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Український Жіночий Фонд – єдиний жіночий фонд в 
Україні, який двадцять років поспіль підтримує 
жіночі/феміністичні організації та рух за права жінок і 
ґендерну рівність. УЖФ допомагає жіночим/феміністичним 
організаціям, надаючи гранти, інформацію, навчання та інші 
ресурси.

УЖФ – учасник міжнародних мереж жіночих фондів та 
правозахисних організацій:  та .Prospera Ariadne

Фонд заснований 2000 року як благодійна організація. Уся 
діяльність УЖФ ґрунтується на . У 
2020 році Український Жіночий Фонд виконував свою місію 
на основі  2018-2021 «Жіночий рух як дієвий 
інструмент трансформацій». 

феміністичних цінностях

стратегії

Річний звіт
2020

https://www.prospera-inwf.org/
https://www.ariadne-network.eu/


2020-й – рік безпрецедентних викликів і рішень,

втрат і знахідок

Ми знали, що цей рік буде незвичайним, але не уявляли наскільки. На 
початку 2020-го року Український Жіночий Фонд почав планували своє 
20-річчя. Поодинокі звістки про коронавірус і пандемію сприймались 
як варіації на тему сезонного грипу.

Весна зачинила нас у домашніх офісах. Ми зрозуміли, що слід 
терміново запускати «антивірусні» програми, які б допомогли 
пережити коронакризу вразливим групам жінок, розширили б 
економічні можливості і стимулювали жіноче лідерство. УЖФ провів 
конкурси грантів швидкого реагування. Грантові рішення 
ухвалювалися за 72 години. Рік турбулентності призвів до масового 
емоційного вигорання у сфері правозахисту – і жіночий/феміністичний 
рух не став винятком. Щоб зберегти команди і не зупинити руху за 
феміністичні цінності, УЖФ уперше надав гранти швидкого 
перезавантаження жіночим/феміністичним організаціям напередодні 
2021 року. 

Ми допомагали НУО перейти в онлайн і не зупинити роботу. Для 
багатьох віртуальні платформи стали поштовхом до створення 
партнерств, поліпшили доступ до органів влади, місцевого 
самоврядування та бенефіціарок: ті, від кого раніше нас відділяли 
двері, перепустки чи кілометри, опинилися в єдиному інфопросторі. 
Однак деякі цільові аудиторії виявилися недоступними у смартфонах і 
ноутбуках: не всі мали швидкісний інтернет, гаджети й навички 
онлайн-спілкування. УЖФ разом із партнерами шукали оптимальні 
формати взаємодії, зокрема через активізацію лідерок громад, і це 
дозволило налагодити контакт із жінками в найвіддаленіших куточках 
географії та соціуму.

Влітку стало зрозуміло, що обмежувальні заходи – надовго, соціальні й 
економічні проблеми жінок загострюються, і з закінченням карантину 
вони не зникнуть,  а лише поглибляться, якщо не спрогнозувати їх  і  не 

запропонувати далекоглядних рішень. Жіночі/феміністичні організації, 
які хочуть давати ефективну відповідь на виклики пандемії, 
запропонували системне бачення.

Український Жіночий Фонд профасилітував дискусії та допоміг 
розробити Стратегію жіночого/феміністичного руху у відповідь на 
COVID-19. 

Стратегія застерігає: не можна кидати всі сили на гуманітарні проєкти і 
занедбати політику рівності та організаційну спроможність. Щоб не 
допустити відкату й далі впливати на системи, які блокують розвиток 
жінок, УЖФ продовжував навчати лідерства й мотивувати їх до участі в 
місцевих виборах 2020 р., проводити ґендерний моніторинг виборів, 
об’єднував зусилля експерток із ґендерних питань для того, щоб 
принципи ґендерної рівності враховувалися в реформах. Ми 
розвивали власну оргспроможність: разом із жіночими фондами з 
усього світу вдосконалювали фінансову стійкість організації, беручи 
участь у тренінгових програмах мережі Prospera. 

2020-й забрав нашу наставницю Марту Коломиєць: задумам УЖФ вона 
допомагає вже з інших світів. Але ні катаклізми, ні втрати не зупинили 
наш рух уперед – до втілення мрій про кращий і справедливіший світ 
для жінок і дівчат.

Олеся Бондар

директорка УЖФ

Наталія Карбовська

директорка зі стратегічного розвитку УЖФ
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Стратегічний напрям 1.


Організаційний розвиток,

підтримка новостворених 

організацій

тренінги,серед яких 6 навчальних 10-модульних програм

із питань розвитку економічних можливостей жінок103

46 учасниць і учасників

6 Академій Жіночого Лідерства, які складаються з

дво- і триденних модулів

2085 учасниць і учасників

98% жінки

32 жіночі/феміністичні громадські організації

Підтримку УЖФ отримують:

жіночі/феміністичні організації України;

активістки-майбутні політикині;

журналісти й редактори медіа. 

молоді лідерки;

підприємиці;

жінки в громадах;
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2020 року для УЖФ важливо було пропорційно й далекоглядно 
розподілити зусилля: допомагаючи жіночим/феміністичним 
організаціям відповідати на екстрені виклики пандемії, пов’язані із 
загрозами для здоров’я, безпеки та фінансової стабільності жінок, не 
здати позиції жіночого/феміністичного руху, не зупинити процесу 
відстоювання ґендерної рівності в освіті, політиці, економіці, 
професійній реалізації, в наближенні до рівного розподілу обов’язків у 
родині, громаді, соціумі, рівного доступу до ресурсів і ухвалення 
рішень. 

Для цього УЖФ організовував тренінгову програму, яка навчала і 
стимулювала представниць жіночого/феміністичного руху до дій. 
Частина учасниць тренінгів створювали партнерства і започатковували 
адвокаційні кампанії вже під час занять або одразу після отримання 
сертифікатів. Участь у тренінгах допомагала долати соціальну ізоляцію, 
створювала і вдосконалювала цифрові навички учасниць, 
уможливлювала їхню діяльність у новій реальності. Усі елементи 
навчальних програм, включно з тимбілдинговими, були швидко 
адаптовані до онлайн-формату.

Елементи зміцнення організаційної спроможності 
жіночих/феміністичних організацій, навчальні компоненти включені в 
різні ініціативи УЖФ. Постійна спеціалізована тренінгова програма – 

 – 2020 року фокусувалася на 
політичному лідерстві та мобілізації жінок у нових об’єднаних 
територіальних громадах, зважаючи на проведення місцевих виборів в 
Україні. Навчальна програма розвинула потенціал жінок з усіх областей 
України, мотивувала їх балотуватися на місцевих виборах та 
приєднатися до процесів ухвалення рішень на рівні громади та регіону, 
мобілізувати членів громад. Менторська підтримка під час виборів 
дозволила кандидаткам почуватися більш впевнено, отримувати 
поради і підтримку в найнапруженіші періоди виборчих перегонів. 

Академія Жіночого Лідерства (АЖЛ)

Кожна четверта учасниця , 
які мали намір балотуватися, перемогла на місцевих виборах. 
Більшість із тих, хто не увійшли до органів місцевого самоврядування 
цього разу, все одно бачать себе в політиці, розвивають громади і 
готуються до наступних виборів. 

Академії Жіночого Лідерства для жінок

«Досі ми лише пояснювали, що таке домашнє насильство, 
як його ідентифікувати. Тепер ми вже даємо конкретні 
рекомендації: що говорити поліції, як безпечно повернутись 
у свій дім, коли там є кривдник, як отримати аліменти». 
Дізнатися більше

Тренінги із запобігання та 
протидії ґендерно зумовленому 
насильству спонукали Ольгу 
Зінченко, співзасновницю 
інстапроєкту «Поговоримо?» – 
перейти від просвітницької 
роботи до консультацій: 
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2020 року 155 жінок із Херсонщини, Миколаївщини, Тернопільщини та 
Івано-Франківщини стали випускницями 

. Під час 5-денного циклу учасниці 
дізнавалися про участь жінок у прийнятті рішень, про адвокацію та 
методи впливу на владу, про важливість мобілізації громади. Під 
керівництвом досвідчених тренерок Академії жінки вчилися писати 
проєкти, щоб згодом подати їх на конкурс мікрогрантів УЖФ. 

АЖЛ для лідерок 
об’єднаних територіальних громад

Участь у тренінгах дає поштовх до розвитку , і 
це стає імпульсом до початку якісних змін у багатьох громадах. Активні 
мешканки й мешканці завдяки спеціально розробленій методиці 
досліджують, хто складає громаду, які потреби є в різних соціальних 
категорій, зокрема і тих, чиї голоси рідко бувають почутими (зокрема 
люди у складних життєвих обставинах, літні люди, потерпілі від 
насильства і конфлікту, люди з тяжкими захворюваннями та 
інвалідністю і ті, хто їх доглядає). Групи самодопомоги визначають 
пріоритетні потреби, пропонують рішення і шукають ресурси для їх 
втілення: знаходять грантову, благодійну та спонсорську підтримку, 
добиваються фінансування з місцевих бюджетів. ГСД налагоджують 
співпрацю з органами влади та місцевого самоврядування й 
адвокатують внесення виявлених потреб і рішень до місцевих 
стратегій розвитку, планів дій, програм та бюджетів.

груп самодопомоги (ГСД)

Таким чином поступово втілюються ґендерно чутливі рішення, завдяки 
яким простори і соціальні послуги стають більш доступними, території - 
безпечними, члени громад - більш ініціативними та згуртованими, 
відкритими до потреб і пропозицій меншин та вразливих груп; дії 
органів влади та правозахисників - більш скоординованими.

Covid-19 і карантинні обмеження особливо тяжко вдарили по 
мікробізнесах і тих галузях економіки, в яких задіяні переважно жінки. 
Тому 2020 року УЖФ організовував для жінок 

 для започаткування власного мікробізнесу, який 
зможе забезпечити їх особисто та їхні сім’ї стабільним доходом. 
Фермерські господарства і об’єкти зеленого туризму, кав’ярні, 
крамнички крафтових смаколиків, сувенірів, домашнього текстилю та 
декору, різноманітні майстерні і студії, центри дитячого дозвілля та 
розвитку, салони краси були створені або вийшли на новий рівень 
завдяки тренінговій, менторській та грантовій підтримці УЖФ. 

інтенсиви з основ 
бізнес-навичок

Олена Щербина обрана головою 
Прибузької об’єднаної 
територіальної громади на 
Миколаївщині завдяки стоптаним 
кросівкам. Вона обійшла кожен 
двір у 13-ти селах своєї  громади, 
надихаючись історією успіху 
наймолодшої американської 
конгресменки.  Дізнатися більше7
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2020 року 188 стейкхолдерів 
 поглибили розуміння принципів Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325; того, як їх дотримання сприяє захисту прав 
жінок; можливостей та інструментів локалізації нового НПД на 
2021-2025. УЖФ проводив тренінги для представниць і представників 
громадського сектору, силових служб, навчальних закладів, місцевої 
влади та самоврядування, які входять до Коаліцій 1325 у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Хмельницькій областях. 
Пропозиції учасниць і учасників коаліцій були значною мірою 
враховані місцевими органами влади. Завдяки цьому локальні плани 
дій 1325 наблизилися до потреб цільових груп у конкретній області.

Національного плану дій (НПД) 1325 
«Жінки, мир, безпека»

Не всі навчальні програми можуть показати швидкі результати. Часом 
на втілення та примноження знань ідуть роки. Але саме такі приклади 
змінюють системи, світогляди, підходи до створення, трактування і 
виконання законів. Український Жіночий Фонд разом із міжнародною 
організацією IREX Europe розробили і втілили навчальну програму, 
завдяки якій 2018 року у Києві та Страсбурзі група українських 
правозахисниць вивчала європейську судову практику у справах 
домашнього насильства і проходила тренінги про те, як подавати такі 
позови до Європейського суду з прав людини.

Випускниця програми, адвокатка Наталія Бухта у  вересні 2020 року 
повідомила про перемогу у справі Ірини Левчук проти України в ЄСПЛ. 
УЖФ провів брифінг і забезпечив медіасупровід прецеденту 
міжнародної судової практики, завдяки якому 

.

почав формуватися 
єдиний підхід органів судочинства та суб’єктів реагування на 
випадки домашнього насильства

Юлія Трофимова з м. Покровськ на Донеччині - засновниця 
сімейного центру анімаційних, інтерактивних розваг та додаткової 
освіти «Планета знань». Завдяки участі в бізнес-тренінгах УЖФ 
Юлія швидко знайшла свою точку беззбитковості та невдовзі 
знайшла ресурси для розширення бізнесу.  Дізнатися більше

Завдяки справі Ірини Левчук тисячі українок, постраждалих від 
домашнього насильства, зможуть звертатися по допомогу, 
відстоювати свої права та досягати справедливості, а юристи і 
юристки - впевнено захищати їх.  Дізнатися більше
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проєктів жіночих/феміністичних організацій втілено за 
фінансової підтримки УЖФ 

на суму

118
16 654 000 грн

МІКРОГРАНТИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

ГРАНТИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

Завдяки 23-м мікропроєктам, підтриманим УЖФ 2020 року, у жінок із 
невеликих громад Херсонщини, Миколаївщини, Тернопільщини та 
Івано-Франківщини з’явилися можливості дискутувати й будувати 
партнерства. Завдяки проєктам випускниць АЖЛ звичні простори: 
сільські клуби, бібліотеки, спортзали, школи, 

Невдовзі після початку карантину Український Жіночий Фонд 
оголосив . Рішення щодо 
перших 

конкурс грантів швидкого реагування
підтриманих проєктів були ухвалені через 72 години після 
закриття прийому заявок. Фінансування отримали ініціативи 
самоорганізації і взаємодопомоги; юридичної і психологічної 
підтримки; просвітницькі – про охорону здоров'я, доступ до 
освіти, дистанційної роботи і саморозвитку, реорганізації 
бізнесу в умовах карантину. 

адміністративні будівлі – наповнилися 
новими сенсами й цілями, коли на їх базі 
грантерки відкрили хаби, центри ґендерної 
просвіти, банки одягу, дитячі куточки, 
комп’ютерний клас. 

«Осередок підтримки та допомоги ‹БлагоROOM›» - проєкт 
Великокопанівської  ОТГ на Херсонщині, який створив два банки 
вживаних речей: в с. Великі Копані – на базі Центру надання 
соціальних послуг у приміщенні сільської ради, а в селищі 
Абрикосівка – у приміщенні старостату. Раніше у громаді 
проводилися разові акції зі збору та передачі одягу представникам 
вразливих категорій. Це відбувалося просто неба, в парку. Жінки 
соромилися копирсатись у стосах, не ризикували забирати речі без 
примірки. Мешканці громади прагнули допомагати систематично – 
і не лише одягом. Для цього потрібно було облаштувати постійні 
пункти збору й передачі речей, у тому числі взуття, домашнього 
текстилю, побутового і шкільного приладдя. Завдяки гранту УЖФ у 
двох населених пунктах громади облаштували такі пункти шафами, 
вішалками і примірочними, провели просвітницькі кампанії, 
завдяки яким повторним використанням зацікавилися не лише ті, 
хто хоче звільнити шафи від зайвого і нужденні, а й екологічно 
свідомі люди. Два сусідні села перейняли досвід і також відкрили 
пункти збору й передачі речей.  Дізнатися більше

Стратегічний напрям 2.


співпраця, залучення та спільні рішення
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 ГРАНТИ ТЕМАТИЧНИМ ПАРТНЕРАМ допомагали 
враховувати інтереси жінок з інвалідністю, ромських жінок, жінок із 
різною сексуальною орієнтацією та ґендерною ідентичністю,  
ВІЛ-позитивних жінок, малозабезпечених або ж дискримінованих 
жінок та інтегрувати їх у жіночий/феміністичний рух. Зокрема, жінки з 
множинною дискримінацією розбудовували партнерства, провели 
оцінку проблем і перспектив співпраці жіночих організацій та жінок з 
інвалідністю, підвищили їх обізнаність щодо прав жінок та запланували 
спільну адвокаційну кампанію; розширили лідерську мережу та 
налагодили співпрацю ВІЛ-позитивних жінок та жінок із різною 
сексуальною орієнтацією та ґендерною ідентичністю з регіональними 
жіночими/феміністичними організаціями; підвищили спроможність та 
залученість до жіночого руху ромських жінок. Тематичні партнери 
організували обмін досвіду між жіночими/феміністичними 
організаціями з різних регіонів щодо проведення Маршу жінок  
8 березня. У Хмельницькому акція відбулася вперше, в решті міст стала 
численнішою, ніж торік.

   ДОВГОСТРОКОВІ СИСТЕМНІ ГРАНТИ РЕГІОНАЛЬНИМ 
ПАРТНЕРАМ дозволили залучити жінок із різних областей до 
визначення пріоритетів розвитку руху, тренінгових та грантових 
програм УЖФ.

Тримісячні проєкти приносили не лише точкові, а й тривалі та системні 
зміни для жіночого руху. Так, обласна гаряча телефонна лінія не 
переставала працювати після завершення проєкту і завдяки їй 
впорядкували та зробили доступною базу надавачів соціальних 
сервісів в області. Мотиваційні зустрічі з лідерками думок переросли в 
онлайн-курси й антипанічні медіакампанії. Дружини і матері учасників 
АТО створили мережу активних груп взаємодопомоги, яка 
координується і добивається пільг, оздоровлення і соціальних послуг 
на рівні громад і обласної влади. Допомога санітарними засобами 
безхатькам переросла у вимогу створити притулок. Комплексна 
програма навчання і підтримки соціальних працівниць, апробована під 
час карантину у двох областях, готова для масштабування на всю 
Україну. Навички дистанційної роботи, здобуті під час карантину, 
допоможуть проводити подальші навчання швидко та ефективно за 
будь-якої епідеміологічної ситуації. Підприємиці почали звертатися до 
громадських організацій по навчання і консультації не лише для того, 
щоб подолати проблему, а і для розвитку. А громадські організації – 
комунікувати і взаємодіяти дистанційно: проводити заходи, готувати 
спільні проєкти, гуртувати команди. 

Для низки правозахисних організацій заборона офлайн-заходів і живих 
зустрічей призвела до зупинки цілих проєктів і програм. Більшості 
тренерок, активісток, правозахисниць необхідна була 

: в розробці методології навчання через екран, 
добору оптимальних платформ та інструментів дистанційної роботи, 
опанування їх можливостей, правил і етики онлайн-спілкування, 
цифровізації матеріалів. 

допомога в 
адаптації до онлайну

Наступна серія грантів швидкого реагування була присвячена 
, захисту їхніх можливостей працювати і 

заробляти в умовах пандемії й карантинних обмежень. Фінансування 
від УЖФ здобули ідеї, які впродовж трьох місяців дають відчутний 
ефект, і які можна застосувати в інших громадах і регіонах: створення 
мікробізнесів і об’єднань жіночих підприємств, що дає змогу 
ефективніше продавати; діджиталізація бізнес-процесів; організація 
догляду за дітьми жінок, які працюють; колаборації та партнерства між 
представницями бізнесу, центрами зайнятості, правозахисними 
організаціями; знання й навички, які підвищують шанси жінок 
отримати роботу. 

економічному розвитку жінок

 – підсумувала координаторка проєкту «Зміцнення 
комунікаційного потенціалу жіночих організацій Рівненської та 
Луганської областей» Тетяна Мельник.  Дізнатися більше

«Раніше ми й самі не переймались інструментами спілкування. 
COVID-19 недвозначно пояснив, що без цього ми не виживемо»,
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ГРАНТИ РОЗВИТКУ ГРОМАД

ГРАНТИ ШВИДКОГО ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Завдяки грантовій підтримці жінки, які зазнають множинної 
дискримінації, отримують змогу застосувати методологію мобілізації 
громад. Так вони стають активними учасницями процесів відновлення, 
посилення впливу на формування політик і прийняття рішень на рівні 
громади, в тому числі планування та формування бюджету. 2020 року 
підтримані 40 проєктів місцевих громадських організацій Донецької, 
Луганської та Запорізької областей, заснованих групами самодопомоги. 
Вони створюють можливості для протидії домашньому й ґендерно 
зумовленому насильству, множинній дискримінації, зокрема щодо 
жінок, літніх людей, дітей і людей з інвалідністю; занять спортом, 
фітнесом і основами самозахисту; соціалізації й інтеграції національних 
меншин у громади; локалізації Національного плану дій 
«Жінки, мир, безпека», – забезпеченню прав і можливостей жінок у тих 
галузях і рішеннях, яких потребує конкретний регіон і громада.

Перед Новим Роком жіночі/феміністичні організації, які 
впоралися з безліччю нових викликів, спричинених 
пандемією, складними форматами роботи та зміною 
пріоритетів, збільшенням навантаження і розв’язанням 
непростих задач потребували якісної трансформаційної 
паузи, підсилення стійкості та поповнення 
енергетичних ресурсів. Команди громадських 
організацій відчували втому й ознаки вигорання. Щоб 
їхня робота залишалася злагодженою й ефективною, 
Український Жіночий Фонд уперше за 20-річну історію 
надав гранти швидкого перезавантаження. 
Жіночі/феміністичні ГО - переможниці грантового 
конкурсу здобули ресурс на реабілітаційні курси, 
юридичні консультації, психотерапевтичну підтримку, 
проведення ретритів, колективні заняття спортом, 
мистецтвом.

Найоригінальніше перезавантаження – уроки тверку – 
отримали сім учасниць команди, яка допомагає жінкам, 
зокрема ромським, протистояти домашньому насильству. 
Для молодої регіональної організації цей грант став 
першим: досі лише волонтерили. Ідея незвичних 
тренувань не всім припала до душі на початку. Жінки 
соромились, але від подарунку не відмовились і за вісім 
занять опанували ритмічний танець. Під час репетицій 
багато сміялись і здружилися, стали розкутішими й 
відкритішими як одна до одної, так і до нових 
можливостей. Новий грант не забарився: цього року 
організація вже має фінансування на психологічну і 
юридичну підтримку жінок у складних життєвих 
обставинах. 
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Карантинні обмеження змусили перенести в часі й адаптувати до 
гібридного формату перший .  
27 жовтня 2020 р. близько двохсот представниць 
жіночого/феміністичного руху зібралися в фізичному й 
онлайн-просторах, щоб почути про результати досліджень потреб і 
потенціалу жіночих/феміністичних організацій, прокоментувати їх; 
дізнатися про феміністичні цінності, досягнення і ставлення до руху в 
Канаді, Великій Британії, Швеції та Норвегії безпосередньо від послів і 
пані послів цих держав в Україні. Форум став майданчиком для 
обговорення ідей розвитку жіночого/феміністичного руху і планування 
наступних кроків, щоб співпраця в русі була комфортною, безпечною, 
конструктивною й ефективною. 

Форум феміністичної оргспроможності

УЖФ сприяв локалізації першого та розробці другого 
 на 2021-2025 роки. У червні 2020 

року в межах проєкту УЖФ відбулося шість регіональних консультацій, 
за участі представників місцевої влади та місцевих неурядових 
організацій і правозахисниць. Результати консультацій були передані 
до Міністерства соціальної політики та враховані при розробці НПД. 
Наприкінці року УЖФ організував заключну конференцію на 
національному рівні за участю регіональних коаліцій 1325 у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій та Хмельницькій областях, 
представників уряду, інших зацікавлених сторін національного та 
міжнародного рівня. Учасниці й учасники говорили про значення НПД 
1325 для участі жінок у побудові безпеки та постконфліктному 
відновленні, у прийнятті рішень, підтримці миру та протидії насильству. 
Представляли успішні історії, механізми локалізації в різних країнах, а 
також регіонах України, досвід співпраці між урядом та громадянським 
суспільством у реалізації місцевих планів дій та дискутували про 
майбутнє локалізації. Щоб поділитися випробуваними інструментами 
якісних змін у громадах завдяки локалізації НПД 1325, УЖФ підготував і 
опублікував десять відеоісторій, десять вебінарів та посібник. 

Національного 
плану дій 1325 «Жінки, мир, безпека» Перше ґрунтовне дослідження антиґендерних рухів України 

 науковиці та 
громадські діячки провели на замовлення Українського Жіночого 
Фонду. У вересні 2020 р., представляючи результати на 
пресконференції, експертки дали обґрунтовані пояснення: хто і яким 
чином протиставляє «традиційні цінності» правам жінок, як це впливає 
на політичні й соціальні процеси. Дослідження базується на аналізі 
інтерв’ю з активістами й активістками жіночого/феміністичного руху та 
їхніми опонентами й опонентками з академічного середовища, 
інформаційних потоків відкритих джерел інтернету в тематиці ґендеру.

«Ґендер 
чи антиґендер. Хто атакує демократію в Україні?»

Документ ліг в основу розробки SMM-кампанії 
, проведеної в листопаді-грудні 2020 року 

жіночими/феміністичними організаціями Німеччини, Грузії, Вірменії та 
України. На матеріали дослідження спиралися й аналітики під час 
побудови комунікаційної стратегії для протидії антиґендерним групам 
в Україні.

#UnitedWomen: разом 
за вільний вибір жінки

Стратегічний напрям 3.
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Близько п’яти з половиною тисяч учасниць та учасників вийшли 
2020 року на потужну і яскраву феміністичну акцію під гаслом 
«Зупинимо насильство проти жінок!». Завдяки підтримці УЖФ жінки з 
восьми регіонів України змогли приєднатися до  у Києві, 
відчути жіночу солідарність і вимагати від української влади ратифікації 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 
(Стамбульська конвенція).  

Маршу жінок

Український Жіночий Фонд здійснив 
. Він передбачав аналіз 

законодавства, складу керівних органів та обласних організацій 
політичних партій, інтерв’ю з кандидатками й обраними депутатками та 
головами ОТГ, представницями та представниками партій. Це дало 
змогу оцінити, які можливості та перешкоди постали перед жінками в 
політиці після впровадження ґендерних квот при формуванні 
виборчих списків. Результати ґендерного моніторингу заплановані до 
обговорення на восьми міжрегіональних круглих столах, під час яких 
будуть напрацьовані рекомендації змін до виборчого законодавства, 
політик і пріоритетів партій та організацій громадянського суспільства 
для розширення прав і можливостей жінок балотуватись і бути 
обраними. 

ґендерний моніторинг місцевих 
виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року

Український Жіночий Фонд сприяв об’єднанню зусиль експерток з 
ґендерних питань для розробки брифу 

. Уперше в новітній історії України 
питання рівності прав жінок і чоловіків розглядалось як окремий 
документ і окремий «Діалог про реформи» в межах підготовки до 
«Ukraine Reform Conference» – ключової щорічної події, на якій світові 
експерти дають оцінку прогресу реформ в Україні. Це наближає день, 
коли всі галузеві брифи про реформи включатимуть ґендерний 
компонент – як у провідних демократичних і економічно розвинених 
країнах світу. 

«Врахування принципів 
ґендерної рівності в реформах»
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Бюджет

НАДХОДЖЕННЯ витрати

36 912 000 грн

10 803 000

7 255 000

3 335 000

2 739 000

2 368 000

2 122 000

1 664 000

1 426 000

1 291 000

687 000

260 000

986 000

620 000

19 000

912 000

157 000

268

Представництво ООН ( Жінки в Україні)

DAI Global,LLC (проект USAID)

Фонд «Зігрід Раузінг Траст»

Фонд «ОАК»

Global Communities (проєкт USAID)

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Уряд Канади

Європейський Союз

Національний Демократичний Інститут, США

Глобальний жіночий фонд

Фонд «Філія»

Жіночий Фонд «Калала»

IREX-Європа 

USAID

МЗС Литви

OSPC-Центр політики відкритого суспільства

Інші

ЗАГАЛОМ  

10 803 000
Організаційний розвиток, підтримка 
новостворених організацій25%

16 654 000Співпраця, залучення, спільні рішення40%
2 991 000Комунікація, цінності та розширення руху7%

Адміністрування 11 354 00027%
63 000Інше* 1%

ЗАГАЛОМ 41 521 000 ГРН

* транспортні витрати, проєктний аудит і незалежна оцінка 
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Український Жіночий Фонд вдячний усім грантодавцям і партнерам, завдяки підтримці яких у 2020 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

@UkrainianWomensFund

@ukrwomenfund

www.uwf.org.ua

https://uwf.org.ua/
https://twitter.com/UKRWomenFund
https://www.facebook.com/UkrainianWomensFund
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