матеріали), "Регіони" (робо�
та жіночих організацій на місцях, контактна інформація), "Посилання" (пу�
тівник жіночими ресурсами Інтернет) і ін. 

Мова — російська

59. НЕЗАЛЕЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОЧОЇ ІНІЦІАТИВИ "ЛЮБАВА"/ 
Независимая организация женской инициативы "Любава"

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/kaluga.htm
Мета Незалежної організації жіночої ініціативи "Любава" (м. Калуга) — роз�
ширювати і зміцнювати жіночу правозахисну мережу в Росії, щоб по першо�
му тривожному звертанню жінки з будь�якої точки Росії їй могла бути нада�
на допомога. Організація має відділення у віддалених сільських районах. 

Мова — російська

60. НЕЗАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР ПСКОВСКОЇ ОБЛАСТІ/ 
Независимый социальный женский центр Псковской области

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Pskov.htm
Цілі центру — поліпшення становища жінок області, розвиток міжнародної
співпраці, участь у програмах регіонального і муніципального розвитку, у то�
му числі — проведення експертиз цих програм, пропаганда своєї діяльності
в засобах масової інформації, участь в освітніх програмах. Програми Цент�
ру: психологічна підтримка; незалежна правозахисна служба; робота з
жінками літнього віку; прес�центр; інформаційно�освітня діяльність. 

Мова — російська

61. ОНА / ОНА
http://www.geocities.com/Athens/2533/thanksLr.html

Жіночий клуб "ОНА" (Общество независимых активисток) — тверська міська
некомерційна громадська організація. Мета створення: реалізація соціальної
активності жінок через участь у програмах клубу, розвиток жіночого руху в
Твері. Клуб пропонує різноманітні програми, що залучають жінок різного
віку і соціального статусу: "Жіноча творчість і історія", правозахисна, соціаль�
но�політична, культурно�екологічна програми, "Весняні зустрічі", "Здоров'я
жінки". Діяльність Товариства спрямована на підвищення статусу жінок. 

Мова — російська
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62. СВІТ СІМ'Ї / Мир семьи
http://www.fw.ru/Fund/index.html

Фонд "Світ сім'ї" — некомерційна організація, створена з метою сприяти
відродженню, стабілізації і розвитку сім'ї як основи суспільства в Росії. За�
дача Фонду: створення комплексної системи реабілітації і підтримки сім'ї;
стримування процесів розпаду сім'ї за умов перехідного етапу розвитку
російського суспільства; відродження кращих сімейних традицій; розробка і
запровадження програм Фонду, просування програм членів Фонду, спрямо�
ваних на стабілізацію, відродження і розвиток сім'ї; налагодження взаємодії
суб'єктів сімейної політики. 

Мова — російська

63. ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД НАСИЛЬСТВА / 
Общество защиты женщин от насилия

http://www.ort.ru/hdsk_cop/voron/wom.htm
Товариство захисту жінок від насильства (м. Воронеж) створено з метою на�
дання допомоги жінкам, що постраждали від насильства: згвалтування, до�
машнього насильства, сексуального домагання на роботі, інцесту. Товарист�
во займається реабілітацією жінок�жертв насильства, профілактикою усіх
форм насильства над жінками. Цілі товариства: притягнення уваги громадсь�
кості й адміністративних структур до проблеми насильства над жінками; за�
побігання самогубств і ослаблення психологічного дискомфорту жінок, що
постраждали від насильства; попередження  криз у жінок�жертв насильства;
екстрена психологічна допомога жінкам, що потрапили в складну ситуацію;
встановлення контактів і обмін досвідом з подібними організаціями. 

Мова — російська

64. ВІДГУК / Отклик
http://infohome.alt.ru/ngoLaltai/otklik/

Сторінка Алтайської крайової жіночої громадської організації "Відгук" На сай�
ті НКО Алтаю. Основна мета організації — захист громадянських, економіч�
них, культурних, соціальних прав і свобод громадян, зокрема, жінок. Діяль�
ність організації — освітня й інформаційна. Один із поточних проектів спря�
мований на реабілітацію дітей�інвалідів, що мешкають у районі Семипала�
тинского полігону. 

Мова — російська

65. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ / 
Петербургский Центр Гендерных ПроблемLПЦГИ

http://www.pcgi.ru/PCGP4/homeru.htm
Регіональна громадська організація «Петербурзький Центр Гендерних Про�
блем» — це феміністська, ресурсна, активістська, просвітницька, дослід�
ницька некомерційна організація. Її головна мета — висвітлення і подолання
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гендерної нерівності в сучасному російському суспільстві. ПЦГП існує з 1992
р. На сайті: «Новини», «Посиденьки» — щомісячний часопис, «Словник»
(наукові поняття), «Бібліотека» (рубрикований бібліографічний список); те�
матичні розділи: «Фемінізм» («Фемінізм як теоретичний напрям інтелекту�
альної думки», «Фемінізм як ідеологія», «Фемінізм як соціальний рух» М.
Рабжаєва); культові роботи з фемінізму; Джудіт Батлер і інші. «Меншини»
(«Жінки з меншин», «Лесбійські організації» — стисла інформація про ор�
ганізації, посилання). 

Мова — російська, англійська

66. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЖІНОЧИЙ КРИЗОВИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / 
Петербургский женский кризисный психологический центр

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/SpbLcris.htm
Регіональне громадське об'єднання, що діє на території Санкт�Петербурга й
області. У роботі організації беруть участь 14 жінок�психологів. У березні
1995 року почав діяти перший у місті спеціалізований телефон довіри для
жінок, що переживають різноманітні форми насильства й інші кризові ситу�
ації. Нині, крім очного психологічного консультування, Кризовий психоло�
гічний центр проводить власні програми, а також бере участь у декількох
міжнародних і всеросійських програмах: "Юристи для кризових центрів", "Від
безпорадності до сили" і ін. Центром проводиться дослідницька робота, го�
туються до видання матеріали про нові підходи психологічної допомоги
жінкам, керівництво для тих, хто пережив насильство 

Мова — російська

67. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР / 
Петербургский женский центр (ПЖЦ)

http://womancenter.spb.ru/
http://www.spb.org.ru/25.htm

ПЖЦ — некомерційна, недержавна громадська організація. Цілі організації:
поширення ідей побудови реально рівноправного ненасильницького світу,
що враховує в повному обсязі інтереси особистості; підвищення рівня са�
мосвідомості і самоствердження жінок; ознайомлення з ненасильницькими
методами вирішення жіночих проблем; розробка і впровадження програм
гуманізації, духовного і культурного відродження суспільства, що врахову�
ють жіноче бачення світу; надання соціальної, психологічної та іншої допо�
моги жінкам, що відчувають різноманітні форми насильства в сім'ї і суспіль�
стві; здійснення діалогу між жінками нашої країни й інших країн світу. ПЖЦ
працює за принципом "допомога у самодопомозі": інформує, консультує, на�
вчає, забезпечує моральну підтримку. Центр ініціював створення першого в
Росії державного будинку�притулку для жінок, що постраждали від домаш�
нього насильства, створює базу даних про випадки насильства до жінок. 

Мова — російська
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68. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ /  
Петербургский центр гендерных проблем

http://www.cfc.spb.ru/organizations/women%20resources/GENDRUS.htm
Освітня, дослідницька й активістська некомерційна організація. Головна мета
— освітлення і подолання гендерної нерівності в російському суспільстві.
Центр публікує збірники статей, матеріали конференцій Центру, статті ген�
дерної тематики, підтримує і проводить гендерні дослідження, конференції і
семінари, у тому числі міжнародні. 

Мова — російська

69. ПРАВО МАТЕРІ / Право матери
http://www.hro.org/ngo/mright/index.html

Фонд "Право матері" — недержавна некомерційна організація, що зай�
мається захистом прав і інтересів батьків, чиї сини загинули в армії в мирний
час на території Росії і СНД. Рубрики сайту: "Про Фонд", "Напрями роботи",
"Звіти", "Газета і прес�релізи", "Ми" 

Мова — російська, англійська

70. ПРЕОБРАЖЕННЯ / Преображение
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Preobr.htm

Діяльність клубу "Преображение" (Москва) почалася 1989 року. Вона вклю�
чає розвиток культосвітніх програм; організацію філій в інших містах Росії;
видання феміністичної літератури; створення і забезпечення реалізації нових
напрямів у дитячій лікувальній педагогіці. Клуб створює творчі студії, цент�
ри; випускає щорічний феміністський російський часопис " Преображение”. 

Мова — російська

71. РАДА МАТЕРІВ СВІТУ / Совет Матерей Мира
http://www.vidya.narod.ru/

Сайт громадської організації "За Світ і Гармонію" (Санкт�Петербург), яка при�
ступила до створення Ради Матерів Світу, що його фундатори розглядають
як орган народовладдя. На сайті: "Звертання"; "Акція "Золоте серце.

Мова — російська

72. РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА / 
Региональный Фонд поддержки женского предпринимательства

http://csp.mplik.ru/company/rfwbs
Основна мета Фонду (м. Екатеринбург) — сприяння підприємницькій діяль�
ності жінок. Завдання Фонду: надання допомоги жінкам у виборі і становленні
власного бізнесу через консультації і освітні програми з економічних, фінансо�
вих, маркетингових, рекламних, юридичних, соціально�психологічних питань.

Мова — російська
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73. РОСІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРИЗОВИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ЖІНОК / 
Российская ассоциация кризисных центров для женщин

http://www.openweb.ru/Rac2W/
Цілі Асоціації: сприяння побудові в Росії громадянського суспільства без на�
сильства; розвиток політичної і соціальної активності російських жінок; бо�
ротьба з дискримінацією у всіх сферах суспільного й особистого життя. На
сайті — список членів асоціації з посиланнями на їхні сторінки. Основні роз�
діли сайту — "Новини Асоціації", "Координаційна рада", "Члени Асоціації", "Як
вступити в Асоціацію", "Діяльність Асоціації" (освітна, інформаційно�видав�
нича, практична, організаційно�координаційна), "Дискусійний клуб", "Біб�
ліотека" (анотації видань про насильство над жінками), "Гостьова книга", "На�
ша поштова служба”. 

Мова — російська

74. РУХ ЖІНОК РОСІЇ / Движение Женщин России (ДЖР)
http://www.owl.ru/win/women/wmr/index.htm

Загальноросійський громадсько�політичний рух жінок Росії, зареєстрований
в 1996 році. Рух має відділення в 62�х суб'єктах Російської Федерації, має
понад 200 колективних учасників. Цілі — сприяння формуванню в Росії ци�
вілізованого суспільства, у якому свобода, гідність і безпека людини стануть
безумовними нормами життя; реалізація конституційного принципу рівних
прав, свобод і рівних можливостей для чоловіків і жінок; активізація участі
жінок у суспільно�політичному житті Росії і сприяння їхньому просуванню на
всі рівні влади. ДЖР видає щомісячну газету "Жінки Росії", а також бере
участь у виданні науково�теоретичного часопису "Жінки в російському сус�
пільстві". Сайт руху містить також опис задач, пріоритетів, основних напрям�
ків діяльності; тексти Статуту і Програми Руху Жінок Росії, дайджести дея�
ких випусків газети "Жінки Росії". 

Мова — російська, англійська, німецька, французька

75. САНКТLПЕТЕРБУРЗЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ЖІНКИ РОСІЇ" / 
СанктLПетербургский научный центр «Женщины России»

http://www.spb.org.ru/12.htm
Незалежне неурядове громадське об'єднання вчених, спеціалістів, студентів,
стажерів, аспірантів. Цілі і задачі Центру — вивчення на міждисциплінарній
основі становища жінок у різноманітних сферах життя; сприяння в прове�
денні фундаментальних і прикладних наукових досліджень за темою "Жінки
Росії: минуле, теперішнє, майбутнє"; організація заходів щодо навчання і
консультування жінок і чоловіків із метою розвитку їхніх можливостей,
внутрішньої емансипації; підготовки спеціалістів, що володіють новими на�
уковими дисциплінами (фемінологія, гендерні дослідження, фамілістика). 

Мова — російська
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76. САРАТОВСКИЙ КЛУБ ДІЛОВИХ ЖІНОК / 
Саратовский клуб деловых женщин

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/SarLdel.htm
Організація, що піклується про фаховий ріст і правовий статус працюючих
жінок, підвищення їхньої кваліфікації і розширення кругозору; відстоює їхні
права на працю і на фахову кар'єру; сприяє встановленню і розширенню
контактів у світі бізнесу для жінок, що мають власну справу або планують її
організувати. Цілі і завдання організації: створення ділового і ресурсного
центру для жінок; об'єднання жінок�підприємниць  м.Саратова й області; ор�
ганізація бізнес�навчання; соціальний, юридичний, правовий захист жінок 

Мова — російська

77. СЕЛЯНКА / Селянка
http://www.csica.com/selyanka/

"Селянка" (м. Калуга) — регіональна громадська організація, що займається
проблемами соціального стану жінок у сільській місцевості. Завдання ор�
ганізації — інформування суспільства про становище жінок у сільській міс�
цевості, викорінення дискримінації у сфері їхніх прав, підвищення соціально�
го статусу. Розділи сайту організації: "Посилання на жіночі організації", "Звіти
із сільської місцевості", "Фольклор", "Турбота про здоров'я". 

Мова — російська

78. СЕСТРИ / Сестры
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Sisters.htm
http://www.owl.ru/win/women/sisters/index.htm

Незалежний благодійний центр допомоги особам, що пережили сексуальне
насильство (Москва), існує з 1994 року. Основні напрями діяльності: надання
допомоги особам, що пережили сексуальне насильство, "гаряча лінія", ін�
дивідуальні консультації; освітні програми — інформаційні зустрічі і семінари
для молоді і підлітків з проблеми сексуального насильства з метою профілак�
тики, тренінги і стажування для регіональних служб і кризових центрів; робо�
та з правоохоронними органами; участь в акціях, конференціях і семінарах з
проблем насильства і захисту прав жінок; робота із ЗМІ з метою змінити
суспільну думку щодо жертв сексуального насильства, створення сприятли�
вих психологічних і правових умов для реабілітації жертв насильства; участь
у створенні і поширенні літератури з проблеми насильства над жінками. На
сайті: розділи "Інформація про центр", "Що потрібно знати про насильство"
(опис форм насильства щодо  жінок), "Юридична інформація" (докладний
опис процедури Звертання в правоохоронні органи, рекомендації, телефони),
"Виставка „Зупинимо насильство щодо жінок" (виставка картин жінок, що пе�
режили насильство); контактна інформація, телефон довіри Центру. 

Мова — російська, англійська
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79. СИНЯ ПТАХА / Синяя птица
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/bluebird.htm

Методичний консультативний центр "Синя птаха" (м. Владивосток) — неко�
мерційна громадська організація — має три підрозділи: екологічне, дитячу
студію і консультативну службу для жінок. Основна мета — створення умов,
що сприяють росту соціальної активності жінок, і надання допомоги у ство�
ренні і реєстрації некомерційних жіночих організацій у Приморському краї.
Основні напрями діяльності: створення інформаційної мережі жіночих ор�
ганізацій м. Владивостока і регіону; випуск щоквартального інформаційного
листка про жіночі організації, їхні програми і проекти; створення бази даних
про фонди та інші можливі джерела фінансування; створення кризової
служби допомоги тим, хто пережив сексуальне і домашнє насильство. 

Мова — російська

80. СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ САНКТLПЕТЕРБУРГА / 
Солдатские матери СанктLПетербурга

http://www.soldiersmothers.spb.org/
Сайт  організації, що захищає права призовників і військовослужбовців, а та�
кож їхніх сімей. Головна мета — підтримка призовників і військовослужбов�
ців та їхніх сімей при самостійному захисті своїх прав на здоров'я, життя і
людську гідність. Розділи сайту: "Про нас", "Катування в армії", "Інфо для... "
(призовників, військовослужбовців, закони РФ), "Статистика", "Звіти" і ін.

Мова: російська, англійська

81. СПІЛКА "ЖІНКИ ДОНУ" / Союз «Женщины Дона»
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/WomLdon.htm
http://home.novoch.ru/~donwomen/

Основні цілі Спілки (м. Новочеркаськ) — підвищення ролі жінок у суспільно�
політичному, економічному, соціальному і культурному житті, захист їхніх ін�
тересів, правозахисна і миротворча діяльність. Основні програми, реалізо�
вані Спілкою: створення регіональної служби соціально�правових консуль�
тацій як інституту підвищення правової освіченості населення; програма "По�
будова світу після конфлікту" — психологічна і соціальна адаптація осіб зі
стресовими і постстресовими розладами, викликаними збройними конфлік�
тами; навчання з розв'язання міжнаціональних конфліктів; пропаганда миру

Мова — російська

82. СПІЛКА ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ САХА (ЯКУТІЇ) /
Союз женских организаций Республики Саха (Якутии)

http://ngo.sitc.ru/Women/index.html
http://www.sitc.ru/woman/index.htm

Мета створення Спілки: консолідація діяльності жіночих організацій, підви�
щення їхньої ролі в суспільно�політичному, економічному і культурному жит�
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ті Республіки Саха (Якутії), розвиток сім'ї, підвищення ролі матері і дитини і
захист інтересів жінок. Діяльність: залучення жінок в органи управління і
державної влади, місцевого самоврядування, у керівництво підприємствами,
організаціями, науковими закладами: участь у розробці проектів законів і
інших нормативних документів, зміцнення миру, дружби між народами;
зберігання традицій, звичаїв, мов і культур народів; сприяння посиленню
соціальної підтримки сім'ї, дітей, інвалідів і пенсіонерів; охорона довкілля;
взаємодія з російськими і міжнародними жіночими організаціями. Розділи
сайту: "Хто є хто"; "Жіночі ЗМІ" "Центр жіночих ініціатив"� інформація про
Центр жіночих ініціатив ЯГУ; "Творчість жінок", "Міська жінрада" (м. Якутсь�
ка); "Комітет у справах сім'ї", "Дамська Академія", "Жінрада МЖК «Айан»". 

Мова — російська

83. СПІЛКА ЖІНОК РЕСПУБЛІКИ КАРЕЛІЯ/ 
Союз женщин Республики Карелия

http://www.karelia.ru:8081/Karelia/Clubs/WU/index.html
Республіканська громадська організація, створена 1994  року шляхом об'�
єднання громадських жіночих організацій, входить до складу Спілки жінок
Росії на правах колективного члена руху "Жінки Росії". Основні цілі Спілки —
підвищення ролі жінок у суспільно�політичному, економічному, соціальному
і культурному житті країни, Республіки Карелія, захист інтересів жінок, доб�
родійна діяльність. На сайті: про добродійну акцію "Різдв'яна свіча" (збір по�
жертв для жінок та сімей). 

Мова — російська

84. СПІЛКА ЖІНОК РОСІЇ / Союз женщин России
http://awr.newmail.ru/index.html

Спілка жінок Росії (СЖР) — всеросійська громадська неурядова організація.
На сайті: "Основні завдання" (сприяння підвищенню статусу жінок у сус�
пільстві, їхньої ролі в політичному, економічному, соціальному і культурному
житті країни; захист прав жінок; турбота про зміцнення сім'ї; участь у фор�
муванні державної політики стосовно жінок, сім'я і дітей; просування жінок
на рівень прийняття рішень); "Програма СЖР", " Оргструктура", "Звістки з
регіонів", "Зустрічі в СЖР", "Гостьова сторінка", "Карта сайту". Свою діяльність
Спілка здійснює в рамках основних програм: "За соціальний розвиток і без�
пеку", "Демократія для всіх", "В інтересах сім'ї", "Жінка, духовність, культура",
"Земля — наш спільний дім". 

Мова — російська

85. СПІЛКА КОМІТЕТІВ СОЛДАТСЬКИХ МАТЕРІВ РОСІЇ / 
Союз комитетов солдатских матерей России

http://www.hro.org/ngo/usm/index.htm
Спілка комітетів солдатських матерів Росії — некомерційна громадська ор�
ганізація, що захищає права призовників, військовослужбовців і членів їхніх
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сімей. На сайті подана інформація про діяльність організації, тексти заяв і
відкритих листів, є спеціальний розділ "Питання і відповіді". 

Мова — російська

86. СТИМУЛА / Стимула
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Stimula.htm

Жіночий інформаційно�освітній центр "Стимула" (м. Дубна  Московської об�
ласті) — це обласна громадська організація, створена 1995 року для про�
світницької, інформаційної, консультаційної і добродійної роботи у сфері
соціально�правових, політичних і культурних інтересів жінок малих міст пів�
нічно�західного регіону Московської області 

Мова — російська

87. СУЧАСНИЦЯ / Современница
http://wwwLalt.humins.tver.ru/nko/69.html

Тверська регіональна громадська організація "Сучасниця". Цілі і завдання ор�
ганізації: внести доробок у підвищення статусу жінок у суспільстві, поліпши�
ти їхнє становище за допомогою реалізації механізмів громадянського
суспільства; сприяти адаптації жінок до умов ринкової економіки, залучити
зарубіжний і вітчизняний досвід для покращення становища жінок у швид�
козмінному світі; роз’яснення проблем економічної дискримінації жінки. 

Мова — російська

88. СХІДLЗАХІД: ЖІНОЧІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ / 
ВостокLЗапад: Женский инновационные проекты

http://www.owl.ru/win/zhif/index.htm
Сторінка Регіонального громадського об'єднання, що активно працює в
Москві з 1993 року. Цілі організації: сприяння формуванню активної життє�
вої позиції росіянок; просвіта жінок і забезпечення відкритого доступу до ін�
формації для активізації і координації громадських ініціатив; розвиток між�
культурних зв'язків і поширення досвіду мережевої роботи. Організація бере
участь у реалізації міжнародних проектів. Добре відомі результати діяль�
ності: інформаційний жіночий сайт "Open Women Line" (OWL) — "Відкрита
жіноча лінія" (створена в 1996 р.), соціально�просвітницький часопис "Жінка
Плюс... " (випускається з 1994 року, тираж 1500 примірників, розсилається
по жіночих організаціях, електронна версія розміщена на сайті OWL), кон�
сультації щодо впровадження інформаційних технологій у громадську
діяльність, тематичні семінари і конференції зі становища жінок. 

Мова — російська

89. СХІДНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РУХУ "ЖІНКА І ЗЕМЛЯ" / 
Восточное отделение Международного движения «Женщина и земля»

http://www.cfc.spb.ru/organizations/Vest/index.htm
Східне відділення Міжнародного руху "Жінка і Земля" (Санкт�Петербург). В
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рамках цього руху спеціалісти різних творчих професій: художники, музи�
канти, психологи, педагоги, журналісти, комп'ютерні художники і фотогра�
фи, психо� і зоотерапевти, співаки і майстри гаптарського мистецтва — об'�
єднали розробників і реалізаторів програм, спрямованих на формування
впевненої поведінки у складних життєвих ситуаціях та розвиток творчих
можливостей осіб будь�якого віку і стану здоров'я. 

Мова — російська

90. ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЖІНОКLХУДОЖНИКІВ "ІРИДА" / 
Творческое объединение женщинLхудожников «Ирида»

http://www.iridaartinter.ru/main.html
На першій сторінці — про діяльність організації (виставки і творчі конкурси в
Росії і за кордоном, культурні контакти з колегами по всьому світу, з іншими
громадськими і жіночими організаціями; взаємна підтримка жінок�худож�
ниць і допомога у розв’язанні соціальних проблем. "Будинок ІРИДИ" — попу�
лярний художній салон і культурний центр, постійна виставка�продаж творів
художників; творчі вечори та концерти, студії образотворчого мистецтва для
дітей і дорослих, навчання навичок виготовлення художніх сувенірів для всіх,
хто потребує  надомної роботи, і допомога у їх реалізації. На сайті також —
"Хроніка культурного життя", "Каталог художниць”,  "Каталог замовлень". 

Мова — російська

91. ФАЛЬТА / ФАЛЬТА
http://www.owl.ru/win/women/falta/

Жіночий центр, громадське об'єднання "Фальта" ("Феміністська альтернати�
ва"). Цілі Об'єднання — формування гендерної свідомості і створення умов
для просування інтересів жінок. "Фальта" входить у Консорціум СНГ�США й у
рамках цієї організації підтримує одну з основних позицій Консорціуму: ство�
рення національного механізму взаємодії державних органів і громадських
об'єднань. Діяльність Об'єднання — освітньо�просвітитницька й інформа�
ційна програми. Освітньо�просвітницька: розробка і проведення тренінгів з
жіночого лідерства, розв'язанні конфліктів, менеджмент і розвиток ор�
ганізацій і ін.; Сервісна програма для роботи з населенням — навчання тре�
нерів методиці роботи в групах підтримки жінок, ведення груп психологічної
підтримки жінок, індивідуальне психологічне консультування. "Фальта" спів�
працює з кризовими центрами, надає підтримку жінкам, що постраждали від
насильства. Видання книги Шеллі Маршалл, Кайли Кібер "Влада доторку" (По�
етична терапія — засіб зцілення від перенесеного сексуального насильства). 

Мова — російська

92. ФЕМІНА / Фемина
http://femina.chelny.ru/index.html

Жіноча громадська організація "Феміна" більш 10 років працює в м. Набе�
режні Челни (Татарстан). Місія "Феміни" — сприяння забезпеченню рівних
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прав і можливостей для чоловіків і жінок, підвищення статусу жінок у сус�
пільстві, трансформація суспільства на основі недискримінаційної політики
щодо жінок. Діяльність організації зосереджена в дослідницькій, освітній та
інформаційній сферах. Серед програм організації — Міжрегіональний фес�
тиваль телепрограм "Жіноча тема � 3". Беззмінний директор організації —
канд. економ. наук Олена Машкова. На сайті: "Місія і цілі", "Поточні проекти",
"Діяльність: дослідницька, освітня, інформаційна" (стислий виклад резуль�
татів соціологічних досліджень організації, курсів і тренінгів, публікацій,
інформація про телепередачі і видеопроекти), "Гостьова книга", "Контакт",
"Корисні посилання". 

Мова — російська, англійська

93. ФЕМІНІСТСЬКИЙ ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР /  
Феминистский ориентационный центр (ФОЦ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Foc.htm
Цілі і завдання Феміністського орієнтаційного центру (Москва) — розвиток
феміністських ідей за умов демократичних перетворень суспільства,
просвітництво. Проекти ФОЦ мають два основних напрями — підтримка
культурно�освітніх ініціатив жінок і розвиток некомерційних організацій 

Мова — російська

94. ЦЕНТР "СУЧАСНА ЖІНКА" / Центр «Современная женщина»
http://www.owl.ru/win/women/org005/index.htm

Регіональна громадська організація Центр "Сучасна жінка" (Москва) сприяє
створенню в суспільстві умов для всебічного розвитку жінок, досягненню
рівних із чоловіками прав у сфері зайнятості, соціально�культурній сфері за
допомогою реалізації просвітницьких, інформаційних і культурних програм. 

Мова — російська

95. ЦЕНТР ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ ЯДУ / Центр женских инициатив ЯГУ
http://ngo.sitc.ru/Women/cwi/index.html
http://ngo.sitc.ru/Women/cwi/default.html

Центр жіночих ініціатив у Якутському державному університеті ім. М. К. Амо�
сова девізом свого сайту обрав "Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то ко�
ли? ". Мета створення Центру — об'єднання жінок університету у вирішенні
проблем соціального захисту і формування активної життєвої позиції для
взаємодії державних і громадських структур. Центр покликаний стати про�
відником державного сімейної політики в РС (Якутії), концепції поліпшення
становища жінок і підтримки миротворчих ініціатив і добродійної діяльності.
За сприяння Центру були організовані студентський центр "Альма�матер" і
молодіжне об'єднання "Лідер — 2000", Ліга "Жінки�вчені Якутії", Спілка
університетських сімей "Я+Ти=ЯГУ".

Мова: російська
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96. ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ ЖІНОЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
САНКТLПЕТЕРБУРЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ/ 
Центр интеграции женских исследований 
СанктLПетербургского государственного университета (ЦИЖИ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Tsizhi.htm
Центр інтеграції жіночих досліджень Санкт�Петербургського державного уні�
верситету є спадкоємцем науково�теоретичного семінару "Жінка і цивілі�
зація", що із 1986 року об'єднував викладачок і наукових працівниць. Пріори�
тетами в дослідницькій діяльності є неповнолітні, жінки похилого віку, сту�
дентська молодь, сім'я в скрутному становищі та безробітні жінки 

Мова — російська

97. ЦЕНТР ІЗ ПРОБЛЕМ ЖІНОК, СІМ'Ї І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПРИ ІНСТИТУТІ МОЛОДІ /
Центр по проблемам женщин, семьи и гендерным исследованиям 
при Институте молодежи

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/WomLcen.htm
Центр із проблем жінок, сім'ї і гендерних досліджень при Інституті молоді
(Москва) створений за ініціативою групи викладачів, наукових працівників,
аспірантів і студентів у 1993 році. Центр працює на громадських засадах у
якості просвітницької жіночої неурядової організації, розповсюджуючи свою
діяльність в основному на московський і сусідні регіони. Серед завдань Цен�
тру: вносити гендерний аспект у процес освіти і виховання молоді; проводи�
ти наукові дослідження з гендерної тематики й організовувати тренінги,
семінари; вести лекційну і просвітницьку роботу; видавати і поширювати на�
вчально�методичні і просвітницькі матеріали; вивчати, пропагувати і впрова�
джувати досвід розв'язання конфліктів; поширювати досвід роботи кризо�
вих центрів для жінок. 

Мова — російська

98. ЦЕНТР ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН / 
Центр правовой защиты женщин и гендерных исследований 
Республики Башкортостан

http://www.hro.org/ngo/women/index.htm
Центр правового захисту жінок і гендерних досліджень Республіки Башкор�
тостан — жіноча громадська некомерційна організація, створена за ініціати�
вою громадян без підтримки державних структур із метою захисту прав,
інтересів і радикальної зміни соціального статусу жінок, підвищення їхньої
ролі в житті сучасного суспільства. Центр діє на принципах рівноправністі,
добровільності, самоврядування і гласності. 

Мова — російська
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99. ЦЕНТР ЕКСПЕРТНОЇ Й ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 
СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ /
Центр экспертной и информационной поддержки 
социальных инициатив (ЭПСИ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Epsi.htm
Цілі Центру експертної й інформаційної підтримки соціальних ініціатив
(Москва) — сприяння соціальному розвитку і розширенню гендерної рів�
ності; інтеграція інтересів жінок у політику реформ; формування гендерних
освітніх програм; культурна трансформація і зняття гендерних стереотипів.
Бібліотека Центру орієнтована на соціальні цілі жіночого руху і нараховує
3500 одиниць російською й англійською мовами. Організація бере участь у
проекті моніторингу політики гендерної рівності в рамках постпекінских зо�
бов'язань Росії, випуску бюлетеня "Законодавство і права жінок”. 

Мова — російська

НОТАТКИ
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1. АСОЦІАЦІЯ НА ПІДТРИМКУ ЖІНОКLПІДПРИЄМНИЦЬ КИРГИЗСТАНУ / 
Ассоциация по поддержке женщин предпринимателей Кыргызстана

http://win.cango.net.kg/homepages/kg/asswumbis/Default.asp
Неурядова організація "Асоціація на підтримки жінок�підприємниць Киргиз�
стана" створена за ініціативою представників чотирьох неурядових орга�
нізацій і жінок�підприємниць. Цілі Асоціації: захист фахових, громадянських,
економічних, соціальних прав жінок�підприємниць; надання комплексних
експертних і консультаційних послуг; розробка і проведення тренінгів для ад�
ресних груп; лоббіювання інтересів жінок�підприємниць у вищих органах
влади; сприяння розвитку підприємницької діяльності жінок через систему
макро� і мікрокредитування; розширення економічних зв'язків на місцевому
і міжнародному рівнях. 

Мова: російська

2. БАЛТІК ФАМ / Baltic Fem
http://www.balticfem.com/main.asp

Сайт Baltic Fem створений за підтримки ЄС із метою забезпечити участь жі�
нок Балтії в процесі приєднання цього регіону до Європейського Співтовари�
ства. На сайті — "Жінки в процесі перетворень" (зокрема, жіноче приватне
підприємництво), "Розходження в умінні і досвіді" ("Жінки на ринку праці в
країнах Європи"), "Факти про розширення ЄС" ("Ключові питання Амстер�
дамського договору", "Розширення Європейського Співтовариства на схід").

Мова: англійська, російська, шведська

3. БІЛОРУСЬКА ЖІНОЧА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАДІЯ" /
Belarusian Women's Political Party "Nadzeya"

http://nadzeya.webjump.com/
Білоруська жіноча політична партія "Надія" створена для залучення жінок до
громадсько�політичної діяльності. Завдання партії — надання допомоги
нужденним жінкам, сім'ям, дітям�сиротам за умов сформованої в Білорусі
важкої економічної і демографічної ситуації.

Мова: англійська, білоруська

ОРГАНІЗАЦІЇ
КРАЇН СНД
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4. ГРУЗИНСЬКА СПІЛКА ДРУЖИН СОЛДАТІВLІНВАЛІДІВ 
І ТИХ, ЩО ЗНИКЛИ БЕЗ ВІСТИ / 
Georgian Union of Wives of Invalids and Lost Warriors

http://members.spree.com/business/wive/index.html
Сайт Грузинської спілки дружин солдатів�інвалідів і зниклих без звісті (м.
Тбілісі, Грузія). Членами організації є жінки, чиї чоловіки стали інвалідами,
або пропали без вісті у війні за незалежність і територіальну цілісність Грузії.
Основна діяльність організації зосереджена на наданні підтримки дружинам
інвалідів, або зниклих без вісті солдат і їхнім сім'ям, забезпеченні участі
жінок у громадському житті і підтримці їхніх конституційних прав.

Мова: англійська, російська, грузинська

5. ДЖЕРЕЛО МИЛОСЕРДЯ / Родник милосердия
http://rm.by.ru/

Інформаційний бюлетень Гродненської громадської жіночої організації "Дже�
рело милосердя". У бюлетені — новини, оголошення, поздоровлення; "Архів"
— випуски з грудня 2000 р.; корисні посилання, дані про редакцію, текст ста�
туту Гродненської громадської жіночої організації "Криниця милосердя".

Мова: російська

6. "ЖІНКИ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ" / Женщины шелкового пути
http://www.women.kz/org/index.htm

У розділі "Організації" серверу "Жінки Шовкового шляху" ("Silk Road Woman")
— посилання на сторінки і сайти жіночих неурядових організацій Централь�
ної Азії: Казахстану (33 організації), Киргизстану (6 організацій), Узбекиста�
ну (4 організації), Таджикистану (1 організація); а також посилання на парт�
нерські організації, що співпрацюють із центрально�азіатськими (міжнародні
фонди й організації, що працюють у Центральній Азії з жіночими програма�
ми, державні організації, інші жіночі організації СНД). Інформація в розділі
постійно доповнюється. 

Мова: російська

7. ЖІНОЧИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ РУХ БІЛОРУСІ /  
Женское Независимое движение Беларуси (ЖНДБ)

http://cacedu.minsk.by/widm/
"Головна сторінка Жіночого Незалежного Демократичного Руху Білорусі" —
сайт ЖНДБ. Розділи сайту: "Жіночий освітньо�консультаційний центр" (на�
прями діяльності Центру — дослідницька, інформаційна, освітня і консуль�
таційна), "Жіночий рух Бєларусі — становлення, розвиток, проблеми", "Іс�
торія Жіночого Незалежного Руху", "Бюлетені" (номера бюлетеня Жіночого
освітньо�консультаційного центру).

Мова: англійська, російська
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8. ЖІНОЧА ПОЛІТИЧНА МЕРЕЖА / Женская политическая сеть
http://www.politwomen.nursat.kz/mir.html

Створення жіночої політичної мережі дає нові можливості жінкам для подо�
лання перешкод на шляху до ринкової економіки: серед форм діяльності ме�
режі — обмін досвідом; спільна участь у форумах, ярмарках, конференціях;
потенційні контакти; участь у міжнародних мережах; обмін інформацією. У
розділі «Програми» — текст Посібника з організації обласних комітетів Де�
мократичної партії жінок Казахстану. 

Мова: російська

9. ЖІНОЧИЙ ХРИСТИЯНСЬКОLДЕМОКРАТИЧНИЙ РУХ / 
Женское христианскоLдемократическое движение (ЖХДД)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Minsk.htm
Головним змістом діяльності Жіночого християнсько�демократичного руху
(м. Мінськ, Білорусь) стали дослідницька, просвітницька й освітня програми,
спрямовані на вивчення та висвітлення становища жінок, розвиток жіночого
руху в Білорусі з метою зміни статусу жінки в суспільстві через зміну її са�
мосвідомості. 

Мова: російська

10. ІНСТИТУТ "ЖІНКА І СУСПІЛЬСТВО" / Институт  „Женщина и общество”
http://win.cango.net.kg/homepages/uz/womsoob/Default.asp

Інститут "Жінка і суспільство" — неурядова некомерційна організація (м.
Ташкент, Узбекистан). Інститут здійснює проекти у сфері досліджень гендер�
них стосунків та політичної освіти. Сайт організації входить у мережу Cango.
net (Central Asia NGO Network), що об'єднує електронні ресурси неурядових
організацій Центральної Азії. Основні розділи сайту: "Новини", "База даних"
(база даних НУО Центральної Азії), "Інфо�центр" (дошка оголошень), "Поси�
лання" (домашні сторінки НУО), "Пошук".

Мова: російська

11. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ БІЛОРУСІ / 
Інфармацыйны партал грамадскіх арганізацый Беларусі

http://www.ngo.by/ru/anounces/aba7186301ae337d.html
Сайт інформаційного порталу громадських організацій Білорусі. Основні
розділи сайту: “Новини”, “Анонси”, “Бази даних”, “Конкурси і програми”,
“Маркетинг громадських організацій”, “Правове становище громадських
об‘єднань в Білорусі”,  “Моніторинг білоруської преси”, “Інформація Депар�
тамента з гуманітарної діяльності”, “Керівництво справами Президента Ре�
спубліки Білорусь”, “Біржа праці”, “Про портал”, Мапа сайту”.

Мова: білоруська, англійська (є матеріали російською)
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12. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ЖІНОЧИХ ПИТАНЬ / 
Women's Issues Information Centre

http://www.undp.lt/wiic/
Інформаційний центр з жіночих питань у Литві — громадська організація.
Напрями діяльності — освіта й інформація з проблем жінок. Цілі організації:
досягнення гендерної рівності, розширення можливостей жінок; зміна патрі�
архальних суспільних засад, що стосуються ролі жінки в суспільстві; під�
тримка почуття впевненості в собі. Центр проводить конференції, семінари і
тренінги; випускає щомісячний вісник, а також неперіодичні видання з пи�
тань гендерної рівності; публікує  інформацію про становище жінок у Литві.

Мова: англійська

13. КАВКАЗЬКИЙ ВУЗОЛ / Кавказский узел
http://kavkaz.memo.ru/society/

На сайті "Кавказький вузол" у розділі "Громадянське суспільство" — база да�
них громадських організацій, у тому числі — 20 жіночих (на 18.07 2002 р.):
контактні дані, стислий опис діяльності. Основні розділи сайту: “Новини”,
“Громадянське суспільство”, “Енциклопедія”, “Регіони”, “Органи влади”,
“ЗМІ”, “Аналітика”, “Книжна полиця” та ін. 

Мова: російська

14. КОНГРЕС ЖІНОК КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ / 
Конгресс женщин Кыргызстана

http://win.cango.net.kg/homepages/kg/kongwum/Default.asp
Цілі Конгресу: розширення ролі жінок як представниць і учасниць розвитку
людства, досягнення рівного партнерства між чоловіками і жінками, соціаль�
ний захист жінок в умовах ринку, зберігання національної згоди і миру в
суспільстві. Основні акції Конгресу: Міжнародний форум "Жінка і світ", Рес�
публіканська конференція "Жінки в умовах перехідного періоду", Міжнарод�
ний форум "Жінки у  світі, що змінюється", акція "Допомога фермершам". Діє
клуб "Жінка і політика", Центр навчання жінок підприємницької діяльності. 

Мова: російська

15. МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРОСУВАННЯ ЖІНОК У БІЗНЕС / 
International Center for Advancement of Women in Business (ICAWB)

http://www.probiznet.moldova.net/html/Icwb%20russtext1.htm
Центр діє з лютого 1999 року. Місія Центру — сприяти самоствердженню і
самореалізації жінок, дотриманню їх прав, підвищенню ролі жінки в сус�
пільстві, поліпшенню добробуту жінок та їхніх сімей, становленню і розвит�
ку жіночого підприємництва. Основні сфери діяльності ICAWB: Школа бізне�
су Тетяни Батушкіної; права жінок і гендерні проблеми; здоров'я жінки і
сім'я; екологія; інформація; консалтинг; підтримка партнерських НУО; жіно�
ча Мережа ICAWB; Жіночий бізнес клуб і Дилерський центр. Членами ICAWB
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є  жінки із регіонів Молдови, а також України і Румунії. Штаб�квартира ICAWB
розташована в м. Кишиневі.

Мова: англійська, російська

16. МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР ПРОСВІТНИЦТВА ТА ІНФОРМАЦІЇ / 
Международный женский центр просвещения и информации

http://www.itic.org.ge/iwcei/Russian.htm
Центр (м. Тбілісі, Грузія) — неурядова громадська організація, що проводить
громадсько�просвітницьку роботу серед жінок. Основні напрями — політ�
освітня діяльність, вивчення питань психології і сексуальності, сприяння "са�
мовкоріненню жінок". Центр проводить семінари і конференції за участю як
спеціалістів зі сфери суспільних наук (психологів, юристів, економістів), так
і осіб, що працюють в державних структурах, а також представників широкої
громадськості. На сторінці Центру — цілі, задачі, опис діяльності.

Мова: англійська, російська

17. НАЯДА / Наяда
http://www.najada.kz/net.html

Жіноча мережа Алмати, створена 1998 року. Цілі організації: інформувати
жінок Казахстану про жіночі проекти; показати жінкам альтернативні шляхи
соціальної і політичної ангажованості; перебороти інформаційний дефіцит і
сприяти встановленню контактів між жіночими проектами, жіночими ініціати�
вами і жіночими НУО. Діяльність — семінари з жіночих проектів, ініціатив і
жіночих НУО; створення банку даних про жіночі проекти НУО Казахстану; до�
помога у налагодженні контактів між жіночими групами в Казахстані і за ру�
бежем; публікації. На сайті: "Новини", "Політика", "Бізнес і економіка", "Культу�
ра", "Робота", "Семінари і конференції", "Здоров'я і краса", "Подорожі і відпочи�
нок", "Najada — Жіноча мережа", "Будинок і сім'я", "Їжа", "Зворотній зв'язок".

Мова: російська

18. РЕСПУБЛІКАНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ 
ЖІНОКLІНВАЛІДІВ З ОБМЕЖЕНИМИ РУХАМИ / 
Республиканская независимая ассоциация 
женщинLинвалидов с ограниченными движениями (АЖИОД)

http://win.cango.net.kg/homepages/kg/azhiod/Default.asp
АЖІОД — неурядова, некомерційна організація в Киргизській Республіці —
створена для об'єднання жінок�інвалідів, що потрапили після розпаду СРСР
у важке матеріальне становище. Цілі Асоціації — об'єднати жінок�інвалідів
Республіки Киргизстан; налагодити інформаційний зв'язок між регіонами,
випускати бюлетені, довідники про прийняті акти, закони, постанови у Кир�
гизській Республіці; знайомити інвалідів із законодавством в інших країнах,
встановлювати контакти з аналогічними міжнародними організаціями. 

Мова: російська
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19. ТОВАРИСТВО ПІДТРИМКИ ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ 
ЗАХІДНОLКАЗАХСТАНСКОЇ ОБЛАСТІ / 
Общество поддержки женских инициатив 
ЗападноLКазахстанской области

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Uralsk.htm
Товариство (м. Уральськ, Казахстан) було створено з метою: зміни стерео�
типних уявлень про роль жінки; висвітлення її справжнього становища в
місті і регіоні; підвищення її інформованості і самосвідомості; привернення
уваги до її проблем із боку адміністрації міста й області. 

Мова: російська

20. ФОРУМ ЖІНОЧИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КИРГИЗСТАНУ / 
Форум женских неправительственных организаций Кыргызстана

http://win.cango.net.kg/homepages/kg/forumwomen/Default.asp
Форум є добровільним неформальним об'єднанням, що виступає за кон�
солідацію жіночих НУО. Форум проводить для жіночих організацій тематичні
семінари, конференції, тренінги, випускає жіночий інформаційний бюлетень
"Жоогазин" та інформаційні матеріали про жіночий рух, розробляє навчальні
програми з гендерного розвитку. Діяльність Форуму спрямована на розви�
ток демократії в Киргизстані шляхом формування активного руху жінок, що
дозволить поліпшити умови їхнього життя і внести вклад в економічні і
соціальні перетворення, які створять умови для стійкого розвитку і розши�
рення можливостей жінок Киргизстану. 

Мова: російська

21. ШООЛА / Шоола
http://win.cango.net.kg/homepages/kg/shoola/Default.asp

Неурядова жіноча організація "Шоола" У Республіці Киргизстан. На сайті: цілі
організації, структура та досвід її діяльності. 

Мова: російська

НОТАТКИ
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1. АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ЦЕНТР ЖІНОЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Australian Women's Research Centre 

http://arts.deakin.edu.au/guymer/aworc/
Один із дослідницьких центрів Деакинського університету (Австралія), ство�
рений для проведення міждисциплінарних досліджень і навчання з проблем
жінок в Австралії з метою розширення їхніх можливостей. Основні завдання
Центру: навчання жінок різного віку, дослідження жіночі і для жінок, кон�
сультації і дослідження для уряду.

Мова: англійська

2. АКАДЕМІЯ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО" / 
Академия „Гражданское общество”

http://www.academyLgo.ru/
Громадська організація, веде наукову, інформаційно�аналітичну, просвітниць�
ку, посередницьку й організаційну роботу, пов'язану зі становленням грома�
дянського суспільства в Росії. Розділи сайту: "Концепція", "Журналістика і PR",
"Громадянське суспільство", "Самоврядування", "Соціальний барометр" ("Стати�
стика", "Події, документи", "Аналітика", "Дискусійний клуб" "Варто почитати",
"Взаємодопомога", "Юридична консультація"), "Жіночий форум" (сторінка "Жін�
ки можуть усе": "Трохи історії", "Наші права " — перелік законодавчих актів, що
гарантують рівні права для жінок і чоловіків, "Наше життя" (статистичні дані:
рівень жіночої економічної активності, структура зайнятих жінок, що працю�
ють не за наймом, осіб, що навчаються, за статтю, рівень жіночого безробіття),
"Економічна етика", "Росія і ЄС", "Баден�Вюртемберг", "Карта мережі". 

Мова: російська, англійська

3. АФРИКАНСЬКИЙ ГЕНДЕРНИЙ ІНСТИТУТ 
УНІВЕРСИТЕТУ ПІВДЕННОЇ АФРИКИ / 
African Gender Institute University of South Africa

http://www.uct.ac.za/org/agi
Основна діяльність: дослідження в різноманітних контекстах і пропаганда
поняття "рівність" в Африці і механізмів її досягнення; підвищення якості ос�
віти в південноафриканському третьому секторі через внесення гендерних

ГЕНДЕРНІ
ТА ЖІНОЧІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
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питань у програми навчання; підтримка ролі гендера відповідними дослі�
дженнями, навчанням і розробкою стратегії застосування; збільшення числа
африканських жінок, спроможних виконувати головну роль у сфері освіти і
суспільстві в цілому; створення інформаційної бази гендерних ресурсів, а та�
кож мережі засобів комунікації для їх використання.

Мова: англійська

4. ДЕПАРТАМЕНТ ЖІНОЧИХ ТА ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Department of Women and Gender Studies

http://www.wgs.or.ug
Cайт Департаменту жіночих та гендерних досліджень Університету Макере�
ре (Уганда). Департамент, заснований як академічне крило жіночого руху в
Уганді, має міждисциплінарну академічну орієнтацію. Ціль Департаменту —
забезпечити інтеграцію гендерного компонента до процесу розвитку в
Уганді. Він є також регіональним навчальним гендерним центром. 

Мова: англійська

5. ГЕНДЕРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ОКРУГУ ВАШИНГТОН / 
Gender and Social Policy Organizations in the DC area

http://www.gwu.edu/~wstu/resources/orgs1.htm
Алфавітний перелік жіночих організацій федерального округу Вашингтон
(понад 150 організацій) із посиланнями на їхні сайти та іншу контактну інфор�
мацію — у підрозділі "Організації з гендерних досліджень і соціальної політи�
ки" розділу "Ресурси" сайту Університету імені Джорджа Вашингтона (США).

Мова: англійська

6. ГЕНДЕРНА ІНФОРМАЦІЙНА І МЕРЕЖЕВА СИСТЕМА INSTRAW GAINS / 
Gender Awareness Information and Networking System INSTRAW GAINS

http://www.unLinstrawLgains.org/
Сайт Гендерної інформаційної і мережевої системи Інституту міжнародних
досліджень і тренінгів ООН з просування жінок (The United Nations Internatio�
nal Research and Training Institute for the Advancement of Women — INSTRAW).
Цілі: поширення гендерних знань, підтримка гендерних і жіночих дослід�
жень, підтримка консультацій і діалогу між галузями найважливіших гло�
бальних досліджень з урахуванням гендерного бачення, організацію тре�
нінгів. Інформація про Інститут у розділах: "Правління і співробітники", "Що
таке INSTRAW ", "Нові мандати", "Публікації", "Друзі INSTRAW", "Як приєднати�
ся до INSTRAW". Дані про інтерактивну Гендерну інформаційну і мережеву
систему GAINS подані в розділах: "Що таке GAINS", "Stakeholders" (інформація
для зацікавлених осіб і груп), "Дослідження", "Тренінги", "Читальний зал", "Ос�
новні пункти", "Спонсори", "Гендер і інформаційні комунікаційні технології". 

Мова: англійська
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7. ЖІНКИ НА БЛИЖНЬОМУ СХОДІ / Women in the Middle East
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/MiddleEast/women.html

Асоціація "Жінки на Ближньому Сході" є членом Асоціації досліджень Ближ�
нього Сходу в Північній Америці і створена з метою підтримки кваліфікова�
них досліджень проблем жінок Ближнього Сходу. Асоціація організовує кон�
ференції, розробляє оригінальні навчальні програми, видає щомісячний ча�
сопис "The Association for Middle East Women's Studies Review".

Мова: англійська

8. ІВАНОВСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Ивановский центр гендерных исследований (ИЦГИ)

http://www.ivanovo.ru/Home/Gender/
Івановський центр гендерних досліджень (ИЦГИ) — громадська організація,
науковий підрозділ при Івановському державному університеті, об'єднує йо�
го викладачів, аспірантів і студентів. Центр гендерних досліджень бере ак�
тивну участь у подготовці і роботі конференцій по фемінології, гендерним
дослідженням і жіночій історії. Члени Центру займаються науково�дослід�
ницькою діяльністю, пропагандистською роботою, а також беруть активну
участь у роботі літніх шкіл з гендерних досліджень.

Мова: російська, англійська

9. ІНСТИТУТ "ЖІНКА І СУСПІЛЬСТВО" / Институт «Женщина и общество»
http://win.cango.net.kg/homepages/uz/womsoob/Default.asp

Неурядова некомерційна організація (м. Ташкент, Узбекистан). Інститут здій�
снює проекти у сфері досліджень гендерних стосунків і політичної освіти.
Сайт організації входить у мережу Cango. net (Central Asia NGO Network), що
об'єднує електронні ресурси неурядових організацій Центральної Азії. На
сайті: "Новини", "База даних" (база даних НПО Центральної Азії), "Инфо�
центр" (дошка оголошень), "Посилання" (домашні сторінки НПО), "Пошук".

Мова: російська

10. ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОСВІТИ З ЖІНОЧИХ ТА ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ / 
Institute for Research and Education on Women and Gender

http://www.wings.buffalo.edu/AandL/ahi/irewg/welcome.html
Сайт Інституту досліджень і освіти з жіночих та гендерних проблем при Уні�
верситеті в Буффало (University at Buffalo) (США). Його мета — проведення
гендерних досліджень і просвітницька діяльнІсть щодо гендеру і проблем жі�
нок. Основні розділи сайту: "Об'єднання" (інформація про Інститут); "Ресурси"
(посилання на сторінки і сайти в Інтернет для жінок за темами: "Жіночі освітні
програми", "Жінки і технології", "Діяльність, політика, організації", "Жінки в ми�
стецтві", "Питання жіночого здоров'я "; "Календар подій"; "Новини".

Мова: англійська
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11. ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ЖІНОЧОЇ ПОЛІТИКИ / 
Institute for Women's Policy Research (IWPR)

http://www.iwpr.org/
Некомерційна суспільно�політична дослідницька організація. Мета: обгово�
рення питань громадської політики, пов’язаних з жінками та їхніми сім’ями,
інформування суспільства про ці питання. Інститут працює над проблемами
бідності і добробуту, працевлаштування, роботи і сім'ї, домашнього насиль�
ства; економічними і соціальними аспектами охорони здоров'я; соціальною
і політичною активністю жінок. Розділи сайту: "ПРО IWPR", "ЗМІ" (освітлення
діяльності інституту в ЗМІ), "Членство", "Публікації", "Дослідження", "Персо�
нал і структура", "Працевлаштування", "Ресурси".

Мова: англійська

12. ІНСТИТУТ МЕЛЬПОМЕНИ / Melpomene Institute
http://www.melpomene.org

Некомерційна дослідницька організація (США). Сфера діяльності — до�
слідження, навчання і публікації за темою жіночого здоров'я і фізичної ак�
тивності. Розділи сайту: "Події", "Новини", "Каталог" "Бібліотека", "Для дівча�
ток", "Інформація про членство" "Про організацію".

Мова: англійська

13. ІНСТИТУТ ІМЕНІ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ / Rosa Luxemburg Institutе (RLI)
http://iguwnext.tuwien.ac.at/~rli

Інститут імені Рози Люксембург (Австрія) — дослідницька й освітна органі�
зація. Цілі Інституту — розвиток феміністської теорії; проведення практич�
них міждисциплінарних досліджень; навчання. На сайті подані матеріали,
бібліографія, навчальні і методичні посібники з жіночих і гендерних
досліджень. Інститут засновано 1990 року.

Мова: англійська

14. КАРЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Karelia.htm
Центр (м. Петрозаводськ, Республіка Карелія) засновує свою діяльність на
розумінні того, що права жінок є невід'ємною частиною прав людини. Діяль�
ність Центру: проведення гендерних досліджень; створення банку даних, що
характеризують становища жінок у Республіці Карелія, мережі жіночих ор�
ганізацій; розробка і проведення гендерних програм, курсів, психологічних
тренінгів; розвиток інформаційної інфраструктури жіночого руху, надання
безплатних інформаційних і освітних послуг жінкам і жіночим організаціям;
підтримка діяльності Кризового центру для жінок у м. Петрозаводську 

Мова: російська
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14. МІНСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Минский центр гендерных исследований (МЦГИ)

http://envila.iatp.unibel.by/g_centre/index.html
Центр створений у 1998 р. при Жіночому недержавному інституті "Энвіла"
(скорочено від імен Надія, Віра, Любов) у якості некомерційної дослідниць�
кої і культурно�освітньої організації. Центр бачить свою місію, зокрема, у сти�
мулюванні гендерних досліджень у Білорусі. На сайті: "Інформація про
Центр", "Каталог гендерних ресурсів", часопис "Інший погляд", "Конференції",
"Про Энвілу", "Новини і події", "Факультети, кафедри, послуги", "Навчання в
Энвілі", "Бібліотека Энвіли", "Посилання".

Мова: російська

15. МІСЦЕ ЖІНОК / Women's Place
http://zaza.com/awomansplace/

Проект, що здійснює міжнародне співробітництво жінок, які працюють у ЗМІ
і в освітянській дослідницькій сфері з гендерної рівності. Проект виріс із
міжнародних документаційних серій щодо гендеру і влади. Як гендерний
проект, він досліджує гендерний дисбаланс у структурі суспільства, що
впливає не тільки на жінок, але і на суспільство в цілому. Як проект про вла�
ду — він присвячений тому, як влада створюється і відтворюється, з ураху�
ванням гендерної перспективи в аналізі. На сайті: "Міжнародні докумен�
таційні серії", "Демонстраційний проект по медіа і освіті", "Консультативна ра�
да", інша інформація.

Мова: англійська

16. МОСКОВСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Московский центр гендерных исследований (МЦГИ)

http://www.gender.ru
Центр виник 1990 року на базі Інституту соціально�економічних проблем на�
родонаселення РАН. Основна місія — розвиток і поширення нового гендер�
ного підходу до аналізу соціального життя й інтеграція цього підходу в на�
укові дослідження й освітні програми. Серед головних напрямів діяльності —
жіночі та гендерні дослідження, інтеграція гендерної теорії в соціальні і гу�
манітарні науки; розвиток наукових і суспільних зв'язків; освітня і науково�
просвітницька діяльність; гендерний аналіз соціальної політики і гендерна ек�
спертиза законодавства у сфері прав жінок. Спеціальний розділ сайту при�
свячений поняттю "гендер". У розділі "Навчання" — опис проекту "Поширення
гендерних знань серед політиків, викладачів вищої школи, журналістів,
профспілкових лідерів, населення". Розділ "Публікації" містить повні тексти
опублікованих досліджень МЦГИ. Інші розділи — "Персоналії", "Дослідницькі
організації", "Глоссарій", "Новини", "Бібліотека", "Результати досліджень".

Мова: російська
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17. РОСІЙСЬКИЙ МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ /
Российский  межвузовский центр гендерных исследований (РЦГИ)

http://www.ivanovo.ac.ru/win1251/jornal/jornal2/gender.html
Сторінка Російського міжвузівського центру гендерних досліджень (РЦГИ)
на сайті Іванівського державного університету. Цілі РЦГИ: розвиток жіночих
і гендерних досліджень, сприяння їхній інституціоналізації в системі вищї
освіти; сприяння формуванню нової свідомості росіян, що базується на
цінностях гендерної рівноправністі; організація і здійснення міжвузівских на�
укових проектів з жіночої і гендерної проблематики; обмін науковою інфор�
мацією за допомогою видання наукового часопису "Жінка в російському
суспільстві", проведення наукових конференцій, розміщення наукової інфор�
мації на сторінці в Інтернеті; розробка і видання навчально�методичної літе�
ратури з гендерної проблематики; розробка й апробація спецкурсів у системі
вищої і середньої освіти; організація літніх шкіл, курсів підвищення квалі�
фікації для дослідників, аспірантів, студентів. На сторінці — стислий опис
організаційної структури РЦГИ, основні напрями наукової діяльності. 

Мова: російська

18. САНКТLПЕТЕРБУРЗЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ЖІНКИ РОСІЇ" / 
СанктLПетербургский научный центр «Женщины России»

http://www.spb.org.ru/12.htm
Незалежне неурядове громадське об'єднання вчених, спеціалістів, студентів,
стажерів, аспірантів. Цілі і завдання Центру — вивчення на міждисциплінар�
ній основі методами наукових досліджень становища жінок у різноманітних
сферах життя; сприяння в проведенні фундаментальних і прикладних науко�
вих досліджень за темою "Жінки Росії: минуле, теперішнє, майбутнє"; ор�
ганізація заходів щодо навчання і консультування жінок і чоловіків з метою
розвитку їхніх можливостей, внутрішньої емансипації; підготовка спе�
ціалістів, що володіють новими науковими дисциплінами (фемінологія, ген�
дерние дослідження, фамілістика). 

Мова: російська

19. ТВЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЖІНОЧОЇ ІСТОРІЇ І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Тверской центр женской истории и гендерных исследований

http://tvergenderstudies.ru/index.html
Центр створено у травні 1998 року на базі кафедри соціології і політології
ТвГУ з метою координації наукових досліджень і розробки навчальних курсів
з жіночої і гендерної проблематики, просування феміністського аналізу в
традиційні навчальні дисципліни в гуманітарних і суспільних науках у ТвГУ. З
1999 р. Центр набув офіційний статус науково�освітнього закладу у ТвГУ. На
сайті: «ПРО Центр» (співробітники, проекти); «Події», «Публікації» (видання
Центру з 1997р.: книги, збірники наукових статей і матеріали конференцій,
бібліографічні покажчики, програми навчальних курсів); «Вечірня школа»
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(освітній проект для тих студентів, на факультетах котрих немає обов'язко�
вих або факультативних курсів з жіночих і гендерних досліджень, а також
для всіх зацікавлених); «Лексикон фемінізму»; «Корисні посилання» (на ро�
сійські і зарубіжні дослідницькі і соціально�просвітницькі ресурси), «Біб�
ліотека», «Цитуючи жінок» (афоризми видатних жінок), «Гостьова книга». 

Мова: російська, англійська

20. ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 
Харьковский центр гендерных исследований (ХЦГИ)

http://www.gender.univer.kharkov.ua/
Харківський центр гендерних досліджень (ХЦГД) працює на двох рівнях: як
громадська організація і як університетська програма, перша програма з
жіночих досліджень в Україні. ХЦГД співпрацює з жіночими організаціями,
проводить дослідження, займається освітньою діяльністю. Сайт містить
інформацію про діяльність ХЦГД, його видання, проведені ним міжнародні
Літні школи з гендерних досліджень, постійно поповнюється база даних по
гендерним навчальним курсам в СНД, а також надає можливість підписати�
ся на електронний список розсилки ХЦГД з гендерних досліджень для уні�
верситетських викладачів у сфері гендерних досліджень в СНД. Основні роз�
діли сайту: „Дистанційне навчання”, „Інститут літніх шкіл”, „Наші публікації”,
„Книжкова серія „Гендерні дослідження” (анотації), „Списки розсилки” (тут
можна підписатися на розсилку з гендерних питань, „Бібліотека” (он�лайн),
„Бібліографія”, „Журнал „Гендерні дослідження”.

Мова: російська, англійська

21. ЦЕНТР АМЕРИКАНСЬКИХ ЖІНОК І ПОЛІТИКИ / 
Center for the American Woman and Politics (CAWP)

http://www.rci.rutgers.edu/~cawp/
Університетський дослідницький і освітній суспільний центр. Мета Центру —
розширення лідерського потенціалу і впливу жінок у політичному і гро�
мадському житті. На сайті надається інформація про публікації Центру (кни�
гах, репортажах, статистичних дослідженнях) і про Державну програму "На�
вчання жіночому лідерству".

Мова: англійська

22. ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (м. Саратов) / 
Центр гендерных исследований (г. Саратов)

http://meltingpot.fortunecity.com/rundberg/963/gend_stud_ru.htm
Центр гендерних досліджень при кафедрі соціальної роботи в Саратовському
державному технічному університеті. Дослідницькі інтереси: вивчення со�
ціальної нерівності, соціології культури і гендерних стосунків, молодіжних
субкультур, аналізу й оцінки роботи соціальних сервісів, соціології віку, зай�
нятості, інвалідності, освіти і етнічності. Соціологічний центр при кафедрі об'�
єднує різноманітні дослідницькі групи і проекти співробітників кафедри, сту�
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дентів і аспірантів. На сайті розміщені програми курсів "Гендерні досліджен�
ня", "Фемінологія", "Фамілістика", "Соціологія гендерних стосунків", а також по�
вний текст збірника статей "Соціокультурний аналіз гендерних стосунків"

Мова: російська

23. ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЛАДИВОСТОЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ / 
Центр гендерных исследований Владивостокского государственного 
университета экономики и бизнеса

http://www.vvsu.ru/gender/about.asp
Центр створений 1999 р. як неформальна міжвузівська група для підвищен�
ня самосвідомості викладачів, аспірантів і студентів. Цілі — сприяння фор�
муванню суспільства, вільного від насильства і сексизму; звільнення гро�
мадської свідомості від стереотипів переваги або підпорядкованості однієї
статі іншій; розвитку солідарності жінок; пошук нових форм участі жінок у
громадських справах міста і регіону. На сайті: "Про центр", "Інформація",
"Співробітники", "Робочі програми курсів" (Єрохіна Л. Д. "Соціологічні пер�
спективи фемінології"; Соколюк Н. В. "Гендерні аспекти сім'ї і сімейно�шлюб�
них стосунків"; Сазонова Л. А. "Гендерні стереотипи в слов'янській культурі";
Черна І. П. "Економіка сім'ї і домашнього господарства"; Миколаєва Л. А. "Ри�
нок праці: зайнятість і жіноче безробіття"), "Наукові дослідження"

Мова: англійська, російська

24. ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ / 
Центр гендерных исследований 
Европейского гуманитарного университета

http://www1.ehu.unibel.by/
Інформація про Центр — у розділі "Наукові центри й інститути ЄГУ" на сайті
Європейського гуманітарного університету. Центр гендерних досліджень
створений у жовтні 1997 р. за підтримки фонду Дж. і К. Макартурів. Діяль�
ність Центру: розробка курсів з гендерної проблематики, проведення дослі�
джень, організація конференцій і семінарів, а також видання літератури. На
тому ж сайті, у розділі "Міжфакультетські освітні програми" — інформація
про курси з гендерної проблематики, каталог навчальних програм Центру.

Мова: російська, англійська

25. ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Мінськ) / 
Центр гендерных исследований 
Европейского гуманитарного университета (Минск)

http://gender.h1.ru/ehugender/ru/index.html
Центр створений у Мінську в жовтні 1997 р. із метою впровадження (у тому
числі за допомогою нових навчальних програм) гендерних досліджень в ака�
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демічне середовище; проведення досліджень і створення умов для обгово�
рення гендерної теорії і гендерних проблем на пострадянському просторі. На
сайті:  «Центр у пресі», «Новини», «Курси» (назви курсів, їхніх програм), «Ви�
дання і публікації» 

Мова: російська, англійська

26. ЦЕНТР ЖІНОК В УРЯДІ / Center for Women in Government
http://www.cwig.albany.edu/

Сайт "Центру жінок в уряді" (США). Центр проводить політичні дослідження і
поширює інформацію про їхні результати, працює над вирішенням пробле�
ми рівноправності жінок у сфері зайнятості, а також займається розвитком
політичного лідерства жінок і молоді; є інформаційним центром, надає
інформацію співробітникам урядових органів, підприємцям, вченим, право�
захисникам і членам різних організацій. Заснований у 1978 році.

Мова: англійська

27. ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ ЖІНОЧчИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
САНКТLПЕТЕРБУРЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ / 
Центр интеграции женских исследований 
СанктLПетербургского государственного университета (ЦИЖИ)

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Tsizhi.htm
Центр є спадкоємцем науково�теоретичного семінару "Жінка і цивілізація”.
Семінар ставив своїм завданням самоідентифікацію дослідників різноманіт�
них галузей знань: соціології, психології, культурології, етнографії і фольк�
лору, літературознавства і лінгвістики, права і політології — із жіночою про�
блематикою і впровадженням її в практику викладання. Пріоритети до�
слідницької діяльності: неповнолітні, жінки похилого віку, студентська мо�
лодь, сім'я в кризовому стані, безробітні жінки. 

Мова: російська

28. ЦЕНТР ІЗ ПРОБЛЕМ ЖІНОК, СІМ'Ї І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПРИ ІНСТИТУТІ МОЛОДІ /
Центр по проблемам женщин, семьи и гендерным исследованиям 
при  Институте молодежи

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/WomLcen.htm
Центр (Москва) створений за ініціативою групи викладачів, наукових співро�
бітників, аспірантів і студентів у 1993 році. Центр працює на громадських за�
садах у якості просвітницької жіночої неурядової організації, розповсюджу�
ючи свою діяльність в основному на московський і сусідні регіони. Серед за�
вдань Центру: вносити гендерний аспект у процес освіти і виховання молоді;
проводити наукові дослідження з гендерної тематики й організовувати тре�
нінги, семінари. 

Мова: російська
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НОТАТКИ
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1. ВАНКУВЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ НАСИЛЬСТВА 
І ЖІНОЧИЙ ПРИТУЛОК /
Vancouver Rape Relief and Women's Shelter

http://www.rape+reliefshelter.bc.ca/Herstory/about.html
Добровольчий феміністський колектив, що об'єднався з метою викорінення
насильства над жінками.

Мова: англійська

2. ВІДДІЛ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ / 
Violence Against Women Office

http://www.ojp.usdoj.gov/ocpa/NewAct/vawo.htm
Сайт Відділу запобігання насильства над жінками: інформація про громадсь�
кі юридичні програми США з надання допомоги жертвам домашнього на�
сильства і про гранти, що виділяються для цих програм.

Мова: англійська

3. ГРУПА "ПЕРЕХРЕСТЯ" / Crossroads Group Home
http://www.crossroadsgrouphome.com/

Група "Перехрестя" (Південна Кароліна, США) здійснює програму допомоги
дівчаткам — жертвам насильства і жорстокого ставлення. В основі програ�
ми — терапія за допомогою спілкування з тваринами.

Мова: англійська

4. ГЕНДЕРНА І КРИЗОВА МЕРЕЖА / Gender and Disaster Network
http://www.anglia.ac.uk/geography/gdn/

Мережа знайомить з досвідом жінок і чоловіків у важких ситуаціях, із дум�
ками спостерігачів, офіційних органів, активістів, технічних спеціалістів, уче�
них. На сайті: "Чому гендерні питання? ", "Хто ми", "Що відбувається? " (про
конференцію "Допомога жінкам і дітям у тяжких ситуаціях"  і "Феміністські
теорії і підходи до тяжких ситуацій",  "Що навколо? " ("Посилання", "Бібліог�
рафії", "Папери", "Різне").

Мова: англійська

ПРОБЛЕМИ
НАСИЛЬСТВА
ТА КРИЗОВІ
ЦЕНТРИ
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5. ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ / Women's Justice Center
http://www.justicewomen.com/

Сайт Жіночого центру правосуддя в Санта�Розе в Каліфорнії, США. Девіз
сайту — "Звільнення жіночої енергії змінить світ". Цілі організації — безко�
рисливе представництво і захист інтересів жертв згвалтування, домашнього
насильства, жорстокого ставлення до дітей; навчання у сфері захисту інте�
ресів і просвітництво суспільства; координація діяльності Спеціальної комісії
зі становища жінок у поліції (Task Force on Women in Policing) із метою поси�
лення позицій жінок і меншин у правоохоронних органах; підтримка рівності
в правосудді для всіх жінок і дівчат. Розділи: "Спеціально для жінок�імміг�
ранток", "Новини", "Допомога жертвам" (як організувати службу допомоги
жертвам насильства), "Справа Марії�Терези Масіас" (убитої своїм чоловіком),
"Правосуддя по кримінальних справах", "Жінки на службі в поліції" тощо.

Мова: англійська, іспанська

6. ЖІНОЧИЙ АЛЬЯНС / Женский альянс
http://infohome.alt.ru/ngoLaltai/womans2/index.html

Некомерційне партнерство "Жіночий альянс" (м. Барнаул). Цілі організації —
сприяти становленню громадянського суспільства, розвитку жіночих со�
ціальних ініціатив, лідерських якостей жінок, реалізації їхнього творчого по�
тенціалу. Одна з програм «Жіночого альянсу» — створення Жіночого кризо�
вого центру: робота телефону довіри, очні консультації психолога і юриста.

Мова: російська

7. ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК / Защита прав женщин
http://www.owl.ru/aba/

"Захист прав жінок" — частина Програми правових ініціатив для країн Цент�
ральної і Східної Європи, проведених Американською асоціацією юристів
(ААЮ). Програма виходить з того, що в суспільстві, в котрому адекватно не
захищені права і свободи всіх громадян — і жінок і чоловіків — принцип за�
конності і верховенства права реалізований бути не може. Мета проекту —
втілення в життя політики рівних прав і рівних можливостей жінок і чоло�
віків, привернення уваги до проблеми жіночої рівноправністі, зміна став�
лення суспільства і правоохоронних органів до проблеми насильства в сім'ї. 

Мова: російська

8. КОАЛІЦІЯ СЛУЖБ ІНТЕРВЕНЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД ПОБИТТЯ / 
Batterer Intervention Services Coalition (BISC)

http://comnet.org/bisc/
Сайт містить інформацію про коаліцію, дискусію он�лайн, документи, список
інших сторінок і сайтів Інтернет за даною темою.

Мова: англійська
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9. КРИЗОВИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖІНОК / 
Кризисный психологический центр для женщин

http://www.spb.org.ru/28.htm
Центр (Санкт�Петербург) створений у 1995 році для захисту і допомоги в ре�
алізації прав і свобод жінок. Основні цілі: створення комплексної фахової си�
стеми допомоги і підтримки для жінок, що страждають від різноманітних
форм насильства; медична, психологічна і юридична допомога. При Центрі
працює телефон довіри, проводиться очне психологічне консультування,
тренінги, реалізуються навчальні програми для жертв насильства

Мова: російська

10. МАТИ І ДИТЯ / Мать и дитя
http://infohome.alt.ru/ngoLaltai/mather/index.html

Основний проект Алтайської регіональної громадської організації "Мати і ди�
тя" — створення притулку для неповнолітніх мам, самотніх матерів, жінок,
що потрапили у важку ситуацію, небезпечну для їх фізичного і душевного
здоров'я. Мета  — надання їм психологічної, юридичної, педагогічної, соці�
альної, медичної, добродійної допомоги.

Мова: російська

11. МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ "ЖІНКА В НЕБЕЗПЕЦІ" / 
Городской центр социальной помощи „Женщина в опасности”

http://www.cfc.spb.ru/organizations/gcspg/index.htm
Міський центр соціальної допомоги "Жінка в небезпеці" (Санкт�Петербург)
надає притулок на 17 місць із харчуванням і проживанням протягом  2�х
тижнів і цілодобовий телефон для жінок; проводить соціально�психологіч�
ний тренінг "Підвищення адаптаційних можливостей жінок у період кризи".

Мова: російська

12. НАСИЛЬСТВО І ЖІНКИ / Violence and Women
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/WomensStudies/GenderIssues/

Violence+Women
Сторінка "Насильство і жінки" у розділі "Гендерні питання" Бази даних жіно�
чих досліджень Мерілендського університету (США) містить посилання на
сайти асоціацій і організацій, кризових центрів, благодійних фондів.

Мова: англійська

13. НАЦІОНАЛЬНА КОАЛІЦІЯ ПРОТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА / 
National Coalition Against Domestic Violence (NCADV)

http://www.webmerchants.com/ncadv
Національна коаліція проти домашнього насильства (м. Денвер, Колорадо,
США). NCADV — некомерційна членська організація, створена з метою усу�
нення дискримінації жінок і дітей. Коаліція проводить кампанії просвітництва
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громадськості з питань домашнього насильства, публікує відповідні мате�
ріали, веде список жінок, що загинули від домашнього насильства.

Мова: англійська

14. НАЦІОНАЛЬНА КОАЛІЦІЯ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ / 
National Coalition Against Sexual Assault

http://www.ncasa.org/
Національна Коаліція протидії сексуальному насильству (Енола, Пенсільва�
нія, США) — феміністська організація, що забезпечує лідерську підтримку
руху з викорінення сексуального насильства через пропаганду і захисну
діяльність, сфери освіти і державної політики. Мета — викорінення сексу�
ального насильства та усіх форм гноблення жінок. Коаліція працює над на�
данням кваліфікованої допомоги жертвам насильства, закликає всі нації
об'єднати зусилля для створення світу, вільного від насильства.

Мова: англійська

15. НЕЛЛІ/ Nellie's
http://www.nellies.org/

Сайт некомерційної жіночої організації "Nellie's" (організації імені Неллі Мак
Клан, Канада),  створеної з метою надання допомоги жінкам і дітям у кризо�
вих ситуаціях. "Nellie's" надає їм притулок у кризових і реабілітаційних центрах
та іншу підтримку. Розділи сайту: "ПРО NELLIE", "Прийміть участь! " (програма
надання добровільної допомоги), "Жінки висловлюються", "Події", "Ресурси".

Мова: англійська

16. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЖІНОЧИЙ КРИЗОВИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / 
Петербургский женский кризисный психологический центр

http://www.owl.ru/win/women/aiwo/SpbLcris.htm
Регіональне громадське об'єднання, що діє на території Санкт�Петербурга й
області. У роботі організації беруть участь 14 жінок�психологів. У березні
1995 року почав діяти перший у місті спеціалізований телефон довіри для
жінок, що переживають різноманітні форми насильства й інші кризові ситу�
ації. Крім очного психологічного консультування, центр проводить власні
програми, а також бере участь у декількох міжнародних і всеросійських про�
грамах: "Юристи для кризових центрів", "Від безпорадності до сили" і ін. Цен�
тром ведеться дослідницька робота, готуються до видання матеріали про
нові підходи щодо психологічної допомоги жінкам. 

Мова: російська

17. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР / Петербургский женский центр
http://womancenter.spb.ru/

ПЖЦ — некомерційна, недержавна громадська організація. Цілі організації:
поширення ідей побудови реально рівноправного, ненасильницького світу,
що враховує в повному обсязі інтереси особистості жіночої статі; сприяння



ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА ТА КРИЗОВІ ЦЕНТРИ114

піднесенню рівня самосвідомості і самоствердження жінок; ознайомлення з
ненасильницькими методами вирішення жіночих проблем; надання соціаль�
ної, психологічної й іншої допомоги жінкам, що відчувають різноманітні
форми насильства в сім'ї і суспільстві. ПЖЦ працює за принципом "допомо�
га у самодопомозі": інформує, консультує, навчає, забезпечує моральну
підтримку. Центр ініціював створення першого в Росії державного будинку�
притулку для жінок, що постраждали від домашнього насильства.

Мова: російська, англійська

18. ПРИТУЛОК ДЛЯ ЖІНОК /  Women Safety House
http://www.womanLsafetyLhouse.org/eng/index.html

Сайт притулку для жінок і дітей у м. Подгоріце (Чорногорія) "Women Safety
House". Політика організації: розробляти стратегії існування без насильства;
підтримувати жінок у становленні їхньої економічної незалежності; заохочу�
вати їхнє залучення до жіночого руху, протистояти насильству проти жінок і
боротися за дотримання прав людини жінок; лоббіювати прийняття рішень
урядом про зміну законів і юридичних процедур на користь жінок; організо�
вувати кампанії в підтримку особистих і загальних для жінок прав. На сайті:
"Для початку", "Про нас", "Адреси", "Діяльність", "Проекти", "Преса" та ін.

Мова: англійська, сербська

19. ПРИТУЛОК "ПЕРЕХРЕСТЯ" / Crossroads Safehouse
http://www.fortnet.org/crossroads/

"Перехрестя" надає притулок і захист для жінок і дітей, що стали жертвами
насильства (на 12 осіб протягом  6 тижнів). Ціль притулку — сприяти ви�
коріненню насильства (Колорадо, США).

Мова: англійська

20. СІЗІФ / Sisyphe
http://sisyphe.levillage.org/

Сайт Sisyphe містить статті про становище жінок,  права людини, іншу ін�
формацію. Розділи: "Хроніка про все і ні про що", "Афганські жінки", "Сизиф
і свобода слова", "Жінки і релігії", "Суспільство" (численні тексти статей і
досліджень, зокрема, із проблем проституції, освіти), "Наука і технологія". 

Мова: французька

21. СЛУЖБА ПІДТРИМКИ ЖІНОК, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ 
ВІД ЗГВАЛТУВАННЯ І НАПАДУ / Rape and Assault Support Services

http://www.tiac.net/users/rass/rass.htm
Цілодобове надання допомоги жертвам сексуального насильства, у тому
числі дітям, і жертвам домашнього насильства. Надання необхідної інфор�
мації з проблеми домашнього насильства і шляхів його запобігання.

Мова: англійська
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22. СЕСТРИ / Сестры
http://www.owl.ru/win/women/sisters/index.htm
http://www.owl.ru/win/women/aiwo/Sisters.htm
http://www.doktor.ru/sisters/index.htm

Незалежний благодійний центр допомоги для жертв сексуального насильст�
ва "Сестри" (Москва) існує з 1994 року. Основні напрями діяльності: надання
допомоги жертвам сексуального насильства, "гаряча лінія", індивідуальні
очні консультації; освітні програми — інформаційні зустрічі і семінари для
молоді і підлітків з проблем сексуального насильства з метою профілакти�
ки, тренінги і стажування для регіональних служб і кризових центрів; робота
з правоохоронними органами; участь в акціях, конференціях і семінарах з
проблем насильства і захисту прав жінок; робота з засобами масової інфор�
мації з метою змінити громадську думку до тих, хто пережив сексуальне на�
сильство, створення сприятливих психологічних і правових умов для реабі�
літації жертв насильства; участь у створенні і поширенні літератури з пробле�
ми насильства над жінками. Основні розділи сайту: "Інформація про центр",
"Що потрібно знати про насильство" (опис форм насильства стосовно
жінок), "Юридична інформація" (докладний опис процедури звертання в пра�
воохоронні органи, рекомендації, телефони).

Мова: російська, англійська

23. ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД НАСИЛЬСТВА / 
Общество защиты женщин от насилия

http://www.ort.ru/hdsk_cop/voron/wom.htm
Товариство (м. Воронеж) створено для надання допомоги жінкам, що пост�
раждали від насильства: згвалтування, домашнє насильство, сексуальне до�
магання на роботі, інцест. Товариство займається реабілітацією жінок�жертв
насильства, профілактикою усіх форм насильства над жінками. Цілі: привер�
нення уваги громадськості й адміністративних структур до проблеми насиль�
ства над жінками; запобігання самогубств і ослаблення психологічного дис�
комфорту жінок, що постраждали від насильства; попередження криз у жінок�
жертв насильства; екстрена психологічна допомога жінкам, що потрапили в
складну ситуацію; контакти і обмін досвідом з аналогічними організаціями.

Мова: російська

24. ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЖІНОК / Центр поддержки женщин
http://www.viktoran.atfreeweb.com

Соціально�психологічна програма Приморського відділення добродійної като�
лицької організації "Карітас". Завдання Центру — духовна, психологічна і ма�
теріальна підтримка жінки в стані кризової вагітності та членів її сім'ї (консуль�
тації, бесіди). На сайті: "Центр", "Консультації", "Історія", "Брошури", "Газета".

Мова: російська
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УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД 

УКРАЇНСЬКА НЕУРЯДОВА НЕПРИБУТКОВА,
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, 
ЗАСНОВАНА 2000 р.

Місія Фонду — допомогти жінкам і жіночим
організаціям України відігравати активну роль 
в процесах демократизації суспільства, 
зробити внесок у рівність і справедливість,
підтримуючи просування жінок 
через надання їм фінансових можливостей.

УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД ПРАГНЕ: 

Створити ефективний і стабільний 
жіночий рух в Україні;

Підняти усвідомлення суспільством питань 
гендеру і різноманітності через освіту, 
лобіювання і дослідження;

Усунути порушення жіночих прав;

Залучити ресурси для підтримки 
жіночих ініціатив.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

вул. Артема 24 б, офіс 14,
Київ, 04053
Тел.  (+38044) 216 92 69  
Факс (+38044) 216 61 39  
Ел. пошта: uwf@uwf.kiev.ua  
http://www.uwf.kiev.ua 




