
Якщо ваша організація:

 h Є зареєстрованою жіночою організацією, яка сповідує феміністичні принципи 
та цінності

 h Створена для просування ідеї гендерної рівності, захисту прав та розширення 
можливостей жінок, а також надання послуг уразливим групам жінок і дівчат

 h Працює на місцевому рівні
 h Готова навчатися, розвиватися та мережуватися протягом наступних чотирьох 

років,

звертайтеся до міжрегіональних хабів з розбудови організаційного потенціалу 
жіночих правозахисних організацій, створених в рамках проєкту «Жінки України: 
залучені спроможні, незламні», за підтримки міністерства закордонних справ 
Канади.

ЗА
Л
УЧЕНІ,  СПРОМОЖНІ, Н

ЕЗЛ
А
М

Н
І

Ж
ІН

КИ УКРАЇНИ

ГР
ОМ

АД
СЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ



Ми віримо у те, що потужні жіночі організації, об’єднуючі зусилля, 
краще сприяють зміцненню прав та розширенню можливостей жінок 
та дівчат. Розбудова потенціалу місцевих жіночих правозахисних 
організацій, є основним завданням хабів - міжрегіональних ресурсних 
центрів з розвитку потенціалу жіночих правозахисних організацій. 

Хаби розпочали свою роботу на початку 2020 року на базі наступних 
організацій:

 h ГО «Громадський центр «Нова Генерація», Херсон (покриття: 
Одеська, Миколаївська, Херсонська області)

 h ГО «Центр «Жіночі перспективи», Львів (покриття: Львівська, 
Волинська, Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Чернівецька,  Хмельницька, Тернопільська області)

 h ВГО «Жіночий консорціум України», Київ (покриття: Житомирська, 
Київська, Чернігівська, Сумська області)

 h ВОПО «Джерело надії», Вінниця (покриття: Вінницька, Черкаська, 
Кіровоградська, Полтавська області)

 h ГО «Харківський обласний  ґендерний ресурсний центр», Харків 
(покриття: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, 
Луганська області)

Протягом травня-червня 2020 хаби проводять конкурсний відбір жіночих 
правозахисних організацій для надання підтримки у розвитку їхнього 
потенціалу.

http://socioprostir.org.ua/ua/novini/genderna-rivnist/1348-konkurs-zhinochykh-pravozakhysnykh-orhanizatsii-dlia-otrymannia-pidtrymky-u-rozvytku-potentsialu
http://www.women.lviv.ua/konkurs-zhinochyh-pravozahysnyh-organizatsij-dlya-otrymannya-pidtrymky-u-rozvytku-potentsialu/
https://wcu-network.org.ua/about/ads/Konkurs_zhnochix_organzaci_dlja_otrimannja_pdtrimki_u_rozvitku_potencalu
https://springofhope.org.ua/publications/anketa-dlia-uchasti-u-konkursi-z-rozvytku-spromozhnosti-mistsevykh-zhinochykh-pravozakhysnykh-orhanizatsiy
https://wcu-network.org.ua/about/ads/Konkurs_zhnochix_organzaci_dlja_otrimannja_pdtrimki_u_rozvitku_potencalu


Жіночі організації, впродовж наступних чотирьох років, отримуватимуть 
підтримку від хабів, які: 

 hПроведуть оцінку рівня потенціалу та розроблять план 
інституційного розвитку

 hЗапропонують меню тренінгів з організаційних та програмних 
питань

 hНададуть менторську підтримку

 hСтворять можливості для мережування та обміну досвідом

Конкурс триває до 10 червні 2020 року.

Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайтах хабів.

Діяльність здійснюється в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні»,  
що впроваджується організацією Пакт за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади.  

Представлена інформація не обов’язково співпадає з поглядами уряду Канади  
або організації Пакт. 
pactukraine.org.ua


