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Оголошення про подання заявок на підтримку коаліцій  

місцевих жіночих правозахисних організацій 

 
 Назва:   Коаліційні Гранти 

Дата оголошення:                3 вересня, 2021  

Кінцевий термін подання заявок:      30 вересня, 2021 до 18:00 за київським часом 

Тривалість гранту:                                                     до 12 місяців 

 

Контекст  

Дослідження гендерної рівності та звіти про статус жінок в Україні показують, що країна 
продовжує зіштовхуватися з проблемами, що впливають на досягнення гендерної рівності та 
забезпечення рівних можливостей і прав жінок та дівчат  та прав людини в цілому.  Згідно з 
Глобальним звітом про ґендерний розрив 2020 року, Україна займає 59 місце серед 149 країн. 

Проблема гендерно-зумовленого насильства (ГЗН) залишається значним викликом для 
України.  Орієнтовно кожного року більше ніж один мільйон жінок стають жертвами ГОН, хоча 
реальні цифри вірогідно набагато вищі, оскільки тільки 30% жінок повідомляють про такі 
випадки (Фонд ООН у галузі народонаселення, 2018). Крім того, в Україні досі панують сильні 
патріархальні стереотипи та уявлення. 64% жінок вважають насильство по відношенню до 
жінок звичайним явищем, в той час як 41% вважає, що, якщо чоловік жорстоко поводиться з 
дружиною, ситуацію слід вирішувати в колі сім'ї. Жінки, які зазнали насильства з боку свого 
нинішнього або колишнього партнера або іншої особи, не звертаються в поліцію з заявами про 
вчинення фізичного та/або сексуального насильства (ОБСЄ, 2019). І навіть якщо жертв подала 
заяву до правоохоронних органів і справа дійшла до суду, результат по ній не завжди може 
були позитивним. За даними Державної судової адміністрації України за 2020 рік з 1877 справ, 
пов'язаними з домашнім насильством менше 50% з них мали висновок на користь потерпілих. 

До прикладів системної ґендерної нерівності в Україні можна віднести: низький рівень участі 
жінок у економічних та громадських процесах. Жінки не залучені до ринку праці так, як 
чоловіки. Тільки 46.7% жінок мають стабільну роботу у порівнянні з 62.8% чоловіків (Доповідь 
про стан людського розвитку, 2019). Одночасно, працюючі жінки заробляють у середньому на  
21.9% менше ніж працюючі чоловіки, частково через дискримінацію в оплаті праці  і частково 
через тиск на жінок працювати на низькооплачуваних роботах та працювати не повний 
робочий день, щоб підтримувати домогосподарство або сім’ю (Державна служба статистики 
України, 2019). У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях кількість зайнятих 
зменшилася на 2% у 2020 році порівняно з 2019 роком. 61% безробітних становлять жінки у 
віці від 35 до 45 років. 

Пандемія COVID-19 погіршила уже існуючі нерівності, викриваючи вразливі місця у 
соціальних, політичних та економічних системах, що, у свою чергу, погіршило наслідки 
пандемії. У кожній сфері, від медицини до економіки, від захисту до надання соціальних послуг 
COVID-19 погіршив стан жінок та дівчат лише на базуючись на їх статі. Складні економічні 
наслідки особливо відчувають жінки та дівчата, які зазвичай менше заробляють та 



Проєкт «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» впроваджується організацією Пакт завдяки 

підтримці Уряду Канади 

вул. Володимирська, 4, Київ, 01001, тел. +380 (44) 377-5464     pactukraine.org.ua  

відкладають заощаджень, працюють на незахищених роботах та більш ймовірно зайняті у 
неформальному секторі. Неоплачувана робота по догляду збільшилась, враховуючи те, що діти 
залишилися навчатися вдома, збільшилася потреба у догляді за літніми людьми та зросла 
необхідність у медичних послугах. У ситуації економічного та соціального напруження до 
якого додалося обмеження у пересуванні та заходи соціальної ізоляції гендерно-зумовлене 
насильство збільшилося в рази. 

Дослідження показують, що 45,8% економічно неактивних жінок працездатного віку 
пояснюють причину відсутності економічної активності тим, що вони виконують домашні 
(сімейні) обов'язки; частка чоловіків працездатного віку, які є економічно неактивними у 
зв’язку з сімейними обов'язками, є значно нижчою - 14,2%. Жінки також більше залежать від 
соціальної підтримки. В 2019 році 72,2% жінок півдня України були зареєстровані в центрах 
соціальних служб для отримання допомоги. В Україні жінки в основному займають посади 
низької або середньої ланки; тільки 40% жінок займають більш високі посади (директорки, 
власниці бізнесів, топ-менеджерки і т. д.) (Державна служба статистики, 2019). 

Економічна нестабільність також стосується жінок з інвалідністю: пропозиції щодо роботи, а 
також доступ до роботи для них є обмеженими або відсутніми, а робочі місця не обладнані 
відповідно до їх потреб (НУО «FightForRight», 2020). 

Ці обставини створюють рамку для планування подальших кроків у напрямку просування та 
розширення прав і можливостей жінок через створення мереж та коаліцій місцевих жіночих 
організацій (МЖО). 

У червні 2021 року в межах проекту «Жінки України» в п’яти міжрегіональних географічних 
кластерах відбулися зустрічі за методологією «Колективний вплив» (Північний кластер: 
Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області; Центральний кластер: Вінницька, 
Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області; Східний кластер: Харківська, 
Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області; Південний кластер: Одеська, 
Херсонська, Миколаївська області; Західний кластер: Львівська, Чернівецька, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Рівненська, Волинська, Хмельницька, Закарпатська області). Метою 
зустрічей було виявлення спільних проблем та викликів у забезпеченні гендерної рівності та 
розширенні прав і можливостей для жінок та дівчат. Результатом цих заходів стало створення 
міжрегіональних коаліційних груп та розробка проєктів дорожніх карт, де були визначені 
кроки та ініціативи, спрямовані на просування прав жінок на місцевому та регіональному 
рівнях. 

Задля підтримки реалізації дорожніх карт, Пакт оголошує прийом заявок на підтримку 
коаліцій МЖО. Пактом заохочується співпраця між різними зацікавленими сторонами для 
досягнення спільних результатів, включаючи створення багаторівневих мереж та коаліцій. 

Пакт підтримає до 8 проектів з загальним обсягом фінансування еквівалентним до 80 000 CAD 
(канадських доларів). Максимальне фінансування кожного окремого проєкту не має 
перевищувати суму, еквівалетну 10 000 CAD (канадських доларів). Проєктна діяльність може 
здійснюватися в будь-якому регіоні України, на місцевому чи обласному рівнях. Тривалість 
кожного гранту не повинна перевищувати 12 місяців.  
 

Мета Коаліційних Грантів 

Метою оголошення про подання заявок на підтримку коаліцій є підтримка адвокаційних 
ініціатив, очолюваних місцевими жіночими правозахисними організаціями 
(МЖО), що спрямовані на зміцнення горизонтальних багаторівневих мереж та 
коаліцій задля більш ефективної адвокації гендерної рівності на місцевому та 
регіональному рівнях. 
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Пакт буде підтримувати МЖО - учасниць програми «Суперсила для жіночих правозахисних 
організацій», надаючи пріоритет тим організаціям, які продемонстрували свою здатність 
об'єднуватись в мережі та коаліції задля вирішення питань гендерної рівності. 

Напрямки та пріоритетні теми  

Основні напрямки були визначені шляхом проведення міжрегіональних зустрічей за 

методологією «Колективний вплив». Вони включають:  

 

• розширення економічних можливостей жінок та дівчат (Західний, Центральний та 

Південний кластери);  

• запобігання домашньому та ґендерно зумовленому насильству (Східний кластер);  

• створення безпечного та ґендерно чутливого простору для жінок та дівчат (Північний 

кластер). 

У рамках цього оголошення проєкт «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» буде 

зосереджуватись, перш за все, на адвокаційних зусиллях; підвищенні поінформованості 

громадськості про домашнє та ґендерно зумовлене насильство, порушення економічних прав 

жінок; створенні механізмів координації у державному секторі, а також між державним 

сектором та громадянським суспільством; інтегруванні ґендерних підходів в місцеві та 

регіональні політики та програми розвитку. 

Заходи можуть включати, але не обмежуватися ними: 

• Розробка політик та адвокатування необхідних політичних змін, які стосуються 

визначених напрямків. 

• Підвищення поінформованості громадськості про існуючі виклики та механізми 

реагування, які стосуються визначених напрямків. 

• Збір та використання даних для адвокації (розробка гендерних профілів 

територіальних громад тощо) 

• Взаємодія та комунікація між різними стейкхолдерами. 

• Інформаційно -просвітницькі заходи як частина адвокаційних кампаній. 

• Донесення голосу жінок з метою забезпечення необхідних змін у визначених 

напрямках. 

• Місцеві ініціативи, спрямовані на залучення жінок та жіночих правозахисних 

організацій до процесу реформ. 
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Очікувані результати: 

➢ Збільшення кількості МЖО та інших стейкхолдерів, залучених до коаліцій та мереж на 

місцевому та (між)регіональному рівнях, що сприятиме забезпеченню ґендерної 

рівності та просуванню прав жінок; 

➢ Висвітлення та визнання існуючої гендерної нерівності; 

➢ Розвиток та/або посилення зв’язків між національними та (між)регіональними 

мережами та коаліціями, що призведе до збільшення кількості політичних змін, які 

стануть результатом адвокаційної діяльності заявника; 

➢ Збільшення кількості спільних ініціатив, що призведуть до політичних змін на 

місцевому та регіональному рівнях, які будуть спрямовані на розширення економічних 

можливостей жінок і дівчат; запобігання домашньому та ґендерно зумовленому 

насильству; створення безпечного та ґендерно чутливого простору для жінок та дівчат. 

Заявка та процедура подання: 

Хто може подаватись? 

Коаліція МЖО з будь-якого з п’яти регіональних кластерів (Північний кластер: Київська, 

Житомирська, Чернігівська, Сумська області; Центральний кластер: Вінницька, Черкаська, 

Полтавська, Кіровоградська області; Східний кластер: Харківська, Дніпропетровська, 

Запорізька, Донецька, Луганська області; Південний кластер: Одеська, Херсонська, 

Миколаївська області; Західний кластер: Львівська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-

Франківська, Рівненська, Волинська, Хмельницька, Закарпатська області). Коаліція має 

складатись з однієї головної організації та принаймні двох партнерських організацій. Головна 

організація буде отримувати кошти та буде нести загальну відповідальність за реалізацію 

проекту та звітність. Перелік партнерських організацій та їх обов'язки повинні бути прописані 

у проєктній заявці. 

Листи - зобов'язання від партнерських організацій мають бути включені до проєктної заявки. 

На скільки проектів може претендувати одна коаліція? 

Одна коаліція може подати заявку на один проєкт; проте, якщо в кластері утворена одна і 

більше коаліцій, кожна з них має право подати проєктну заявку. 

Які види витрат будуть покриватися в рамках Коаліційного гранту? 

Фінансування в межах гранту буде покривати лише прямі витрати на проєктну діяльність 

(адвокаційні заходи, тренінги, оплата послуг консультанта, друковані матеріали тощо). 

Регрантування (надання грантів іншим організаціям в межах проєктів) не передбачається. 

Критерії відповідності: 

- Юридично зареєстрована в Україні неприбуткова неполітична організація, очолювана 

жінкою, місією якої є боротьба з усіма формами дискримінації жінок та забезпечення 

рівних прав жінок та чоловіків у всіх сферах суспільства шляхом просування прав жінок 
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(представляючи різні групи) як права людини; адвокація (від місцевої до міжнародної 

політики); просвіта та підвищення обізнаності; моніторинг дотримання прав жінок на 

основі міжнародних документів та національного законодавства і політик на його 

виконання; надання послуг жінкам та дівчатам. Гендерна рівність та права жінок 

мають бути основним напрямком діяльності організації, що відображається у 

її підзаконних актах та поточній діяльності 

- Організація є учасницею програми з розвитку організаційної спроможності «Суперсила 

для жіночих організацій», що діє за підтримки проєкту «Жінки України: залучені, 

спроможні, незламні».  

- Визнаний досвід в створенні та координації мереж і коаліцій на (між)регіональному та 

місцевому рівнях та роботі з ширшим колом стейкхолдерів; 

- Визнаний досвід в адвокації та просуванні ґендерної рівності та прав жінок на 

національному, регіональному та/або місцевому рівнях; 

Процес розгляду та оцінювання заявки  

Концепції заявок пройдуть перевірку на відповідність і потім будуть розглянуті зовнішнім 
Експертним комітетом.  

Критерії оцінки: 

Наступні критерії оцінки будуть використовуватися Експертним комітетом для розгляду 
проєктних заявок, які пройшли критерії відповідності: 

Ситуаційний аналіз   Буде оцінюватись рівень 
розуміння та знань про 
проблему та особливі 
потреби на місцевому рівні.  

20 балів 

Заплановані заходи та шляхи 
їх реалізації 

Буде оцінюватись чіткий і 
зрозумілий опис 
запланованого процесу 
реалізації проєкту, який 
допоможе досягти мети 
проекту. 

40 балів 

Вплив проєкту 
(короткострокові та 
довгострокові результати) 

Будуть оцінюватись якісний 
та кількісний описи 
результатів, включаючи 
сталість проєкту. 
  

15 балів 

Організаційна спроможність Будуть оцінюватись 
спроможність проєктної 
коаліції реалізувати проект, 
чіткий розподіл ролей та 
відповідальності. 

25 балів 

 

Технічні вимоги 



Проєкт «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» впроваджується організацією Пакт завдяки 

підтримці Уряду Канади 

вул. Володимирська, 4, Київ, 01001, тел. +380 (44) 377-5464     pactukraine.org.ua  

Проєктна заявка подається в електронному форматі на електронну адресу: 
grants.wou@pactworld.org. У заголовку повідомлення потрібно вказати: Z4867/FR/CG.  

Всі матеріали та підтверджуючі документи подаються українською мовою.  

Повний пакет документів для подання заявки та всі документи, зазначені у аплікаційній формі  
можна завантажити за посиланням https://pactukraine.org.ua/uk/node/42 та усі документи, 
зазначені у формі заявки. 

Заявка також повинна містити підписаний відповідальною особою титульний аркуш з 
наступною інформацією: назва проекту, назва організації, яка подає проєктну заявку, 
контактна особа організації: ім’я, посада, адреса, телефон та електронна адреса.  

Описова частина проєктної заявки повинна бути в форматі MS Word з одинарним відступом 
та не перевищувати 8 сторінок.  

Важлива 
інформація 

▪ Заявникам буде повідомлено про результати розгляду їхньої заявки письмово 
електронною поштою протягом місяця з дати завершення подачі заявок. 

 

У разі виникнення технічних проблем із завантаженням документів прохання звертатись за 
електронною адресою grants.wou@pactworld.org.  
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