
КРИЛА
Жінки залучені:  
шлях до зростання та економічної безпеки

КОНТЕКСТ/ОБҐРУНТУВАННЯ 
 » Системна ґендерна нерівність досі є 
викликом, що впливає на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок. 

 » Соціальна та правова дискримінація проти 
жінок залишається основною перешкодою 
для економічного розвитку.

 » Дискримінація означає обмежені 
економічні можливості, ґендерний розрив в 
оплаті праці, ґендерний дисбаланс на ринку 
праці, неоплачувану домашню працю, 
обмежене представництво та обмежені 
можливості лідерства.

 » Існуючі ґендерні ролі та стереотипи є 
причиною дискримінації, жорстокого 
поводження та насильства.

 » Сільські жінки в Україні особливо вразливі.
 » Фактори інтерсекційності поглиблюють 
соціально-економічні виклики, з якими 
стикаються жінки.

 » Наслідки COVID-19 для жінок та дівчат є 
більш відчутними, що зумовлено їхньою 
статтю.  

МЕТА ПРОЄКТУ: Покращене економічне 
благополуччя жінок та найбільш вразливих 
та маргіналізованих груп в Україні. 

Донор: Уряд Канади
Організація, що впроваджує Проєкт: Пакт
Тривалість Проєкту: 10 березня 2020 –
     31 березня 2025 

Мету буде досягнуто шляхом:
 » Посилення економічної безпеки 
сільських жінок та найбільш вразливих та 
маргіналізованих груп, особливо тих, яких 
торкнувся конфлікт.

 » Покращення можливостей 
працевлаштування та розвитку 
підприємництва для жінок та найбільш 
вразливих та маргіналізованих груп.

ТЕОРІЯ ЗМІН: ЯКЩО жінки, в тому числі сільські 
та найбільш уразливі та маргіналізовані 
групи жінок, вірять в свої сили, мають 
достатньо знань та навичок, знаходяться в 
«дружньому» розвиваючому середовищі, яке 
сприяє зміцненню їхнього потенціалу бути 
працевлаштованими або бути залученими до 
підприємницької діяльності, ТО жінки будуть 
економічно убезпечені, ЩО призведе до більш 
інклюзивного економічного благополуччя 
всіх в Україні.



Проєкт «Крила» (Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки) впро-
ваджується організацією Пакт завдяки підтримці Уряду Канади. 
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ТЕОРІЯ ЗМІН ПРОЄКТУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ПІДХОДАХ:
 » Обумовленість контекстом: врахування контекстних реалій і розстановки сил на місцях 
 » Інноваційність: досягнення значущих змін для жінок і дівчат виходить за межі шаблонних 
підходів. Проєкт надає перевагу креативним ідеям та започаткованим на місцях інноваціям, а 
застосування таких інструментів як методологія людиноцентричного дизайну (Human Centered 
Design) дозволить посилити і почути голос беніфіціарів та напрацювати рішення, направлені на 
задоволення їхніх потреб.

 » Місцеве лідерство: для забезпечення масштабності та сталості, місцеві неурядові організації 
повинні бути за кермом в процесі розробки та впровадження інтервенцій. Реалізація Проєкту 
відбувається у партнерстві з трьома місцевими неурядовими організаціями, які активно залучені як 
до дизайну так і до впровадження проєктної діяльності.  

 » Гнучкість та адаптивність: в динамічному контексті України Проєкт постійно застосовуватиме 
інструменти оцінки та аналізу з метою своєчасного реагування на необхідність внесення змін та 
корегування підходів.

Ресурсний партнер Проєкту:  
Академія Beetroot

Партнери у впровадженні Проєкту:  
ВБО «КОНВІКТУС Україна»,  
БО «Світло Надії», «Горіховий Дім»

ДЛЯ КОГО І ДЕ ПРАЦЮВАТИМЕ ПРОЄКТ:
 » Цільові групи Проєкту: 
сільські жінки, Ромки, жінки 
з інвалідністю, жінки, які 
постраждали від ґендерно 
зумовленого насильства, 
жінки, які звільнилися з 
місць позбавлення волі, 
жінки, які живуть з ВІЛ, 
жінки, які постраждали 
від конфлікту (партнери 
яких беруть участь в 
Операції об’єднаних сил, 
ветеранки, удови, тимчасово 
переміщені особи).

 » Проєкт працюватиме у 
Львівській, Харківській, 
Київській та Полтавській 
областях: 4 ОТГ та обласний 
центр в кожному регіоні 
(всього 20 територій). 

 » В рамках Проєкту 3 000 жінок отримають підтримку.  
 » Опосередковано через інформаційні кампанії та заходи, Проєкт залучатиме також чоловіків, членів 
родин жінок, мешканців громад.

Згідно різних досліджень, включаючи і  дослідження, проведене Пактом, обмежений доступ до 
фінансування визначався як один з ключових бар’єрів для підприємців-початківців, в тому числі і 
жінок-підприємниць. З метою подолання цього бар’єру, Проєкт надаватиме на конкурсній основі  
стартовий капітал для жінок, які планують започаткувати або масштабувати свій бізнес.
Впровадження діяльності Проєкту та координація з іншими гравцями відбуватимуться на підходах, 
що передбачають постійне залучення зацікавлених сторін на всіх етапах, швидке реагування на 
нові потреби і виклики. Це сприятиме розбудові потенціалу на всіх рівнях, розвитку відчуття 
приналежності та відповідальності за всі процеси, активному залученню осіб, які приймають рішення, 
до вирішення питань розвитку економічних можливостей для жінок. 
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