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Цю брошуру надруковано за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта 
Мотта в рамках проекту «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантно-
сті через діалог». Відповідальність за зміст брошури несе Український 
жіночий фонд. Інформація, яку представлено в брошурі, не завжди відобра-
жає погляди Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Дорогі друзі та подруги!

 У цій брошурі хочемо розповісти вам про успішні історії у рамках проекту 
«Внутрішньо переміщені особи та приймаючі громади: розбудова толерант-
ності через діалог», який був  реалізований Українським жіночим фондом у 
2018-2019 роках. Проект став історією про триєдину співпрацю  ініціативних 
груп жінок-ВПО та організацій ВПО з представниками та представницями 
приймаючих громад,  а також місцевою владою приймаючих громад.
 
 Найважливішим для нас було, аби учасниці проекту стали агентками 
змін власного життя, набули впевненості, реалізували власні ініціативи, 
зміцнили власні права ти свободи, посилили свій вплив на суспільно-полі-
тичні процеси громад, де проживають.
 
 У рамках їхньої діяльності було реалізовано більше 10 адвокаційних 
кампаній на місцевому рівні, що дозволило активісткам засвоїти інструменти 
впливу та випробувати власні знання та сили на практиці.

 У цій публікації зібрані лише окремі приклади важливих, цікавих та 
успішних проектів, підтриманих Українським жіночим фондом у 2018 році.

Український жіночий фонд



Громадська 
діяльність стала 
для мене сенсом 
життя
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 Завдяки участі в проекті «ВПО
та приймаючі громади: розбудова 
толерантності через діалог», що реалі-
зується Українським жіночим фондом 
за підтримки Фонду Чарльза Стюарта 
Мотта, Валерія Самарська розкрила в 
собі потенціал громадської діячки та 
ініціювала проект, спрямований на 
вирішення проблеми соціального 
житла для вимушено переміщених осіб, 
яким довелося шукати нову домівку на 
Харківщині.
 Ідея проекту виникла спонтанно. Коли 
до Харкова наприкінці лютого 2019 року 
приїхав Голова громадської ради при 
Міністерстві з питань 
окупованих територій та 
хотів зібрати внутрішньо 
переселених осіб, щоб 
розповісти їм про житло-
ву програму від МінТОТ, 
на зустріч з ним 
прийшли всього три 
людини. Серед них була 
і Валерія Самарська. 
«Знаючи про гостру 
потребу нових мешкан-
ців та мешканок в житлі, я не розуміла, 
чому така низька активність цільової 
аудиторії. Сказати, що це мене вразило 
– не сказати нічого», – пригадує Валерія. 
Це підштовхнуло активістку взяти на себе 
зобов'язання зібрати групу переселенців у 
мережі Facebook, щоб розповісти їм про 
можливості отримання соціального 
житла.
 Соціальне житло — це насамперед 
проект з інтеграції ВПО. Житло, яке буде 
придбане або відремонтоване за рахунок 
50-відсоткової субвенції від держави. 
Решту 50 % буде сплачено з коштів місь-
кого бюджету. Житло залишатиметься на 
балансі міста, а вразливі категорії ВПО, 
які не в змозі взяти іпотеку, будуть про-
живати в ньому до закінчення бойових дій 
та сплачувати лише комунальні послуги.
 Перше, що зробила Валерія — написа-
ла «пост гніву» у мережі. «Мене обурюва-
ло, що люди скаржаться на погане 
життя, але знайти одну чи дві години 
для зустрічі з Головою громадської ради 

при МінТОТ вони не змогли», — розпові-
дає активістка. Потім — створила групу у 
фейсбуку під назвою «Соціальне житло 
Харкова», де розповіла про можливості 
запровадження такої програми шляхом 
подачі великої кількості заяв на ім’я 
міського голови.
    Ідея просування теми соціального 
житла сформувалась у Валерії під час 
тренінгів та навчальних візитів у рамках 
підготовчого етапу проекту, а також після 
Академії адвокації, що була проведена 
Українським жіночим фондом.
 «До цих тренінгів я не бачила 
перспективи вирішення проблем грома-

ди. І взагалі не зна- ла, 
що це таке. — прига-
дує Валерія. — Що 
стосується мене осо- 
бисто, то у якийсь 
момент просто розпо-
чався процес усвідом-
лення своєї активнос-
ті. Я мріяла про волон-
терство, але малень-
ка дитина, брак кому- 
нікацій та відсут-

ність досвіду у цій сфері не давали мені 
можливості рухатись у даному напрям-
ку. Я дуже вдячна УЖФ за можливість 
навчальних візитів разом зі своїми 
дітьми. Бо нам, жінкам-переселенкам, 
дуже важко бути активними, коли ти 
ще і мама».
 За словами Валерії, найскладнішим 
було працювати із свідомістю людей. 
Мотивувати громаду, яка зневірилась у 
державній підтримці, стало особливим 
викликом. Тому першочерговим завдан-
ням адвокаційної кампанії було проінфор-
мувати внутрішньо переселених осіб про 
те, як можна скористатись своїм правом 
на отримання соціального житла. Ще 
одним не менш важливим завданням було 
зібрати заяви від ВПО на ім’я міського 
голови з проханням розробити та затвер-
дити відповідну програму з соціального 
житла.
 До ініціативи Валерії приєднались 
інші активісти та громадські організації, 
які допомогли у розповсюдженні інфор-

мації про соціальне житло, а також 
зібрати заяви від тих, хто такого житла 
потребував. Розповсюдити відповідну 
інформацію допомогли і ЗМІ. «На мій 
подив, люди активно включилися, 
пропонували допомогу та писали заяви. 
Наша команда відвідала також модуль-
не містечко та розповіла про нові 
можливості. Таким чином ми змогли 
залучити громаду до проекту», – розпо-
відає Валерія.
 Зі всіма поставленими завданнями 
Валерія та її команда впорались повністю. 
Було зібрано та передано міському голові 
Харкова 133 заяви з проханням розробити 
та затвердити програму соціального 
житла в місті, а також налагоджено 
зв'язок із органами влади. Заяви було 
розглянуто та надано письмову відповідь, 
що наразі проводиться робота з підготов-
ки пропозицій щодо створення програми 
про забезпечення соціальним житлом 
громадян, зокрема і ВПО. Було проведено 
інвентаризацію комунальної власності. 
Підсумок —  знайдено об'єкти для рекон-
струкції або відбудови. Готуються 
ремонтні проекти. У липні 2019 року 
відбулася зустріч з представником 
Харківської міської ради, відповідальним
за розробку програми з соціального 
житла. У вересні питання коштів на 
проекти мають винести на сесію міськ-ра-
ди. Ініціаторів запевнили, що мер особи-
сто опікується цією програмою.
 «Із запланованого ми реалізували 
все. Але це – тільки початок. Надалі ми 
очікуємо на створення робочої групи з 
розроблення програми соціального 
житла та включення наших активістів 
до неї», – запевняє Валерія.  
 Проте найціннішим досягненням про-
екту стали ментальні зрушення, яких 
вдалося досягти. Передусім — це активі-
зація громади. Люди почали гуртуватися 
та боротися за свої права. Згодні були 
навіть виходити на вулиці міста з мітинга-
ми. Проект вплинув і на приймаючу 
громаду. «Тепер у Харкові серед моїх 
колежанок більше представниць місце-
вої громади, ніж ВПО. Я вважаю це 
успіхом», — розповідає Валерія.
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Доступність соціального житла
для нових мешканців Харкова



 Завдяки участі в проекті «ВПО
та приймаючі громади: розбудова 
толерантності через діалог», що реалі-
зується Українським жіночим фондом 
за підтримки Фонду Чарльза Стюарта 
Мотта, Валерія Самарська розкрила в 
собі потенціал громадської діячки та 
ініціювала проект, спрямований на 
вирішення проблеми соціального 
житла для вимушено переміщених осіб, 
яким довелося шукати нову домівку на 
Харківщині.
 Ідея проекту виникла спонтанно. Коли 
до Харкова наприкінці лютого 2019 року 
приїхав Голова громадської ради при 
Міністерстві з питань 
окупованих територій та 
хотів зібрати внутрішньо 
переселених осіб, щоб 
розповісти їм про житло-
ву програму від МінТОТ, 
на зустріч з ним 
прийшли всього три 
людини. Серед них була 
і Валерія Самарська. 
«Знаючи про гостру 
потребу нових мешкан-
ців та мешканок в житлі, я не розуміла, 
чому така низька активність цільової 
аудиторії. Сказати, що це мене вразило 
– не сказати нічого», – пригадує Валерія. 
Це підштовхнуло активістку взяти на себе 
зобов'язання зібрати групу переселенців у 
мережі Facebook, щоб розповісти їм про 
можливості отримання соціального 
житла.
 Соціальне житло — це насамперед 
проект з інтеграції ВПО. Житло, яке буде 
придбане або відремонтоване за рахунок 
50-відсоткової субвенції від держави. 
Решту 50 % буде сплачено з коштів місь-
кого бюджету. Житло залишатиметься на 
балансі міста, а вразливі категорії ВПО, 
які не в змозі взяти іпотеку, будуть про-
живати в ньому до закінчення бойових дій 
та сплачувати лише комунальні послуги.
 Перше, що зробила Валерія — написа-
ла «пост гніву» у мережі. «Мене обурюва-
ло, що люди скаржаться на погане 
життя, але знайти одну чи дві години 
для зустрічі з Головою громадської ради 

при МінТОТ вони не змогли», — розпові-
дає активістка. Потім — створила групу у 
фейсбуку під назвою «Соціальне житло 
Харкова», де розповіла про можливості 
запровадження такої програми шляхом 
подачі великої кількості заяв на ім’я 
міського голови.
    Ідея просування теми соціального 
житла сформувалась у Валерії під час 
тренінгів та навчальних візитів у рамках 
підготовчого етапу проекту, а також після 
Академії адвокації, що була проведена 
Українським жіночим фондом.
 «До цих тренінгів я не бачила 
перспективи вирішення проблем грома-

ди. І взагалі не зна- ла, 
що це таке. — прига-
дує Валерія. — Що 
стосується мене осо- 
бисто, то у якийсь 
момент просто розпо-
чався процес усвідом-
лення своєї активнос-
ті. Я мріяла про волон-
терство, але малень-
ка дитина, брак кому- 
нікацій та відсут-

ність досвіду у цій сфері не давали мені 
можливості рухатись у даному напрям-
ку. Я дуже вдячна УЖФ за можливість 
навчальних візитів разом зі своїми 
дітьми. Бо нам, жінкам-переселенкам, 
дуже важко бути активними, коли ти 
ще і мама».
 За словами Валерії, найскладнішим 
було працювати із свідомістю людей. 
Мотивувати громаду, яка зневірилась у 
державній підтримці, стало особливим 
викликом. Тому першочерговим завдан-
ням адвокаційної кампанії було проінфор-
мувати внутрішньо переселених осіб про 
те, як можна скористатись своїм правом 
на отримання соціального житла. Ще 
одним не менш важливим завданням було 
зібрати заяви від ВПО на ім’я міського 
голови з проханням розробити та затвер-
дити відповідну програму з соціального 
житла.
 До ініціативи Валерії приєднались 
інші активісти та громадські організації, 
які допомогли у розповсюдженні інфор-

мації про соціальне житло, а також 
зібрати заяви від тих, хто такого житла 
потребував. Розповсюдити відповідну 
інформацію допомогли і ЗМІ. «На мій 
подив, люди активно включилися, 
пропонували допомогу та писали заяви. 
Наша команда відвідала також модуль-
не містечко та розповіла про нові 
можливості. Таким чином ми змогли 
залучити громаду до проекту», – розпо-
відає Валерія.
 Зі всіма поставленими завданнями 
Валерія та її команда впорались повністю. 
Було зібрано та передано міському голові 
Харкова 133 заяви з проханням розробити 
та затвердити програму соціального 
житла в місті, а також налагоджено 
зв'язок із органами влади. Заяви було 
розглянуто та надано письмову відповідь, 
що наразі проводиться робота з підготов-
ки пропозицій щодо створення програми 
про забезпечення соціальним житлом 
громадян, зокрема і ВПО. Було проведено 
інвентаризацію комунальної власності. 
Підсумок —  знайдено об'єкти для рекон-
струкції або відбудови. Готуються 
ремонтні проекти. У липні 2019 року 
відбулася зустріч з представником 
Харківської міської ради, відповідальним
за розробку програми з соціального 
житла. У вересні питання коштів на 
проекти мають винести на сесію міськ-ра-
ди. Ініціаторів запевнили, що мер особи-
сто опікується цією програмою.
 «Із запланованого ми реалізували 
все. Але це – тільки початок. Надалі ми 
очікуємо на створення робочої групи з 
розроблення програми соціального 
житла та включення наших активістів 
до неї», – запевняє Валерія.  
 Проте найціннішим досягненням про-
екту стали ментальні зрушення, яких 
вдалося досягти. Передусім — це активі-
зація громади. Люди почали гуртуватися 
та боротися за свої права. Згодні були 
навіть виходити на вулиці міста з мітинга-
ми. Проект вплинув і на приймаючу 
громаду. «Тепер у Харкові серед моїх 
колежанок більше представниць місце-
вої громади, ніж ВПО. Я вважаю це 
успіхом», — розповідає Валерія.
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Завдяки проекту Мотта дівчина познайо-
милась з лідерками та активістками 
Харкова, які надихають та допомагають їй 
і надалі. Разом вони запланували 
створення коаліції ВПО у Харкові.
 «Проект допоміг мені зрозуміти, що 
таке громадська діяльність. До того я 
взагалі не розуміла цих процесів. Тепер 
громадська діяльність стала сенсом 
мого життя», – вдячно підсумовує 
Валерія Самарська.



Проект відкрив 
нові двері
та показав мені,
що є над чим 
працювати

 Право внутрішньо переселених осіб 
на виборчий голос останні роки систем-
но обмежується з боку місцевих органів 
влади. Харків — не виключення.  
Змінити ситуацію вирішила Євгенія 
Ставицька, яка ініціювала адвокаційну 
кампанію «Твій голос може змінити 
країну!» у рамках проекту Українського 
жіночого фонду «ВПО та приймаючі 
громади: розбудова толерантності 
через діалог», за підтримки Фонду 
Чарльза Стюарта Мотта.
 Ідею для адвокаційної кампанії 
підказало саме життя. 2019 рік – рік 
виборів в Україні. Виборче право гаранто-
ване всім громадянам, проте внутрішньо 
переміщені особи не 
можуть ним скористати-
ся у повній мірі, зокрема 
на місцевому рівні. Свій 
намір — захищати вибор-
чі пра-
ва переселенців Харкова 
— Євгенія Ставицька 
здійснила під час участі 
у проекті УЖФ.
 На навчальних 
тренінгах, а особливо 
після тренінгу з адвока-
ції глобальна і дещо абстрактна ідея 
Євгенії перетворилась на конкретний 
план дій та набула чітких контурів: «Дяку-
ючи  співпраці та порадам наставника, 
тренера проекту УЖФ Владислава 
Кучереносова, мою ідею я змогла 
зменшити до локального, відчутного 
рівня», – розповідає Євгенія.
 За словами Євгенії, під час навчаль-
них тренінгів вона отримала ґрунтовні 
знання із реалізації адвокаційних кампа-
ній, отримала цінну методичну та інфор-
маційну підтримку від експерток та 
експертів Фонду, особливо при підготовці 
проектної заявки на отримання фінансу-
вання для розробленої адвокаційної 
кампанії.
 «Я дуже люблю вправу “Дерево при-
чин та наслідків” – використати цю 
методику для аналізу власної теми для 
мене було дуже корисним, – ділиться 
враженнями від тренінгів Євгенія. – 
Також ми приділили увагу розробці 
ключового повідомлення та аналізу 

точок входу – це те, що впливає на  
результативність комунікацій та 
адвокаційної кампанії в цілому».
    Отримавши чіткий план реалізації адво
каційної кампанії та нові знання, Євгенія 
повернулась до Харкова вмотивавана та 
натхненна, щоб продовжувати здійснюва-
ти задумане. Адвокаційна кампанія отри-
мала назву «Твій голос може змінити 
країну» та була спрямована на повноцінну 
інтеграцію внутрішньо переміщених осіб 
у громаду Харкова з просуванням віднов-
лення виборчих прав. Ще одне важливе 
завдання, яке ставила перед собою 
Євгенія в межах кампанії – включити 
переселенців до голосування у програму 

локального рівня «Гро-
мадський бюджет». 
Незважаючи на те, що 
ВПО стали частиною 
харківської громади, 
їхнє право голосу, а 
отже і впливу на місце-
вий бюджет було обме- 
женим. У минулому 
році нові мешканки та 
мешканці Харкова не 
увійшли до числа осіб, 
які мають право пода- 

вати свої проекти на міський конкурс та 
голосувати за вже представлені. Змінити 
ситуацію у цьому році — стало одним із 
пріоритетних завдань адвокаційної кам- 
панії, яка мала б пролобіювати внесення 
змін у Положення міської цільової програ-
ми «Громадський бюджет» та дозволити 
представникам ВПО брати в ній участь. 
Першим кроком кампанії став візит до 
модульного містечка у Харкові, де прожи-
ває більше ніж 200 вимушених пересе-
ленців, і проведення інформаційної 
зустрічі для підвищення виборчої спро- 
можності громади та вивчення потреб 
найбільш вразливої цільової аудиторії.
 У подальшій діяльності, зустрічах, 
консультаціях та особливо при веденні 
сторінки проекту у мережі Facebook сут-
тєва увага приділялась інформаційній 
кампанії. Кампанія здобула і своє гасло: 
«Маю право мати голос», а соціальні 
ролики з відповідним хештегом ширились 
мережею.    

 Для залучення іншої частини громади 
до проекту було ініційовано флешмоб у 
мережі із встановленням рамки проекту 
на фото профілю #яголосую, проводилися 
інформаційно-просвітницькі зустрічі, на- 
давалися консультації та поширювалися 
матеріали, інструкції із порядком зміни 
виборчої адреси у тематичних Face- 
book-групах.
 Перед зйомкою соціальних роликів, 
Євгенія та її команда провели ворк- 
шоп-тренінг із соціальної реклами, на 
якому були присутні самі ВПО та разом з 
ними розробили сценарій подальших 
соціальних роликів. До того ж, замість 
запланованої однієї відео-роботи вдалося 
відзняти та змонтувати чотири соціальних 
відео, направлених на відновлення 
виборчого права  переселенців та мобіль-
ної категорії громадян на виборах всіх 
рівнів.
 Не обійшлось і без викликів. «Ми 
зустрілися з тим, що тема ВПО вже не 
така цікава для ЗМІ, тому були деякі 
складнощі із запрошенням журналістів 
на офіційний захід — круглий стіл. Щоб 
привернути увагу ЗМІ та місцевої влади 
до проблеми обмеження виборчих прав 
ВПО, ми обрали творчий інструмент — 
законодавчий театр», — розповідає 
Євгенія.
 Команда Євгенії організувала триден-
ний воркшоп-тренінг із законодавчого 
театру, результатом якого стала поста- 
новка адвокативного перформансу та 
прем’єра на офіційному заході – НЕкруг-
лому столі «Маю право мати голос».
 «Перформансом ми передали ті 
емоції і той стан, у якому перебувають 
внутрішньо переміщені особи, кожного 
разу зустрічаючись із обмеженнями», – 
пояснює керівниця проекту Євгенія 
Ставицька.
 Окрім проведення інформаційної 
кампанії було направлено також звернен-
ня до Заступника міського голови – дирек-
тора Департаменту бюджету і фінансів 
пані Т.Д. Таукешевої щодо включення 
внутрішньо переселених осіб у програму 
«Громадський бюджет» у цьому році. А до 
участі у круглому столі команда Євгенії 
запросила відповідального за реалізацію 
цієї програми у Харкові. Конструктивне 
обговорення проблеми дозволило розро-
бити алгоритм поновлення права участі 

переселенців у програмі. Результат не 
забарився — відповідні зміни було внесе-
но до Міської цільової програми «Громад-
ський бюджет» рішенням 27 сесії Харків-
ської міської ради сьомого скликання. 
 Попереду у Євгенії більш складне 
завдання — адвокатування суттєвих змін у 
законодавстві України — ухвалення  
законопроекту № 6240, що відновив би 
виборчі права ВПО на виборах всіх рівнів.
 А ще у найближчих планах Євгенії — 
заснування громадської спілки у вигляді 
коаліції, задля подальшого впровадження 
інтеграційних процесів, адвокації та 
захисту прав осіб, що мають досвід 
переселення.
 Участь у проекті УЖФ дозволила 
Євгенії об’єднати навколо себе активних 
та цілеспрямованих представників та 
представниць ВПО, з якими вона і надалі 
планує реалізувати не один інтеграційних 
проект: «Проект відкрив нові двері та 
показав мені, що у нашому місті є ще 
так багато над чим працювати та куди 
направити наші спільні зусилля — забез-
печення соціальним та тимчасовим 
житлом,  економічна та політична 
безпека для ВПО, реалізація стратегії з 
повноцінної інтеграції ВПО у громаду у 
місті Харкові, подальша адвокація 
законопроекту 6240. Ми не зупиняємося, 
формуємо нові цілі та працюємо далі!»
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Твій голос може змінити країну!
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виборчі права ВПО на виборах всіх рівнів.
 А ще у найближчих планах Євгенії — 
заснування громадської спілки у вигляді 
коаліції, задля подальшого впровадження 
інтеграційних процесів, адвокації та 
захисту прав осіб, що мають досвід 
переселення.
 Участь у проекті УЖФ дозволила 
Євгенії об’єднати навколо себе активних 
та цілеспрямованих представників та 
представниць ВПО, з якими вона і надалі 
планує реалізувати не один інтеграційних 
проект: «Проект відкрив нові двері та 
показав мені, що у нашому місті є ще 
так багато над чим працювати та куди 
направити наші спільні зусилля — забез-
печення соціальним та тимчасовим 
житлом,  економічна та політична 
безпека для ВПО, реалізація стратегії з 
повноцінної інтеграції ВПО у громаду у 
місті Харкові, подальша адвокація 
законопроекту 6240. Ми не зупиняємося, 
формуємо нові цілі та працюємо далі!»
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Я навчилася 
досягати пози-
тивного рішення 
від представни-
ків влади

 На забезпечення соціальним жит- 
лом внутрішньо переміщених осіб, 
котрі оселилися у місті Новомосковськ, 
було спрямовано зусилля Тетяни Івани-
ці. Громадська активістка успішно запо- 
чаткувала адвокаційну кампанію в ме- 
жах проекту УЖФ за підтримки Фонду 
Мотта.
 Досі однією з найгостріших проблем 
ВПО є відсутність житла на території, 
куди були змушені виїхати сім‘ї. Така 
проблема є дуже відчутною і для громади 
Новомосковська. Тетяна Іваниця з влас- 
ного досвіду знає труднощі, з якими 
доводиться стикатися но- 
вим мешканцям та меш- 
канкам.
 Саме тому, переїхав-
ши до Новомосковська, 
вона заснувала разом з 
двома іншими жінка-
ми-переселенками грома- 
дську організацію, яка 
розпочала роботу у нап- 
рямку захисту прав ВПО, 
зокрема жінок, їх всебіч-
ної підтримки, а також 
задля поліпшення соціальної інфраструк-
тури міста.
 Під час навчальних тренінгів та зус- 
трічей з різними експертками та експер-
тами Українського жіночого фонду Тетяна 
опанувала такий дієвий інструмент як 
адвокаційна кампанія.
 «Усе, над чим ми працювали під час 
навчальних тренінгів, мало практич-
но-прикладний характер, невідірваний 
від реального життя. На мій погляд, 
навчання — це найважливіше. Бо без 
знань важко що-небудь робити.
 Усі тренінги, які я пройшла від УЖФ, 
були для мене корисними, багато чого я 
взагалі не знала. Дізналася покрокові дії 
адвокаційної кампанії, як правильно 
писати запити, ставити цілі і знаходи-
ти шляхи вирішення», — розповідає 
Тетяна.
 Не менш важливими, за словами 
Тетяни, були поїздки обміну досвідом до 
інших громад, спілкування з успішними 
жінками-лідерками — все це надихає на 

впровадження змін і у власному місті. Ще 
одна річ, якою Тетяна завдячує Жіночому 
фонду, — це можливість брати з собою у 
навчальні поїздки свою доньку, бо дитину 
не було на кого залишити. Це зробило 
участь Тетяни у проекті УЖФ можливим 
та психологічно комфортним.
 При підтримці фахівців координато-
рок проекту Тетяна розробила конкрет-
ний план власної адвокаційної кампанії, 
що отримала назву «Забезпечення тимча-
совим житлом ВПО у місті Новомос-
ковськ».
     Адвокаційна кампанія була спрямована 

передусім на те, щоб 
заохотити представни-
ків місцевого само- 
врядування реалізову-
вати Постанову Кабінету 
Міністрів № 769 від 
04.10.2017 р., що вирі- 
шило б питання со- 
ціального житла. Пос- 
та нова передбачає на- 
дання місцевим бюдже-
там субвенції з держав-
ного бюджету в розмірі 

50 відсотків вартості вторинного житла 
(або вартості будівництва), що планується 
для придбання у комунальну власність 
для подальшого надання в тимчасове 
користування ВПО. Решта половинної 
вартості сплачується з місцевого бюдже-
ту.
 Щоб активізувати та підсилити пере- 
селенців та переселенок, Тетяна та її 
команда провели правоосвітній тренінг 
для них, де розглянули їхні права та 
способи їх реалізації.
 Провідний напрямок адвокаційної 
кампанії складала взаємодія з місцевою 
владою. Діалог з керівництвом міста 
довелося старанно вибудовувати
і не завжди це було легко.
 «Багато що залежить від рішень 
місцевої влади. Завдяки знанням, отри-
маним під час тренінгів, та застосуван-
ня їх на практиці, я навчилася досягати 
позитивного рішення питання від 
представників влади», — зазначає 
Тетяна.

 Не обійшлось і без труднощів. У 
межах кампанії була запланована поїздка 
до Києва в МінТОТ для представників 
влади міста. Проте представники місце-
вих органів самоврядування відмо-
вились їхати, посилаючись на те, що вони 
не встигли розробити відповідну програ-
му на місцевому рівні. Команді Тетяни 
довелось готувати план «В» – замість 
поїздки ресурси та зусилля були спрямо-
вані на організацію вистави у форматі 
законодавчого форум-театру, на яку були 
запрошені представники Новомосковської 
міської ради: Заступник міського голови, 
Начальник фінансового управління, 
Заступник міського голови із соціального 
забезпечення, Начальник управління 
культури, а також фахівці із житлових 
питань. Діалог з владою було розпочато, 
а нагальні проблеми ВПО — озвучені у 
креативній формі.
 «Запропонована вистава була прове-
дена за підтримки та участі представ-
ниць ГО «Театр для діалогу» і висвітли-
ла проблеми внутрішньо переселених 
осіб, що потребують вирішення, а 
головне — вплинула на запрошених пред- 
ставників та представниць влади та 
змусила їх по-іншому поглянути на 
проблеми переселенців», — розповідає 
Тетяна.
 Ще одне досягнення кампанії — 
організація зустрічі з фахівцями Маріу-
польської міської ради, щоб перейняти 
позитивний досвід. У Маріуполі програма 
із соціального житла для вимушених 
переселенців успішно діє з 2017 року. 
Зустріч мала позитивний результат та 
надала розуміння команді Тетяни, як 
діяти далі, щоб успішно запустити цю 
програму і в Новомосковську. Ініціаторки 
кампанії ознайомилась із копіями розпо-
рядчих документів Програми соціаль- 
но-економічного розвитку міста, зокрема 
із порядком визначення вартості 1 кв. м. 
житла, процедурою проведення конкурсу 
на придбання житла, з порядком форму-
вання черги та розподілом житла, а також 
дізналася, яким чином закладаються 
кошти.
 Переймаючи позитивний приклад 
маріупольських колег, Тетяна Іваниця 
разом з однодумицями подала до міської 
ради Новомосковська заяву негайно 
розглянути можливість внесення до 

Програми соціально-економічного роз- 
витку міста на 2019-2020 роки коштів з 
місцевого бюджету на придбання житла 
для ВПО в розмірі 50 відсотків його варто-
сті. А ще — на найближчій сесії міської 
ради прийняти звернення до Міністерства 
з тимчасово окупованих територій на 
отриманням субвенції з державного бюд- 
жету в розмірі 50-відсоткової вартості 
житла, яке планується придбати.
 За словами Тетяни, перший успіх 
кампанії полягає в тому, що місцева 
влада почала покроково діяти: розпочали 
прийом заяв від вимушено переміщених 
осіб на отримання соціального житла, 
сформували чергу — кожного представни-
ка ВПО інформують про розгляд його 
заяви. Знайшли тимчасовий варіант вирі-
шення проблеми — почали поселяти 
вимушених переселенців в гуртожиток 
одного з міських училищ (до того постій-
но відмовляли і заселяли лише студен-
тів). Тетяну Іваницю, як керівницю орга- 
нізації включили до складу комісії з 
прийому заяв та поселенню вимушених 
переселенців у гуртожиток.
 Проте Тетяна не зупиняється на 
досягнутому та налаштована на подальшу 
активну роботу: «До жовтня цього року  
має бути розроблена та прийнята 
Програма із забезпечення ВПО соціаль-
ним житлом. Також запланована 
купівля мінімум 3-5 квартир на вторин-
ному ринку. А ще — ми плануємо досяг-
ти отримання приміщень на рекон-
струкцію із комунальної власності, щоб 
поселити там переселенців. Сподіває-
мося, що у 2020 році ми досягнемо успіху 
і найбільш вразливі сім‘ї ВПО отрима-
ють у користування соціальне житло».
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Забезпечення тимчасовим житлом
ВПО у місті Новомосковськ



 На забезпечення соціальним жит- 
лом внутрішньо переміщених осіб, 
котрі оселилися у місті Новомосковськ, 
було спрямовано зусилля Тетяни Івани-
ці. Громадська активістка успішно запо- 
чаткувала адвокаційну кампанію в ме- 
жах проекту УЖФ за підтримки Фонду 
Мотта.
 Досі однією з найгостріших проблем 
ВПО є відсутність житла на території, 
куди були змушені виїхати сім‘ї. Така 
проблема є дуже відчутною і для громади 
Новомосковська. Тетяна Іваниця з влас- 
ного досвіду знає труднощі, з якими 
доводиться стикатися но- 
вим мешканцям та меш- 
канкам.
 Саме тому, переїхав-
ши до Новомосковська, 
вона заснувала разом з 
двома іншими жінка-
ми-переселенками грома- 
дську організацію, яка 
розпочала роботу у нап- 
рямку захисту прав ВПО, 
зокрема жінок, їх всебіч-
ної підтримки, а також 
задля поліпшення соціальної інфраструк-
тури міста.
 Під час навчальних тренінгів та зус- 
трічей з різними експертками та експер-
тами Українського жіночого фонду Тетяна 
опанувала такий дієвий інструмент як 
адвокаційна кампанія.
 «Усе, над чим ми працювали під час 
навчальних тренінгів, мало практич-
но-прикладний характер, невідірваний 
від реального життя. На мій погляд, 
навчання — це найважливіше. Бо без 
знань важко що-небудь робити.
 Усі тренінги, які я пройшла від УЖФ, 
були для мене корисними, багато чого я 
взагалі не знала. Дізналася покрокові дії 
адвокаційної кампанії, як правильно 
писати запити, ставити цілі і знаходи-
ти шляхи вирішення», — розповідає 
Тетяна.
 Не менш важливими, за словами 
Тетяни, були поїздки обміну досвідом до 
інших громад, спілкування з успішними 
жінками-лідерками — все це надихає на 

впровадження змін і у власному місті. Ще 
одна річ, якою Тетяна завдячує Жіночому 
фонду, — це можливість брати з собою у 
навчальні поїздки свою доньку, бо дитину 
не було на кого залишити. Це зробило 
участь Тетяни у проекті УЖФ можливим 
та психологічно комфортним.
 При підтримці фахівців координато-
рок проекту Тетяна розробила конкрет-
ний план власної адвокаційної кампанії, 
що отримала назву «Забезпечення тимча-
совим житлом ВПО у місті Новомос-
ковськ».
     Адвокаційна кампанія була спрямована 

передусім на те, щоб 
заохотити представни-
ків місцевого само- 
врядування реалізову-
вати Постанову Кабінету 
Міністрів № 769 від 
04.10.2017 р., що вирі- 
шило б питання со- 
ціального житла. Пос- 
та нова передбачає на- 
дання місцевим бюдже-
там субвенції з держав-
ного бюджету в розмірі 

50 відсотків вартості вторинного житла 
(або вартості будівництва), що планується 
для придбання у комунальну власність 
для подальшого надання в тимчасове 
користування ВПО. Решта половинної 
вартості сплачується з місцевого бюдже-
ту.
 Щоб активізувати та підсилити пере- 
селенців та переселенок, Тетяна та її 
команда провели правоосвітній тренінг 
для них, де розглянули їхні права та 
способи їх реалізації.
 Провідний напрямок адвокаційної 
кампанії складала взаємодія з місцевою 
владою. Діалог з керівництвом міста 
довелося старанно вибудовувати
і не завжди це було легко.
 «Багато що залежить від рішень 
місцевої влади. Завдяки знанням, отри-
маним під час тренінгів, та застосуван-
ня їх на практиці, я навчилася досягати 
позитивного рішення питання від 
представників влади», — зазначає 
Тетяна.

 Не обійшлось і без труднощів. У 
межах кампанії була запланована поїздка 
до Києва в МінТОТ для представників 
влади міста. Проте представники місце-
вих органів самоврядування відмо-
вились їхати, посилаючись на те, що вони 
не встигли розробити відповідну програ-
му на місцевому рівні. Команді Тетяни 
довелось готувати план «В» – замість 
поїздки ресурси та зусилля були спрямо-
вані на організацію вистави у форматі 
законодавчого форум-театру, на яку були 
запрошені представники Новомосковської 
міської ради: Заступник міського голови, 
Начальник фінансового управління, 
Заступник міського голови із соціального 
забезпечення, Начальник управління 
культури, а також фахівці із житлових 
питань. Діалог з владою було розпочато, 
а нагальні проблеми ВПО — озвучені у 
креативній формі.
 «Запропонована вистава була прове-
дена за підтримки та участі представ-
ниць ГО «Театр для діалогу» і висвітли-
ла проблеми внутрішньо переселених 
осіб, що потребують вирішення, а 
головне — вплинула на запрошених пред- 
ставників та представниць влади та 
змусила їх по-іншому поглянути на 
проблеми переселенців», — розповідає 
Тетяна.
 Ще одне досягнення кампанії — 
організація зустрічі з фахівцями Маріу-
польської міської ради, щоб перейняти 
позитивний досвід. У Маріуполі програма 
із соціального житла для вимушених 
переселенців успішно діє з 2017 року. 
Зустріч мала позитивний результат та 
надала розуміння команді Тетяни, як 
діяти далі, щоб успішно запустити цю 
програму і в Новомосковську. Ініціаторки 
кампанії ознайомилась із копіями розпо-
рядчих документів Програми соціаль- 
но-економічного розвитку міста, зокрема 
із порядком визначення вартості 1 кв. м. 
житла, процедурою проведення конкурсу 
на придбання житла, з порядком форму-
вання черги та розподілом житла, а також 
дізналася, яким чином закладаються 
кошти.
 Переймаючи позитивний приклад 
маріупольських колег, Тетяна Іваниця 
разом з однодумицями подала до міської 
ради Новомосковська заяву негайно 
розглянути можливість внесення до 

Програми соціально-економічного роз- 
витку міста на 2019-2020 роки коштів з 
місцевого бюджету на придбання житла 
для ВПО в розмірі 50 відсотків його варто-
сті. А ще — на найближчій сесії міської 
ради прийняти звернення до Міністерства 
з тимчасово окупованих територій на 
отриманням субвенції з державного бюд- 
жету в розмірі 50-відсоткової вартості 
житла, яке планується придбати.
 За словами Тетяни, перший успіх 
кампанії полягає в тому, що місцева 
влада почала покроково діяти: розпочали 
прийом заяв від вимушено переміщених 
осіб на отримання соціального житла, 
сформували чергу — кожного представни-
ка ВПО інформують про розгляд його 
заяви. Знайшли тимчасовий варіант вирі-
шення проблеми — почали поселяти 
вимушених переселенців в гуртожиток 
одного з міських училищ (до того постій-
но відмовляли і заселяли лише студен-
тів). Тетяну Іваницю, як керівницю орга- 
нізації включили до складу комісії з 
прийому заяв та поселенню вимушених 
переселенців у гуртожиток.
 Проте Тетяна не зупиняється на 
досягнутому та налаштована на подальшу 
активну роботу: «До жовтня цього року  
має бути розроблена та прийнята 
Програма із забезпечення ВПО соціаль-
ним житлом. Також запланована 
купівля мінімум 3-5 квартир на вторин-
ному ринку. А ще — ми плануємо досяг-
ти отримання приміщень на рекон-
струкцію із комунальної власності, щоб 
поселити там переселенців. Сподіває-
мося, що у 2020 році ми досягнемо успіху 
і найбільш вразливі сім‘ї ВПО отрима-
ють у користування соціальне житло».
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Завдяки проекту Мотта дівчина познайо-
милась з лідерками та активістками 
Харкова, які надихають та допомагають їй 
і надалі. Разом вони запланували 
створення коаліції ВПО у Харкові.
 «Проект допоміг мені зрозуміти, що 
таке громадська діяльність. До того я 
взагалі не розуміла цих процесів. Тепер 
громадська діяльність стала сенсом 
мого життя», – вдячно підсумовує 
Валерія Самарська.



До мене почали 
звертатися поса-
дові особи
з сільради за 
консультаціями

 Активувати та розпочати процес 
формування жіночого активу громади, 
залучивши їхній досвід та енергію, 
вирішила Людмила Єрмак, яка почала 
активно реалізовувати свою першу 
адвокаційну кампанію завдяки участі у 
проекті Українського жіночого фонду.
 Відтоді як Людмила була змушена 
покинути рідний дім у Донецьку у 2014 
році, разом з родиною проживає в Слобо-
жанському. Особливістю громади цього 
селища є пасивність мешканців, які 
звикли покладатися у всьому на сільсько-
го голову. Трохи адаптувавшись на 
новому місці, Людмила 
помітила, що вона не 
одна така — із трудноща-
ми стикаються і інші 
переселенці, а найваж-
че тут — жінкам. Саме 
тому вирішила активно 
діяти, створивши у 2015 
році громадську органі-
зацію «У єднанні сила», 
цільовою аудиторією 
якої стали переселенки, 
а також жінки віком 45+. 
Проте, за перших спробах реалізації 
ініціатив, Людмила та її колеги зіткнулися 
із нерозумінням та супротивом — нові ідеї 
та необхідність змін було складно 
доносити до громади.
«Чоловіків взагалі складно активізува-
ти, проте й з жінками в нас не дуже 
виходило. Мій попередній досвід роботи 
з жінками переконав мене в тому, що 
активізувати громаду, яка або 
«спить», або «мріє» можна тільки якщо 
активізувати жіноцтво. Ми і раніше в 
Слобожанському робили кроки у цьому 
напрямку, але з різних причин процес 
йшов дуже повільно, а оптимізму 
ставало все менше», — пригадує Людми-
ла.
 Тому дізнавшись про можливість 
участі у проекті УЖФ, та реалізацію влас- 
ної ініціативи, Людмила не вагаючись 
вирішила використати цей шанс: «Участь 
у проекті і підтримка з боку УЖФ– це 
був шанс хоча б частково реалізувати 
давні плани щодо підвищення рівня 

активності і впливовості жінок, форму-
вання «здатності до адвокації» і, голов-
не, створення простору для об’єднання 
жінок, спілкування, навчання і реалізації 
спільних ініціатив», — розповідає 
Людмила Єрмак.
 Під час навчальних тренінгів від УЖФ, 
Людмила отримала саме ті знання, яких 
дуже потребувала — у сфері формування 
гендерної політики та реалізації адвока-
ційних кампаній. А ще — набула додатко-
вий досвід у проведенні тренінгів, 
формуванні карти потреб громади, напи- 
санні проектних заявок. Знайшла жі- 

нок-однодумиць і знач- 
но розширила коло зна- 
йомств по всій Україні. 
Особливо важливою, на 
думку Людмили, була 
можливість під час тре- 
нінгів спілкуватися з 
жінками з інших регі- 
онів та отримання ін- 
формації про унікаль- 
ний досвід діяльності 
інших організацій.
 Повернувшись додому 

та залучившись підтримкою експерток та 
експертів УЖФ, Людмила почала застосо-
вувати здобуті нові знання та досвід на 
практиці — розпочала реалізацію своєї 
першої адвокаційної кампанії «Енергію й 
досвід жінок — на користь громаді!»
 Кампанія ставила за мету активізува-
ти ресурс та вплив жіночої частини 
громади, щоб покращити якість життя у 
Слобожанському в цілому та зокрема 
жінок і дітей. Першим кроком стало 
проведення соціологічного дослідження, 
щоб зрозуміти, що саме заважає жінкам 
бути активними. Однією з вагомих 
перешкод, за даними опитування, жінки 
назвали відсутність необхідних знать. 
Саме тому Людмила та її команда провели 
три навчальних тренінги щодо інструмен-
тів громадської участі, де учасниці вчили-
ся писати запити на публічну інформацію, 
дізнались, як проводяться громадські 
слухання, обговорювали різницю між 
громадською ініціативою та громадськи-
ми слуханнями, вивчали статут Слобо-

жанської громади. А ще — розпочали 
обговорення потреб громади, розглянули 
такий інструмент, як «Драбина участі 
Харта», за якою провели аналіз своєї 
громади та усвідомили, що в їхньому 
селищі немає партнерської взаємодії між 
владою та громадою.
 Саме тому налагодження співпраці з 
місцевою владою стало ще одним важли-
вим завданням кампанії, адже сільрада 
довгий час не сприймала серйозно 
активістів та представників громадських 
організацій, а виходила з позиції “ми 
знаємо краще, що і як робити”.
 Людмила та її команда ініціювали 
діалог з місцевою владою, почали запро-
шувати на заходи проекту. Взаємодія із 
представниками влади під час проведен-
ня кампанії потроху почала налагоджува-
тись: «Після схвальних відгуків учасниць 
про тренінги, до мене почали зверта-
тися офіційні особи з сільради за 
консультаціями стосовно методики 
проведення зборів, громадських слуха- 
нь, пояснення положень Статуту ОТГ», 
— розповідає Людмила.
 Запросили керівництво селища і на 
круглий стіл. Під час якого учасниці 
підняли питання безпеки жінок у селищі. 
Зачепили і наболіле питання відсутності 
місця для реалізації громадських актив-
ностей, зокрема створення простору для 
жінок і дітей у мікрорайоні Молодіжний.
 Молодіжній — один з віддалених 
мікрорайонів селища, де проживає багато 
жінок з малечею. Дітей до школи возить 
шкільний автобус, селищний транспорт 
туди ходить нечасто, пішки ходити 
далеко та й тротуарів понад дорогою 
немає, тому мешканцям добратися до 
центру проблематично. Немає ані клубу, 
ані бібліотеки, ані місця для дозвілля. Є 
тільки невеличка амбулаторія, де є дві 
кімнати, які пустують. Час від часу 
виникла ідея використати ці кімнати для 
створення простору для жінок і дітей. 
Коли ж справа дійшла до конкретних дій, 
то знайшлась лише одна жінка, яка 
спробувала вирішити проблему. Решта 
мешканців зайняли пасивну позицію. 
Людмила розуміла, що без відкритої 
підтримки з боку інших жінок вплинути на 
владу і отримати приміщення буде майже 
неможливо. Запросила небайдужу жінку 
взяти участь у круглому столі і безпосе-

редньо звернутися до представників 
влади щодо надання приміщення під 
дозвілля. Після дискусії, під час якої і 
інші жінки висловились про необхідність 
місця, де б вони могли проводити час із 
дітьми, заступниця голови пообіцяла 
розглянути питання надання в користу-
вання жінкам і дітям селища вищезгада-
ного приміщення, що пустує.
 Завдяки зусиллям Людмили «спляча» 
Слобожанська громада почала прокида-
тись. Вдалося створити ініціативну групу 
із 12 жінок, які висловили бажання 
спільно працювати над вирішенням 
виявлених проблем та реалізовувати 
місцеві ініціативи. Влада стала більш 
готовою до діалогу з жіноцтвом. Такі 
результати проекту не можуть не радува-
ти та додають наснаги на нові суспільно 
корисні ініціативи, що планує реалізувати 
Людмила у майбутньому.
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Енергію й досвід жінок —
на користь громаді!



 Активувати та розпочати процес 
формування жіночого активу громади, 
залучивши їхній досвід та енергію, 
вирішила Людмила Єрмак, яка почала 
активно реалізовувати свою першу 
адвокаційну кампанію завдяки участі у 
проекті Українського жіночого фонду.
 Відтоді як Людмила була змушена 
покинути рідний дім у Донецьку у 2014 
році, разом з родиною проживає в Слобо-
жанському. Особливістю громади цього 
селища є пасивність мешканців, які 
звикли покладатися у всьому на сільсько-
го голову. Трохи адаптувавшись на 
новому місці, Людмила 
помітила, що вона не 
одна така — із трудноща-
ми стикаються і інші 
переселенці, а найваж-
че тут — жінкам. Саме 
тому вирішила активно 
діяти, створивши у 2015 
році громадську органі-
зацію «У єднанні сила», 
цільовою аудиторією 
якої стали переселенки, 
а також жінки віком 45+. 
Проте, за перших спробах реалізації 
ініціатив, Людмила та її колеги зіткнулися 
із нерозумінням та супротивом — нові ідеї 
та необхідність змін було складно 
доносити до громади.
«Чоловіків взагалі складно активізува-
ти, проте й з жінками в нас не дуже 
виходило. Мій попередній досвід роботи 
з жінками переконав мене в тому, що 
активізувати громаду, яка або 
«спить», або «мріє» можна тільки якщо 
активізувати жіноцтво. Ми і раніше в 
Слобожанському робили кроки у цьому 
напрямку, але з різних причин процес 
йшов дуже повільно, а оптимізму 
ставало все менше», — пригадує Людми-
ла.
 Тому дізнавшись про можливість 
участі у проекті УЖФ, та реалізацію влас- 
ної ініціативи, Людмила не вагаючись 
вирішила використати цей шанс: «Участь 
у проекті і підтримка з боку УЖФ– це 
був шанс хоча б частково реалізувати 
давні плани щодо підвищення рівня 

активності і впливовості жінок, форму-
вання «здатності до адвокації» і, голов-
не, створення простору для об’єднання 
жінок, спілкування, навчання і реалізації 
спільних ініціатив», — розповідає 
Людмила Єрмак.
 Під час навчальних тренінгів від УЖФ, 
Людмила отримала саме ті знання, яких 
дуже потребувала — у сфері формування 
гендерної політики та реалізації адвока-
ційних кампаній. А ще — набула додатко-
вий досвід у проведенні тренінгів, 
формуванні карти потреб громади, напи- 
санні проектних заявок. Знайшла жі- 

нок-однодумиць і знач- 
но розширила коло зна- 
йомств по всій Україні. 
Особливо важливою, на 
думку Людмили, була 
можливість під час тре- 
нінгів спілкуватися з 
жінками з інших регі- 
онів та отримання ін- 
формації про унікаль- 
ний досвід діяльності 
інших організацій.
 Повернувшись додому 

та залучившись підтримкою експерток та 
експертів УЖФ, Людмила почала застосо-
вувати здобуті нові знання та досвід на 
практиці — розпочала реалізацію своєї 
першої адвокаційної кампанії «Енергію й 
досвід жінок — на користь громаді!»
 Кампанія ставила за мету активізува-
ти ресурс та вплив жіночої частини 
громади, щоб покращити якість життя у 
Слобожанському в цілому та зокрема 
жінок і дітей. Першим кроком стало 
проведення соціологічного дослідження, 
щоб зрозуміти, що саме заважає жінкам 
бути активними. Однією з вагомих 
перешкод, за даними опитування, жінки 
назвали відсутність необхідних знать. 
Саме тому Людмила та її команда провели 
три навчальних тренінги щодо інструмен-
тів громадської участі, де учасниці вчили-
ся писати запити на публічну інформацію, 
дізнались, як проводяться громадські 
слухання, обговорювали різницю між 
громадською ініціативою та громадськи-
ми слуханнями, вивчали статут Слобо-

жанської громади. А ще — розпочали 
обговорення потреб громади, розглянули 
такий інструмент, як «Драбина участі 
Харта», за якою провели аналіз своєї 
громади та усвідомили, що в їхньому 
селищі немає партнерської взаємодії між 
владою та громадою.
 Саме тому налагодження співпраці з 
місцевою владою стало ще одним важли-
вим завданням кампанії, адже сільрада 
довгий час не сприймала серйозно 
активістів та представників громадських 
організацій, а виходила з позиції “ми 
знаємо краще, що і як робити”.
 Людмила та її команда ініціювали 
діалог з місцевою владою, почали запро-
шувати на заходи проекту. Взаємодія із 
представниками влади під час проведен-
ня кампанії потроху почала налагоджува-
тись: «Після схвальних відгуків учасниць 
про тренінги, до мене почали зверта-
тися офіційні особи з сільради за 
консультаціями стосовно методики 
проведення зборів, громадських слуха- 
нь, пояснення положень Статуту ОТГ», 
— розповідає Людмила.
 Запросили керівництво селища і на 
круглий стіл. Під час якого учасниці 
підняли питання безпеки жінок у селищі. 
Зачепили і наболіле питання відсутності 
місця для реалізації громадських актив-
ностей, зокрема створення простору для 
жінок і дітей у мікрорайоні Молодіжний.
 Молодіжній — один з віддалених 
мікрорайонів селища, де проживає багато 
жінок з малечею. Дітей до школи возить 
шкільний автобус, селищний транспорт 
туди ходить нечасто, пішки ходити 
далеко та й тротуарів понад дорогою 
немає, тому мешканцям добратися до 
центру проблематично. Немає ані клубу, 
ані бібліотеки, ані місця для дозвілля. Є 
тільки невеличка амбулаторія, де є дві 
кімнати, які пустують. Час від часу 
виникла ідея використати ці кімнати для 
створення простору для жінок і дітей. 
Коли ж справа дійшла до конкретних дій, 
то знайшлась лише одна жінка, яка 
спробувала вирішити проблему. Решта 
мешканців зайняли пасивну позицію. 
Людмила розуміла, що без відкритої 
підтримки з боку інших жінок вплинути на 
владу і отримати приміщення буде майже 
неможливо. Запросила небайдужу жінку 
взяти участь у круглому столі і безпосе-

редньо звернутися до представників 
влади щодо надання приміщення під 
дозвілля. Після дискусії, під час якої і 
інші жінки висловились про необхідність 
місця, де б вони могли проводити час із 
дітьми, заступниця голови пообіцяла 
розглянути питання надання в користу-
вання жінкам і дітям селища вищезгада-
ного приміщення, що пустує.
 Завдяки зусиллям Людмили «спляча» 
Слобожанська громада почала прокида-
тись. Вдалося створити ініціативну групу 
із 12 жінок, які висловили бажання 
спільно працювати над вирішенням 
виявлених проблем та реалізовувати 
місцеві ініціативи. Влада стала більш 
готовою до діалогу з жіноцтвом. Такі 
результати проекту не можуть не радува-
ти та додають наснаги на нові суспільно 
корисні ініціативи, що планує реалізувати 
Людмила у майбутньому.
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Молодь вперше 
змогла відчути 
себе активними 
творцями рідно-
го міста

 Гендерні аспекти врахування різно-
манітності потреб та інтересів жінок і 
чоловіків стали у фокусі адвокаційної 
кампанії, реалізованої в межах проекту 
«Шосткинська громада: справедливе 
врядування для жінок і чоловіків» за 
підтримки Українського жіночого фон- 
ду та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.
 Ідея проекту виникла в результаті 
співпраці між двома громадськими орга- 
нізаціями міста Шостка «Сила інтелекту» 
та «Потрібні Люди». Проект було спрямо-
вано передусім на молодь та жінок як 
найбільш незахищені групи. Поставлено 
важливу мету — зрозумі-
ти та проаналізувати 
стан молодіжної політи-
ки Шосткинської ОТГ в 
умовах децентралізації.
 Активну роль у реа- 
лізації адвокаційної кам- 
панії в межах проекту 
взяли на себе Анна 
Паршина та Валентина 
Макуха — громадські 
активістки, котрі перей- 
маються питаннями ген- 
дерної політики у своєму місті. Під час 
реалізації кампанії дівчата проявили 
лідерські якості та змогли активувати та 
залучити до кампанії молодь, яка здебіль-
шого займала пасивну позицію.
 Зусилля проекту було спрямовано на 
адвокацію інтеграції гендерного підходу в 
межах міської комплексної програми 
«Молодь міста Шостки на 2016-2020 роки» 
задля розширення можливостей жінок і 
чоловіків, дівчат і хлопців Шосткинської 
ОТГ.
 На координаційній зустрічі представ-
ництва ОМС, громадських активістів і 
молоді було складено графік проведення 
заходів кампанії. Від початку адвокацій-
ної кампанії місцем зустрічі ініціативних 
груп молоді та сектору молоді було 
обрано Центральну міську бібліотеку 
імені Льва Толстого, партнера проекту. 
Заходи проекту були відкритими для 
участі всіх бажаючих. Один із заходів був 
спрямований на організацію відпочинку 
та дозвілля в місті, чого дуже не вистача-

ло мешканцям. За словами Валентини 
Макухи, яка координувала цей напрямок 
адвокаційної кампанії, у громаді спосте-
рігалась низька активність молоді щодо 
організації свого відпочинку. Саме тому 
вони провели анкетування, щоб визначи-
ти потреби та інтереси молодих людей, а 
також організували зустрічі з лідерками 
та лідерами молодіжних осередків та 
студенством навчальних закладів міста.
 «Зустрічались за «круглим столом», 
розробляли нову концепцію програми 
«Молодь Шостки», включали в неї сучас-
ні креативні заходи. Завдяки спільним 

зусиллям молодь по- 
чала вірити в те, 
що їхня думка важ- 
лива, що їхні інтере-
си беруться до ува- 
ги, тому вони можу- 
ть змінити своє 
життя на краще», - 
розповідає Валенти-
на.
   Під час проведен- 
ня одного з круглих 
столів проекту ви- 
никла дискусія та 

активне обговорення серед представни-
ків та представниць міської влади та 
молоді тематики заходів, що проводяться 
для молоді. Під час цього обговорення 
народилась ідея провести різноманітні 
квести. Першим приводом для реалізації 
такої ідеї стало святкування Дня молоді.
 Анна Паршина зібрала команду, що 
допомогла розробити цікаві квест-станції 
по рідному місту, підготувати запитання, 
загадки, ребуси та розробити заплутані 
маршрути для команд учасниць та 
учасників. Під час святкування Дня моло- 
ді три команди виборювали першість.
 «Після нагородження призами пере- 
можниць та переможців квесту було 
багато побажань та пропозицій. Молодь 
вперше змогла відчути себе активними 
творцями життя рідного міста, зрозуміла, 
що має змогу творити простір навколо 
себе», – розповідає Анна.
 Під час реалізації проекту майже не 
було значних труднощів, всі заходи 

відбувалися за графіком із залученням 
усіх запланованих учасників. У межах 
проекту було проведено низку інформа-
ційних кампаній щодо гендерних потреб 
молоді (жінок і чоловіків, дівчат і 
хлопців) і застосування гендерного під- 
ходу у плануванні та бюджетному процесі 
громади, зокрема через регулярне прове-
дення настільної гри «Бути жінкою» для 
різних груп відвідувачів бібліотеки-парт-
нера. А також проведено два тренінги на 
гендерну тематику та фотовиставку з 
гендерної тематики до Дня матері.
 «Завдяки проекту я відчула, що ми 
змогли продемонструвати, що ВПО – це 
ресурс для громади, який можна і варто 
залучати до прийняття рішень на 
місцевому рівні. Крім того, реалізуючи 
проект, я особисто навчилась планува-
ти на кілька кроків вперед, передбачаю-
чи різні варіанти розвитку подій. Деякі 
питання, до речі, вдалося вирішити не з 
першої спроби, але, маючи в запасі 
кілька варіантів поведінки, ми все ж 
таки змогли досягти поставлених 
цілей», – зауважує Олена.  
 Результатами адвокаційної кампанії 
стала розробка рекомендацій за гендер-
ним напрямком, які були подані на 
розгляд та затвердження органам місце-
вого самоврядування. «Гендерні зміни» 
до програми «Молодь міста Шостки 
2016-2020» планується винести на сесію 
Шосткинської міської ради, що відбудеть-
ся в останньому кварталі 2019 року. А ще 
– досягнуто розуміння потреби у гендер-
ному підході до процесів управління та 
бюджетування всіх політик, зокрема 
молодіжної, в Шосткинській громаді.
 Хоча час, відведений на втілення 
адвокаційної кампанії добіг кінця, сам 
проект наразі триває. На думку Валенти-
ни, працюючи над проектом, їхня коман-
да змогла знайти активних ініціативних 
людей, які готові приділяти власний час 
та втілювати різні креативні ідеї в життя: 
«Маємо великі сподівання, що ініційова-
на нами адвокаційна кампанія стане 
каталізатором впровадження різних 
молодіжних ініціатив у нашій громаді, а 
на втілення кращих ініціатив будуть 
виділятися кошти в рамках програми 
«Молодь Шостки».
 Завдяки участі у проекті від УЖФ, 
Анна Паршина та Валентина Макуха 

здобули нові знання та навички у сфері 
громадської діяльності, розробці та 
реалізації адвокаційних програм, опану-
вали стратегічне мислення та навчилися 
працювати з картою потреб громади.
 «Для мене, як навчальні тренінги 
Жіночого фонду, так і сама участь у 
проекті, дали можливість побачити як 
добре, коли в команді об'єднуються ті, 
хто відповідають за теорію, і ті – хто 
за практику. Робота в цьому проекті 
показала мені ефективність і дієвість 
об'єднання зусиль різних людей: різних 
за родом діяльності, світоглядом, 
життєвим досвідом!», – розповідає 
Валентина.
 Олена вбачає себе в майбутньому і 
надалі залученою до активізації громади 
та громадського сектору міста. Її досвід 
став корисним і для інших активних 
мешканок та мешканців: «У 2019 році 
вперше реалізовується “Бюджет участі” в 
нашому місті. Особистим прикладом ми 
підштовхнули до участі в ньому своїх 
знайомих, які за нашої підтримки змогли 
подати сім проектів».
 «Ще одна з наших колежанок (Галина 
Москаленко) входить до складу Коорди-
наційної ради, що займається гендер-
ним питаннями в Шосткинській грома-
ді. Ми вже обговорили з нею, що на 
наступне зібрання ради вона винесе 
пропозицію щодо проведення гендерного 
аналізу всіх програм Шосткинської ОТГ. 
Я вважаю, що це буде дуже гарним 
продовженням ідеї нашого проекту!», – 
підсумовує Валентина.   
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Шосткинська громада: справедливе
врядування для жінок і чоловіків



 Гендерні аспекти врахування різно-
манітності потреб та інтересів жінок і 
чоловіків стали у фокусі адвокаційної 
кампанії, реалізованої в межах проекту 
«Шосткинська громада: справедливе 
врядування для жінок і чоловіків» за 
підтримки Українського жіночого фон- 
ду та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.
 Ідея проекту виникла в результаті 
співпраці між двома громадськими орга- 
нізаціями міста Шостка «Сила інтелекту» 
та «Потрібні Люди». Проект було спрямо-
вано передусім на молодь та жінок як 
найбільш незахищені групи. Поставлено 
важливу мету — зрозумі-
ти та проаналізувати 
стан молодіжної політи-
ки Шосткинської ОТГ в 
умовах децентралізації.
 Активну роль у реа- 
лізації адвокаційної кам- 
панії в межах проекту 
взяли на себе Анна 
Паршина та Валентина 
Макуха — громадські 
активістки, котрі перей- 
маються питаннями ген- 
дерної політики у своєму місті. Під час 
реалізації кампанії дівчата проявили 
лідерські якості та змогли активувати та 
залучити до кампанії молодь, яка здебіль-
шого займала пасивну позицію.
 Зусилля проекту було спрямовано на 
адвокацію інтеграції гендерного підходу в 
межах міської комплексної програми 
«Молодь міста Шостки на 2016-2020 роки» 
задля розширення можливостей жінок і 
чоловіків, дівчат і хлопців Шосткинської 
ОТГ.
 На координаційній зустрічі представ-
ництва ОМС, громадських активістів і 
молоді було складено графік проведення 
заходів кампанії. Від початку адвокацій-
ної кампанії місцем зустрічі ініціативних 
груп молоді та сектору молоді було 
обрано Центральну міську бібліотеку 
імені Льва Толстого, партнера проекту. 
Заходи проекту були відкритими для 
участі всіх бажаючих. Один із заходів був 
спрямований на організацію відпочинку 
та дозвілля в місті, чого дуже не вистача-

ло мешканцям. За словами Валентини 
Макухи, яка координувала цей напрямок 
адвокаційної кампанії, у громаді спосте-
рігалась низька активність молоді щодо 
організації свого відпочинку. Саме тому 
вони провели анкетування, щоб визначи-
ти потреби та інтереси молодих людей, а 
також організували зустрічі з лідерками 
та лідерами молодіжних осередків та 
студенством навчальних закладів міста.
 «Зустрічались за «круглим столом», 
розробляли нову концепцію програми 
«Молодь Шостки», включали в неї сучас-
ні креативні заходи. Завдяки спільним 

зусиллям молодь по- 
чала вірити в те, 
що їхня думка важ- 
лива, що їхні інтере-
си беруться до ува- 
ги, тому вони можу- 
ть змінити своє 
життя на краще», - 
розповідає Валенти-
на.
   Під час проведен- 
ня одного з круглих 
столів проекту ви- 
никла дискусія та 

активне обговорення серед представни-
ків та представниць міської влади та 
молоді тематики заходів, що проводяться 
для молоді. Під час цього обговорення 
народилась ідея провести різноманітні 
квести. Першим приводом для реалізації 
такої ідеї стало святкування Дня молоді.
 Анна Паршина зібрала команду, що 
допомогла розробити цікаві квест-станції 
по рідному місту, підготувати запитання, 
загадки, ребуси та розробити заплутані 
маршрути для команд учасниць та 
учасників. Під час святкування Дня моло- 
ді три команди виборювали першість.
 «Після нагородження призами пере- 
можниць та переможців квесту було 
багато побажань та пропозицій. Молодь 
вперше змогла відчути себе активними 
творцями життя рідного міста, зрозуміла, 
що має змогу творити простір навколо 
себе», – розповідає Анна.
 Під час реалізації проекту майже не 
було значних труднощів, всі заходи 

відбувалися за графіком із залученням 
усіх запланованих учасників. У межах 
проекту було проведено низку інформа-
ційних кампаній щодо гендерних потреб 
молоді (жінок і чоловіків, дівчат і 
хлопців) і застосування гендерного під- 
ходу у плануванні та бюджетному процесі 
громади, зокрема через регулярне прове-
дення настільної гри «Бути жінкою» для 
різних груп відвідувачів бібліотеки-парт-
нера. А також проведено два тренінги на 
гендерну тематику та фотовиставку з 
гендерної тематики до Дня матері.
 «Завдяки проекту я відчула, що ми 
змогли продемонструвати, що ВПО – це 
ресурс для громади, який можна і варто 
залучати до прийняття рішень на 
місцевому рівні. Крім того, реалізуючи 
проект, я особисто навчилась планува-
ти на кілька кроків вперед, передбачаю-
чи різні варіанти розвитку подій. Деякі 
питання, до речі, вдалося вирішити не з 
першої спроби, але, маючи в запасі 
кілька варіантів поведінки, ми все ж 
таки змогли досягти поставлених 
цілей», – зауважує Олена.  
 Результатами адвокаційної кампанії 
стала розробка рекомендацій за гендер-
ним напрямком, які були подані на 
розгляд та затвердження органам місце-
вого самоврядування. «Гендерні зміни» 
до програми «Молодь міста Шостки 
2016-2020» планується винести на сесію 
Шосткинської міської ради, що відбудеть-
ся в останньому кварталі 2019 року. А ще 
– досягнуто розуміння потреби у гендер-
ному підході до процесів управління та 
бюджетування всіх політик, зокрема 
молодіжної, в Шосткинській громаді.
 Хоча час, відведений на втілення 
адвокаційної кампанії добіг кінця, сам 
проект наразі триває. На думку Валенти-
ни, працюючи над проектом, їхня коман-
да змогла знайти активних ініціативних 
людей, які готові приділяти власний час 
та втілювати різні креативні ідеї в життя: 
«Маємо великі сподівання, що ініційова-
на нами адвокаційна кампанія стане 
каталізатором впровадження різних 
молодіжних ініціатив у нашій громаді, а 
на втілення кращих ініціатив будуть 
виділятися кошти в рамках програми 
«Молодь Шостки».
 Завдяки участі у проекті від УЖФ, 
Анна Паршина та Валентина Макуха 

здобули нові знання та навички у сфері 
громадської діяльності, розробці та 
реалізації адвокаційних програм, опану-
вали стратегічне мислення та навчилися 
працювати з картою потреб громади.
 «Для мене, як навчальні тренінги 
Жіночого фонду, так і сама участь у 
проекті, дали можливість побачити як 
добре, коли в команді об'єднуються ті, 
хто відповідають за теорію, і ті – хто 
за практику. Робота в цьому проекті 
показала мені ефективність і дієвість 
об'єднання зусиль різних людей: різних 
за родом діяльності, світоглядом, 
життєвим досвідом!», – розповідає 
Валентина.
 Олена вбачає себе в майбутньому і 
надалі залученою до активізації громади 
та громадського сектору міста. Її досвід 
став корисним і для інших активних 
мешканок та мешканців: «У 2019 році 
вперше реалізовується “Бюджет участі” в 
нашому місті. Особистим прикладом ми 
підштовхнули до участі в ньому своїх 
знайомих, які за нашої підтримки змогли 
подати сім проектів».
 «Ще одна з наших колежанок (Галина 
Москаленко) входить до складу Коорди-
наційної ради, що займається гендер-
ним питаннями в Шосткинській грома-
ді. Ми вже обговорили з нею, що на 
наступне зібрання ради вона винесе 
пропозицію щодо проведення гендерного 
аналізу всіх програм Шосткинської ОТГ. 
Я вважаю, що це буде дуже гарним 
продовженням ідеї нашого проекту!», – 
підсумовує Валентина.   
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Найважче 
долати зневіру 
людей

 Захист прав внутрішньо переміще-
них жінок в Скадовській громаді та 
відстоювання їхніх інтересів — стали у 
фокусі адвокаційної кампанії, яку 
розробила та успішно впровадила 
учасниця проекту Українського жіночо-
го фонду — Олена Повжик.
 У місто Скадовськ, що на Херсонщині, 
переїхало близько однієї тисячі пересе-
ленців. Поява внутрішньо переміщених 
осіб стала справжнім викликом. У більшо-
сті переселенців з’явилося враження, що 
їх не сприймає Скадовська громада та 
місцева влада. А у посадовців виникла 
хибна думка, що перемі-
щені особи скоро повер-
нуться додому і проб- 
лемні питання зникнуть 
самі собою.
 Перші кроки у вирі- 
шенні ситуації нама- 
галась зробити ініціа-
тивна група «Переселен-
ці Скадовська», з якою 
активно співпрацювала 
Олена як депутатка Ска- 
довської міської ради та членкиня ГО 
«Успішна жінка». Ініціативна група 
існувала вже понад чотири роки, але їй 
так і не вдалося достукатися до місцевої 
влади стосовно вирішення проблеми 
житла та отримання земельних ділянок 
для переселенців. Влада вперто не хотіла 
помічати нових мешканок та мешканців.
 «Завдяки цій співпраці, я познайоми-
лася з багатьма жінками-переселенка-
ми, потоваришувала, , дізналася про 
численні негаразди. Коли дізналася про 
реалізацію адвокаційної діяльності, то 
була вже готова до цієї роботи. Однак 
не вистачало навичок в написанні проек-
тів та знань з проведення саме адвока-
ційних кампаній», – пригадує Олена.
Ідея конкретного проекту виникла у 
Олени після проходження навчального 
курсу у Києві, де було отримано всі 
необхідні знання для реалізації власної 
адвокаційної кампанії: «Ми не розуміли 
різниці між юридичною кампанією та 
адвокаційною. Отримані знання під час 
навчальних тренінгів дозволили 

розібратися та перевірити знання на 
практиці. Дізналися про методи та 
способи проведення адвокаційних кампа-
ній, отримали навички написання проек-
тів.
 Першими кроками адвокаційної кам- 
панії, яку розпочала Олена разом з одно- 
думицями, стало створення ініціативної 
групи «Інформаційно-консультаційний 
центр «Усі свої» з числа жителів Скадов-
ська та нових його мешканок. Щоб краще 
зрозуміти внутрішньо переміщених осіб, 
Олена та її команда вирішили провести з 
ними ряд зустрічей. На першу фокус-гру-

пу прийшло 28 жінок, 
а також чоловіки. Під 
час дружньої розмови 
вдалось виявити не 
лише складнощі з 
жит-ловим питанням, 
а й супутні проблеми.
  Посадовці не бачили 
сенсу в залученні 
жінок з числа ВПО до 
роботи комісій та 
дорадчих органів при 

районній державній адміністрації та 
міській раді, долучати їх до процесу 
прийняття рішень в громаді. Думку нових 
мешканок ніхто не чув і не враховував. 
Чіткого алгоритму взаємодії ВПО з органа-
ми державної влади, місцевого самовря-
дування та громадських організацій не 
було. Як і не було доступу до банку даних 
осіб з числа ВПО у громадських організа-
цій.
 Стало зрозумілим — щоб зрушити цю 
скелю треба розпочинати діалог з вла- 
дою. Саме тому Олена ініціювала зустріч 
із працівниками міської ради та районної 
державної адміністрації. Усього таких 
зустрічей у різних форматах відбулося 
чотири.
 У межах розпочатого діалогу було 
проведено засідання за «круглим столом» 
за принципом «відкритого вікна» за 
участю жінок-переселенок та представ-
ників органів виконавчої влади, місцево-
го самоврядування та Громадської ради 
при районній державній адміністрації. На 
такій зустрічі жінки отримали шанс 

озвучити проблему порушення їхніх прав 
державними органами.
 Завдяки спільним зусиллям команди 
Олени — бухгалтерки Ольги Михайличен-
ко, психологині Галини Колінько та 
журналістки Наталії Гаврись — ситуацію 
для жінок-переселенок вдалося досить 
швидко змінити на краще.
 Під час кампанії було проведено 
моніторинг звернень від жінок з числа 
осіб ВПО та членів їхніх сімей до Управ-
ління праці та соціального захисту 
населення, Скадовського об`єднання 
управління Пенсійного фонду України 
Херсонської області, районного центру 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді щодо випадків припинення та 
поновлення виплати пенсії, соціальної 
допомоги, їх причин та інших соціальних 
послуг. А ще — команда Олени заручила-
ся підтримкою Скадовської міської ради 
та Скадовської районної державної 
адміністрації, звернувшись до них з 
відповідними запитами та провівши 
робочу зустріч. До того ж, було створено 
банк даних жінок та сімей ВПО, які 
проживають на території району, та 
започатковано соціальний квартирний 
облік для нових скадовчан. Наразі на 
облік стало чотири сім`ї з числа ВПО, про 
що є відповідне рішення виконкому 
Скадовської міської ради.
 Ще одним досягненням проекту стала 
розробка спільно з жінками-переселенка-
ми алгоритму взаємодії осіб ВПО з органа-
ми державної влади, місцевого самовря-
дування та громадських організацій. 
Підписано Меморандум про співпрацю 
між Ініціативною групою «Інформацій-
но-консультаційний центр «Усі свої», ГО 
ХОЦ «Успішна жінка», Скадовською 
міською радою, Скадовською районною 
державною адміністрацією та Громад-
ською радою при районній державній 
адміністрації.
 Проте Олена та її команда не збира-
ються зупинятися на досягнутому: «Важко 
долати зневіру людей до державної та 
місцевої влади. Основне і найболючіше 
питання для переселенців – забезпечен-
ня житлом — досі залишається невирі-
шеним. Маємо намір над цим працюва-
ти далі», – розповідає Олена.
 Участь у проекті Українського жіночо-
го фонду надала поштовх і для інших 

амбітних планів. Команда Олени має 
намір зареєструвати громадську організа-
цію «Інформаційно-консультаційний цен- 
тр «Усі свої» і продовжити роботу по 
реінтеграції ВПО в Скадовську громаду. 
Увійти з новою громадською організацією 
до складу Громадської ради при районній 
державній адміністрації з метою залучен-
ня жінок ВПО до процесів прийняття 
місцевих рішень. А ще — створити 
соціальне підприємництво, щоб підвищи-
ти шанси жінок-переселенок на ринку 
праці.

Успішні ІСТОРІЇ

Налагодження комунікації нових
мешканців Скадовська з місцевою владою
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 Захист прав внутрішньо переміще-
них жінок в Скадовській громаді та 
відстоювання їхніх інтересів — стали у 
фокусі адвокаційної кампанії, яку 
розробила та успішно впровадила 
учасниця проекту Українського жіночо-
го фонду — Олена Повжик.
 У місто Скадовськ, що на Херсонщині, 
переїхало близько однієї тисячі пересе-
ленців. Поява внутрішньо переміщених 
осіб стала справжнім викликом. У більшо-
сті переселенців з’явилося враження, що 
їх не сприймає Скадовська громада та 
місцева влада. А у посадовців виникла 
хибна думка, що перемі-
щені особи скоро повер-
нуться додому і проб- 
лемні питання зникнуть 
самі собою.
 Перші кроки у вирі- 
шенні ситуації нама- 
галась зробити ініціа-
тивна група «Переселен-
ці Скадовська», з якою 
активно співпрацювала 
Олена як депутатка Ска- 
довської міської ради та членкиня ГО 
«Успішна жінка». Ініціативна група 
існувала вже понад чотири роки, але їй 
так і не вдалося достукатися до місцевої 
влади стосовно вирішення проблеми 
житла та отримання земельних ділянок 
для переселенців. Влада вперто не хотіла 
помічати нових мешканок та мешканців.
 «Завдяки цій співпраці, я познайоми-
лася з багатьма жінками-переселенка-
ми, потоваришувала, , дізналася про 
численні негаразди. Коли дізналася про 
реалізацію адвокаційної діяльності, то 
була вже готова до цієї роботи. Однак 
не вистачало навичок в написанні проек-
тів та знань з проведення саме адвока-
ційних кампаній», – пригадує Олена.
Ідея конкретного проекту виникла у 
Олени після проходження навчального 
курсу у Києві, де було отримано всі 
необхідні знання для реалізації власної 
адвокаційної кампанії: «Ми не розуміли 
різниці між юридичною кампанією та 
адвокаційною. Отримані знання під час 
навчальних тренінгів дозволили 

розібратися та перевірити знання на 
практиці. Дізналися про методи та 
способи проведення адвокаційних кампа-
ній, отримали навички написання проек-
тів.
 Першими кроками адвокаційної кам- 
панії, яку розпочала Олена разом з одно- 
думицями, стало створення ініціативної 
групи «Інформаційно-консультаційний 
центр «Усі свої» з числа жителів Скадов-
ська та нових його мешканок. Щоб краще 
зрозуміти внутрішньо переміщених осіб, 
Олена та її команда вирішили провести з 
ними ряд зустрічей. На першу фокус-гру-

пу прийшло 28 жінок, 
а також чоловіки. Під 
час дружньої розмови 
вдалось виявити не 
лише складнощі з 
жит-ловим питанням, 
а й супутні проблеми.
  Посадовці не бачили 
сенсу в залученні 
жінок з числа ВПО до 
роботи комісій та 
дорадчих органів при 

районній державній адміністрації та 
міській раді, долучати їх до процесу 
прийняття рішень в громаді. Думку нових 
мешканок ніхто не чув і не враховував. 
Чіткого алгоритму взаємодії ВПО з органа-
ми державної влади, місцевого самовря-
дування та громадських організацій не 
було. Як і не було доступу до банку даних 
осіб з числа ВПО у громадських організа-
цій.
 Стало зрозумілим — щоб зрушити цю 
скелю треба розпочинати діалог з вла- 
дою. Саме тому Олена ініціювала зустріч 
із працівниками міської ради та районної 
державної адміністрації. Усього таких 
зустрічей у різних форматах відбулося 
чотири.
 У межах розпочатого діалогу було 
проведено засідання за «круглим столом» 
за принципом «відкритого вікна» за 
участю жінок-переселенок та представ-
ників органів виконавчої влади, місцево-
го самоврядування та Громадської ради 
при районній державній адміністрації. На 
такій зустрічі жінки отримали шанс 

озвучити проблему порушення їхніх прав 
державними органами.
 Завдяки спільним зусиллям команди 
Олени — бухгалтерки Ольги Михайличен-
ко, психологині Галини Колінько та 
журналістки Наталії Гаврись — ситуацію 
для жінок-переселенок вдалося досить 
швидко змінити на краще.
 Під час кампанії було проведено 
моніторинг звернень від жінок з числа 
осіб ВПО та членів їхніх сімей до Управ-
ління праці та соціального захисту 
населення, Скадовського об`єднання 
управління Пенсійного фонду України 
Херсонської області, районного центру 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді щодо випадків припинення та 
поновлення виплати пенсії, соціальної 
допомоги, їх причин та інших соціальних 
послуг. А ще — команда Олени заручила-
ся підтримкою Скадовської міської ради 
та Скадовської районної державної 
адміністрації, звернувшись до них з 
відповідними запитами та провівши 
робочу зустріч. До того ж, було створено 
банк даних жінок та сімей ВПО, які 
проживають на території району, та 
започатковано соціальний квартирний 
облік для нових скадовчан. Наразі на 
облік стало чотири сім`ї з числа ВПО, про 
що є відповідне рішення виконкому 
Скадовської міської ради.
 Ще одним досягненням проекту стала 
розробка спільно з жінками-переселенка-
ми алгоритму взаємодії осіб ВПО з органа-
ми державної влади, місцевого самовря-
дування та громадських організацій. 
Підписано Меморандум про співпрацю 
між Ініціативною групою «Інформацій-
но-консультаційний центр «Усі свої», ГО 
ХОЦ «Успішна жінка», Скадовською 
міською радою, Скадовською районною 
державною адміністрацією та Громад-
ською радою при районній державній 
адміністрації.
 Проте Олена та її команда не збира-
ються зупинятися на досягнутому: «Важко 
долати зневіру людей до державної та 
місцевої влади. Основне і найболючіше 
питання для переселенців – забезпечен-
ня житлом — досі залишається невирі-
шеним. Маємо намір над цим працюва-
ти далі», – розповідає Олена.
 Участь у проекті Українського жіночо-
го фонду надала поштовх і для інших 

амбітних планів. Команда Олени має 
намір зареєструвати громадську організа-
цію «Інформаційно-консультаційний цен- 
тр «Усі свої» і продовжити роботу по 
реінтеграції ВПО в Скадовську громаду. 
Увійти з новою громадською організацією 
до складу Громадської ради при районній 
державній адміністрації з метою залучен-
ня жінок ВПО до процесів прийняття 
місцевих рішень. А ще — створити 
соціальне підприємництво, щоб підвищи-
ти шанси жінок-переселенок на ринку 
праці.
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Це вперше, коли 
градус дискусії 
підвищився до 
такого рівня, що 
владі довелося 
відповідати

 «Кропивницький хоче купатися в 
чистій воді» — за реалізацію такої 
кампанії завзято взалася місцева акти-
вістка, учасниця проекту Українського 
жіночого фонду «Внутрішньо переміще-
ні особи та приймаючі громади: розбу-
дова толерантності через діалог» 
Ганна Макада.
 Ідея екологічного проекту Ганни 
Макади набула конкретних рис на «Акаде-
мії адвокації», яку проводив Український 
жіночий фонд. За словами Ганни, 
найбільш цінною під час навчальних 
тренінгів була інформація щодо реалізації 
адвокаційних кампаній 
та написання проектних 
заявок: «До реалізації 
проекту я не мала ні- 
якого уявлення про те, 
як розробляється сама 
концепція проектів, як 
здійснюється їхня по- 
етапна реалізація. Тре- 
нерки та тренери допо- 
могли розібратися з 
усіма нюансами. Для 
нас, вимушених пересе-
ленців, це потрібні 
навички, адже ми кожного дня спілкує-
мося із місцевою владою і маємо 
боротися за свої права», — розповідає 
Ганна.
 Повернулась Ганна додому натхнен-
на, вмотивована та з новими знаннями, 
які була готова застосувати на практиці. 
Суть адвокаційної кампанії, яку мала 
намір здійснити активістка, полягала в 
тому, щоб в цілому дослідити ситуацію з 
водоймами у місті — наскільки вони 
придатні для купання та відпочинку. До 
того ж, планувалось оприлюднення цієї 
інформації для широкої громадськості, 
щоб привернути увагу всіх відповідальних 
та зацікавлених до проблеми.
 Так вже сталося, що у Кропивницько-
му упродовж багатьох років немає офіцій-
них пляжів. Тобто ані місцева влада, ані 
суб'єкти господарювання не обтяжують 
себе турботою про якісний відпочинок 
жителів. Згідно з законодавством, всю 
відповідальність за стан пляжів повинен 

нести балансоутримувач або власник, 
забезпечивши безпечний відпочинок 
людей. Відповідні вимоги визначені 
Державними санітарними нормами і 
правилами утримання територій населе-
них пунктів. Ініціатива Ганни, власне, і 
була спрямована на те, щоб розібратися, 
чому водойми не придатні для купання і 
що в цій ситуації зобов'язана робити 
влада, щоб забезпечити право громадян 
на безпечне довкілля та чисту воду.
 Перше, що зробила Ганна на шляху до 
реалізації задуманого, — почала шукати 
однодумців та залучати до ініціативи 

небайдужих жінок 
серед вимушених пе- 
реселенців. До того 
ж, залучилась під- 
тримкою активістів 
громадської кампанії 
«Активна громада».
  Наступним кроком 
стало проведення 
інформаційно-про-
світницької кампанії 
— було розроблено та 
поширено серед на- 
селення буклет-ін-

струкцію «Як відновити права громадян 
на безпечне довкілля». Екологічні проб- 
леми міста обговорювали в креативній 
формі: «Ми провели два флешмоби на 
набережній і спілкувалися з мешканцями 
щодо екологічного права на чисту воду 
та безпечне довкілля, а також роздава-
ли буклети щодо екологічних прав 
громадян», — зазначає Ганна.
 Мешканці почали цікавитись тим, що 
відбувається, та висловили бажання, аби 
їхню річку та набережну привели до 
нормального стану.
 Паралельно Ганна разом з іншими 
еко-активістами проводили громадський 
моніторинг за виконанням природоохо-
ронного законодавства щодо використан-
ня водойм Кропивницького, річок Інгул, 
Сугоклея та санітарного стану набережної 
річки Інгул. Було надіслано звернення до 
Державної екологічної інспекції щодо 
виявлених порушень природоохоронного 
законодавства, а також зроблено інфор-
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Кропивницький хоче купатися
у чистій воді

маційний запит до місцевої влади щодо 
якості води у водоймах та можливості в 
них купатися.
 Довелося зіткнутися і з труднощами. 
Не відразу вдалося вибудувати конструк-
тивний зв'язок з місцевою владою. Ганна 
та її команда неодноразово запрошували 
представників профільних управлінь 
міської ради Кропивницького на свої 
заходи та круглий стіл, присвячений 
екологічним проблемам міста. Проте 
представники влади все ігнорували. На 
думку Ганни, причина в тому, що влада 
знає про проблеми, проте практично не 
має ані бачення, ані стратегії їх вирішен-
ня.
 Активна інформаційна кампанія та 
поширення інформації серед населення 
зробили свою справу. Про проблему 
почали говорити: і громадськість, і 
влада, і ЗМІ. «Це вперше, коли градус 
дискусії підвищився до такого рівня, що 
владі не було куди тікати від діалогу і 
довелося говорити на камеру про бачен-
ня вирішення проблеми з водоймами, 
зокрема річки Інгул», — розповідає 
Ганна.
 Особистим успіхом для самої Ганни 
Макади протягом проекту стало її профе-
сійне зростання та розвиток як громад-
ської активістки — до реалізації проекту 
вона зовсім не мала досвіду написання 
проектних заявок та реалізації адвокацій-
них кампаній. Зараз Ганна консультує 
інших жінок ВПО, виступає на різних 
громадських зібраннях та налагодила 
зв’язки з місцевою владою.
 Та Ганна не хоче зупинятися на досяг-
нутому. У найближчих планах — разом з 
однодумцями та активними мешканцями 
просувати ухвалення місцевою владою 
«Програми збереження річок Кропив-
ницького та створення безпечних 
пляжів».



 «Кропивницький хоче купатися в 
чистій воді» — за реалізацію такої 
кампанії завзято взалася місцева акти-
вістка, учасниця проекту Українського 
жіночого фонду «Внутрішньо переміще-
ні особи та приймаючі громади: розбу-
дова толерантності через діалог» 
Ганна Макада.
 Ідея екологічного проекту Ганни 
Макади набула конкретних рис на «Акаде-
мії адвокації», яку проводив Український 
жіночий фонд. За словами Ганни, 
найбільш цінною під час навчальних 
тренінгів була інформація щодо реалізації 
адвокаційних кампаній 
та написання проектних 
заявок: «До реалізації 
проекту я не мала ні- 
якого уявлення про те, 
як розробляється сама 
концепція проектів, як 
здійснюється їхня по- 
етапна реалізація. Тре- 
нерки та тренери допо- 
могли розібратися з 
усіма нюансами. Для 
нас, вимушених пересе-
ленців, це потрібні 
навички, адже ми кожного дня спілкує-
мося із місцевою владою і маємо 
боротися за свої права», — розповідає 
Ганна.
 Повернулась Ганна додому натхнен-
на, вмотивована та з новими знаннями, 
які була готова застосувати на практиці. 
Суть адвокаційної кампанії, яку мала 
намір здійснити активістка, полягала в 
тому, щоб в цілому дослідити ситуацію з 
водоймами у місті — наскільки вони 
придатні для купання та відпочинку. До 
того ж, планувалось оприлюднення цієї 
інформації для широкої громадськості, 
щоб привернути увагу всіх відповідальних 
та зацікавлених до проблеми.
 Так вже сталося, що у Кропивницько-
му упродовж багатьох років немає офіцій-
них пляжів. Тобто ані місцева влада, ані 
суб'єкти господарювання не обтяжують 
себе турботою про якісний відпочинок 
жителів. Згідно з законодавством, всю 
відповідальність за стан пляжів повинен 

нести балансоутримувач або власник, 
забезпечивши безпечний відпочинок 
людей. Відповідні вимоги визначені 
Державними санітарними нормами і 
правилами утримання територій населе-
них пунктів. Ініціатива Ганни, власне, і 
була спрямована на те, щоб розібратися, 
чому водойми не придатні для купання і 
що в цій ситуації зобов'язана робити 
влада, щоб забезпечити право громадян 
на безпечне довкілля та чисту воду.
 Перше, що зробила Ганна на шляху до 
реалізації задуманого, — почала шукати 
однодумців та залучати до ініціативи 

небайдужих жінок 
серед вимушених пе- 
реселенців. До того 
ж, залучилась під- 
тримкою активістів 
громадської кампанії 
«Активна громада».
  Наступним кроком 
стало проведення 
інформаційно-про-
світницької кампанії 
— було розроблено та 
поширено серед на- 
селення буклет-ін-

струкцію «Як відновити права громадян 
на безпечне довкілля». Екологічні проб- 
леми міста обговорювали в креативній 
формі: «Ми провели два флешмоби на 
набережній і спілкувалися з мешканцями 
щодо екологічного права на чисту воду 
та безпечне довкілля, а також роздава-
ли буклети щодо екологічних прав 
громадян», — зазначає Ганна.
 Мешканці почали цікавитись тим, що 
відбувається, та висловили бажання, аби 
їхню річку та набережну привели до 
нормального стану.
 Паралельно Ганна разом з іншими 
еко-активістами проводили громадський 
моніторинг за виконанням природоохо-
ронного законодавства щодо використан-
ня водойм Кропивницького, річок Інгул, 
Сугоклея та санітарного стану набережної 
річки Інгул. Було надіслано звернення до 
Державної екологічної інспекції щодо 
виявлених порушень природоохоронного 
законодавства, а також зроблено інфор- 16
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маційний запит до місцевої влади щодо 
якості води у водоймах та можливості в 
них купатися.
 Довелося зіткнутися і з труднощами. 
Не відразу вдалося вибудувати конструк-
тивний зв'язок з місцевою владою. Ганна 
та її команда неодноразово запрошували 
представників профільних управлінь 
міської ради Кропивницького на свої 
заходи та круглий стіл, присвячений 
екологічним проблемам міста. Проте 
представники влади все ігнорували. На 
думку Ганни, причина в тому, що влада 
знає про проблеми, проте практично не 
має ані бачення, ані стратегії їх вирішен-
ня.
 Активна інформаційна кампанія та 
поширення інформації серед населення 
зробили свою справу. Про проблему 
почали говорити: і громадськість, і 
влада, і ЗМІ. «Це вперше, коли градус 
дискусії підвищився до такого рівня, що 
владі не було куди тікати від діалогу і 
довелося говорити на камеру про бачен-
ня вирішення проблеми з водоймами, 
зокрема річки Інгул», — розповідає 
Ганна.
 Особистим успіхом для самої Ганни 
Макади протягом проекту стало її профе-
сійне зростання та розвиток як громад-
ської активістки — до реалізації проекту 
вона зовсім не мала досвіду написання 
проектних заявок та реалізації адвокацій-
них кампаній. Зараз Ганна консультує 
інших жінок ВПО, виступає на різних 
громадських зібраннях та налагодила 
зв’язки з місцевою владою.
 Та Ганна не хоче зупинятися на досяг-
нутому. У найближчих планах — разом з 
однодумцями та активними мешканцями 
просувати ухвалення місцевою владою 
«Програми збереження річок Кропив-
ницького та створення безпечних 
пляжів».
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Ми зрозуміли, 
що можемо 
контролювати 
владу

 Участь у проекті Українського 
жіночого фонду «Внутрішньо перемі-
щені особи та приймаючі громади: 
розбудова толерантності через діалог» 
допомогла Олени Сітнікової розкрити 
лідерські якості, розпочати свою першу 
адвокаційну кампанію з екологічної 
тематики та усвідомити своє бажання 
займатися громадською діяльністю і 
надалі.
 Олена стала однією із учасниць 
навчальних тренінгів, що проводив 
Жіночий фонд у рамках проекту. Інфор-
мація з планування та реалізації адвока-
ційних кампаній була 
для неї новою та 
найбільш корисною: 
«Під час Академії адво- 
кації було системно 
розкрито тему, що 
означає адвокаційна ро- 
бота. У доступній фор- 
мі були пояснені складні 
речі, а головне, інфор-
мація, яку ми отрима-
ли, є практичною та 
близькою до реалій життя. Все можна 
застосувати на практиці», — розповідає 
Олена.
 Під час навчальних візитів було 
створено простір для обміну досвідом 
учасниць з різних міст та регіонів країни, 
спілкування з жінками-лідерками — це 
все надихнуло Олену на ідею власної 
адвокаційної кампанії — допомогти селу 
Могутньому, яке для Олени є приймаю-
чою громадою, позбутися сміття.
 Маючи досвід внутрішнього пересе-
лення через військові дії на сході країни, 
Олені важливо було знайти своє місце у 
новій громаді. Цілеспрямованість та 
небайдужість до проблем громади 
швидко викликали почуття поваги до 
Олени місцевих жителів — вони почали 
прислухатися до її думки та вбачати в ній 
лідерку, яка може повести за собою.
 Першими кроками в реалізації проек-
ту стало рішення зібрати активних жінок, 
яких у селі більше, та знайти приміщен-
ня, де можна було збиратися та обгово-
рювати, коригувати план дій. Активні 

жінки знайшлися і разом з Оленою 
започаткували ініціативну групу “Активна 
селянка”, яка згодом переросла в постій-
но-діючий клуб.
 До важливих завдань кампанії також 
належало налагодити гарну комунікацію з 
сільським головою, депутатами та актив-
ними односельчанами, аби змінити 
уявлення про обходження зі сміттям і 
ставлення до стану території – чистоти, 
охайності, благоустрою.
 Ідея Олени зробити село чистим та 
безпечним для життя, а в стратегічній 
перспективі привабливим для зеленого 

туризму, сподобалась 
мешканцям. Проте із 
екологічною свідомі-
стю жителів довелось 
працювати — для 
цього Олена запусти-
ла інформаційно-про-
світницьку кампанію 
з інформування про 
екологічні права 
громади, щоб зроби-
ти проблеми збору 

сміття та відсутності сміттєзва-
лища видимою.     
 Практично кожна сім'я отримала 
інформаційні буклети, де коротко йшла 
мова про переваги чистих територій та 
роздільного сортування сміття. Також 
було поширено різні емблеми на еколо-
гічну тематику. Проблему сміття на селі 
обговорювали в неформальному спілку-
ванні з різними мешканцями.
 Знаннями, отриманими під час 
навчальних тренінгів УЖФ, Олена радо 
поділилась на власних тренінгах, які 
провела для своєї громади. У тренінгах 
взяли участь всі бажаючі: молодь, активні 
громадяни, вчителі, працівники виконко-
му, бібліотекарі та працівники будинку 
культури, а також активні пенсіонерки та 
пенсіонери. Долучився і сільський 
голова. Говорили про екологічні права та 
шляхи їх відстоювання, а також як писати 
запит на інформацію та впливати на 
рішення влади.
 «Більшість учасниць та учасників 
вперше зрозуміли, що вони можуть 

контролювати владу, наприклад через 
інформаційні запити, що мають право 
ознайомитися з проектами рішень і 
рішеннями сесій», — розповідає Олена.
 Початкова ідея адвокаційної кампанії 
фокусувалась на спонуканні місцевої 
влади виділити земельну ділянку під 
сміттєзвалище. Під час реалізації кампа-
нії з'ясувалось, що ще в 2014 році таку 
ділянку розміром у 1,5 га було виділено. 
Рішення не було оприлюднене, а саме 
сміттєзвалище не обладнане, тому 
мешканці Могутнього про це і не знали. 
Тому фокус кампанії було зміщено та 
спрямовано на те, щоб зобов'язати місце-
ву владу облаштувати ділянку, зробити 
сміттєзвалище функціональним та 
налагодити систему вивезення сміття.
 Ініціативна група провела декілька 
зустрічей з сільським головою та надісла-
ла запит на інформацію на отримання 
рішення сільради стосовно виділення 
земельної ділянки під сміттєзвалище. 
Після чого отриману інформацію було 
оприлюднено.
Мешканці Могутнього зрозуміли, що 
можуть впливати на рішення влади та 
вимагати необхідних змін, відстоюючи 
свої права. За словами Любові Лук'янце-
вої, координаторки проекту в області, у 
таких внутрішніх змінах мешканців 
велика заслуга Олени Сітнікової, яка 
доклала чимало зусиль, щоб ці зміни 
відбулися.
 У подальшій перспективі Олена 
планує займатися особисто вивезенням 
сортованого сміття, найактивніших 
мешканців заохочувати невеликими 
подарунками та мотиваційними речами. А 
клуб «Активна селянка» планує і в 
подальшому проводити екологічну 
просвіту щодо проблемних питань – 
сміття, водойми, лісонасадження тощо.
 «Ми будемо продовжувати і надалі 
роботу з населенням. Плануємо встано-
вити сучасні контейнери в селі. Нам 
допомагають місцеві фермери, мешкан-
ці села. Контролюємо роботу сільської 
ради, вимагаємо від неї реєстрації 
сміттєзвалища», — уточнює Олена.
 Успіх проекту полягає і в тому, що 
вдалося активізувати громаду та створити 
коло активних людей. Для Олени Сітніко-
вої участь у проекті стала ще й стартом до 
ідеї підприємництва, а також ролі 
громадської активістки та лідерки 
громадської думки.
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Екологічна просвіта та покращення життя
приймаючої громади



 Участь у проекті Українського 
жіночого фонду «Внутрішньо перемі-
щені особи та приймаючі громади: 
розбудова толерантності через діалог» 
допомогла Олени Сітнікової розкрити 
лідерські якості, розпочати свою першу 
адвокаційну кампанію з екологічної 
тематики та усвідомити своє бажання 
займатися громадською діяльністю і 
надалі.
 Олена стала однією із учасниць 
навчальних тренінгів, що проводив 
Жіночий фонд у рамках проекту. Інфор-
мація з планування та реалізації адвока-
ційних кампаній була 
для неї новою та 
найбільш корисною: 
«Під час Академії адво- 
кації було системно 
розкрито тему, що 
означає адвокаційна ро- 
бота. У доступній фор- 
мі були пояснені складні 
речі, а головне, інфор-
мація, яку ми отрима-
ли, є практичною та 
близькою до реалій життя. Все можна 
застосувати на практиці», — розповідає 
Олена.
 Під час навчальних візитів було 
створено простір для обміну досвідом 
учасниць з різних міст та регіонів країни, 
спілкування з жінками-лідерками — це 
все надихнуло Олену на ідею власної 
адвокаційної кампанії — допомогти селу 
Могутньому, яке для Олени є приймаю-
чою громадою, позбутися сміття.
 Маючи досвід внутрішнього пересе-
лення через військові дії на сході країни, 
Олені важливо було знайти своє місце у 
новій громаді. Цілеспрямованість та 
небайдужість до проблем громади 
швидко викликали почуття поваги до 
Олени місцевих жителів — вони почали 
прислухатися до її думки та вбачати в ній 
лідерку, яка може повести за собою.
 Першими кроками в реалізації проек-
ту стало рішення зібрати активних жінок, 
яких у селі більше, та знайти приміщен-
ня, де можна було збиратися та обгово-
рювати, коригувати план дій. Активні 

жінки знайшлися і разом з Оленою 
започаткували ініціативну групу “Активна 
селянка”, яка згодом переросла в постій-
но-діючий клуб.
 До важливих завдань кампанії також 
належало налагодити гарну комунікацію з 
сільським головою, депутатами та актив-
ними односельчанами, аби змінити 
уявлення про обходження зі сміттям і 
ставлення до стану території – чистоти, 
охайності, благоустрою.
 Ідея Олени зробити село чистим та 
безпечним для життя, а в стратегічній 
перспективі привабливим для зеленого 

туризму, сподобалась 
мешканцям. Проте із 
екологічною свідомі-
стю жителів довелось 
працювати — для 
цього Олена запусти-
ла інформаційно-про-
світницьку кампанію 
з інформування про 
екологічні права 
громади, щоб зроби-
ти проблеми збору 

сміття та відсутності сміттєзва-
лища видимою.     
 Практично кожна сім'я отримала 
інформаційні буклети, де коротко йшла 
мова про переваги чистих територій та 
роздільного сортування сміття. Також 
було поширено різні емблеми на еколо-
гічну тематику. Проблему сміття на селі 
обговорювали в неформальному спілку-
ванні з різними мешканцями.
 Знаннями, отриманими під час 
навчальних тренінгів УЖФ, Олена радо 
поділилась на власних тренінгах, які 
провела для своєї громади. У тренінгах 
взяли участь всі бажаючі: молодь, активні 
громадяни, вчителі, працівники виконко-
му, бібліотекарі та працівники будинку 
культури, а також активні пенсіонерки та 
пенсіонери. Долучився і сільський 
голова. Говорили про екологічні права та 
шляхи їх відстоювання, а також як писати 
запит на інформацію та впливати на 
рішення влади.
 «Більшість учасниць та учасників 
вперше зрозуміли, що вони можуть 

контролювати владу, наприклад через 
інформаційні запити, що мають право 
ознайомитися з проектами рішень і 
рішеннями сесій», — розповідає Олена.
 Початкова ідея адвокаційної кампанії 
фокусувалась на спонуканні місцевої 
влади виділити земельну ділянку під 
сміттєзвалище. Під час реалізації кампа-
нії з'ясувалось, що ще в 2014 році таку 
ділянку розміром у 1,5 га було виділено. 
Рішення не було оприлюднене, а саме 
сміттєзвалище не обладнане, тому 
мешканці Могутнього про це і не знали. 
Тому фокус кампанії було зміщено та 
спрямовано на те, щоб зобов'язати місце-
ву владу облаштувати ділянку, зробити 
сміттєзвалище функціональним та 
налагодити систему вивезення сміття.
 Ініціативна група провела декілька 
зустрічей з сільським головою та надісла-
ла запит на інформацію на отримання 
рішення сільради стосовно виділення 
земельної ділянки під сміттєзвалище. 
Після чого отриману інформацію було 
оприлюднено.
Мешканці Могутнього зрозуміли, що 
можуть впливати на рішення влади та 
вимагати необхідних змін, відстоюючи 
свої права. За словами Любові Лук'янце-
вої, координаторки проекту в області, у 
таких внутрішніх змінах мешканців 
велика заслуга Олени Сітнікової, яка 
доклала чимало зусиль, щоб ці зміни 
відбулися.
 У подальшій перспективі Олена 
планує займатися особисто вивезенням 
сортованого сміття, найактивніших 
мешканців заохочувати невеликими 
подарунками та мотиваційними речами. А 
клуб «Активна селянка» планує і в 
подальшому проводити екологічну 
просвіту щодо проблемних питань – 
сміття, водойми, лісонасадження тощо.
 «Ми будемо продовжувати і надалі 
роботу з населенням. Плануємо встано-
вити сучасні контейнери в селі. Нам 
допомагають місцеві фермери, мешкан-
ці села. Контролюємо роботу сільської 
ради, вимагаємо від неї реєстрації 
сміттєзвалища», — уточнює Олена.
 Успіх проекту полягає і в тому, що 
вдалося активізувати громаду та створити 
коло активних людей. Для Олени Сітніко-
вої участь у проекті стала ще й стартом до 
ідеї підприємництва, а також ролі 
громадської активістки та лідерки 
громадської думки.

18

Успішні ІСТОРІЇ
Кр

оп
ив

ни
ць

ки
й

іс
то

ря
 в

ос
ьм

а



Успішні ІСТОРІЇ

19

участь у проекті 
дала поштовх до 
просування 
системних змін

 Захист прав жінок, що потерпають 
від домашнього насильства, став у 
фокусі адвокаційної кампанії Тетяни 
Вакулич, Ірини Зиміної та Світлани 
Дмитрієвої — учасниць проекту Україн-
ського жіночого фонду «Внутрішньо 
переміщені особи та приймаючі грома-
ди: розбудова толерантності через 
діалог».
 Громадська діяльність для Тетяна, 
Ірини та Світлани стала новою сферою 
професійної реалізації, після того як 
дівчата, тікаючи від 
війни, переїхали на 
Вінниччину. Так стало-
ся, що у колі спілкуван-
ня кожної, були знайомі 
жінки, в родинах яких 
коїлося насильство.  
 «До Вінниці я переї- 
хала з Луганська, де 
працювала у сфері рек- 
ламних послуг, а про 
громадську діяльність 
навіть і не чула. У 
Вінниці я почала допомагати таким же 
людям, як і я, людям, які втекли від 
війни. Приходили і жінки, які зіштовхну-
лись із насильством в сім'ї. Я щиро 
співчувала, але єдине, що була в змозі 
зробити — перенаправити до організа-
цій, які мали більше знань у темі 
протидії домашньому насильству. Це 
ще добре, що я знала, що існують такі 
організації. На цьому моя участь 
закінчувалась», — пригадує Світлана.
 За словами Тетяни Вакулич, дівчата 
та жінки продовжують терпіти принижен-
ня, насилля та біль, отримують фізичне 
та психологічне травмування, оскільки не 
знають, куди звертатися та бояться, що 
їхні історії набудуть розголосу, або будуть 
публічно осміяними.
 У Тетяни Вакулич, Ірини Зиміної та 
Світлани Дмитрієвої виникла ідея, 
об'єднати зусилля та створити проект, 
який би допоміг привернути увагу до 
теми домашнього насильства в регіоні та 
сприяв би вирішенню цієї проблеми. Ідея 

проведення саме адвокаційної кампанії — 
з'явилась після участі в «Академії адвока-
ції», організованої Українським жіночим 
фондом.
 «Навчальні тренінги дозволили пра- 
вильно вибудувати логіку проекту — від 
чіткого опису проблематики до пошуку 
шляхів рішення. Вдалося розібратися із 
специфікою проведення адвокаційних 
кампаній та підготувати проектв» — 
розповідає Ірина.
 За словами Світлани, участь у Школі 

адвокації стала моти- 
ватором для її по- 
дальших дій: «До 
участі в Школі я 
мала лише загальне 
уявлення, що таке 
адвокаційна кампа-
нія і вважала, що 
змінити щось під 
силу тільки досвід-
ченим та потужним 
громадським органі-
заціям, які мають 

багаторічний досвід. Тренер Владислав 
Кучереносов дуже доступно пояснив, що 
таке адвокаційна кампанія, ключове 
повідомлення, «мішені» адвокації, як 
складати план адвокаційної кампанії та 
залучати союзників та партнерів, 
розглянув з нами практичні приклади. 
Це все надихнуло мене повірити і у 
власні сили».
 Після навчання дівчата спільно 
вирішили, що їхня адвокаційна кампанія 
буде містити дві складові — соціальне 
дослідження та безпосередньо саму 
адвокацію, спрямовану на просування 
змін алгоритмів надання послуг профі-
лактики насильства щодо жінок та дівчат 
у Вінницькій ОТГ.
 Одна із важливих цілей соціологічно-
го дослідження як першого етапу проекту 
— зрозуміти, чи знають жінки Вінниччини 
про новий Закон України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству» і 
як він застосовується відповідальними 
установами на практиці, куди звертатися 

в ситуаціях насильства та взагалі, які є 
потреби в цьому контексті. Окрім анкету-
вання також зроблені інформаційні запи- 
ти до відповідних владних структур та 
проведена фокус-групова дискусія. На 
основі результатів підготовано рекомен-
дації  для органів місцевого самовряду-
вання, зокрема — Департаменту соціаль-
ної політики Вінницької міської ради та 
Департаменту соціальної та молодіжної 
політики Вінницької облдержадміністра-
ції щодо удосконалення системи поши- 
рення інформації серед жінок про відпо-
відний Закон. У найближчих планах — 
проведення круглого столу із залученням 
представників влади, щоб разом шукати 
шляхи вирішення проблеми та вибудува-
ти співпрацю за цим напрямком.
 Розуміння того, з чим конкретно 
доводиться мати справу, безпосередня 
робота з дівчатами та жінками, які опини-
лися в скрутних ситуаціях, — важливий 
етап проекту, що потребув часу.
 «У процесі реалізації проекту я 
зіштовхнулась із страхом жінок говори-
ти на цю тему. На жаль, більшість не 
знають про свої права і бояться 
боротися за справедливість, навіть 
коли це стосується їхньої безпеки та 
життя. Також під час реалізації проек-
ту ми з'ясували, що жінки не довіряють 
органам влади, коли йдеться про 
насильство в сім'ї», — ділиться спостере-
женнями Тетяна.
 Участь у проекті відкрила ще один 
напрямок діяльності для організації 
Світлани Дмитрієвої  – це захист прав 
жінок, а також просвітницько-інформа-
ційна робота щодо  проблем домашнього 
насильства та насильства щодо жінок: 
«Коли розпочала роботу по проекту, була 
вражена масштабом проблеми домашньо-
го насильства та реакції дівчат та жінок. 
Багато з них не хочуть спілкуватись на цю 
тему, відводять очі, немов ми говоримо 
про щось соромне. Зустрічалась байду-
жість, вислови «що твориться у родині, те 
діло родини», «самі винні» і тому подіб-
не».
 Попереду амбітне завдання — лобію-
вання прийняття рішення про затвер-
дження алгоритму надання послуг 
соціальними службами Вінницької облас-
ті. Цією частиною проекту опікуються 
Тетяна Вакулич та Ірина Зиміна, які 

переконані, що затвердження такого 
алгоритму дозволить суттєво змінити 
ситуацію на краще та підвищити якість 
соціальних послуг: «Наше завдання — 
щоб кожна жінка змогла знайти в собі 
сили відстоювати своє право на безпеку 
та не боятися бути осміяною. Протидія 
домашньому насильству — це не тема 
одного проекту, це довготривала 
робота. Тут важливі системні зміни, 
зокрема і в якості надання соціальних 
послуг таким жінкам. Над цим ми і 
будемо працювати далі».
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Зміна алгоритму надання послуг щодо
профілактики насильства щодо жінок
та дівчат у Вінницькій ОТГ
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 Участь у проекті Українського 
жіночого фонду «Внутрішньо перемі-
щені особи та приймаючі громади: 
розбудова толерантності через діалог» 
допомогла Олени Сітнікової розкрити 
лідерські якості, розпочати свою першу 
адвокаційну кампанію з екологічної 
тематики та усвідомити своє бажання 
займатися громадською діяльністю і 
надалі.
 Олена стала однією із учасниць 
навчальних тренінгів, що проводив 
Жіночий фонд у рамках проекту. Інфор-
мація з планування та реалізації адвока-
ційних кампаній була 
для неї новою та 
найбільш корисною: 
«Під час Академії адво- 
кації було системно 
розкрито тему, що 
означає адвокаційна ро- 
бота. У доступній фор- 
мі були пояснені складні 
речі, а головне, інфор-
мація, яку ми отрима-
ли, є практичною та 
близькою до реалій життя. Все можна 
застосувати на практиці», — розповідає 
Олена.
 Під час навчальних візитів було 
створено простір для обміну досвідом 
учасниць з різних міст та регіонів країни, 
спілкування з жінками-лідерками — це 
все надихнуло Олену на ідею власної 
адвокаційної кампанії — допомогти селу 
Могутньому, яке для Олени є приймаю-
чою громадою, позбутися сміття.
 Маючи досвід внутрішнього пересе-
лення через військові дії на сході країни, 
Олені важливо було знайти своє місце у 
новій громаді. Цілеспрямованість та 
небайдужість до проблем громади 
швидко викликали почуття поваги до 
Олени місцевих жителів — вони почали 
прислухатися до її думки та вбачати в ній 
лідерку, яка може повести за собою.
 Першими кроками в реалізації проек-
ту стало рішення зібрати активних жінок, 
яких у селі більше, та знайти приміщен-
ня, де можна було збиратися та обгово-
рювати, коригувати план дій. Активні 

жінки знайшлися і разом з Оленою 
започаткували ініціативну групу “Активна 
селянка”, яка згодом переросла в постій-
но-діючий клуб.
 До важливих завдань кампанії також 
належало налагодити гарну комунікацію з 
сільським головою, депутатами та актив-
ними односельчанами, аби змінити 
уявлення про обходження зі сміттям і 
ставлення до стану території – чистоти, 
охайності, благоустрою.
 Ідея Олени зробити село чистим та 
безпечним для життя, а в стратегічній 
перспективі привабливим для зеленого 

туризму, сподобалась 
мешканцям. Проте із 
екологічною свідомі-
стю жителів довелось 
працювати — для 
цього Олена запусти-
ла інформаційно-про-
світницьку кампанію 
з інформування про 
екологічні права 
громади, щоб зроби-
ти проблеми збору 

сміття та відсутності сміттєзва-
лища видимою.     
 Практично кожна сім'я отримала 
інформаційні буклети, де коротко йшла 
мова про переваги чистих територій та 
роздільного сортування сміття. Також 
було поширено різні емблеми на еколо-
гічну тематику. Проблему сміття на селі 
обговорювали в неформальному спілку-
ванні з різними мешканцями.
 Знаннями, отриманими під час 
навчальних тренінгів УЖФ, Олена радо 
поділилась на власних тренінгах, які 
провела для своєї громади. У тренінгах 
взяли участь всі бажаючі: молодь, активні 
громадяни, вчителі, працівники виконко-
му, бібліотекарі та працівники будинку 
культури, а також активні пенсіонерки та 
пенсіонери. Долучився і сільський 
голова. Говорили про екологічні права та 
шляхи їх відстоювання, а також як писати 
запит на інформацію та впливати на 
рішення влади.
 «Більшість учасниць та учасників 
вперше зрозуміли, що вони можуть 

контролювати владу, наприклад через 
інформаційні запити, що мають право 
ознайомитися з проектами рішень і 
рішеннями сесій», — розповідає Олена.
 Початкова ідея адвокаційної кампанії 
фокусувалась на спонуканні місцевої 
влади виділити земельну ділянку під 
сміттєзвалище. Під час реалізації кампа-
нії з'ясувалось, що ще в 2014 році таку 
ділянку розміром у 1,5 га було виділено. 
Рішення не було оприлюднене, а саме 
сміттєзвалище не обладнане, тому 
мешканці Могутнього про це і не знали. 
Тому фокус кампанії було зміщено та 
спрямовано на те, щоб зобов'язати місце-
ву владу облаштувати ділянку, зробити 
сміттєзвалище функціональним та 
налагодити систему вивезення сміття.
 Ініціативна група провела декілька 
зустрічей з сільським головою та надісла-
ла запит на інформацію на отримання 
рішення сільради стосовно виділення 
земельної ділянки під сміттєзвалище. 
Після чого отриману інформацію було 
оприлюднено.
Мешканці Могутнього зрозуміли, що 
можуть впливати на рішення влади та 
вимагати необхідних змін, відстоюючи 
свої права. За словами Любові Лук'янце-
вої, координаторки проекту в області, у 
таких внутрішніх змінах мешканців 
велика заслуга Олени Сітнікової, яка 
доклала чимало зусиль, щоб ці зміни 
відбулися.
 У подальшій перспективі Олена 
планує займатися особисто вивезенням 
сортованого сміття, найактивніших 
мешканців заохочувати невеликими 
подарунками та мотиваційними речами. А 
клуб «Активна селянка» планує і в 
подальшому проводити екологічну 
просвіту щодо проблемних питань – 
сміття, водойми, лісонасадження тощо.
 «Ми будемо продовжувати і надалі 
роботу з населенням. Плануємо встано-
вити сучасні контейнери в селі. Нам 
допомагають місцеві фермери, мешкан-
ці села. Контролюємо роботу сільської 
ради, вимагаємо від неї реєстрації 
сміттєзвалища», — уточнює Олена.
 Успіх проекту полягає і в тому, що 
вдалося активізувати громаду та створити 
коло активних людей. Для Олени Сітніко-
вої участь у проекті стала ще й стартом до 
ідеї підприємництва, а також ролі 
громадської активістки та лідерки 
громадської думки.
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Переселенці — 
не тягар,
а — важливий 
ресурс

 Активізувати жінок як важливий 
ресурс громади, що був у селі Станіс-
лав абсолютно не задіяним, поставила 
собі за мету Олена Скворцова — учасни-
ця проекту Українського жіночого 
фонду.
 Раніше Олена ніколи не займалася 
громадською діяльністю. Сферою її 
професійних інтересів були виробнича та 
підприємницька діяльність. Переїхавши 
на Херсонщину, тікаючи від війні на 
сході, вона вирішила започаткувати на 
новому місці власну справу — швейне 
підприємство. Щоб зрозуміти, чи буде 
бізнес успішним і чи 
знайде вона необхідних 
працівниць з відповід-
ною кваліфікацією, 
почала збирати інфор-
мацію про жінок села, 
яких би потенційно така 
робота могла б зацікави-
ти. Коли розпочала 
пошуки — скільки є 
жінок, якого віку, з якою 
освітою — нічого не знайшла. Це і 
підштовхнуло Олену краще розібратися в 
гендерних аспектах приймаючої громади.
 На той час Олена вже співпрацювала з 
Українським жіночим фондом в межах 
іншого проекту — із започаткування 
бізнесу для ВПО. Завдяки чому дізналась 
про можливість взяти участь у навчальних 
тренінгах з розробки адвокаційних кампа-
ній і за проектом  «Внутрішньо переміще-
ні особи та приймаючі громади: розбудо-
ва толерантності через діалог».
 Під час тренінгів, спілкуючись з 
колежанками з інших регіонів та обміню-
ючись досвідом одна з одною, знайомля-
чись із нюансами розробки та реалізації 
адвокаційних кампаній та успішними 
прикладами, Олена конкретизувала і 
власну ідею з посилення спроможності 
жінок свого села. Результатом навчаль-
них візитів стала розроблена концепція 
адвокаційної кампанії, яку Олена Сквор-
цова почала втілювати у життя по повер-
ненню додому.
 Відправною точкою адвокаційної 
кампанії стала робота над розробкою 

гендерного портрету громади. Зібрана 
інформація послужить у майбутньому 
доказовою базою для подолання гендер-
них розривів у громаді та дозволить 
зробити проблему необхідності врахуван-
ня гендерного компоненту при розробці 
місцевих програм та заходів актуальною 
та видимою, а також надасть можливість 
в цілому покращити становище жінок у 
сільської місцевості.
 «Чоловіки у більшості випадків 
їдуть на заробітки, а жінки вимушені 
сидіти вдома, оскільки роботи на селі 
немає. Я подумала, що якщо створити 

гендерний портрет на- 
шої громади, то така 
інформація зможе зна- 
добитись у майбут-
ньому і іншим охо- чим 
започаткувати підпри-
ємства — вони мати-
муть вже готову ін- 
формацію про можли-
вості жінок Станіслав-
ської ОТГ», — розпові-

дає Олена.
 Важливим кроком у впровадженні 
кампанії стало підписання меморандуму 
про співпрацю з місцевою владою, яка 
активно сприяла проекту. Олена разом з 
однодумцями ініціювала проведення 
циклу тренінгів для місцевих жінок, 
детально проговорювали поняття гендер, 
важливість гендерної політики, способи 
залучення та активізації жінок та їхнього 
потенціалу. За словами Олени, тренінги 
дуже сподобались учасницям, пробудили 
ще більший інтерес до теми та вплинули 
на їхнє бажання активно діяти.
 Драйв, який задала кампанія Олени, 
також вплинув і на інших небайдужих 
мешканок села та підштовхнув їх до ідеї 
звернути увагу і на інші проблеми грома-
ди та створити власну громадську органі-
зацію — «Молодіжна рада», яка б зосере-
дила свою роботу на потребах молоді 
селища.
 Під час роботи над гендерним портре-
том громади стало очевидним, що серед 
провідних підприємців селища практично 
немає жінок. Це стосується і керівних 

посад — хоч і є жінки, які їх обіймають, 
проте без повноважень приймати рішен-
ня. Олена зрозуміла — щоб змінити ситуа-
цію, потрібно показати жінкам нові 
можливості як професійного росту, так і 
саморозвитку.
 «Мені дуже хотілось активізувати і 
залучити до проекту внутрішньо 
переміщених жінок. Щоб показати, що 
переселенці — це не тягар, як часто 
сприймається, а — хороший ресурс. Коли 
почала розбиратися в темі, зрозуміла, 
що наша громада має неймовірний 
потенціал.  Передусім — жіночий. Є чу- 
дові рукодільниці, проте їхні вміння ніяк 
не задіяні» — пояснює Олена.  
 Успішний досвід створення гендерно-
го портрету громади та збільшення актив-
ності жінок у процесі його розробки 
виявили бажання перейняти і сусідні 
громади — Білозерська ОТГ та активісти 
села Олександрівка. А напрацювання та 
результати кампанії, зокрема сам 
«Гендерний портрет Станіславської 
громади» почали використовувати у своїй 
роботі і інші громадські організації — при 
розробці своїх проектів та написанні 
проектних заявок.
 «Участь у цьому проекті особисто 
на мене мала великий вплив — я отри-
мали такий об'єм нової інформації 
(зокрема під час навчання, а потім — на 
практиці, реалізуючи кампанію), яку б 
ніколи сама ніде б не знайшла.
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 Участь у проекті Українського 
жіночого фонду «Внутрішньо перемі-
щені особи та приймаючі громади: 
розбудова толерантності через діалог» 
допомогла Олени Сітнікової розкрити 
лідерські якості, розпочати свою першу 
адвокаційну кампанію з екологічної 
тематики та усвідомити своє бажання 
займатися громадською діяльністю і 
надалі.
 Олена стала однією із учасниць 
навчальних тренінгів, що проводив 
Жіночий фонд у рамках проекту. Інфор-
мація з планування та реалізації адвока-
ційних кампаній була 
для неї новою та 
найбільш корисною: 
«Під час Академії адво- 
кації було системно 
розкрито тему, що 
означає адвокаційна ро- 
бота. У доступній фор- 
мі були пояснені складні 
речі, а головне, інфор-
мація, яку ми отрима-
ли, є практичною та 
близькою до реалій життя. Все можна 
застосувати на практиці», — розповідає 
Олена.
 Під час навчальних візитів було 
створено простір для обміну досвідом 
учасниць з різних міст та регіонів країни, 
спілкування з жінками-лідерками — це 
все надихнуло Олену на ідею власної 
адвокаційної кампанії — допомогти селу 
Могутньому, яке для Олени є приймаю-
чою громадою, позбутися сміття.
 Маючи досвід внутрішнього пересе-
лення через військові дії на сході країни, 
Олені важливо було знайти своє місце у 
новій громаді. Цілеспрямованість та 
небайдужість до проблем громади 
швидко викликали почуття поваги до 
Олени місцевих жителів — вони почали 
прислухатися до її думки та вбачати в ній 
лідерку, яка може повести за собою.
 Першими кроками в реалізації проек-
ту стало рішення зібрати активних жінок, 
яких у селі більше, та знайти приміщен-
ня, де можна було збиратися та обгово-
рювати, коригувати план дій. Активні 

жінки знайшлися і разом з Оленою 
започаткували ініціативну групу “Активна 
селянка”, яка згодом переросла в постій-
но-діючий клуб.
 До важливих завдань кампанії також 
належало налагодити гарну комунікацію з 
сільським головою, депутатами та актив-
ними односельчанами, аби змінити 
уявлення про обходження зі сміттям і 
ставлення до стану території – чистоти, 
охайності, благоустрою.
 Ідея Олени зробити село чистим та 
безпечним для життя, а в стратегічній 
перспективі привабливим для зеленого 

туризму, сподобалась 
мешканцям. Проте із 
екологічною свідомі-
стю жителів довелось 
працювати — для 
цього Олена запусти-
ла інформаційно-про-
світницьку кампанію 
з інформування про 
екологічні права 
громади, щоб зроби-
ти проблеми збору 

сміття та відсутності сміттєзва-
лища видимою.     
 Практично кожна сім'я отримала 
інформаційні буклети, де коротко йшла 
мова про переваги чистих територій та 
роздільного сортування сміття. Також 
було поширено різні емблеми на еколо-
гічну тематику. Проблему сміття на селі 
обговорювали в неформальному спілку-
ванні з різними мешканцями.
 Знаннями, отриманими під час 
навчальних тренінгів УЖФ, Олена радо 
поділилась на власних тренінгах, які 
провела для своєї громади. У тренінгах 
взяли участь всі бажаючі: молодь, активні 
громадяни, вчителі, працівники виконко-
му, бібліотекарі та працівники будинку 
культури, а також активні пенсіонерки та 
пенсіонери. Долучився і сільський 
голова. Говорили про екологічні права та 
шляхи їх відстоювання, а також як писати 
запит на інформацію та впливати на 
рішення влади.
 «Більшість учасниць та учасників 
вперше зрозуміли, що вони можуть 

контролювати владу, наприклад через 
інформаційні запити, що мають право 
ознайомитися з проектами рішень і 
рішеннями сесій», — розповідає Олена.
 Початкова ідея адвокаційної кампанії 
фокусувалась на спонуканні місцевої 
влади виділити земельну ділянку під 
сміттєзвалище. Під час реалізації кампа-
нії з'ясувалось, що ще в 2014 році таку 
ділянку розміром у 1,5 га було виділено. 
Рішення не було оприлюднене, а саме 
сміттєзвалище не обладнане, тому 
мешканці Могутнього про це і не знали. 
Тому фокус кампанії було зміщено та 
спрямовано на те, щоб зобов'язати місце-
ву владу облаштувати ділянку, зробити 
сміттєзвалище функціональним та 
налагодити систему вивезення сміття.
 Ініціативна група провела декілька 
зустрічей з сільським головою та надісла-
ла запит на інформацію на отримання 
рішення сільради стосовно виділення 
земельної ділянки під сміттєзвалище. 
Після чого отриману інформацію було 
оприлюднено.
Мешканці Могутнього зрозуміли, що 
можуть впливати на рішення влади та 
вимагати необхідних змін, відстоюючи 
свої права. За словами Любові Лук'янце-
вої, координаторки проекту в області, у 
таких внутрішніх змінах мешканців 
велика заслуга Олени Сітнікової, яка 
доклала чимало зусиль, щоб ці зміни 
відбулися.
 У подальшій перспективі Олена 
планує займатися особисто вивезенням 
сортованого сміття, найактивніших 
мешканців заохочувати невеликими 
подарунками та мотиваційними речами. А 
клуб «Активна селянка» планує і в 
подальшому проводити екологічну 
просвіту щодо проблемних питань – 
сміття, водойми, лісонасадження тощо.
 «Ми будемо продовжувати і надалі 
роботу з населенням. Плануємо встано-
вити сучасні контейнери в селі. Нам 
допомагають місцеві фермери, мешкан-
ці села. Контролюємо роботу сільської 
ради, вимагаємо від неї реєстрації 
сміттєзвалища», — уточнює Олена.
 Успіх проекту полягає і в тому, що 
вдалося активізувати громаду та створити 
коло активних людей. Для Олени Сітніко-
вої участь у проекті стала ще й стартом до 
ідеї підприємництва, а також ролі 
громадської активістки та лідерки 
громадської думки.

 Активізувати жінок як важливий 
ресурс громади, що був у селі Станіс-
лав абсолютно не задіяним, поставила 
собі за мету Олена Скворцова — учасни-
ця проекту Українського жіночого 
фонду.
 Раніше Олена ніколи не займалася 
громадською діяльністю. Сферою її 
професійних інтересів були виробнича та 
підприємницька діяльність. Переїхавши 
на Херсонщину, тікаючи від війні на 
сході, вона вирішила започаткувати на 
новому місці власну справу — швейне 
підприємство. Щоб зрозуміти, чи буде 
бізнес успішним і чи 
знайде вона необхідних 
працівниць з відповід-
ною кваліфікацією, 
почала збирати інфор-
мацію про жінок села, 
яких би потенційно така 
робота могла б зацікави-
ти. Коли розпочала 
пошуки — скільки є 
жінок, якого віку, з якою 
освітою — нічого не знайшла. Це і 
підштовхнуло Олену краще розібратися в 
гендерних аспектах приймаючої громади.
 На той час Олена вже співпрацювала з 
Українським жіночим фондом в межах 
іншого проекту — із започаткування 
бізнесу для ВПО. Завдяки чому дізналась 
про можливість взяти участь у навчальних 
тренінгах з розробки адвокаційних кампа-
ній і за проектом  «Внутрішньо переміще-
ні особи та приймаючі громади: розбудо-
ва толерантності через діалог».
 Під час тренінгів, спілкуючись з 
колежанками з інших регіонів та обміню-
ючись досвідом одна з одною, знайомля-
чись із нюансами розробки та реалізації 
адвокаційних кампаній та успішними 
прикладами, Олена конкретизувала і 
власну ідею з посилення спроможності 
жінок свого села. Результатом навчаль-
них візитів стала розроблена концепція 
адвокаційної кампанії, яку Олена Сквор-
цова почала втілювати у життя по повер-
ненню додому.
 Відправною точкою адвокаційної 
кампанії стала робота над розробкою 

гендерного портрету громади. Зібрана 
інформація послужить у майбутньому 
доказовою базою для подолання гендер-
них розривів у громаді та дозволить 
зробити проблему необхідності врахуван-
ня гендерного компоненту при розробці 
місцевих програм та заходів актуальною 
та видимою, а також надасть можливість 
в цілому покращити становище жінок у 
сільської місцевості.
 «Чоловіки у більшості випадків 
їдуть на заробітки, а жінки вимушені 
сидіти вдома, оскільки роботи на селі 
немає. Я подумала, що якщо створити 

гендерний портрет на- 
шої громади, то така 
інформація зможе зна- 
добитись у майбут-
ньому і іншим охо- чим 
започаткувати підпри-
ємства — вони мати-
муть вже готову ін- 
формацію про можли-
вості жінок Станіслав-
ської ОТГ», — розпові-

дає Олена.
 Важливим кроком у впровадженні 
кампанії стало підписання меморандуму 
про співпрацю з місцевою владою, яка 
активно сприяла проекту. Олена разом з 
однодумцями ініціювала проведення 
циклу тренінгів для місцевих жінок, 
детально проговорювали поняття гендер, 
важливість гендерної політики, способи 
залучення та активізації жінок та їхнього 
потенціалу. За словами Олени, тренінги 
дуже сподобались учасницям, пробудили 
ще більший інтерес до теми та вплинули 
на їхнє бажання активно діяти.
 Драйв, який задала кампанія Олени, 
також вплинув і на інших небайдужих 
мешканок села та підштовхнув їх до ідеї 
звернути увагу і на інші проблеми грома-
ди та створити власну громадську органі-
зацію — «Молодіжна рада», яка б зосере-
дила свою роботу на потребах молоді 
селища.
 Під час роботи над гендерним портре-
том громади стало очевидним, що серед 
провідних підприємців селища практично 
немає жінок. Це стосується і керівних 

посад — хоч і є жінки, які їх обіймають, 
проте без повноважень приймати рішен-
ня. Олена зрозуміла — щоб змінити ситуа-
цію, потрібно показати жінкам нові 
можливості як професійного росту, так і 
саморозвитку.
 «Мені дуже хотілось активізувати і 
залучити до проекту внутрішньо 
переміщених жінок. Щоб показати, що 
переселенці — це не тягар, як часто 
сприймається, а — хороший ресурс. Коли 
почала розбиратися в темі, зрозуміла, 
що наша громада має неймовірний 
потенціал.  Передусім — жіночий. Є чу- 
дові рукодільниці, проте їхні вміння ніяк 
не задіяні» — пояснює Олена.  
 Успішний досвід створення гендерно-
го портрету громади та збільшення актив-
ності жінок у процесі його розробки 
виявили бажання перейняти і сусідні 
громади — Білозерська ОТГ та активісти 
села Олександрівка. А напрацювання та 
результати кампанії, зокрема сам 
«Гендерний портрет Станіславської 
громади» почали використовувати у своїй 
роботі і інші громадські організації — при 
розробці своїх проектів та написанні 
проектних заявок.
 «Участь у цьому проекті особисто 
на мене мала великий вплив — я отри-
мали такий об'єм нової інформації 
(зокрема під час навчання, а потім — на 
практиці, реалізуючи кампанію), яку б 
ніколи сама ніде б не знайшла.

З впевненістю можу сказати, що всі ці 
підходи можна застосовувати не лише у 
проектній діяльності, але і в повсякден-
ному житті та бізнесі. А ще — це була 
чудова можливість реалізувати щось 
хороше для моєї приймаючої громади та 
показати активність вимушених 
переселенців, які можуть бути також 
корисними і допомагати місцевим 
мешканцям, адже всі час від часу потре-
бують підтримки», — підсумовує Олена.
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