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СТРАТЕГІЯ УЖФ
У 2019 році Український Жіночий Фонд виконував свою місію на основі 
стратегії 2018-2021 «Жіночий рух як дієвий інструмент трансформацій». 
Вона містить аналіз контексту, тенденцій, проблем і їхніх причин; огляд 
діяльності інших важливих суб’єктів у сфері забезпечення ґендерної рів-
ності та прав жінок. Стратегія включає сценарії досягнення цілей, прогнози 
ризиків і пропозиції з їх пом’якшення, показники досягнень. Річний звіт 
УЖФ побудований на результатах діяльності за трьома стратегічними 
напрямками: 1) організаційний розвиток, підтримка новостворених органі-
зацій; 2) співпраця, залучення та спільні рішення; 3) комунікація, цінності та 
розширення руху.  

УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД – ЄДИНИЙ ЖІНОЧИЙ 
ФОНД В УКРАЇНІ. 
УЖФ ДОПОМАГАЄ ЖІНОЧИМ / ФЕМІНІСТИЧНИМ 
ОРГАНІЗАЦІЯМ ЗАХИЩАТИ ПРАВА ЖІНОК, НАДАЮЧИ 
ГРАНТИ, ІНФОРМАЦІЮ, НАВЧАННЯ ТА ІНШІ РЕСУРСИ. 

УЖФ – учасник Українського 
Форуму Благодійників, а також 
міжнародних мереж жіночих 
фондів: Prospera та Women’s 
Funding Network.

Фонд заснований 2000 
року як благодійна 
організація.

Уся діяльність УЖФ ґрунтується на ФЕМІНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЯХ:

досягнення реальної рівності – рівних можливостей жінок і чоловіків у 
всіх сферах життя; 

людина як основна цінність; 

право на вільний вибір; 

посилення жінок; 

підтримка жінок у розвитку; 

запобігання та усунення дискримінації жінок; 

доступ жінок до ресурсів. 

МІСІЯ УЖФ
Підтримувати жіночі та інші організації, а також сприяти їхній участі в 
розвитку потужного, ефективного і масового жіночого руху, що здатний 
захищати права жінок і просувати ґендерну рівність в усіх сферах:

розвиток організаційної спроможності,

технічна і фінансова допомога, експертиза,

участь в адвокації і комунікаційних кампаніях.
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 У Глобальному звіті про ґендерний розрив рейтинг України у 2019 році 
поліпшився відносно 2018-го, зокрема кращими стали показники доступу до 
освіти, економічних можливостей і охорони здоров’я. Традиційно обмеженим 
залишається вплив українських жінок на державну та місцеву політику.
2019 року, після президентських і парламентських виборів, Україна змінила 
своє політичне обличчя, однак ґендерні питання, як і раніше, лишилися 
поза увагою виборчих кампаній і великої політики. Політична залежність 
урядів, часті кадрові зміни і слабкий запит суспільства на ґендерну політику 
ставлять під загрозу не те що стабільну роботу і розвиток, а й саме існування 
національних інститутів захисту прав жінок. Тому УЖФ робить ставку на 
громадський рух: підтримує жіночі організації та їх об’єднання, розвиває жіноче 
лідерство. Жіночі організації і мотивовані лідерки зберігають курс на ґендерну 
рівність за будь-яких політичних чи соціоекономічних обставин, актуалізують 
і просувають ґендерно орієнтовані політики на місцевому, регіональному і 
державному рівнях. 

У 2019 році Український Жіночий Фонд удруге профасилітував оцінку 
жіночого/феміністичного руху в Україні і порівняв результати з дослідженням 
дворічної давнини. В опитуванні брали участь організації громадянського 
суспільства (від місцевих до міжнародних) та індивідуальні експертки з усіх 
регіонів України. Позитивне зрушення: майже не лишилося тих, хто вважає, 
що жіночий/феміністичний рух переживає занепад або стагнацію. Водночас 
зросла кількість переконаних, що рух перебуває на етапі становлення і 
зміцнення: так думає 96% респонденток. 

Опитування засвідчило: щоб мати вплив на ухвалення державних і місцевих 
рішень, жіночому руху бракує навичок адвокації, розуміння та використання 
міжнародного законодавства та рамок, моніторингу дій уряду щодо ґендерної 
рівності. Жіночі організації – учасниці дослідження, усвідомлюють, що зараз 
потрібно об’єднуватися в мережі та партнерства, тісніше взаємодіяти зі своїми 
цільовими аудиторіями; розробляти та пояснювати спільні цілі та задачі; 
створювати ефективні механізми координації та ухвалення рішень всередині 
жіночого руху. Ці тенденції залишилися незмінними з 2017 року. 

У відповідь на ці виклики і для масштабування досягнень УЖФ наприкінці 
2019-го року розпочав проєкт «Голос жінок і лідерство – Україна» за підтримки 
Уряду Канади. Упродовж п’яти років фонд надаватиме підтримку жіночим/
феміністичним організаціям, активісткам, мережам та коаліціям у досягненні 
їхніх інституційних, програмних і адвокаційних цілей задля того, щоб вони 
ефективно сприяли повній реалізації прав людини жінок і дівчат та просуванню 
ґендерної рівності в Україні. Надважливим продуктом проєкту стане стратегія 
розвитку жіночого/феміністичного руху, яка дозволить жіночим організаціям 
ставити спільні цілі і злагоджено їх досягати, а не лише боротися з наслідками 
сексизму. 

ВСТУПНЕ СЛОВО
Жіночий / феміністичний рух в Україні у 2019 
році: самооцінка, виклики, потреби і досягнення
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2019-го року в Україні посилились антиґендерні настрої – аж до загрози 
життю та безпеці жінок-активісток. У самому жіночому русі також розділилися 
думки і загострилися суперечки як щодо базових цінностей (права людини vs. 
політична стабільність і патріотизм), так і щодо конкретних питань (легалізація 
проституції vs. шведська модель, одностатеві шлюби vs. традиційні моделі 
сім’ї). Український Жіночий Фонд почав дослідження антиґендерних рухів, 
щоб визначити, хто і на кого спрямовує інформаційні атаки, наскільки вони 
організовані та системні, якими є основні наративи, меседжі та практики 
антиґендерних груп і течій. Результати стануть підґрунтям для медіакампанії 
на підтримку ґендерної політики в Україні, Вірменії, Грузії та Німеччині у 2020-
2021 роках. 

Жіночі/феміністичні організації, які підтримує Український Жіночий Фонд, 
також робили кроки на міжнародній арені: брали участь у субрегіональних 
консультаціях у Молдові, готувати паралельний національний звіт про 
досягнення цілей Пекінської платформи дій щодо захисту прав жінок і дівчат в 
Україні та представляли його на Регіональній європейській зустрічі «Пекін+25» 
у Женеві восени 2019 року. 

Олеся БОНДАР,
директорка 
Українського Жіночого Фонду

Наталія КАРБОВСЬКА,
директорка зі стратегічного розвитку 
Українського Жіночого Фонду
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 1

Український Жіночий Фонд підтримує 
жінок-активісток та лідерок у створенні 
та/або розвитку неурядових організацій. 
Ми даємо їм мотивацію, інструменти 
організаційної спроможності, знання і 
навички з визначення цільових аудиторій 
та їхніх потреб, а також ресурси для 
задоволення цих потреб. Ми працюємо 
в цьому напрямку для того, щоб жіночі 
НУО, групи і активістки ставали основою 
жіночого руху і допомагали залучити до 
нього ширше коло жінок. З доступом 
до інфраструктури підтримки жіночі / 
феміністичні організації стають більш 
професійними й ефективними. Учасниці 
бачать результат, а саме розв’язання 
специфічних проблем жінок на місцях у 
різних сферах (економіка, насильство, 
місцевий розвиток тощо) – вони 
розуміють переваги участі в об’єднаному 
русі.

Допомога УЖФ 
в організаційному
розвитку: 
хто і що отримує

ЖІНКИ В ГРОМАДАХ:

навчаємо доносити потреби 
до громади і влади, впливати 
на процеси ухвалення рішень, 
планування, бюджетування громад. 

АКТИВІСТКИ-МАЙБУТНІ 
ПОЛІТИКИНІ: 

мотивуємо не боятися йти у владу, 
балотуватися до органів місцевого 
самоврядування;

знайомимо з інструментарієм впливу 
та управління: з побудовою мереж, 
можливостями та викликами для 
жінок у реформі децентралізації; з 
урахуванням ґендерних пріоритетів 
в рішеннях для громад, з розробкою 
комунікаційної стратегії та основами 
роботи з медіа;

допомагаємо опанувати 
механізмами громадської участі в 
місцевому самоврядуванні (петиції, 
мітинги, місцеві референдуми, 
громадські слухання тощо). 

ПІДПРИЄМИЦІ: 

мотивуємо започатковувати власну 
справу і заробляти;
навчаємо створювати і розвивати 
бізнес. 

МОЛОДІ ЛІДЕРКИ: 
доносимо об’єктивну і практичну 
інформацію про права жінок; 
стереотипи; поняття і типи 
дискримінації; міжнародне 
законодавство щодо ґендерних 
питань; прояви ґендерного 
насильства, інструменти 
захисту від нього; права ЛБТІ; 
основи ефективних комунікацій, 
самопрезентації, адвокації. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК, 
ПІДТРИМКА 
НОВОСТВОРЕНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ
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Я не професійна сантехнікиня 
або електрикиня. Не було до 
кого звернутися – навчилася 

робити самостійно. Жінкам це 
здається дуже складним, тому 
що в суспільстві є стереотипи 

про традиційно чоловічу 
і жіночу роботу

Анастасія Бикова з ГО «Харківське жіноче 
об’єднання «Сфера» отримала не лише 
знання на Академії Жіночого Лідерства, а 
й фінансову підтримку УЖФ – на втілення 
свого проєкту «Впораюсь сама». Це серія 
тренінгів, на яких жінок учили давати 
раду «чоловічим» побутовим роботам: 
ремонтувати і ставити розетки, вимикачі, 
сифони, змішувачі. Спеціально для проєкту 
Анастасія створила мобільні навчальні 
стенди та знайшла необхідні матеріали й 
технічні деталі. Заняття стали надзвичайно 
популярними, про них багато писали медіа, 
цікавились і жінки з інших міст, і чоловіки. 
Авторка проєкту таким чином намагається 
додати жінкам упевненості. Адже коли жінка 
не залежить від чоловіка, у неї з’являється 
стимул самостійно ухвалювати рішення, 
виявляти лідерські якості в сім’ї. Лідерка 
проєкту планує створити в Харкові мережу 
майстринь, які надаватимуть іншим жінкам 
дрібні побутові послуги. 

Першу справу про домашнє насильство від України подала 
до Європейського суду з прав людини у березні 2019 року 
юристка Наталія Бухта, учасниця страсбурзьких навчань 
від Українського Жіночого Фонду. Заявниця Ірина Левчук, 
мати чотирьох дітей, троє з яких близнята, з 2010 року 
зверталася до правоохоронних органів зі скаргами на 
застосування домашнього насильства. Ірина не могла 
виселити із квартири чоловіка. Факти домашнього 
насильства були підтверджені, житло видавалося близнятам 
при народженні – і суд першої інстанції постановив, що 
батько мусить залишити помешкання. Однак апеляційний 
суд скасував це рішення: мовляв, виселяти чоловіка 
передчасно, адже батька сімейства не попередили, 
що його поведінка суперечить інтересам решти членів 
родини. Рішення апеляційного суду підтримав Верховний 
суд України та ще й порушив право особи на доступ до 
правосуддя, розглянувши справу за відсутності Ірини. Тому 
заявниця скаржиться також на порушення ст. 6 Конвенції. 
Представниця Ірини Левчук у Європейському суді з прав 
людини доводить, що український апеляційний суд перейняв 
зобов’язання, не притаманні судовій інстанції. Наприкінці 
2019 року справа була вже на стадії комунікування з урядом 
України. Завдяки активним правозахисним діям Ірина 
добилась і низки позитивних рішень на національному 
рівні: збільшення розміру аліментів, стягнення пені за 
час заборгованості по аліментах. Ірина подала позов про 
позбавлення батьківських прав, приватизувала квартиру. 
Тепер 5/6 належить заявниці, і 1/6 – чоловіку. До цього 
чоловік категорично не надавав згоди на приватизацію.

першими в Україні 
навчаємо, як 
відстоювати права 
жінок у судах, 
в тому числі в 
Європейському Суді 
з прав людини, коли 
ефективні засоби 
захисту порушеного 
права в Україні 
вичерпані

АДВОКАТКИ 
В УКРАЇНІ ТА 
МОЛДОВІ:

Анастасія Бикова

«
»

У
Ж

Ф
  |

  Р
ІЧ

Н
И

Й
 З

В
ІТ

 2
01

9

7 / 16



Елементи зміцнення організаційної спроможності жіночих/феміністичних 
організацій, навчальні компоненти є в різних ініціативах УЖФ. Постійною 
спеціалізованою тренінговою програмою є Академія Жіночого Лідерства 
(АЖЛ). Навчання дозволяє жінкам здобути знання, навички і впевненість для 
реалізації їхнього права на політичну участь і економічний розвиток. Завдяки 
цій програмі УЖФ доводить: якість управлінських рішень і добробут громадян 
прямо залежать від того, наскільки до їх ухвалення залучені жінки. Для багатьох 
учасниць це перший досвід відвідування тренінгів. Частина з них уже під час 
навчання вирішує створювати жіночі громадські організації, планує адвокаційні 
кампанії. 

Участь у тренінгах дає колосальний поштовх до розвитку груп самодопомоги, 
і це стає імпульсом до початку якісних змін у багатьох громадах: відновлюють 
роботу дитячі садки, облаштовуються фельдшерсько-акушерські пункти, 
обладнуються спортивні майданчики, створюються центри активного дозвілля і 
творчого розвитку. 

ЖІНОЧІ / ФЕМІНІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ТА МОЛДОВИ: 

ділимося 
принципами 
і дієвими 
інструментами

адвокації – відстоювання інтересів громадських 
організацій;

вивчення потреб цільових аудиторій, побудови 
стосунків із ними і залучення до діяльності організації

горизонтального управління;

мережування, побудови коаліцій, локалізації 
Національного плану дій з виконання резолюції РБ 
ООН 1325;

ЖУРНАЛІСТИ І РЕДАКТОРИ МЕДІА:

86 
тренінгів

1917 
учасниць 

і учасників

94% 
жінки

15 
жіночих та правозахисних 

громадських організацій на 
рівні громад створені після 
навчальних заходів УЖФ

пояснюємо суть і практичну 
цінність резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» за участі 
міжнародних експертів;

допомагаємо розробити і втілити 
ідеї публікацій про те, як резолюція 
сприяє миру, безпеці і дотриманню 
прав жінок в Україні. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 2

У цьому стратегічному напрямку 
визначальним принципом для УЖФ 
є плюралізм думок. Ми не обираємо 
позиції – ми організовуємо підтримуємо 
діалог із контроверсійних питань. Це дає 
змогу учасницям і учасникам дискусій 
побачити різні алгоритми вирішення 
проблем і обрати для себе оптимальний. 
Український Жіночий Фонд стимулює 
жіночі / феміністичні організації до 
співпраці, проводячи конкурси проєктів 
і надаючи найкращим із них невеликі 
гранти. Таким чином вдається охопити 
велику кількість організацій, сфер 
діяльності і регіонів. Так вибудовується 
міжсекторна співпраця і горизонтальні 
зв’язки, завдяки чому напрацьовуються 
системні рішення, будуються мережі та 
коаліції.  

проєктів жіночих / феміністичних 
організацій втілено за фінансової 
підтримки УЖФ сумою 10 620 000 грн

ТЕМАТИЧНІ ГРАНТИ: 

фінансуємо заходи і програми з адвокації; захисту дискримінованих жінок, 
протидії вигоранню правозахисниць; підтримки ініціатив жінок у громадах, 
молодіжних ініціатив, посиленню жіночого лідерства і налагодженню 
партнерства між організаціями.

СПІВПРАЦЯ, ЗАЛУЧЕННЯ ТА СПІЛЬНІ 
РІШЕННЯ

Український Жіночий Фонд 
підтримує та сприяє співпраці 
між НУО та залученню жінок на 
місцевому рівні до планування 
та реалізації спільних рішень 
проблем і викликів, які стоять 
перед жінками й дівчатами. 
Гранти УЖФ допомагають 
жіночим / феміністичним 
організаціям посилювати рух. 
Коли цільові аудиторії: жіночі 
НУО, групи і активістки бачать 
переваги участі в об’єднаному 
русі, – він сприймається як 
інструмент у захисті прав та 
адвокації інтересів жінок.

107
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Завдяки тревел-грантам 2019 року представниці одинадцяти громадських організацій 
України та Молдови взяли участь у навчальних і дискусійних подіях, таких як: Форум 
громадянського суспільства та Регіональна європейська зустріч «Пекін+25» у Женеві, 
Шістдесят третя сесія Комісії зі статусу жінок Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, 
міжнародний тренінг «Навчання активістів з країн СНД основ міжнародного права 
людини» у Страсбурзі, міжнародна конференція «Ґендерні студії та дослідження у 2019 
році: століття досягнень та перспектив» у Вільнюсі, Женевський саміт із прав людини та 
демократії, а також заходи з протидії ґендерно зумовленому насильству та сексизму.

Мешкає в невеличкому місті Новоукраїнці на 
Кіровоградщині, працює заступницею директора 
центру дитячої та юнацької творчості і очолює 
місцеву громадську організацію. Практична 
сесія з написання проєктів і зустріч із такими ж 
небайдужими і креативними лідерками з сусідніх 
громад, менторська підтримка дали поштовх 
створенню освітнього простору для Мобільних 
Активних Мам громади. «МАМ-центр» потрібен 
жінкам у відпустці по догляду за дитиною, щоб 
вони не припиняли особистісного розвитку, 
соціальної активності, мали змогу працювати 
і заробляти. «МАМ-центр» став «дипломним 
проєктом» Ніни: завершивши навчання, вона 
подала якісну заявку на конкурс мікрогрантів 
АЖЛ. За підтримки місцевої влади у приміщенні 
зробили ремонт, а коштом проєкту його 
обладнали. За рік у центрі пройшли численні 

Учасниця АЖЛ-2019 
Ніна Мазур

семінари, тематичні тренінги, екскурсії, зустрічі з успішними представниками громади 
для молодих матусь. Успішними захотіли стати і старшокласниці, студентки, і одинокі 
жінки, літні жінки, і цілі родини, і чоловіки. «МАМ-центр» допомагає зберегти родини, 
повернути дітям дбайливих батьків, зламати ґендерні стереотипи. Зараз у громаді 
чимало прикладів, коли молоді жінки після участі в тренінгах центру переглянули свої 
плани виконувати лише роль берегині і бути на утриманні чоловіка, а вирішили йти далі 
навчатися, почали працювати за фахом, планують започаткувати власну справу. «МАМ-
центр» уже має філію в іншому селі. 

ТРЕВЕЛ-ГРАНТИ: даємо змогу представницям жіночих / феміністичних 
організацій представити себе і жіночий рух України на потужних 
міжнародних майданчиках. 

Співробітниця соціального центру Ілона Р. працює із жінками і дітьми, які зазнають 
насильства. Вона постійно бачить покалічені долі, страх і безвихідь, часом зіштовхується 
з невдячністю та нерозумінням. Буває, що хочеться перейти в іншу сферу, де менше 
емоцій. Щоб ефективно допомагати жінкам у складних життєвих обставинах, слід бути 
здоровою, врівноваженою і випромінювати оптимізм. Відчувши ознаки вигорання, 
Ілона звернулася по індивідуальний грант УЖФ, завдяки якому змогла оплатити 
курс психологічної допомоги і кілька занять із коучем. Ілона навчилась емоційно 
дистанціюватися від історій своїх підопічних, які раніше перепускала через себе, і 
продовжує правозахисну діяльність. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАНТИ: допомагаємо активісткам у протидії вигоранню. 
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60%

39%

1%

52%
37%

11%

КОМУНІКАЦІЯ, ЦІННОСТІ 
ТА РОЗШИРЕННЯ РУХУ

Український Жіночий Фонд сприяє залученню більшої кількості жінок на місцевому 
рівні до жіночого руху через комунікації, просування цінностей та розповсюдження 
успішних прикладів досягнень/розв’язання проблем між різними областями та 
сферами. Це дослідження, аналітика, історії успіху, публічні заходи, інформаційні 
кампанії про феміністичні цінності й комунікація цих інформаційних продуктів 
через призму феміністичних підходів. Коли жіночі НУО, групи і активістки з різних 
секторів і поколінь домовляються про спільні повідомлення, які потім доносять до 
широкого кола жінок, жіночий рух стає більш помітним потенційним партнерам 
і широкій громадськості. Він зростає кількісно, особливо за рахунок залучення 
жінок, які не з НУО, а з бізнесу, системи освіти, державного управління, охорони 
здоров’я, культури, медіа, домашнього господарства, з вразливих груп.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 3

Український Жіночий Фонд проводив 
опитування понад трьохсот 
представниць жіночих/феміністичних 
організацій, активісток та експерток 
руху за ґендерну рівність у 2017 і 2019 
роках, щоб зрозуміти, як рух себе 
оцінює, до чого прагне, які в нього 
потреби. Якщо порівняти результати 
досліджень 2017 і 2019 року, то 
дедалі більше учасниць жіночого/
феміністичного руху вважають, що 
він перебуває на етапі становлення 
і зміцнення, і зменшується кількість 
тих, хто бачить занепад. 

Майже половина учасниць 
опитування вважає рух згуртованим: 
представниці ГО й активістки мають 
змогу обмінюватися досвідом і 
планувати спільні дії, відкрито й чесно 
обговорювати успіхи та виклики. Вони 
визнали, що в Україні є організації, які 
ефективно координують взаємодію 
між членкинями руху. Водночас 46% 
респонденток зазначили, що руху 
наразі слід учитися співпрацювати, а 
не конкурувати, краще координувати 
зусилля та комунікувати, щоб бути 
сильнішим. 

2017

2019
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Вінницька міська рада вперше в Україні документально 
закріпила політику рівності – механізми протидії 
дискримінації та сексуальним домаганням і насильству. 
У Запорізькій області комплексними і ефективнішими 
стали механізми протидії домашньому насильству: із 
постраждалими родинами працюють психологи та інші 
фахівці, які допомагають запобігти рецидивам. 
Дніпропетровщина може похвалитися тим, що місцева 
журналістика стала ґендерно чутливішою, і це не лише 
про фемінітиви: з’явилися публікації про соціально 
активних жінок, і це допомагає руйнувати стереотипи 
щодо ролі жінки в суспільстві. 
Луганщина відзначилася прикладом маленького села, 
яке перетворило шкільний підвал на центр сучасних видів 
спорту і фізичного розвитку, доступний як для дітей, так і 
для дорослих без вікових обмежень. 

5 коаліцій 
з питань «Жінки. 
Мир. Безпека» 
у Вінницькій, 
Дніпропетровській, 
Луганській, 
Запорізькій та 
Хмельницькій 
областях 
(представники/ці 
органів місцевого 
самоврядування, 
силових структур, 
медіа та жіночих 
НДО створили 
15 досвідчених 
регіональних 
жіночих НУО 
беруть участь у 
цих коаліціях і 
реалізовують 
5 комунікаційних 
кампаній про участь 
жінок у забезпеченні 
миру та безпеки у 
громадах та державі.

Результатами 
стали різноманітні 
комунікаційні 
кампанії та 
інструменти. 

Завдяки Коаліції «Хмельниччина 1325» у м. Нетішині 
з’явився центр відновних практик, який допомагає 
жінкам і чоловікам у складних життєвих обставинах, 
а також військовослужбовцям і їхнім родинам. Заклад 
унікальний і для Нетішина, і для всієї північної частини 
області. Жінки, які зазнали домашнього насильства, 
знаходять тут прихисток на три доби. Завдяки відлагодженій 
співпраці центру психологічними і соціальними службами 
міста, поліцією, службою у справах дітей, жінки починають 
звертатися до них і отримувати необхідну допомогу. До 
цього дуже багато постраждалих відмовлялися йти на 
контакт із муніципальними структурами, представниками 
влади і місцевого самоврядування: криза в їхньому житті 
не вирішувалася роками або й ніколи, часом призводячи до 
трагічних наслідків. 
Військовослужбовці відгукнулися на допомогу за принципом 
«рівний рівному». У центрі влаштовують зустрічі та 
спілкування для учасників АТО / ООС. Заняття з арт-терапії 
для тих, хто повернувся з війни, і для їхніх родин, дають 
цілющий ефект. 
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160 активісток і активістів взяли участь в обговореннях потреб та 
перспектив розвитку жіночого руху в Харкові, Львові, Херсоні й Житомирі 

271 жінок та 30 чоловіків взяли участь у 22 робочих зустрічах 
з пріоритезації потреб у Донецькій та Луганській областях

Такі зустрічі стали поштовхом до більш глибокого усвідомлення потреб у громаді з 
точки зору підходу, орієнтованого на права людини. 

На міжнародному рівні 
УЖФ забезпечував 
майданчики для обміну 
досвідом і мережування 

Як члени 
мережі Prospera 
розвивали власну 
оргспроможність з 
іншими жіночими 
фондами

Серед міжнародних заходів, організованих УЖФ для посилення жіночого / 
феміністичного руху, – ознайомчий візит до Литви. Учасниці вивчали досвід жінок 
у секторі безпеки й оборони. Це допомогло розробити політики впровадження 
порядку денного «Жінки. Мир. Безпека» в Україні. Унікальність цієї програми в тому, 
що УЖФ створив платформу для взаємодії чотирьох секторів суспільства, які рідко 
перетинаються: силових структур, органів місцевого самоврядування, неурядових 
організацій та медіа. Крім того, в міжнародному візиті брали участь представниці 
обласних державних адміністрацій, а також Урядова уповноважена з ґендерної 
політики. 

Представниці Українського Жіночого Фонду і 
жіночих організацій-грантерів УЖФ разом із 40-а 
учасницями з Грузії, Абхазії, Вірменії, Польщі, 
Німеччини, Сербії поділитися своїм досвідом під 
час дискусії про явища та ситуації, які чинять тиск 
або загрожують діяльності активісток жіночих / 
феміністичних організацій на різних рівнях: країни, 
організації та на особистому рівні для активістки. 
Дискусію організувала в Берліні фундація Filia.die 
Frauenstiftung. 
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Цими заходами УЖФ наприкінці 2019 року почав втілювати масштабний п’ятирічний 
проєкт «Голос жінок і лідерство – Україна». Його мета – системно змінити на краще 
ситуацію з правами жінок і дівчат в Україні, а також сприяти просуванню гендерної 
рівності через підтримку жіночого / феміністичного руху. 

Український Жіночий Фонд започаткував дослідження ключових питань, що 
стоять перед платформами, мережами та альянсами за права жінок, а також 
діалог щодо загальних феміністичних цінностей. Знаходячи спільні цілі, навчаючи 
відстоювати їх солідарно та надаючи для цього ресурси, УЖФ допомагає жіночому 
руху ставати масовим і ефективно сприяти повній реалізації прав людини жінок і дівчат 
та просуванню гендерної рівності в Україні.

Український Жіночий Фонд здійснив 
ґендерний моніторинг позачергових 
виборів народних депутатів України 
2019 року. Це дало змогу побачити 
комплексну картину: чому так мало жінок 
балотується і обирається до парламенту; 
з якими проблемами вони зіштовхуються; 
що слід змінити, щоб представництво 
жінок було більш потужним. Результати 
досліджень поширюються серед інших 
організацій та медіа. Таким чином 
проблема жіночої політичної участі 
перестає бути «невидимою», її включають 
до своїх пріоритетів стейкхолдери, здатні 
вплинути на сиутацію. 

«Жіноче століття: українки, 
які створили державу» – це 
збірка нарисів про жінок, які 
своєю щоденною працею 
будували Українську державу і 
заклали основи для сучасного 
феміністичного та жіночого 
політичного  руху. Брошура 
підготовлена і видана за сприяння 
УЖФ. Однойменна виставка і 
брифінг відбулися восени 2019 року 
у Верховній Раді України за участі 
грантерок Українського Жіночого 
Фонду та народних депутаток. 
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БЮДЖЕТ

24% 32%

5%

30%

9%

7 747 000 
грн

10 620 000 
грн

1 808 000 
грн

9 913 000 
грн

 2 995 000 
грн

організаційний 
розвиток, 
підтримка 

новостворених 
організацій

співпраця, 
залучення, 

спільні 
рішення

комунікація, 
цінності та 

розширення 
руху

адміністрування інше* 
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USAID  2 023 000 
Представництво ООН ( Жінки в Україні)    4 695 000 
Фонд «Зігрід Раузінг Траст»    3 415 000 
Фонд Чарльза Стюарта Мотта  1 795 000 
DAI Global,LLC (проект USAID)    857 000 
Фонд «Філія»     522 000 
Уряд Канади  9 933 000 
Global Communities (проект USAID)    3 492 000 
Інститут Миру, США          7000 
Національний Демократичний Інститут, США  1 205 000 
IREX-Європа   4 262 000 
Європейський Союз  7 399 000 
Відсотки за депозитами     108 000

РАЗОМ 39 713 000 ГРН

РАЗОМ 33 083 000  ГРН



Український 
Жіночий Фонд 
вдячний усім 
грантодавцям 
і партнерам, 
завдяки підтримці 
яких у 2019 році 
втілювалася наша 
стратегія. Кожен 
внесок важливий, 
щоб наші зусилля 
досягали мети - 
змінити на краще 
ситуацію з правами 
жінок і дівчат в 
Україні, а також 
сприяти просуванню 
ґендерної рівності 
через підтримку 
жіночого/
феміністичного 
руху.
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Дізнатись більше про Український Жіночий Фонд

uwf.org.ua @ UkrainianWomensFund @ukrwomenfund http://ukr.wf/youtube

http://uwf.org.ua
https://twitter.com/ukrwomenfund
https://www.facebook.com/UkrainianWomensFund
https://www.youtube.com/channel/UCwVbQEILlzxIweb7tZ_IHMw
http://uwf.org.ua
https://www.facebook.com/UkrainianWomensFund
https://twitter.com/ukrwomenfund
https://www.youtube.com/channel/UCwVbQEILlzxIweb7tZ_IHMw
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