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Оголошення про подання заявок на підтримку коаліцій  
місцевих жіночих правозахисних організацій 

 
 Назва:               Коаліційні гранти 

Дата оголошення:                27 жовтня, 2022  

Кінцевий термін подання заявок:              30  листопада, 2022 до 18:00 за київським 
часом 

Тривалість гранту:                 до 12 місяців 

 
Контекст  

Мільйони людей по всій Україні зазнають страждань від прямих і непрямих наслідків, 
спричинених повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну 24 лютого 2022 року. 
Приблизно 17,7 мільйонів громадян України потребують гуманітарної допомоги та захисту 
(ООН, серпень 2022).  

Майже третина українців були змушені покинути свої домівки, що призвело до одної з 
наймасштабніших криз вимушено переміщених осіб в світі. Зареєстровано понад 11,1 мільйона 
біженців з України, в той же час, чинний уряд повідомляє, що більше 4,7 мільйона біженців 
повернулися в Україну починаючи з 28 лютого (Агентство ООН у справах біженців, серпень 
2022). Згідно з останніми даними Міжнародної Організації з Міграції, в Україні нараховується 
приблизно 6,97 мільйона внутрішньо переміщених осіб, що становить 16% від загального 
населення (серпень 2022). 

Згідно з оцінкою потреб внутрішньо переміщених жінок, що була проведена Пактом у квітні 
2022 року, найбільше постраждали від російської агресії Харківська, Донецька та Запорізька 
області. Жінки з цих регіонів переважно переїхали до західних та центральних областей 
України: Чернівецької, Тернопольської, Івано-Франківської та Кіровоградської. Опитувані 
жінки зазначили, що пріоритетною є потреба у гуманітарній допомозі (продукти харчування, 
засоби гігієни, одяг, медикаменти). Вони також вказали, що житло та фінансова підтримка 
входять до переліку критичних потреб, оскільки 61% жінок втратили роботу або мали обмежені 
можливості працювати у зв’язку з необхідністю піклуватися про дітей. Крім того, жінки 
зазначили, що вони потребують медичної, соціальної, юридичної та психологічної підтримки. 

Обласні та місцеві адміністрації мобілізували ресурси для реагування на гуманітарну кризу та 
надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним жінкам і дітям у приймаючих 
громадах, а також тим, хто перебуває в районах, де тривають бойові дії. Швидко також 
відреагували місцеві громадські організації та волонтери, надавши гуманітарну допомогу 
жінкам та їхнім родинам та мобілізуючи ресурси в громадах. Шість коаліційних грантів, що 
розпочали свою реалізацію в рамках проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» 
у січні 2022 року, перепрограмували свою діяльність відповідно до нових потреб. Завдяки 
злагодженій координації в рамках коаліцій партнерські місцеві жіночі організації (МЖО) 
змогли забезпечити гуманітарною допомогою більше 11 тисяч внутрішньо переміщених жінок 
та їхніх родин. 
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Водночас, інші потреби, такі як психологічна та юридична підтримка, доступ до медичних 
послуг, фінансова та економічна безпека в приймаючих громадах не задовольняються 
належним чином. Ці та інші виклики можуть бути вирішені через надання підтримки 
внутрішньо переміщеним жінкам та розроблення довгострокових стратегій соціальної 
згуртованості шляхом інтеграції внутрішньо переміщених жінок та їхніх сімей у приймаючі 
громади. 

У серпні 2022 року Національною радою з відновлення України за значного внеску з боку 
стейкхолдерів та громадського сектору був розроблений Національний план відновлення та 
модернізації України. Реалізація плану передбачає участь усіх сторін процесу відновлення, 
включно з організаціями громадянського суспільства. Місцеві жіночі організації, що входять 
до коаліцій, можуть відігравати важливу роль у задоволенні поточних потреб жінок і дітей, які 
швидко змінюються, сприяючи соціальній згуртованості, відстоюючи законодавчі зміни та 
розробку нових політик, розвиваючи лідерські навички жінок, щоб забезпечити аби їхній голос 
був почутий у процесі відновлення країни. 

Повномасштабне вторгнення росії в Україну посилило вразливість українських жінок і дівчат, 
особливо з точки зору підвищених ризиків насильства, у тому числі сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом. Незважаючи на те, що війна змусила жінок опанувати додаткові 
ролі в суспільстві, виконуючи більше обов’язків і сприяючи захисту та відновленню місцевих 
громад, їхня участь у процесах прийняття рішень, пов’язаних із гуманітарною діяльністю та 
зусиллями з відновлення, розбудови миру та вирішення конфліктів залишається на досить 
низькому рівні та призводить до вкорінення традиційних гендерних стереотипів. 

У 2000 р. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй прийняла визначну Резолюцію 1325 
«Жінки, мир, безпека» (ЖМБ). Цей документ наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні 
та розв'язанні конфліктів, мирних переговорах, розбудові та підтримці миру, гуманітарному 
реагуванні та постконфліктній реконструкції та наголошує на важливості рівноправної та 
повної участі жінок у всіх зусиллях для підтримки та сприяння миру та безпеці. Основні 
положення резолюції визначають особливу важливість врахування потреб жінок та дівчат у 
конфліктних ситуаціях та особливу вразливість жінок перед негативними наслідками 
конфліктів. Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 закликає всіх учасників та учасниць 
активізувати участь жінок і вживати спеціальних заходів для захисту жінок і дівчат від 
гендерно зумовленого насильства, зокрема зґвалтування та інших форм сексуального 
насильства, у ситуаціях збройного конфлікту. 

У 2016 році Україна затвердила Перший національний план дій (НПД) з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Другий п’ятирічний 
НПД, розроблений і затверджений у 2020 році, було нещодавно оновлено (липень 2022 року) 
для реагування на актуальні виклики. Хоча зміни не були офіційно затверджені, МЖО разом 
з місцевими органами влади мають провести підготовчі заходи  для розробки регіональних і 
місцевих планів дій і політик, а також локалізації заходів для забезпечення його ефективного 
виконання. 

Пакт оголошує прийом заявок на підтримку коаліцій МЖО, щоб відреагувати на кризу, 
спровоковану російським вторгненням в Україну та, у довгостроковій перспективі, - для 
відновлення і прийняття сталих рішень, а також підтримання локалізації оновленого НПД 
1325 на місцевому та регіональному рівнях. В рамках конкурсу заохочується співпраця між 
різними зацікавленими сторонами для досягнення спільних результатів, 
включаючи створення багаторівневих мереж та коаліцій. 

Пакт підтримає до 11 проектів з загальним обсягом фінансування до 220 000 CAD 
(канадських доларів). Максимальне фінансування кожного окремого проєкту не має 
перевищувати суму 20 000 CAD. Бюджет окремого проєкту розраховується у американських 
доларах по курсу 1USD= 1.28017 CAD. Проєктна діяльність може здійснюватися в будь-якому 
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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 та зусиль, очолюваних місцевими жіночими правозахисними організаціями 
(МЖО), які направлені на: 
 

• задоволення потреб внутрішньо переміщених жінок, тих, котрі проживають на 
деокупованих територіях, і жінок у приймаючих громадах у доступі до 
психосоціальних та медичних послуг, правової підтримки, фінансової та економічної 
безпеки; 

• сприяння соціальній згуртованості, формування жіночого лідерства та просування 
гендерної рівності; 

• підтримку локалізації Національного плану дій з імплементації Резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 та посилення горизонтальних багаторівневих мереж і коаліцій для 
більш ефективного захисту прав та включення жінок. 

 
Пакт буде підтримувати МЖО, 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 включають покращення та сприяння соціальній згуртованості внутрішньо 
переміщених жінок та їхніх сімей у приймаючих громадах; поліпшення доступу до послуг для 
жінок і дівчат у приймаючих громадах і на деокупованих територіях; підтримка зусиль, 
спрямованих на зміцнення фінансово-економічної безпеки жінок. 
Серед інших напрямків – сприяння гендерній рівності, розбудова жіночого лідерства у 
підтримці діалогу представників громад та інших зацікавлених сторін у процесі локалізації 
НПД 1325, зокрема, Миколаївської, Черкаської, Чернігівської та Сумської областей. 

У рамках цього оголошення проєкт «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» буде 
зосереджуватись, перш за все, на підвищенні поінформованості громадськості про проблеми 
та потреби внутрішньо переміщених жінок; створенні механізмів координації у державному 
секторі, а також між державним сектором та громадянським суспільством; розробці місцевих 
та регіональних політик та програм соціальної згуртованості та відновлення; налагодженні 
міжгалузевої співпраці, розробці та просуванні місцевих та регіональних планів дій 1325; 
зміцненні внутрішніх механізмів запобігання та захисту від гендерно зумовленого 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. 

Заходи можуть включати, але не обмежуватися наступними: 

• 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 адвокаційної діяльності; 
• Доступ до послуг для внутрішньо переміщених жінок та їхніх родин; 
• Взаємодія та комунікація між різними стейкхолдерами; 
• Інформаційно -просвітницькі заходи як частина адвокаційних кампаній; 
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• Донесення голосу жінок з метою забезпечення необхідних змін у визначених 
напрямках; 

• Місцеві ініціативи, спрямовані на залучення жінок та жіночих правозахисних 
організацій до процесу відновлення. 

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, особливо внутрішньо переміщених жінок; 

 Висвітлення питання існуючої гендерної нерівності; 
 Розвиток та/або посилення зв’язків між національними та (між)регіональними 

мережами та коаліціями, що призведе до збільшення кількості місцевих політик та 
програм, що сфокусуються на потребах  внутрішньо переміщених жінок, які живуть на 
деокупованих територіях та жінок у приймаючих громадах; 

 Збільшення кількості спільних ініціатив, що призведуть до локалізації НПД 1325 на 
місцевому та регіональному рівнях, які будуть спрямовані на розширення економічних 
прав та можливостей жінок і дівчат; запобігання домашньому та ґендерно зумовленому 
насильству, а також сексуальному насильству, пов’язаному із конфліктом; створення 
безпечного та ґендерно чутливого простору для жінок та дівчат; 

 Покращення соціальної інтеграції між внутрішньо переміщеними жінками та місцевими 
мешканцями приймаючих громад; збільшення участі та представництва жінок у процесах 
прийняття рішень на різних рівнях. 

 
Заявка та процедура подання: 

Хто може подаватись? 

Коаліція МЖО зі всієї України. Коаліція має складатись з однієї лідуючої організації та 
принаймні двох партнерських організацій. Лідуюча організація буде отримувати кошти і нести 
загальну відповідальність за реалізацію проекту та звітність. Перелік партнерських організацій 
та їхні 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. 

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 консультантів та консультанток, друковані 
матеріали тощо). Повторне надання гранту 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 (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;  
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- Гендерна рівність та права жінок мають бути основним напрямком діяльності організації, 
що відображається у її статутній документації та поточній діяльності; 

- 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  

Заявки 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.  

25 балів 

Заплановані заходи та шляхи 
їх реалізації 

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

30 балів 

Вплив проєкту 
(короткострокові та 
довгострокові результати) 

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

30 балів 

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

15 балів 

 
Технічні вимоги 

Проєктна заявка подається в електронному форматі на електронну адресу: 
grants.wou@pactworld.org. У заголовку повідомлення потрібно вказати: Z4867/FR/CG2.  

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/oholoshennya-pro-podannya-
zayavok-na-pidtrymku-koalitsiy-mistsevykh-zhinochykh-pravozakhysnykh. 

mailto:grants.wou@pactworld.org
https://pactukraine.org.ua/uk/oholoshennya-pro-podannya-zayavok-na-pidtrymku-koalitsiy-mistsevykh-zhinochykh-pravozakhysnykh
https://pactukraine.org.ua/uk/oholoshennya-pro-podannya-zayavok-na-pidtrymku-koalitsiy-mistsevykh-zhinochykh-pravozakhysnykh
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Заявка також повинна містити підписаний відповідальною особою титульний аркуш з 
наступною інформацією: назва проекту, назва організації, яка подає проєктну заявку, 
контактна особа організації: її ім’я, посада, адреса, телефон та електронна пошта.  

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

Важлива інформація 

• Усі заявники отримають повідомлення про статус їхньої заявки письмово електронною 
поштою. 

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

mailto:grants.wou@pactworld.org

