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ЖІНКИ УКРАЇНИ: ЗАЛУЧЕНІ, СПРОМОЖНІ, НЕЗЛАМНІ

 � Війна, бідність, безробіття, нестабільність – 
фактори, що підвищують вразливість жінок.

 � Поява нових груп вразливих жінок та 
множинних форм вразливості, до яких 
належать жінки-ветеранки, удови, внутрішньо 
переміщені особи.

 � Ґендерні ролі та стереотипи.
 � Дискримінація щодо жінок  через обмеження 

економічних можливостей, а також 
обмеження політичної участі та політичного 
лідерства жінок.

 � Більшість з понад 1000 жіночих неурядових 
організацій стикаються з труднощами, 
що обумовлені переважно залежністю від 
донорів, орієнтованістю на процес, а не 
результат, недостатнім рівнем організаційної 
чи технічної спроможності, браком 
можливостей для мережування та обміну 
досвідом, а також відсутністю ґрунтовної і 
діючої системи ґендерного моніторингу та 
оцінки.

Мета проекту –підвищення рівня реалізації прав 
людини жінками та дівчатами та просування 
ґендерної рівності в Україні. Досягнення мети 
відбуватиметься шляхом:

 � Поліпшення систем управління і підвищення 
стійкості місцевих організацій, які працюють 
у сфері захисту прав жінок (жіночі організації) 
в Україні, насамперед організацій, які 
представляють інтереси вразливих і 
маргіналізованих жінок та дівчат.

 � Підвищення продуктивності організацій 
у сфері  реалізації програм та адвокації,  з 
метою просування ґендерної рівності в 
Україні. 

 � Посилення ефективності національних  
та регіональних платформ, мереж і  
альянсів з метою формування і впровадження 
в Україні політики, чутливої до ґендерних 
аспектів.

МЕТА ПРОЕКТУ

Ресурсні партнери: 
 � ВГО Центр «Розвиток демократії»
 � МБФ «Українська фундація громадського        

 здоров’я»



Якщо українські жіночі організації покращать свою індивідуальну і колективну організаційну 
спроможність, продуктивність та рівень співпраці, тоді вони стануть більш ефективними в адвокації прав 
і забезпеченні потреб вразливих і маргіналізованих жінок і дівчат, і, зрештою, сприятимуть більш 
широкій реалізації прав, доступності високоякісних послуг для жінок і дівчат, і просуванню 
ґендерної рівності по всій країні.
Теорія змін проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» ґрунтується на таких підходах:

 � Обумовленість контекстом: врахування контекстних реалій і ситуації на місцевому рівні
 � Інноваційність: досягнення значущих змін для жінок і дівчат вимагає застосування нестандартних 

підходів. Проект надає перевагу інноваціям та креативним підходам, розробленим на місцевому 
рівні, через використання методології клієнто-орієнтованого дизайну ( Human Centered Design), яка 
передбачає вивчення потреб бенефіціарів за допомогою мозкового штурму та прототипування для 
створення більш ефективних програм та рішень.

 � Місцева ініціатива: в процесі розробки та впровадження заходів ініціаторами повинні бути місцеві 
жіночі організації. Це дозволить досягнути бажаного масштабу, охоплення та сталості. Проект 
використовуватиме каскадний підхід, який передбачає розширення можливостей та мотивування 
великих сталих жіночих організацій сприяти зміцненню потенціалу місцевих та менш зрілих.

 � Гнучкість та адаптивність: в динамічному контексті України, підтримка жіночих організацій та їхня 
власна адвокаційна діяльність сприятиме безперервному аналізу і коригуванню проектів, а також 
тестуванню інновацій шляхом застосування гнучкого грантового механізму та адаптивного управління.

ТЕОРІЯ ЗМІН

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

 � Завдяки навчанню за принципом «рівний рівному»,  організаційному розвитку та технічній підтримці 
буде зміцнено п’ять сталих жіночих організацій, які перетворяться на регіональні мережеві та 
адвокаційні центри передового досвіду (хаби).

 � Організаційний розвиток та фінансова підтримка дозволять 65 жіночим організаціям  досягнути більш 
високої продуктивності та впливу у сфері адвокації прав жінок та надавати якісніші послуги.

 � Буде проведено 40 кампаній з адвокації прав жінок.
 � Завдяки створеному в рамках проекту онлайн-порталу з’явиться доступ до стратегічної інформації у 

сфері захисту прав жінок.

Під час організаційного розвитку та координації зусиль буде застосовуватись системний підхід. До 
планування заходів буде залучено бенефіціарів та враховуватимуться їхні потреби, щоб підвищити рівень 
відповідальності місцевих організацій за результат, зміцнити потенціал на різних рівнях, створити потужні 
мережі та залучити більше людей, які приймають рішення, до діяльності у сфері прав жінок і питань 
рівності. З метою посилення жіночого руху та його адвокаційного впливу, у тісній співпраці з ініціативою за 
підтримки Канади «Голос жінок і лідерство», що реалізується Українським жіночим фондом (УЖФ), проект 
Жінки України надасть ресурси, міжнародну експертизу, інструментарій, а також власний досвід розвитку 
громадянського суспільства в Україні. Проект працюватиме спільно з Всеукраїнською громадською 
організацією Центр «Розвиток демократії» та Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація 
громадського здоров’я», які виконуватимуть роль ресурсних партнерів з розвитку потенціалу жіночих 
організацій.

Проект «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» впроваджується  
за підтримки Уряду Канади, наданій Міністерством закордонних справ Канади (Global Affairs Canada)
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