ГОЛОСИ
ЗМІН

Шановні колеги,
Проєкт «Голос жінки має силу» завершує свій
четвертий рік роботи.
Разом ми зробили велику справу і досягли вражаючих результатів, незважаючи на те, що цей рік
був дуже складним – COVID-19 та карантин поставили перед нами виклики, які неможливо було
передбачити.
Тим вагоміші здобутки проєкту. Ми створили
незліченну кількість блогів на теми миротворчості
та миробудівництва, організували десятки
навчальних, адвокаційних та мистецьких заходів,
налагодили й посилили співпрацю з місцевою
владою, а найголовніше – створили спільноту
по-справжньому небайдужих людей. За чотири
роки роботи нам вдалося об’єднати спільними
ідеями десятки тисяч українців з різних регіонів,
включаючи жінок з непідконтрольних територій.
Це безцінно!

ЄВГЕН ФОМІН
Директор Фундації прав людини

Завдяки унікальному методу роботи – радіомарафону, який транслювався на всю Україну, ми
змогли розповісти про важливість діалогу для
побудови миру мільйонам слухачів по всій країні.
Ми запрошували до розмови видатних українок, і
вони ділилися своїм баченням жіночого лідерства, адже самі є лідерками.
Ми були одним з небагатьох проєктів, які не зупинили свою діяльність, стикнувшись з карантинними викликами! Хочу подякувати всім учасникам за
стійкість, високу професійність і готовність до
викликів. Саме завдяки вам проєкт став таким,
який він є – живим, продуктивним і корисним.
Дякуємо за потужну роботу і не прощаємося, адже
побудова діалогу триває – цей процес довгий і
складний. Бажаємо вам успіхів та з нетерпінням
чекаємо на нові зустрічі!
Щиро Ваш,
Євген Фомін
Директор Фундації прав людини

«Голос жінки має силу» – унікальний проєкт, який
триває уже четвертий рік поспіль.
Він з’явився для того, аби голоси жінок і дівчат,
передусім тих, хто постраждав через конфлікт на
Сході України та в Криму, були почуті, аби їхні проблеми не замовчувалися.
За роки роботи проєкт пройшов значні трансформації. Він розширився, став відомим, до нього
щороку долучалося все більше людей – і в результаті переріс у широкомасштабну програму з
розвитку жіночого лідерства.
Щоб посилити голоси жінок на місцевому рівні,
цього року ми зосередилися на роботі з амбасадорками – лідерками, активістками, які знають,
що саме і як треба змінювати у своїх громадах.
Кожна з амбасадорок прийшла з власним проєктом і баченням змін.

ЮЛІЯ ПАНЧЕНКО
координаторка проєкту «Голос жінки має силу»

У цьому виданні представлено 50 кейсів – успішно
реалізованих міні-проєктів амбасадорок, які
розширюють можливості жінок не тільки у
10 областях, де вони були втілені, а й по всій Україні, адже це чудові приклади того, як треба діяти.
Голос жінки зміцнів. Тепер це справді голос змін.
Юлія Панченко
координаторка проєкту «Голос жінки має силу»
Фундація прав людини

АНОТАЦІЯ
Фундація прав людини четвертий рік поспіль реалізує Національну програму з відновлення миру та діалогу серед внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу»
(Women Voices Count).
У 2020 році проєкт охопив десять регіонів України – Волинську, Дніпропетровську,
Донецьку, Запорізьку, Київську, Луганську, Миколаївську, Полтавську, Сумську
та Чернігівську області. Його мета – побудова діалогу серед внутрішньо переміщених
жінок та підвищення професіоналізму лідерок громад.
Видання «Голоси змін» підготовлене в рамках проєкту «Голос жінки має силу 2020», який
реалізується за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für
Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина.
Регіональні партнери:
• Волинський прес-клуб (Волинська область)
• ГО «Соціальна взаємодія» (Запорізька область)
• ГО «Хроніка» (Дніпропетровська область)
• ГО «Агенція демократичного розвитку Донбасу» (Донецька область)
• ГО «Калинове гроно» (Київська область)
• ГО «Центр спільного розвитку «Дієва громада» (Луганська область)
• МБО «Фонд громади Вознесенська» (Миколаївська область)
• ГО «Спілка жінок Полтавщини» (Полтавська область)
• ГО «Інтелект Сумщини» (Сумська область)
• ГО «Чернігів Європейський» (Чернігівська область)
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ОЛЬГА БУЗУЛУК
М. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Протидія домашньому насильству на Волині:
що може зробити кожен
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проблему інформаційної обізнаності громадян про
домашнє насильство та координації зусиль компетентних місцевих органів для протидії цьому явищу.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – актуалізувати питання протидії домашньому
насильству та сприяти більш якісному вирішенню цієї
проблеми на всіх рівнях.
Завдання:
інформувати людей про проблематику;
роз’яснити дії поліції, інших компетентних органів;
допомогти жертвам та небайдужим громадянам
інформаційно;
розповсюдити контакти «гарячих ліній»;

ОЛЬГА БУЗУЛУК
журналістка,
керівниця сектору комунікації ГУНП
у Волинській області, викладачка, комунікаційниця

розвінчувати міфи про домашнє насильство;
розповісти про успішний досвід боротьби з домашнім
насильством;
залучати небайдужих громадян до вирішення проблеми.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Громадяни отримають кращу інформацію про домашнє
насильство та методи протидії цьому явищу. Люди дізнаються про функції поліції, експерта з протидії насильству,
центру безкоштовної юридичної допомоги, інших органів, уповноважених протидіяти цій проблемі.
Будуть поширені друковані, відео- та аудіоматеріали з
контактами, куди можна звертатись у разі вчинення
домашнього насильства.
Волиняни отримають максимум інформації про домашнє
насильство, адже вони можуть ставати як очевидцями
такої проблеми, так і учасниками, тому тут важливо
вчасно запобігти.

10 • Волинська область •

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
По своїй роботі я щодня стикаюсь з домашнім
насильством. У таких ситуаціях жертви не
завжди знають, як діяти, що робити, куди
звертатись. У нашій області нескоординована
діяльність різних органів, які мають протидіяти
домашньому насильству. Тому вирішила
працювати з цією темою, аби нівелювати ці
прогалини.

Ольга Бузулук

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «УСПІШНІ ЖІНКИ ВОЛИНІ: ЩО КРИЄТЬСЯ ЗА ГАРНОЮ ОБГОРТКОЮ?»
БЛОГ-КАФЕ «ЯК ПРОТИДІЯТИ НАСИЛЬСТВУ?»
ДЕБАТИ «ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ НА ВОЛИНІ: ВИКЛИКИ І РЕЗУЛЬТАТИ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Для мене в професійному плані цей проєкт став значним зрушенням щодо зміни в свідомості людей та
відповідальних підрозділів. Про домашнє насильство заговорили відкрито й неприховано. Зараз діляться
досвідом щодо боротьби з цим явищем та протидії йому. Поліція активізувала роботу в напрямку виявлення таких
фактів та оперативного на них реагування.

Ольга Бузулук
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ЮЛІЯ ВУСЕНКО
М. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Школа активної молоді
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Гендерна нерівність.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – зменшення гендерного розриву.
Завдання – провести інформаційну кампанію шляхом
менторства для студенток місцевих ВНЗ.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Історії успішних студенток, які надихнуться життєвими
прикладами для реалізації власних ініціатив. Збільшення кількості потенційних кандидаток до органів місцевого самоврядування, громадських та дорадчих рад.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Переконана, що активні комунікації між жінками різного віку, різного досвіду, різних поглядів
з усієї України змінять на краще життя багатьох.
На питання «Що вам заважає бути активною,
реалізовувати свої задуми?» більшість жінок
відповідає, що страх і відсутність підтримки. В
такому яскравому жіночому товаристві усі
страхи залишаться в минулому.
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ЮЛІЯ ВУСЕНКО
кандидатка юридичних наук,
координаторка Північного регіону
Української жіночої демократичної мережі,
координаторка програми Волинського обласного
благодійного фонду «Карітас-Волинь»,
депутатка Луцької міської ради

Юлія Вусенко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ЖІНКАМ В РАДІ – РАДІ?»
БЛОГ-КАФЕ «ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ГРОМАДИ»
ДЕБАТИ «ВМИКАЙСЯ! ЧИ ВАРТО СТУДЕНТКАМ БУТИ АКТИВНИМИ ПОЗА НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ?»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Україна вже цього року заходить у передвиборчий період. Жінкам обов’язково треба використати можливість
стати депутатками різних рівнів, щоб змінювати країну на краще.

Юлія Вусенко
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АЗА ГОЛОЩАПОВА
М. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жити разом
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Успішній інтеграції ВПО в нові громади заважає стигматизація. Найбільш поширені її прояви – це використання
образливих висловів, недостовірних фактів, маніпулювання, – так звана мова ворожнечі.
Використання мови ворожнечі є актуальною для всього
світу, а для України особливо. Стрес, напруга, агресія,
насильство – реалії кожного дня в останні шість років.
Суспільство травмоване війною. Цькування у соціальних
мережах травмує психологічно. Соцмережі стирають
кордони особистого простору: образити в спілкуванні у
ФБ – зовсім не те, щоб сказати деякі фрази людині в очі.
Безкарність та підбурення до деструктивних дій призводять до реальних конфліктів у суспільстві. Працюють
великі групи ботів з формування певних ідей/думок/настроїв у суспільстві, робляться спроби нав’язати суспільству певну ідеологію.
ЗМІ також часто «заграють» зі своїми читачами, комерційні інтереси видання превалюють над іншими цілями.
Проблема більш глибока, ніж здається на перший погляд,
оскільки її наслідки калічать нас усіх. Тому що провокується розкол суспільства, поділ на «правильних» і
«неправильних» з точки зору статі, віку, національності,
місця проживання, віросповідання, політичних поглядів
тощо. Тема потребує глибокої системної роботи.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – сприяння м’якій інтеграції жінок ВПО в
місцеві громади.
Завдання:
за допомогою ЗМІ привернути увагу місцевої громади
до проблем ВПО, розповісти про вигоди громади від
вирішення цих проблем;
спільно з редакторами волинських ЗМІ розробити
рекомендації для журналістів щодо запобігання використання мови ворожнечі в матеріалах та соціальних
мережах.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Висвітлення у волинських ЗМІ актуальної для України і
світу теми використання мови ворожнечі, нетолерантного ставленняя до мешканців інших національностей,
віросповідання, ВПО тощо.
Зменшення публікацій у соціальних мережах і ЗМІ з
провокативними заголовками та висловлюваннями
щодо мешканців громад, у тому числі ВПО.
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АЗА ГОЛОЩАПОВА
останні 6 років займається
лише громадською роботою,
голова ГО «Переселенці Криму та Донбасу»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Ця тема є близькою для нас, тому що стигматизацію
ВПО ми відчули на собі в перші роки війни. У 2017 році
під час реалізації проєкту «Український Донбас:
незнайомі сторінки» нами було створено буклет
«Міфи і факти про вимушено переміщених жителів
Криму та Донбасу», де розвінчували стереотипи щодо
ВПО. З того ж часу ведемо групу в фейсбуці «Український Донбас: незнайомі сторінки».
Три роки підряд брали участь в інтеркультурному
фестивалі «Палітра культур», представляли «Українську культуру Слобожанщини та Приазов’я», запрошували яскраві творчі колективи, що досліджують та
популяризують українську культуру Донбасу, організовували вікторини та інші просвітницькі заходи,
проводили для журналістів тренінг «Один день з
життя переселенця», зустрічалися з редакторами
окремих ЗМІ.
Але публікації з використанням мови ворожнечі по
відношенню до ВПО періодично виходять у волинських ЗМІ та місцевих групах у соцмережах.

Аза Голощапова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
КРУГЛИЙ СТІЛ «МОВА ВОРОЖНЕЧІ ЯК ПРОЯВ ДИСКРИМІНАЦІЇ. ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ»
Партнером заходу виступила представниця Офісу Уповноваженого ВРУ в Волинській області Любов Сітовська.
Вона ознайомила учасників з відповідальністю згідно з законодавством України за використання мови ворожнечі.
БЛОГ-КАФЕ «РЕЦЕПТИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ»
Жінки-переселенки ділилися досвідом вирішення кризових ситуацій, випадками з довоєнного та воєнного
життя. Обговорювали, що найбільше мотивує жінок боротися з негараздами та де брати ресурси для вирішення
складний ситуацій, як у цьому непростому житті знаходити час для самореалізації, зберегти свою особистість.
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «СВОБОДА СЛОВА І МОВА ВОРОЖНЕЧІ – ДЕ УМОВНА МЕЖА МІЖ НИМИ?»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Резолюція за результатами круглого столу з рекомендаціями для медіа щодо зниження емоційності новин буде
надіслана редакторам ЗМІ і дотичним до цього питання структурам та органам місцевої влади. За ініціативою
представниці Офісу Уповноваженого ВРУ в Волинській області та спільно з учасниками круглого столу буде
розроблено інформаційний буклет «Як протистояти мові ворожнечі в інтернет-публікаціях та соціальних
мережах».
Сподіваємось, що майбутні журналісти – учасники заходів – у своїй теперішній та майбутній роботі будуть
враховувати, «чим їхнє слово відгукнеться». Що поширення інформації щодо відповідальності за провокаційні
назви/публікації знизить їх кількість і загальний градус агресії передусім в Інтернеті. Відповідно і ВПО
почуватимуться краще, тому що кожна негативна публікація впливає на їхню душевну рівновагу.
Можливо, в подальшому продемо тренінг для ВПО «Як реагувати на провокаційні публікації в Інтернеті».

Аза Голощапова
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ОЛЬГА МАКСИМ’ЯК
М. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
НеЧужі
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Першочергово планувалася, що головна мета проєкту –
об’єднати мам, які самотужки виховують дітей, та жінок
старшого віку, які почувають себе самотніми і готові
допомогти молодим жінкам. Однак через карантин ми
змушені були дещо скорегувати роботу. Тому практично
всі заходи проєкту були спрямовані на підвищення мотивації жінок, які виховують дітей самі, і тих, які прагнуть
знайти себе та визначати свої вектори розвитку, зокрема
й у суспільній площині.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Надання більших можливостей жінкам, які виховують
дітей самі, для залучення до активного соціального
життя, самореалізації, пошуку душевної рівноваги та
гармонії; привернення уваги суспільства до проблем
самотніх мам.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення мотивації жінок, які опинилися у складних
життєвих обставинах, до саморозвитку та професійного
становлення.

ОЛЬГА МАКСИМ’ЯК
фахівчиня з соціальних комунікацій, працює у сфері
соціальних та політичних комунікацій;
членкиня Волинського прес-клубу;
має досвід роботи в журналістиці,
органах місцевого самоврядування,
громадському секторі,
на посаді помічниці народного депутата

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Чотири роки тому я розлучилася. На той час
моєму сину не було ще й двох років. Це був
переломний етап у житті, адже воно кардинально змінилося. Тому не зі слів знаю, як буває
непросто організувати побут з маленькою
дитиною, знайти внутрішні ресурси для
саморозвитку і реалізації себе у професійному
плані. Мої життєві обставини і стали передумовою мого проєкту.
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Ольга Максим’як

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
АКЦІЯ «МИРНИЙ КВАРТАЛ»
Акція відбулася в рамках Дня подяки, організованого Ківерцівською міською радою.
У рамках заходу був організований конкурс і за його результатами – виставка дитячих малюнків дітей усіх шкіл
Ківерцівської ОТГ «Мирна Україна», об’єднано громаду у молитві за Мир, проведено флешмоб із спільним
виконанням пісні «Україна моя» за участі дітей, представників влади, депутатів, громадськості.
БЛОГ-КАФЕ «ЯК ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ У ВСІХ СФЕРАХ НАШОГО ЖИТТЯ»
Спікерками заходу були: Оксана Ярош – голова громадської організації «Гендерний центр», докторка політичних наук, тренерка з гендерних питань; Катерина Бурдило – психологиня, дослідниця фемінності. Ми отримали
величезний фідбек від дівчат після цієї зустрічі.
БЛОГ-КАФЕ «ШЛЮБ: ОБИРАЄМО СЕРЦЕМ ЧИ РОЗУМОМ?»
Спікеркою заходу стала сімейна консультантка, психологиня Альона Юхимчук.
За результатами усіх заходів ми отримали чимало позитивних відгуків від учасниць та учасників. Дівчата зауважували, що участь у таких зустрічах для них стала моментом переосмислення тих процесів, які відбуваються у
їхньому особистому та суспільному житті.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Проєкт став комунікаційним містком у допомозі жінкам визначити чіткіше свої цілі у житті, сприяв посиленню
їхньої активності у громадсько-політичному середовищі, участі у формуванні порядків денних суспільних процесів.
Особисто мені проєкт допоміг опанувати нові компетенції щодо застосування інших форм подачі інформації
(приміром, через відео), що продовжую втілювати у практичній площі. Також під час участі у цьому проєкті мені
запропонували стати кандидаткою у депутати до Луцької районної ради та приєднатися до жіночого руху однієї з
політичних сил.

Ольга Максим’як
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НАТАЛІЯ ПАВЛІХА
М. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Розширення можливостей жінок у підприємництві
та їх участі у розвитку громади через застосування
сучасних інструментів жіночого лідерства на засадах сталого розвитку
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Розширення економічних можливостей жінок, у тому
числі з сільських місцевостей, внутрішньо переміщених
осіб та тих, які втратили або припинили свою підприємницьку діяльність під час пандемії COVID-19 і карантинних заходів.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – підтримка жіночих ініціатив різного рівня,
організації; жінок, які мають інноваційні ідеї і
бажання стати підприємцями.
Завдання:
формування сучасного бачення ролі жінки в бізнесі й
розвитку громади;
формування навичок жіночого підприємництва;
розвиток лідерських якостей.

НАТАЛІЯ ПАВЛІХА
професорка з економіки,
громадська діячка

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підтримка жіночих ініціатив різного рівня, організації;
жінок, які мають інноваційні ідеї і бажання стати підприємцями. Розвиток комунікації між жінками в питаннях
розвитку бізнесу.
ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Працюю над темою, щоб довести суспільству,
що жінка може бути успішною лідеркою, бути
першою і кращою, також дати відповідь на
питання, як поєднати кар’єру та сім’ю. Щоб
популяризувати жінок, які власним прикладом
руйнують сформований стереотип, допомогти
жінкам у підтримці їхніх ініціатив у бізнесі та
розвитку громади.
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Наталія Павліха

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ЖІНКА ТА БІЗНЕС: Я ЗМОЖУ!»
Формат – бесіда жінок у затишному кафе за філіжанкою кави. Результати – формування сучасного бачення ролі
жінки в бізнесі, шляхів покращення конкурентоспроможності жінок-підприємниць, доступу жінок до послуг
для розвитку бізнесу, а також щодо розширення масштабу підприємницької діяльності.
БЛОГ-КАФЕ «РОЛЬ ЖІНКИ У РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА СЕКРЕТИ ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА»
Формат – бесіда за кавою. Результати – формування сучасного бачення ролі жінки в громадянському суспільстві, обмін досвідом жінок-лідерок.
УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ ПРО ЛІДЕРСТВО У ЯКОСТІ СПІКЕРА «ЛІДЕРСТВО: ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ПРОЄКТАМИ ТА ЗМІНАМИ» (ПРОВЕДЕННЯ МОТИВУЮЧОЇ ЛЕКЦІЇ ТА НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ)

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Допомога невеликим жіночим бізнесам у таких
питаннях, як пошук і працевлаштування персоналу, доступ до фінансування, аналіз ринку, пошук
партнерів, збут тощо.

Наталія Павліха
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

АННА ГНУСКІНА
ДАР’Я ДІХТЯРЕНКО

НАТАЛІЯ КУРДЮКОВА

ЛЮДМИЛА ЛЕОНОВА
КАТЕРИНА НЕМЧЕНКО

АННА ГН
УСКІНА
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АННА ГНУСКІНА
М. ДНІПРО
НАЗВА ПРОЄКТУ
Здоров’я жінки
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Право жінок бути собою, робити власний вибір, керуватися своїми цінностями, потребами та цілями.
Кожна жінка унікальна, особлива, вона має право залишатися індивідуальністю, знаходитись у гармонії з собою,
а не в суперечці. Бути собою – це передусім поважати
себе. Впевнено робити власний вибір, відстоювати свою
позицію та бути почутою. Це можливо за умови, якщо
жінка сповнена енергією. А енергія – це і є здоров’я.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Дати можливість жінкам змінити або покращити своє
становище, щоб управляти власним життям та власними
цілями.
Проєкт розкриває чотири головні елементи – складові
сили кожної жінки, елементи її фізичного і ментального
здоров’я:
Психоемоційний баланс. Прийняття себе. Підвищення
самооцінки. Практичні завдання.

АННА ГНУСКІНА
психологиня, кандидатка психологічних наук,
викладачка університету

Їжа. Як ми обираємо їжу, як скласти повноцінний
здоровий раціон. Як кожна жінка вчиться приймати
рішення через власну тарілку?
Важливість сну та відпочинку. Навіщо потрібно спробувати знайти власну медитацію.
Фізична активність. Зв’язок тіла та мозку.
Проєкт пропонує практичні інструменти, що дають
можливість кожній жінці прийняти власне «Я», підвищити самооцінку та наповнитися енергією.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Щоб жінки почали керуватися власними бажаннями.
Наприкінці проєкту буде підготовлена покрокова
інструкція з основними тезами у вигляді електронного
буклету, щоб більша аудиторія мала доступ до цієї
інформації.
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ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Тема «Здоров’я жінки» має за основу цінність
власного «голосу» жінки. Історично так склалося,
що жінка довго була позбавлена права висловлювати свої думки. Часи змінилися, ми живемо у 21
сторіччі, але до сих пір бачимо, що жінки недостатньо захищені: вони перші йдуть у відпустку та
доглядають за похилими батьками, вони знаходяться поряд з малими дітьми, коли ті хворіють,
вони, як правило, перші, хто підлягає скороченню з
роботи. На додаток жінки часто-густо присвячують
своє життя комусь, але не собі.
Тому вважаю актуальним порушити тему «Здоров’я
жінки» з психологічної точки зору, щоб надати
впевненості та підтримати кожну жінку, яка стає на
шлях пошуку себе та свого голосу.

Анна Гнускіна

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ БЕСІД ЧЕРЕЗ ZOOM ТА YOUTUBE

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Інформування жінок про значення власного психологічного настрою. Інструктування щодо того, як
підняти самооцінку, набути впевненості в собі, щоб
наполегливо йти до своєї виколиханої мети; приділяти увагу відпочинку та фізичній активності.
Головна думка проєкту – кожна жінка має вибір.

Анна Гнускіна
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ДАР’Я ДІХТЯРЕНКО
М. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Відкритий лекторій: Гендерні студії
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проблему гендерної рівності, прав жінок, а також ролі та
позиції жінки в різні епохи та століття.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – розповісти про права жінок та гендерну
нерівність у різні епохи до сьогодення.
Завдання:
Розвіяти гендерні стереотипи щодо прав жінок;
Дослідити позиції та роль жінки в різні епохи;
Обговорити трансформацію образів жінки і як це
вплинуло на нинішній стан і права жінок у суспільстві;
Порушити питання жінок-войовниць, їх статус і еволюцію скрізь різні часи;
Розкрити значення жінок у різних сферах діяльності;

ДАР’Я ДІХТЯРЕНКО
помічниця керівника, організаторка, громадська діячка,
маркетолог, менеджерка з комунікацій;
співорганізаторка проєкту
«Відкритий лекторій: Гендерні студії»

З’ясувати роль жінок у вирішенні політичних, загальнонаціональних питань.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення поінформованості про права жінок та
гендерну нерівність у різні епохи.
ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Ця тема мені цікава, оскільки роль жінки в різні
часи дуже особлива – жінка набувала свого статусу,
еволюціонувала. Це дуже важливо, оскільки так
можна побачити, на яких етапах відбувалася
історична трансформація жінок та ставлення до
них.
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Дар’я Діхтяренко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ДЕВ’ЯТЬ МУЗЕЙНИХ ЛЕКТОРІЇВ
На цих заходах обговорювалися питання гендерної рівності та прав жінок у різні епохи. Це була гарна можливість не лише послухати та зануритися в історію, а й побачити історичні знахідки, тактильно відчути, якими
знаряддями користувалися жінки на війні, та спробувати себе у ролі жінки-воїна. Кожен учасник лекторію
занурювався в дискусію, як змінювалася роль та позиціювання жінки. Це були інтерактивні заняття, на свіжому
повітрі з особливою атмосферою, де кожен міг поділитися власними думками та спостереженнями.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Цей проєкт зміг об’єднати однодумців, допоміг створити ком’юніті, яке й надалі готове реалізовувати нові
проєкти, присвячені ролі, правам та можливостям жінок в Україні. Ми були тієї думки, що необхідно «діяти
локально та мислити глобально». Цей проєкт згуртував навколо себе не лише жінок-учасниць, а й чоловіків,
яким також було цікаво зануритися в історію та роль трансформації жінок.

Дар’я Діхтяренко
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НАТАЛІЯ КУРДЮКОВА
М. ДНІПРО
НАЗВА ПРОЄКТУ
Дебатні міні-проєкти

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проблема прав і свобод людини, забезпечення політичної, соціальної та економічної участі жінок у всіх суспільних процесах.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Формування громадянських компетенцій молоді через
відкриту дискусію, дебати, технологію критичного
мислення, ефективну комунікацію та взаємодію.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Усвідомлення молодими людьми верховенства конституційних прав і свобод кожного громадянина. Набуття
навичок повноцінно жити в суспільстві, брати на себе
відповідальність, приймати рішення, робити вибір,
безконфліктно виходити з життєвих ситуацій, сприймати діяльність демократичних інститутів суспільства;
здатність особистості жити й діяти в багатокультурному
середовищі, розуміти несхожості людей, поважати їх.

НАТАЛІЯ КУРДЮКОВА
історик, викладачка історії та правознавства,
магістр державного управління

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Проблема порушення прав та свобод людини залишається актуальною не тільки для України, а й для багатьох
пострадянських країн. У нашій державі ці порушення почастішали після 2014 року. Вересневі події у Білорусії під
час та після виборів Президента Республіки вказали всім людям на необхідність захисту своїх прав та свобод.
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Наталія Курдюкова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ДЕБАТИ «ЦЯ ПАЛАТА ВВАЖАЄ, ЩО БЕЗПЕКА ВАЖЛИВІША ЗА СВОБОДУ»
ДЕБАТИ «ГЕНДЕР – ЦЕ МІФ?»

ФОРУМ-ТЕАТР «СКАЖИ «НІ» ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Навички критичного мислення дозволяють молоді об’єктивно оцінювати політичну, економічну, соціальну
ситуацію в державі, брати активну участь у житті суспільства, бути відповідальними за прийняті рішення,
робити вибір, сприяти розвитку демократичних інститутів та збереженню загальнолюдських цінностей, вміти
спільно вирішувати завдання та знаходити вихід з проблемних ситуацій, зберігаючи власну гідність, застосовуючи різні підходи до вирішення проблем.

Наталія Курдюкова
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ЛЮДМИЛА ЛЕОНОВА
М. ДНІПРО
НАЗВА ПРОЄКТУ
Мирне врегулювання конфліктів. Інструменти
для молоді
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Багато людей в Україні втратило надію на мир і на здорові
процеси розвитку країни. Для порятунку ситуації нам
потрібно ще більше відданих своїй справі фахівців із
потужними знаннями і навичками у сфері побудови
миру, які зможуть повести за собою, вказуючи шлях до
порозуміння і мирного розвитку.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Формування звички ненасильницького спілкування та
вирішення конфліктів серед студентської молоді.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Формування в Дніпрі спільноти, яка працює з конфліктами та є носієм цінності їх ненасильницького вирішення.

ЛЮДМИЛА ЛЕОНОВА
за освітою – політологиня, працювала
медіа-аналітиком та прес-секретаркою;
в 2020 році присвятила себе навчанню
в проєкті «Інженери порозуміння»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Хочу, щоб у Дніпрі з’явилася спільнота людей, які
будуть працювати із конфліктами. Впевнена, що це
професія майбутнього. І в першу чергу треба
фокусуватися на молоді.
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Людмила Леонова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «НЕНАСИЛЬНИЦЬКЕ СПІЛКУВАННЯ»
Під час заходу розглянули такі важливі аспекти ненасильницького спілкування, як переговорний процес,
фасилітація (налагодження) діалогу, прийняття рішень у групі, медіація (посередництво).

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Залучення молоді до проблематики ненасильницького спілкування, яке допомагає людям замінити мову
і прояви ворожнечі на мову співпереживання, що, зрештою, неминуче веде до співпраці у вирішенні конфліктів.

Людмила Леонова
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КАТЕРИНА НЕМЧЕНКО
М. ДНІПРО
НАЗВА ПРОЄКТУ
Молоді жінки у місцевій політиці:
від ідеї до депутатства
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Залучення молоді, особливо молодих жінок, до активної
політичної участі через політичну освіту та активізм.
Актуалізація проблем молодіжної спільноти на місцевому рівні завдяки представленні молоді в місцевих радах.
Подолання недовіри до політики серед молоді.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Зменшити середній вік для депутатів місцевих рад
Дніпропетровської області через залучення до виборів
та перемоги кандидатів з молодіжних організацій. Підвищити політичну активність молоді, зокрема жінок.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Збільшення кількості молоді, зацікавленої у політиці та
політично активної на різних рівнях. Більше молоді
серед депутатів місцевих рад.

КАТЕРИНА НЕМЧЕНКО
голова ГО «ВГО Солідарна Молодь Дніпропетровщини»,
студентка магістратури за спеціальністю «Право»
Університету митної справи та фінансів
і за спеціальністю «Політологія»
ДНУ ім. О. Гончара; членкиня Правління
у ВГО «Солідарна Молодь», громадська діячка,
волонтерка, членкиня політичної партії

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Напередодні місцевих виборів необхідно
активізувати молодь до участі у них. Інструмент для цього – розвиток молодіжної
припартійної організації та співпраця молоді з
політичними партіями.
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Катерина Немченко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ТРЕНІНГИ З ЖІНОЧОГО ЛІДЕРТВА ТА ПОЛІТИЧНОГО АКТИВІЗМУ

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
У списках кандидатів до Дніпровської міської ради на місцевих виборах 2020 включено 8 представників ВГО
«Солідарна Молодь» віком до 30 років.

Катерина Немченко
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТЯНА ВЕЙДЕР
ТЕТЯНА ВЕРГУН

ЮЛІЯ ВЯЗМІНА

ТЕТЯНА ГОРОХОВА
ЛІЛІЯ ДУДНИК

ТЕТЯНА В

ЕЙДЕР

ТЕТЯНА ВЕРГУН

ЮЛІЯ ВЯЗМІНА
ТЕТЯНА ГОРОХОВА

ЛІЛІЯ ДУДНИК

ТЕТЯНА ВЕЙДЕР
М. МАРІУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Мотиваційна школа жіночого лідерства
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Зневіра жінок у своїх силах, відсутність підтримки
з боку сім’ї та суспільства.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Надати практичну допомогу жінкам: допомогти повірити
у власні сили, знайти свій шлях у професії
або відкрити власну справу.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення мотивації жінок-учасниць проєкту
до самореалізації, створення жіночого нетворкінгу.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Бо маю знання та досвід, зможу надати підтримку жінкам –
проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу,
корисні заходи задля миру, добробуту та самореалізації.

ТЕТЯНА ВЕЙДЕР
кандидатка наук з державного управління,
бізнес-тренерка міжнародних програм,
коуч, адвокатка

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «LIFE МОТИВАЦІЯ»
Головне питання заходу: як знайти мету життя.
Учасниці спробували коучингові методи пошуку мети
життя, проаналізували потреби, почали планувати майбутнє. При цьому використовували медитаційні засоби.
СПІВОЧИЙ КОНКУРС «LIVE FROM MUSIC»
Голос – то рушійна сила, яка прибирає всі перепони перемовин і комунікацій, бо несе позитив, енергію миру та розвитку. Учасниці та учасники заходу навчилися використовувати
свій голос як інструмент спілкування. Змогли побороти
страх, невпевненість, проявили свої творчі здібності.
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Тетяна Вейдер

РЕГІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ НА ТЕМУ «ОСНОВИ БЛОГЕРСТВА»
Головне питання: блогінг як професія.
Учасники спробували себе в якості блогерів, навчилися основам блогінгу, дізналися, як можна заробляти на
цьому.
ДВА БЛОГ-КАФЕ НА ТЕМУ «ВІДЕОБЛОГІНГ»
Мова йшла про те, як створення візуального контенту зможе допомогти у професійній діяльності або стати
професією. Учасниці навчилися знімати та монтувати відео на ПК і телефонах.
ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ «СТАРТ»
Головне питання: з чого починати власну справу.
Учасники обговорювали, що потрібно жінкам і чоловікам для ефективного старту. Почули юридичні поради
щодо створення бізнесу та бізнес-планування.
ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ «ЯК МОНЕТИЗУВАТИ СВОЄ ХОБІ»
Учасники з’ясовували, як монетизувати своє захоплення чи улюблену справу.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Учасниці мого проєкту отримали шанс переосмислити своє життя, знайти однодумців, стати частиною жіночого
дружнього ком’юніті, а також консультування з перетворення хобі на бізнес або створення власної справи.
Результат цих дій – добробут учасниць та їхніх сімей, розвиток міст.

Тетяна Вейдер
Вейдер
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ТЕТЯНА ВЕРГУН
М. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Школа жіночої активності
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Низька громадська активність жінок через недостатність
знань щодо форм та інструментів роботи
з громадськістю і місцевою владою.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – надати жінкам інструменти роботи
з колективом, з командою, просування ідей
з вирішення проблем на рівні їхніх громад.
Участь у блог-кафе дасть можливість не менш ніж
50 особам отримати навички роботи з колективом,
просування ідей, вирішення проблем на рівні громад.
За результатами блог-кафе створюються команди
для вирішення місцевих проблем.
Проведення дебатів за участю тих, хто відвідував
блог-кафе.

ТЕТЯНА ВЕРГУН

Створення дорожньої карти з вирішення конкретної
проблеми.

приватна підприємиця у сфері освітніх
та консультаційних послуг

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Не менше ніж 50 осіб отримають навички роботи з колективом та просування ідей.
Не менше ніж 50 осіб візьмуть участь в обговорення місцевих проблем.
Не менше ніж 50 осіб візьмуть участь в обговорення шляхів вирішення місцевих проблем
та розроблять дорожню карту з вирішення проблеми.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Вважаю необхідним підвищувати рівень автивної участі
жінок у розвитку місцевих громад.
Маю знання і досвід роботи з громадськістю.
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Тетяна Вергун

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ВЛАСНИЙ САЙТ ТА ПРОСУВАННЯ В СОЦМЕРЕЖАХ»
Жінки отримали навички роботи з колективом, просування ідей та інформації в інтернеті і соцмережах.
За результатами блог-кафе створено робочу групу з розробки рекомендацій щодо втілення в дію Резолюції ООН
1325 на місцевому рівні.
ОБГОВОРЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ, ВИНЕСЕНИХ НА ДЕБАТИ
- Активність жінок у роботі громади
- Робота з людьми з інвалідністю (доступ до адміністративних будівель, послуги тощо).
ДЕБАТИ З ПОДАЛЬШИМ СТВОРЕННЯМ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
У ході реалізації проекту з’явились нові активістки, готові працювати у напрямі просування жіночої
миротворчості, впровадження Плану дій Резолюції ООН 1325 на місцевому рівні, а також активні блогерки.
Підготовлені рекомендації щодо впровадження Резолюції ООН 1325 на місцевому рівні. Готується дорожня
карта вирішення місцевих проблем.

Тетяна
Тетяна Вейдер
Вейдер
Вергун
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ЮЛІЯ ВЯЗМІНА
СМТ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА (І ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Підвищення суспільно-політичної активності жінок
та їхнього соціального статусу в громаді
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Жінки та дівчата, маючи високий потенціал, фаховість,
бажання та можливості для активної і плідної участі у
житті громади, здебільшого не роблять цього, обмежуючись у найкращому випадку реалізацією на професійній
ниві, а часто – сімейним життям, доглядом та піклуванням за дітьми, чоловіком, старшими родичами. Причиною цього зазвичай є стереотипи, що вкорінилися в
суспільстві, які розглядають жінку лише як берегиню.
В результаті жінки втрачають свій потенціал, не реалізовуються, почуваються нещасливими, а іноді – зазнають
насильства.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – створити для дівчат і жінок сприятливе
середовище для навчання та повноцінної участі в
миробудуванні, протидії дезінформації та фейкам в соціальних мережах, участі у місцевому самоврядуванні та
громадській діяльності, впливу на прийняття рішень на
місцевому рівні, самоорганізації та згуртуванню.

ЮЛІЯ ВЯЗМІНА
юристка (за фахом пропрацювала 9 років),
останні роки займається громадською діяльністю,
співзасновниця громадської організації
«ШЛЯХОМ ЄДНОСТІ»

Для досягнення мети поставлені такі завдання:
Сприяти систематичному проведенню інформаційних заходів у громаді стосовно профілактики та протидії
ґендерно зумовленому й домашню насильству, в тому числі пов’язаному з військовим конфліктом, з метою
підвищення обізнаності серед дівчат і хлопців, жінок і чоловіків громади різного віку та категорії вразливості (інформування через ЗМІ, тематичні уроки, лекції в навчальних закладах, флешмоби, вуличні театри,
волонтерські акції);
Розвивати розуміння, що таке демократія, яка роль громадян та інститутів у демократичних процесах,
перед якими викликами постає демократія і як їм можна протидіяти.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення суспільно-політичної активності жінок та їхнього соціального статусу; надання інформаційної
підтримки жінкам, які працюють у різних сферах господарського, суспільно-політичного, духовного й громадського життя району.
ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Бо хочу, щоб жінки моєї громади були впевненішими в собі, щоб вони уповноважували себе на прийняття рішень на
рівні громади, що, безперечно, зробить життя мешканців і мешканок їхніх громад кращим та комфортнішим. За родом
своєї діяльності (останній рік працюю мобілізаторкою громади в одному з проєктів) я спілкуюся з багатьма жінками. І
часто дивуюсь: скільки в них енергії, прихованого потенціалу! Я зустрічала матір десяти (!) дітей, яка вела активну
громадську роботу, реалізовувала проєкти для свого мікрорайону. Я зустрічала директорку школи, яка, незважаючи на
професійне навантаження, знаходила час та сили брати активну участь в житті громади і виховувати власних дітей. Але
іноді я засмучуюся, коли бачу, як жінки добровільно ставлять себе на щабель нижче чоловіка, ніби проносячи себе в
жертву чоловіку та дітям. Вважаю, що жінці, як і кожній людині, важливо бути щасливою, самореалізовуватися.
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Юлія Вязміна

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ЯК БАР’ЄР НА ШЛЯХУ ДО ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА»
БЛОГ-КАФЕ «ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ»
ТРЕНІНГ «ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ З ГРОМАДОЮ У ПИТАННІ РЕЗОЛЮЦІЇ 1325»
ОСВІТНІ ДЕБАТИ СЕРЕД МОЛОДІ НА ТЕМУ «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ: ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Найприємнішим сюрпризом для мене при проведенні заходів стала кількість відвідувачів на моєму
першому блог-кафе. Зазначу, що я проживаю в сільській місцевості, де до теми жіночого лідерства
ставляться хай не упереджено, але з обережністю. Часто я чую, що «жінці зручно бути підпорядкованою
чоловікові», «лідерство – то не притаманне жінці». Але коли на захід прийшло 19 відвідувачів (при тому,
що зранку декілька запрошених мною жінок телефонували і повідомляли, що не прийдуть) – не тільки
жінок та дівчат, але хлопці і чоловік – моєму подиву не було меж. Зустріч пройшла у піднесеному настрої,
а коли добігла кінця – більша частина відвідувачок не розходилася: пили каву та ділилися своїм досвідом. Виявилося, що не тільки люди старшого і середнього віку стикалися і стикаються у своєму житті з
гендерними стереотипами, але й зараз, в ХХІ столітті молоді дівчата відчувають на собі тиск цих стереотипів.
Я маю надію, що відвідувачі моїх заходів замислилися про негативний вплив гендерних стереотипів на
життя не тільки жінок та дівчат, але й чоловіків та хлопців. Я розумію, що за декілька зустрічей не зможу
змінити світогляд учасників та учасниць зустрічей та їхнє ставлення до гендерної тематики. Але дуже
сподіваюся, що дала привід жінкам замислитися над ситуацією, яка зараз існує в суспільстві у сфері прав
жінок, про дискримінацію, з якою жінки та дівчата стикаються, про те, що не варто сприймати це як
належне. І, врешті-решт, не треба боятися чи стидатися брати на себе відповідальність за своє життя, за
життя своєї громади. Бо тільки так ми зможемо побудувати суспільство, в якому буде комфортно жити
жінкам і чоловікам, дівчатам і хлопцям.

Тетяна
Вейдер
Вейдер
Юлія Вязміна

39 • Донецька область •

ТЕТЯНА ГОРОХОВА
М. МАРІУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Розширення прав та можливостей жінок
«Women’s Empowerment»
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Питання гендерної рівності, здатності жінок долати
бідність, долати потрясіння та покращувати свій добробут, контролювати майбутнє та підтримувати свої сім'ї і
громади.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Підвищити обізнаність про важливість розширення можливостей жінок та розвитку власних ідентичностей.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення рівня гендерної рівності серед населення
регіону при самореалізації через гендерно-трансформаційні підходи розвитку суспільства.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Бо мене хвилюють питання прав людини,
гендерної рівності, ефективної побудови
соціального діалогу в громадах.
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ТЕТЯНА ГОРОХОВА
кандидатка економічних наук, доцентка кафедри
маркетингу та бізнес-адміністрування
ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет», бізнес-тренерка,
майстер-фасилітаторка Британської Ради

Тетяна Горохова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «LIFE МОТИВАЦІЯ»
Мотивація жінок до саморозвитку.
СПІВОЧИЙ КОНКУРС «LIVE FROM MUSIC»
Самореалізація через творчість.
РЕГІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ НА ТЕМУ «ОСНОВИ БЛОГЕРСТВА»
Можливість заробляти, маючи нові знання.
ДВА БЛОГ-КАФЕ НА ТЕМУ «ВІДЕОБЛОГІНГ»
Відео як новий контент, що розширює можливості для самореалізації.
ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ «СТАРТ»
Поради для створення бізнесу та бізнес-планування.
Розвиток власних ідентичностей.
ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ «ЯК МОНЕТИЗУВАТИ СВОЄ ХОБІ»
Розвиток власних ідентичностей.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Учасниці мого проєкту розширили свої знання в питаннях прав людини, мікрофінансування, соціальної роботи,
розвитку власної бізнес-ідентичності. Пропрацювали навички роботи в команді, набули впевненості від
проходження повз зони комфорту. Результат – підвищення мотивації серед жінок щодо зростання рівня їхніх прав
і можливостей, а також розбудова потенціалу жінок для підвищення рівня сталості розвитку місцевих громад.

Тетяна Горохова
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ЛІЛІЯ ДУДНИК
М. БАХМУТ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Прокинься
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проблему домашнього насильства.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Навчити жінок захищати свої права.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Жінки, котрі знають свої права.

ЛІЛІЯ ДУДНИК
громадська активістка,
регіональна проєктна координаторка

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Вже 5 років я займаюсь громадською діяльністю. Основним моїм напрямком є розвиток
демократичних цінностей на території Донеччини. А розвиток демократії неможливий без
дотримання прав людини. Часто у своїй діяльності я стикаюсь з порушенням прав жінок.
Особливо це проявляється в сільській місцевості, тому що досі там залишився старий уклад
життя, коли чоловік працює, а жінка сидить
вдома з дітьми. Жінки навіть не розуміють, що
їхні права порушили, та продовжують жити за
правилами, які їм нав’язало суспільство. Але
вони не завжди задоволені цими правилами.
Зараз у світі пандемія, через яку населення
України вже довгий час перебуває на карантині.
Одним із наслідків самоізоляції є зростання
кількості випадків домашнього насильства.
Я хочу показати жінкам, що треба вміти відстоювати свої права.
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Лілія Дудник

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ГРОМАДСЬКИЙ СЕКТОР В УКРАЇНІ»
17 жінок дізналися про те, де можна реалізувати себе, окрім роботи.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Популяризація протидії домашньому насильству.
Популяризація громадської діяльності.

Лілія Дудник
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

МАРГАРИТА ДЕРГАЧ
НАТАЛІЯ ЛИПОВА

ІРИНА МІШИНА

ЛЮДМИЛА РОМАНЕНКОВА
АННА САКУН

МАРГАРИ

ТА ДЕРГА
Ч

НАТАЛІЯ ЛИПОВА

ІРИНА МІШИНА
ЕНКОВА
ЛЮДМИЛА РОМАН

АННА

САКУН

МАРГАРИТА ДЕРГАЧ
М. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жінка-лідер – це саме ти!
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Порушується проблема лідерства, пошуку внутрішнього
потенціалу і зовнішніх ресурсів для досягнення людиною
своєї мети.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – допомогти учасницям проєкту зрозуміти і
відчути свій лідерський потенціал.
Завдання:
Практичним шляхом допомогти учасникам мого
проєкту визначити власні лідерські якості;
Навчити використовувати власні ресурси у реалізації
суспільно значущих справ.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розширення власного досвіду та соціальних контактів;
Оволодіння навичками роботи з новими комунікаційними технологіями;
Створення групи жінок, які зрозуміють свій лідерський
потенціал та ресурс в соціальній сфері.

МАРГАРИТА ДЕРГАЧ
педагог, психологиня, викладачка у вищому
навчальному закладі,
тренерка; професійний досвід – понад 25 років.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
В Україні жінки завжди займали активну
позицію. Проте, вважаю, що сучасне розуміння
громадянського суспільства вимагає не просто
активності в реагуванні на виклики часу, а
генерування нових ідей, колективних способів
досягнення змін, створення продуктивної
команди, тобто формування такого громадянина, який здатен впевнено, рішуче і професійно
розбудовувати суспільне середовище, в якому
він живе. На мою думку, жінка-українка має
такий потенціал, треба їй допомогти його
осягнути і навчити ним користуватися.
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Маргарита Дергач

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «МОЄ ЖИТТЯ ЯК ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ»
Учасники дійшли думки про необхідність активного ставлення до подій власного життя, пошуку цілей, розуміння своїх бажань, а головне – наполегливого прагнення їх досягати і реалізовувати. Родзинки – інтерактивні
вправи, техніки на занурення у минулий досвід, аналіз життєвих кредо видатних особистостей.
БЛОГ-КАФЕ «Я ЗНАЮ → Я ВМІЮ → Я ДІЮ»
Результат цього заходу – розуміння учасниками, що наявний потенціал може забезпечувати лідерські позиції
для досягнення мети. Родзинки – створення власних міні-проєктів для покращення суспільного життя, психологічний тест для виявлення рис особистості щодо лідерського ресурсу.
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ (ДЕБАТНИЙ КЛУБ) НА ТЕМУ «ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ –
ЦЕ УТОПІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ»
Результат – думка про те, що в Україні існує давня традиція жіночого лідерства, і важливим є допомогти сучасним жінкам відчути та реалізовувати свій лідерський потенціал. Родзинки – спікери з протилежними позиціями, активісти-лідери, які на власному прикладі розкривали тему дебатів.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Сподіваюсь, що учасники мого проєкту будуть активнішими в реалізації своїх задумів, зможуть використовувати
внутрішні і зовнішні ресурси для досягнення мети, займатимуть активну суспільну позицію та включатимуться в
реалізацію проєктів, спрямованих на покращення власного і суспільного життя.

Маргарита Дергач
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НАТАЛІЯ ЛИПОВА
СМТ НОВОМИКОЛАЇВКА, НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Допомога у скруті
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Запобігання ранньому соціальному сирітству;
Сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства;
Підтримка членів сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем,
які вони не в змозі подолати за допомогою власних
засобів і можливостей.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – ефективне подолання сім’єю чи особою
складних життєвих обставин.
Завдання:
роз’яснювальна робота щодо орієнтування у переліку
нормативно-правових документів у галузі соціальної
роботи;
окреслення техніки контакту із сім’єю під час першого
візиту;
роз’яснювальна робота із сім’ями/особами, які опинились у складних життєвих обставинах;
раннє виявлення сімей з дітьми, які потребують
підтримки.

НАТАЛІЯ ЛИПОВА
фахівчиня із соціальної роботи Новомиколаївського
районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. Займається виявленням,
обліком, оцінкою потреб та соціальним
супроводом сімей/осіб у складних
життєвих обставинах;
соціальною підтримкою дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
соціальним супроводженням прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу.
Співпрацювала з Товариством
Червоного Хреста України
та з низкою громадських організацій

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розширення власного досвіду та соціальних
контактів, об’єднання зусиль волонтерів, небайдужих громадян задля роботи з особами та
сім’ями, які опинилися в складних життєвих
обставинах, оволодіння навичками роботи з
новими комунікаційними технологіями.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Хочу зрозуміти і відчути свій лідерський потенціал, навчитися використовувати власні ресурси у соціальній сфері.
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Наталія Липова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «СІМЕЙНО-ПРАВОВА ГРА «ЩО? ДЕ? КОЛИ»?»
Одне з проблемних питань – люди в нашому суспільстві не розуміють своїх прав та прав своїх дітей. Завдяки
участі в цій грі діти та їхні батьки дізнались про основні положення Конвенції ООН «Про права дитини», зрозуміли, що це міжнародний правовий документ, у якому закріплені гарантії прав дитини і який поєднав у собі
високі соціально-моральні та правові норми міжнародного стандарту й педагогічні основи спілкування дорослих із дітьми.
БЛОГ-КАФЕ «ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ СІМЕЙ/ОСІБ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ»
Присутні намагалися розібратися, яку роль відіграють соціальні працівники центрів соціальних служб, котрі
спілкуються з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах.
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН»
Відбулася жвава дискусія щодо шляхів подолання складних життєвих обставин, адже ці обставини повинні
долати не тільки органи влади та соціальні служби, а й самі люди, які в них опинилися. Її учасниками стали
молоді особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вагітні жінки, молоді матері,
жінки, що народили дитину та мають намір відмовитися від неї, та члени їхніх сімей.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Було розглянуто розширений перелік складних життєвих обставин, що обговорювались із соціальними
працівниками та учасниками проєкту в ході робочих зустрічей, блог-кафе та дебатів. Наявність такого переліку
допомагає соціальному працівникові та кожній людині знайти справжні причини сімейної кризи і визначити обсяг
необхідних послуг для подолання складних життєвих обставин.

Наталія Липова
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ІРИНА МІШИНА
М. ЗАПОРІЖЖЯ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Громадяни і реформи ЖКГ
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Створення та функціонування ОСББ і захисту прав
споживачів.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – формування свідомого ставлення до спільної власності у багатоквартирних будинках.
Завдання:
роз’яснювальна робота щодо орієнтування у змінах ЗУ
у галузі ЖКГ;
створення ОСББ як ефективної форми управління
багатоквартирним будинком;
об’єднання громадян задля впровадження реформ у
галузі ЖКГ;
об’єднання громадян заради надання допомоги
громадянам пенсійного віку під час карантину.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Сформувати відповідальність мешканців багатоквартирних будинків за власність, об’єднання громадян
заради надання допомоги громадянам пенсійного віку
під час карантину.

ІРИНА МІШИНА
соціальна працівниця, членкиня Громадської Ради
при виконкомі м. Запоріжжя, голова комітету
з питань ЖКГ; заступниця голови Координаційної ради
при міській раді м. Запоріжжя;
делегована представниця Олександрівського району
від голів ОСББ для співпраці з міською владою

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Хочеться поділитися своїми знаннями, познайомитися з успішними в різних галузях жінками,
діяльність яких змінює Україну на краще,
навчитися новому.
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Ірина Мішина

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВЛАСНИК – ЗАПОРУКА КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ»
Захід був присвячений таким темам, як особливості та етапи створення ОСББ, захист прав співвласників
та споживачів. Присутні дійшли висновку, що відповідальний власник – запорука комфортного життя у багатоквартирному будинку. Заохочення громадських ініціатив при створенні ОСББ – фактор розвитку громадянського суспільства в Україні.
БЛОГ-КАФЕ «ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗНАТИ СПОЖИВАЧАМ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ»
На цій зустрічі були розглянуті зміни в законодавстві України для споживачів, а саме: у Законі України «Про
ринок електричної енергії» та Правилах роздрібного ринку електричної енергії, Законі України «Про житлово-комунальні послуги».
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ФОРМИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ»
Бурхливу дискусію викликали питання щодо недотримання у деяких ОСББ правил оформлення закупівлі матеріалів та звітності про ведення господарчої діяльності перед співвласниками ОСББ. По завершенню дискусії
вирішили додатково ознайомитися з законодавчими актами, які регламентують ведення документів з розглянутих питань.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Вважаю, що мій проєкт допоміг його учасникам розібратися у багатьох питаннях сфери ЖКГ та підвищив
відповідальність за своє майно та права споживача.

Ірина Мішина
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ЛЮДМИЛА РОМАНЕНКОВА
М. ЗАПОРІЖЖЯ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Конфлікт V підліток!

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Подолання конфліктів в учнівському середовищі.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Сформувати установку на необхідність створення Шкільних Служб Порозуміння як засобу зниження конфліктів у
школі. Показати, як працюють ШСП. Навчити використовувати технологію квесту як інструменту з профілактики
конфліктів та насилля в освітньому середовищі.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розповсюдження інформації щодо можливостей та
ефективності діяльності ШСП як ресурсу у створенні
безпечного освітнього середовища.

ЛЮДМИЛА РОМАНЕНКОВА
директорка Запорізької обласної громадської
організації «Флоренс»,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка університету – понад 20 років

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Конфлікти в учнівському середовищі є складовою частиною дорослішання. Однак далеко не
всі конфлікти вирішуються мирним шляхом.
Уміння виходити з конфліктних ситуацій –
навичка, корисна протягом життя. Цим і
обумовлений мій інтерес до цієї проблеми.
Важливо знизити агресію в суспільстві.
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Людмила Романенкова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ СЛУЖБ
ПОРОЗУМІННЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ»
БЛОГ-КАФЕ «ГРА ЯК ФОРМА НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «КОНФЛІКТ В ЖИТТІ ПІДЛІТКА: ПРОБЛЕМА ЧИ МОЖЛИВІСТЬ?»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «НАВІЩО ПІДЛІТКАМ КОНФЛІКТ»
Учасникам сподобалася різноманітність подачі матеріалу: ігри, елементи квесту, елементи тренінгу, міні-лекції,
онлайн завдання. Родзинкою було те, що обговорення проблем підлітків проводилося різними віковими
групами. Це дуже важливо для розуміння підліткового світу. І різноманітна форма подачі інформації сприяла
появі інтересу до цієї тематики. Багато учасників відзначили, що отримали ширше уявлення про форми вирішення конфліктних ситуацій і практичні рекомендації, як і дорослому вести себе в конфлікті.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Більше людей дізналося про шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Наша команда інформувала дорослих людей
про те, що переживає безпосередньо сам підліток, проходячи через конфлікт. В ігровій формі на різних заходах ми
показали варіанти вирішення конфліктів, а також що конфлікт є невід’ємною частиною нашого життя, що знати
особливості та шляхи виходу з нього дуже важливо.

Людмила Романенкова
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АННА САКУН
М. ГУЛЯЙПОЛЕ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Дозвілля молоді
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Низька активність молоді в громадському житті.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Залучення молодіжної аудиторії та інформування її про
можливості участі в громадському житті. Проведення
креативних заходів для молоді, активізація молодих
людей та залучення їх до генерування ідей щодо проведення цікавого дозвілля.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Формування команди однодумців, налагодження діалогу з молоддю для подальшої співпраці.

АННА САКУН
ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Другий рік поспіль активно спілкуюся з молоддю, частково знаю їхні проблеми і як саме вони
хочуть відпочивати. Головне – бути на одній
хвилі з молоддю.
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журналістка за освітою,
працює в органах місцевого самоврядування,
паралельно займається з молоддю

Анна Сакун

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА, “ДРУЖНІХ” ДЛЯ МОЛОДІ»
Виникла ініціатива розмалювати улюблене місце зустрічей молоді у скейт-парку #ExtremeLand_GP. Оголосили
конкурс «Я роблю громаду яскравою», умовою якого було запропонувати майбутній ескіз муралу стіни
скейт-парку. Отримавши малюнки від юних мешканців міста, організатори заходу зустрілися з молоддю, яка
займається екстремальними видами спорту і найбільше часу проводить у скейт-парку. Молоді люди вибрали
малюнки, які найбільше їм сподобалися.
АРТ-АКЦІЯ
Наступний крок – спільне малювання. Результат цієї роботи – 45 квадратних метрів стіни, 20 годин малювання
та фарбування, близько 100 охочих, які долучилися до творчого процесу. Адже кожен, хто проходив повз
скейт-парку, міг узяти пензлик та розфарбувати елемент муралу.
ПАТРІОТИЧНИЙ ВЕЛОПРОБІГ "Я – ЧАСТИНА УКРАЇНИ", ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ ПРАПОРА
ТА ДНЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Протяжність маршруту – 6 км, кількість учасників – 50 осіб, фініш – знак «Я люблю Гуляйполе», на якому кожен
учасник велопробігу залишив жовто-блакитну стрічку.
Усі учасники велопробігу отримали браслет та наклейку про згадку про велозустріч.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Головний результат – це активна участь молоді в
заходах, які я запропонувала провести. Це означає,
що я змогла «достукатися» до них, залучити їх до
організаційних моментів, вмотивувала дітей бути
відповідальними за свою роботу.

Анна Сакун
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТЯНА АВКСЕНТЮК
МАРІАННА АНОЩЕНКО

ВАЛЕРІЯ ВЕРШИНІНА

ОЛЬГА МАТВІЙЧУК
ЮЛІЯ ШПІНЬОВА

ТЕТЯНА А

ВКСЕНТЮ

К

МАРІАННА АНОЩЕНКО

ІНА

Н
ВАЛЕРІЯ ВЕРШИ

ОЛЬГА МАТВІЙЧУК

ЮЛІЯ Ш
П

ІНЬОВ
А

ТЕТЯНА АВКСЕНТЮК
М. ФАСТІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Блогерство як джерело самовираження
та донесення думки до оточуючих
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Місія проєкту – нагадати (а декому й довести), що роль
жінки – не три «К». Жінка – сильна вольова особистість,
яка здатна рухати громаду (країну) вперед.
Проблем декілька: реальний доступ жінки до інструментів прийняття рішень; активність жінки залежить не від
чоловіка (дозволить/не дозволить), а від потреб самої
жінки.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Сформувати чітку тезу про те, що роль жінки не
обмежується родиною й роботою.
Нагадати, що жінки завжди, на усіх етапах історії, були
лідерками громадської думки. Хоча їх роль завжди
«заганялася» в певні рамки.
Активізувати жіноче лідерство у громаді.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Активізація жіночого руху в місті, формування стійкої
думки у фастівчан, що роль жінки не обмежується
сім’єю.

ТЕТЯНА АВКСЕНТЮК
посадова особа місцевого самоврядування,
начальниця відділу з питань інформаційного
забезпечення та по роботі зі ЗМІ
виконавчого комітету Фастівської міської ради

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Мені здається, прийшов час нагадати нашому
суспільству, що жінка – не чоловічий «придаток»,
«половинка» чи ще щось. Жінка – повноцінна
соціально активна особистість, яка здатна
приймати рішення, керувати, рухати громаду
(країну) вперед.
А оскільки сьогодні ми живемо у інформаційному
суспільстві, найлегше говорити, доносити свою
думку, заявляти про себе через соціальні мережі.
Блог – один із найактивніших сьогодні інструментів
для цього.
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Тетяна Авксентюк

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «БЛОГ. ІНСТРУМЕНТ БУТИ ПОЧУТОЮ»
БЛОГ-КАФЕ «ВЛОГЕРСТВО. ВИХОДИМО ЗА МЕЖІ»
БЛОГ-КАФЕ «ВІД МРІЙ ТА ПЛАНІВ ДО КОНКРЕТНИХ ДІЙ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
За період реалізації проєкту в місті сформувалася
спільнота жінок, які готові надалі зустрічатися й
працювати.
У амбасадорок Фастова є думки, бажання, певні
напрацювання щодо створення жіночої громадської організації у місті.

Тетяна Авксентюк
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МАРІАННА АНОЩЕНКО
М. ФАСТІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Чи дружній Фастів до жінок?
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Дослідження в різних сферах можливостей та прав
жінок, які живуть у Фастові.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Визначити сфери діяльності жінок міста, де вони відчувають проблеми в спілкуванні, донесенні власної
думки, стримування у прийнятті рішень.
Розробити рекомендації щодо врахування результатів, які отримаємо під час проведених заходів. Направити ці рекомендації до Сектору Демократичних ініціатив виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Сформувати спільноту активісток міста для подальшої
роботи у сфері захисту прав жінок.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Разом з отриманням необхідних знань натренувати ще
спеціальні навички у сферах захисту прав, адвокації.
Познайомившись з учасницями проєкту, сформувати
спільноту зацікавлених у цих темах жінок, щоб надалі
спілкуватися, ділитися досвідом.

МАРІАННА АНОЩЕНКО
громадська діячка, голова Молодіжної ради м. Фастів,
голова комісії з питань культури, молоді, спорту,
освіти та охорони здоров’я
при Громадській раді м. Фастів,
членкиня ГО «Зростаюче майбутнє»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Давно ставила собі за мету дослідити, наскільки
моє місто дружнє до жінок, які живуть в ньому. Чи
позитивно налаштований соціум до бажання жінок
виконувати не тільки стереотипні ролі, а й
розвиватися власним шляхом? З якими викликами
щодня стикаються жінки малих міст, намагаючись
поєднати безліч обов'язків і відповідальностей? Як
зробити так, щоб жінка була не тільки почута, а й
впевнена, що її думку врахують? Як запобігти
постійному знеціненню і нівелюванню обсягу
жіночої роботи?
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Маріанна Анощенко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «РОЛЬОВІ ІГРИ VS ІГРИ РОЛЯМИ»
ДЕБАТИ «ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО ЯК РЕСУРС ГРОМАДИ»
БЛОГ-КАФЕ «ЖІНКИ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Мій проєкт «Чи дружній Фастів до жінок?» отримав неочікувану підтримку серед жінок міста та неабиякий
резонанс серед чоловіків. Долаючи класичні стереотипні перепони суспільства, учасниці проєкту все ж знаходили
можливість повчитися блоґінгу та влоґінгу, розібратися у темах жіночого лідерства й жіночої ресурності, обговорити проблематику прийняття рішень жінками. Під час спілкування в учасниць укріпилась думка, що сила жінок
– в єднанні, і створення активної жіночої спільноти в місті логічне й неминуче. В ході обговорення теми ініціювання та реалізації проєктів була розроблена дорожня карта, де детально описано, куди в місті можна звернутися, з ким співпрацювати задля досягнення задуманого. Також учасницями проєкту було сформоване звернення
до міського голови з проханням посприяти у впровадженні так званого «Положення про місцеві ініціативи» – ще
одного інструменту для активних ідейних фастівчан.
Також хочу зауважити, що проєкт надихнув деяких учасниць на дії, в успіху яких вони не були впевнені до участі.
Наприклад, запис у волонтерки руху «Ла Страда», ведення власного блогу, відстоювання своїх прав у родині.
Початок є. Далі все залежатиме від самих жінок, але, закінчивши участь у проєкті, ми не прощались, а планували.

Маріанна Анощенко
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ВАЛЕРІЯ ВЕРШИНІНА
М. БРОВАРИ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Мобілізація молоді до діалогу та миробудівництва
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Правовий нігілізм та недостатнє залучення молоді до
миротворчості.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Провести аналіз місцевих планів дій «Жінки, мир,
безпека».
Мобілізувати та долучити молодь до обговорення
результатів моніторингу, залучити молодь до дискусії
щодо побудови миру в Україні.
Провести тренінги та інші заходи, що дозволять
молоді ефективніше використовувати свій потенціал.
Провести тренінг з жіночого лідерства.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розробка та презентація рекомендацій до наступного
Національного плану дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та щодо
розробки місцевих планів. Залучення молоді до публічного обговорення цих питань.

ВАЛЕРІЯ ВЕРШИНІНА
юристка, правозахисниця,
менеджерка програм БО БФ «ССС»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Тривалий характер конфлікту на Донбасі та
завершення Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека» стали тим контекстом, в умовах якого ми
всі маємо шукати шлях до побудови суспільного
діалогу.
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Валерія Вершиніна

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ФЕМІНІЗМ І ГЕНДЕР: ХТО КОГО»
БЛОГ-КАФЕ «РЕЗОЛЮЦІЯ 1325: ВІД ПАТЕРНАЛІЗМУ ДО АКТИВІЗМУ»

ДЕБАТИ «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Під час роботи над проєктом були проаналізовані регіональний та місцеві плани дій, визначені проблемні
питання, що підлягають доопрацюванню під час розробки наступних планів. Представники молоді, які не є
громадськими діячами чи активістами, долучились до обговорення проєкту та напрацювання результатів.

Валерія Вершиніна
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ОЛЬГА МАТВІЙЧУК
М. ОБУХІВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Всі разом
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проблему пасивності мешканців Обухівської громади
задля вирішення соціальних проблем.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Активізація громади, розвиток навичок адвокації у
місцевих активістів;
Залучення органів влади до партнерства;
Створення кластерів впливу на місцевому рівні.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення рівня активності в Обухівській громаді для
вирішення соціально важливих проблем.

ОЛЬГА МАТВІЙЧУК
громадська діячка,
засновниця та голова ГО «Творча спадщина»;
засновниця, екс-керівник Університету третього віку
та Територіального центру у м. Обухів

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Хочу фахово вирішувати соціальні проблеми
громади. Створюючи Університет третього віку, як
ніхто, відчула необхідність підтримки та згуртування громади для вирішення проблем, які
існують.
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Ольга Матвійчук

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ОЦІНКА ПОТРЕБ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ»
БЛОГ-КАФЕ «ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТЕРЕОТИПІВ І ЛІДЕРСТВА»
ДЕБАТИ «ГРА ЯК ІНСТРУМЕНТ АДВОКАЦІЇ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Навколо проєкту об’єдналися жінки з різних сфер діяльності. Вивчаючи інструменти адвокації, гендерного
аналізу та механізми впливу, учасниці блог-кафе стали кандидатами в місцеву раду. Це яскравий приклад того,
що, маючи знання та посилюючи власний потенціал, можна знайти шляхи до реального впливу в житті рідної
громади.

Ольга Матвійчук
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ЮЛІЯ ШПІНЬОВА
М. КИЇВ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Гендерні стереотипи та питання лідерства
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Гендерна дискримінація та вплив стереотипів на
жінок-лідерок.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – розширити можливості жінок-лідерок
шляхом забезпечення їх новими знаннями та навичками для збільшення участі жінок у процесах прийняття
рішень у своїх громадах.
Завдання:
опрацювання теми стереотипів у суспільстві та визначення основних шляхів їх викорінення;
обговорення та аналіз теми жіночого лідерства, визначення основних типів і методів його досягнення
вивчення сучасних технологій самопрезентації (сторітелінг, написання блогів)
визначення необхідності проведення гендерного
аналізу в проектах та нормативно правових документах, проведення відеокурсу для держслужбовців та
представників ОТГ

ЮЛІЯ ШПІНЬОВА
експертка з питань гендерної політики,
аспірантка Національної академії
державного управління при Президентові України

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Залучення представниць різних напрямів зайнятості
(наука, держслужба і т.п.) до вирішення питання жіночого лідерства.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Бути лідеркою – відповідально, адже це вимагає постійної наполегливої праці, самовдосконалення та розсудливих рішень. Проте жінкам усе це під силу. У ході участі у проєкті «Голос жінки має силу» ми з амбасадорками
намагалися власним прикладом руйнувати сформований стереотип, довели, що жінка може бути лідеркою та
керувати, бути першою і кращою. Тема стереотипів є для мене особистим болем, який колись ставав перепоною
в досягненні своїх цілей, але в особистий роботі трансформований у додатковий крок до досягненні цілей, який
хотілось би пройти разом з іншими лідерками і в подальшому зовсім прибрати зі шляху в інших.
Щодня ми чуємо від когось: «Ти занадто старий, а ти занадто молодий, ти ж дівчинка, а ти – чоловік». У таких
випадках потрібно вміти коректно робити зауваження та розвіювати такі міфи. І саме цим ми займались під час
проєкту, вчили і отримували нову інформацію.
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Юлія Шпіньова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «РЕЗОЛЮЦІЯ 1325: ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ПРО ВАЖЛИВЕ»
ДЕБАТИ «РОЛЬ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЖІНОК У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ: РОЗВІНЧЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ»

ДЕБАТИ «РОЛЬОВА ТА ПОЗИЦІЙНА УЧАСТЬ У КОНФЛІКТІ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Про нас заговорили і нас почули. Ми вивчили нові поняття лідерства, впровадили нові медіа та ІКТ технології, а
також навчили представниць ОТГ та громадських активісток, як почати свою справу, опанувати новий вектор
роботи – соціальне підприємництво.
В м. Обухів Київської області ми почали працювати над розробкою соціального паспорту для того, аби в подальшому прозоріше аналізувати проєкти на гендерну та конфліктну чутливість.

Юлія Шпіньова
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

КАТЕРИНА ІГНАТЕНКО
КАТЕРИНА КОТЕЛЕНЕЦЬ

АНАСТАСІЯ ЛІТАШОВА

ОЛЕНА РОМАНЕНКО
ВАЛЕРІЯ ТКАЧЕНКО

КАТЕРИН

А ІГНАТЕ

НКО

КАТЕРИНА КОТЕЛЕНЕЦЬ

ШОВА

АНАСТАСІЯ ЛІТА

О
ОЛЕНА РОМАНЕНК

ВАЛЕРІЯ ТКАЧЕНКО

КАТЕРИНА ІГНАТЕНКО
М. СТАРОБІЛЬСЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Назустріч новим викликам. Можливості
та перспективи жінки в суспільстві
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Ізольованість; пасивна громадська позиція та відсутність
можливостей до працевлаштування, особливо у мешканок
невеличких містечок; страх перед майбутнім і ризик стати
жертвою насильства.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – змінити ставлення жінок до себе та своїх можливостей.
Створити майданчики для спілкування, де будуть підтримка, можливість навчання і розвитку навичок, необхідних
для того, щоб знайти роботу/почати працювати в інтернеті,
знову відчути себе впевненою, здатною змінити своє життя.
Створити онлайн-платформу для заохочення жінок до
активності.
Завдання:
розвиток навичок написання блогів/статей/створення
презентацій;

КАТЕРИНА ІГНАТЕНКО
викладачка, доцентка кафедри соціальної
роботи Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка,
тренерка по роботі з молоддю, жінками

проведення освітніх вебінарів з розвитку комунікаційних
навичок та навичок написання резюме, створення та
відкриття свого бізнесу, а також навичок продажів через
Інтернет.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Навчити людей створювати блоги на теми «Жіноче лідерство», «Захист прав жінок», «Соціальні проблеми громад та її
членів», «Навички ведення бізнесу, продажів в ІнтернетІ,
створення власного бренду».
Організація і проведення трьох заходів для жінок з маленьких сіл, селищ і містечок, різного віку. До участі залучені
молоді люди, активні члени громади, різного віку і професій, лідери думок у громадах, які мають бажання змінюватися та змінювати оточення на краще.
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ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Хочу не просто розповідати жінкам про лідерство, а дати інструменти, використавши які
можна покращити своє економічне становище.
Жінки з маленьких містечок відчувають інформаційний вакуум, у них відсутні робота, середовище для розвитку. Від цього вони втрачають
впевненість у своїх силах, відсутність гарантії в
завтрашньому дні призводить до депресій,
підвищується ризик стати жертвою домашнього насильства. Важливість отримання доходу
від роботи в Інтернеті може допомогти у
вирішенні проблеми безробіття.

Катерина Ігнатенко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР-КЛАСУ З НАПИСАННЯ БЛОГІВ І РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ
ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГ-СЕСІЇ ДЛЯ ЖІНОК З РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
ТА ВЕДЕННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «РІЗНІСТЬ ВНУТРІШНІХ СВІТІВ ЯК ПРИЧИНА КОНФЛІКТУ. РОЛЬ ЖІНКИ У ПРИМИРЕННІ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Жінки (не менше 10) створили сторінки в соціальних мережах для продажу хенд мейд виробів, дві людини
зареєструвалися як фізичні особи-підприємці. З’явилося понад 50 публікацій, приблизно 25% з них на тему
бізнесу, маркетингу, продажів в Інтернеті, ведення бізнесу. Проведено три заходи для жінок і молоді з
невеликих сіл і міст Луганської області (с. Лиман, с. Вишневе, м. Старобільськ, селище Новопсков та інші).
Знятий один соціальний ролик на актуальну тему, що хвилює молодь – «Безпека на дорогах». Зареєстровано в
команду 10 блогерів, в тому числі з числа ВПО, які опублікували більше ніж 20 блогів на теми, дотичні до
жіночого лідерства, перемир’я, а також низки соціальних проблем громади і країни в цілому.

Катерина Ігнатенко
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КАТЕРИНА КОТЕЛЕНЕЦЬ
М. СТАРОБІЛЬСЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жіноче лідерство: міф чи реальність?
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Розвиток жіночого лідерства.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – підвищити впевненість у собі, «прокачати»
навички лідерства у жінок Старобільського району віком
від 18 до 35.
Завдання:
діагностувати у жінок Старобільського району лідерські якості;
надати жінкам Старобільського району інформаційні
матеріали щодо сучасних місцевих практик у політиці
та бізнесі;
надихнути та сформувати навички стійкості у сучасному світі;
надати інформацію щодо гендерного насильства та
його попередження.

КАТЕРИНА КОТЕЛЕНЕЦЬ
викладачка, тренерка, дослідниця

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
50 жінок віком від 18 до 35 років отримують інформаційні матеріали щодо сучасних, місцевих жіночих
практик у політиці та бізнесі. Вони матимуть можливість отримати відповіді на свої питання, надихнутися
на саморозвиток, участь у прийнятті рішення у своїй громаді.
15 жінок віком від 18 до 35 років отримують інструменти діагностики лідерських якостей, зможуть освоїти
техніки «прокачки» особистісної стійкості та скласти план самовдосконалення.
15 жінок віком від 18 до 35 років зможуть проговорити, подискутувати на тему гендерного насильства,
отримають інструменти щодо його попередження та мінімізування.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
З початком конфлікту на Сході України у Луганський
області не залишилось великих міст, лише середні. Тому
з переїздом жінок з великих міст виник новий поштовх
для жіночого лідерства серед місцевої молоді. Треба
продовжувати виховувати, надихати, плекати майбутніх активісток, лідерок Старобільського району. Цим
проєктом планую розширити коло молодих блогерок,
активісток та лідерок.
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Катерина Котеленець

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ДІАГНОСТИКА ЛІДЕРСЬКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»
БЛОГ-КАФЕ «КОХАННЯ ТА ТОРТИ»
Учасників було більше, ніж очікувалось. Варто відзначити активність та захопленість майбутніх лідерок нашого
району. Дівчата активно дискутували, доводили хлопцям свої ідеї та життєві позиції. Виявилось, що більшість
з учасниць заходів мають лідерські якості, які вони успішно продіагностували під час цих зустрічей. Головним
результатом є те, що дівчата та хлопці використовують у своєму навчальному, робочому та повсякденному
житті інструменти, які ми застосовували під час блог-кафе.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
На мій погляд, присутні дівчата та
хлопці мають змогу й бажання розвивати та використовувати свої лідерські навички у житті громади.
Більшість із них почали брати участь
у заходах, які організовуються, та
організовувати свої, що надає змогу
говорити про початок молодіжного
руху в місті.

Катерина Котеленець
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АНАСТАСІЯ ЛІТАШОВА
М. СТАРОБІЛЬСЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Proud for єдність
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Серед частини населення Луганської області існує низький рівень задоволеності освітніх потреб. Окрім того,
населення Сходу перебуває у стані депресивності, що
впливає на відтік молоді. Відтак жителі регіону відірвані
від всеукраїнських та світових соціокультурних процесів.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – через обмін думками між населенням
наочно та практично продемонструвати приналежність Східних регіонів до всеукраїнських і
загальноцивілізаційних процесів.
Завдання:
привернення уваги до проблеми формування національної свідомості населення Луганської області;

АНАСТАСІЯ ЛІТАШОВА
філологиня, бібліотекарка

пошук єдиного бачення розвитку України в умовах
декомунізованого суспільства;
привернення уваги до проблем ґендерної рівності
серед населення;
допомога громаді в адаптуванні до сучасних нововведень і тенденцій в українській мові, подолання мовної
ворожнечі та недовіри до закону про мову;
привернення уваги різних представників громади до
проблеми формування нацсвідомості й ідентичності.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Показати приналежність Східних регіонів до всеукраїнських і загальноцивілізаційних процесів.
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ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Вважаю це моїм обов’язком, адже без просвіти не буде
майбутнього. На жаль, наше суспільство досі боїться
слова «ґендер», а розібратися із ним – поготів. Ми
перебуваємо у ментальному застої, нас лякає розвиток
і зміни в суспільстві. Саме тому я в проєкті, аби показати, що немає нічого страшного в розвитку, пізнанні і
бажанні стати толерантною і відкритою для кожного
людиною в обізнаній країні.

Анастасія Літашова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ТРЕНІНГ З КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ «НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС:
ШІСТЬ КІЛ АДАПТАЦІЇ»
Учасники обговорили новий український правопис та його історичні особливості. Насправді людям важко
звикати до деякого слововживання, однак під час роботи через спілкування учасники змогли оцінити історичний контекст змін і «нововведень».
ТРЕНІНГ «ҐЕНДЕР ДЛЯ КОЖНОГО»
Найголовніше в таких заняттях – не суха інформація, а обмін думками й досвідом. Через обговорення підготовлених ситуацій, складання кола асоціацій учасники вийшли на розуміння поняття «ксенофобія» і його багатовекторності, а головне – навчилися приймати строкате оточення. Адже ми живемо в мультикультурному світі,
де ксенофобії немає місця.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Принесе розуміння національної ідентичності й невідірваності від світу та його життя. А ще розуміння того, що
бути різними – нормально, круто й цікаво. Бо саме через несхожість людей один на одного ми продовжуємо
існувати як людська цивілізація.

Анастасія Літашова
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ОЛЕНА РОМАНЕНКО
С. ПИСАРІВКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Розвиток лідерських якостей у фахівців галузі
первинної медичної допомоги (ПМД) та ЗПСМ
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Недостатні та вибіркові знання про лідерство. Сформована нагальна потреба у формуванні лідерських якостей
у фахівців галузі первинної медичної допомоги (ПМД) та
ЗПСМ.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Розширення уявлень про лідерство та підвищення лідерського потенціалу медичних працівників шляхом проведення тренінгових занять з лідерства.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розглянути психологічні основи лідерства, його
природу;
Провести оцінку лідерських якостей;

ОЛЕНА РОМАНЕНКО
медичний статистик КНП «Новопсковський
центр первинної медико-санітарної допомоги»

Зрозуміти, що робить людину лідером: особистісні
якості, спеціальні знання, усвідомлення себе лідером;
Виявити власний лідерський потенціал;
Провести аналіз ресурсів і обмежень для нарощування лідерського потенціалу.
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ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Тому що в умовах пандемії коронавірусу медичні
працівники не мають можливості відвідати тренінги
з лідерства та отримати знання з цієї теми.

Олена Романенко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «WHAT IS THE LEADERSHIP FOR YOU?»
ТРЕНІНГ «РОЛЬ ЛІДЕРА В КОЛЕКТИВІ»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Медичні працівники:
уміють виявляти власний лідерський потенціал, проводити аналіз ресурсів і обмежень для нарощування лідерського потенціалу;
володіють навичками самоаналізу;
уміють встановлювати і підтримувати партнерські відносини;
використовують творчий підхід до вирішення проблем;
володіють техніками і методами регуляції власного емоційного стану.

Олена Романенко
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ВАЛЕРІЯ ТКАЧЕНКО
ЧМИРІВСЬКА ОТГ, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жіноча самореалізація. Жінки в бізнесі
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Вразливість жінок. Нехтування жіночими голосами в
процесах прийняття рішень на різних рівнях.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – активізувати жіночу спільноту для пошуку себе та
самореалізації (у бізнесі, політиці, місцевому самоврядуванні).
Завдання:
привернути увагу до проблем жінок, з якими вони
стикаються;
навчити практичним інструментам, що допоможуть
знайти себе.

ВАЛЕРІЯ ТКАЧЕНКО
студентка, має досвід участі в молодіжних радах
локального та регіонального рівнів

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Формування власних ідей для самореалізації. Отримані в
ході проєкту знання допоможуть у реалізації власних
проєктів у майбутньому.
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ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Жінки вразливіші за чоловіків. Вони втрачають
впевненість у собі та у своїх силах через вплив
стереотипів і домінацію чоловіка, який забороняє виходити на роботу. Або в протилежних
випадках – коли на жінці лежить відповідальність за всю сім’ю, в тому числі й за матеріальне
забезпечення, і замість того, щоб реалізувати
себе, вони шукають заняття, яке змогло б дати
ресурси на життя без великих витрат (емоційних і т.п.). Тому хочеться навчити дівчат
практичним кейсам, організації власної справи,
візуалізації своїх ідей і способів перевірки на
стресостійкість. Окрім цього, вже в ході роботи
виникла потреба привернення суспільної уваги
до ще однієї проблеми – залучення жінок/дівчат до процесу прийняття рішень. У депутатських корпусах місцевих та селищних рад у
більшості випадків домінують чоловіки. Через
це при прийнятті рішень нехтуються «жіночі»
проблеми (безпеки, сім’ї , комфорту).

Валерія Ткаченко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ХАКАТОН «БІЗНЕС-КАНВА»
За основу було взято хобі учасників. За час заходу напрацювали декілька проєктів.
ХАКАТОН «БІЗНЕС СВОЇМИ РУКАМИ»
Неформальний захід, який проводився в лісі. Учасники розмовляли про бізнес – як краще запускати власну
справу, де саме почати її «розкручувати», як працювати із соціальними мережами. І у фіналі – дизайнерські речі
власного виробництва та повна голова знань про соцмережі і контент.
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «САМОРЕАЛІЗАЦІЯ. ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ГРОМАДОЮ»
Команда організаторів вийшла за рамки свого району і поїхала у Сватівський, аби розповісти про форми участі
в житті громади, способи впливу та самоорганізацію населення. Поговорили про самореалізацію та молодіжі
ради, послухали молодь і поділилися власним досвідом.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Цей проєкт мотивує учасників на зміни – як внутрішні, так і зовнішні. Ті, хто брав участь у перших хакатонах, працювали над собою, прийняттям себе, шукали своє призначення, чим би хотіли займатися.
Учасники дебатного клубу прийшли з конкретною метою – дізнатися про участь у житті громади. Як успішність
цього заходу можемо відзначити створення молодіжних рад у Сватівському районі. Якщо створяться – ми молодці
і недарма попрацювали.

Валерія Ткаченко
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВЛАДИСЛАВА ДОНИЦЬКА
ІРИНА ЗАВАДСЬКА

ТЕТЯНА ЗЕЛІНСЬКА

СВІТЛАНА МАТВЄЄВА
АЛЛА ТКАЧЕНКО

ВЛАДИС

ЛАВА ДО

НИЦЬКА

ІРИНА ЗАВАДСЬКА

КА

ТЕТЯНА ЗЕЛІНСЬ

ВА
СВІТЛАНА МАТВЄЄ

АЛЛА

ТКАЧЕ

НКО

ВЛАДИСЛАВА ДОНИЦЬКА
М. ВОЗНЕСЕНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Дебатний рух м. Вознесенськ
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
У сучасному світі необхідно розвивати навички публічного виступу, критичного мислення та командної роботи.
Щоб навчитись новому та вдосконалити ці вміння, можна
долучитись до дебатного руху.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Об’єднати навколо себе молодих і талановитих людей та
навчити їх бути активними, мати свою точку зору й
відстоювати її.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Збільшення кількості учасників дебатних ігор, залучення
молоді з віддалених населених пунктів та внутрішньо
переміщених осіб, розвиток дебатного руху.

ВЛАДИСЛАВА ДОНИЦЬКА
громадська діячка,
МБО «Фонд громади Вознесенська»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Бути амбасадоркою проєкту – це бути лідером,
проявляти ініціативу, прагнення, діяти і
обов’язково змінювати та розвивати. Хочу, щоб
молодь моєї громади розвивалась і долучалась
до дебатних ігор.
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Владислава Доницька

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «МОЛОДІЖНЕ ЛІДЕРСТВО»
БЛОГ-КАФЕ «МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ»
БЛОГ-КАФЕ «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРАВА ДІТЕЙ»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Готуючись до дебатних ігор, молоді люди відточують свою майстерність, вчаться вільно поводитися на сцені, не
соромитися, а також вправно висловлювати свої думки. До ігор долучаються учні віддалених сіл, об’єднуються та
допомагають один одному.

Владислава Доницька
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ІРИНА ЗАВАДСЬКА
М. ПЕРВОМАЙСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Ініціативна група допомоги під час карантину

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
В умовах карантину соціально вразливі групи населення
залишаються зовсім ізольованими. Часто для них є великою проблемою навіть купити їжу.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Надати проблемі розголосу, підключити небайдужих
людей, підприємців, волонтерів. Збирати харчі (олія,
макаронні вироби, печиво, цукор) і розвозити нужденним.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Об’єднання громадськості, залучення якомога ширшого кола людей до співпраці.

ІРИНА ЗАВАДСЬКА
громадська журналістка

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Тому що це була найактуальніша тема. Багато
людей похилого віку потрапили у скрутне становище і їм потрібна була допомога.
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Ірина Завадська

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
СТВОРЕННЯ ГРУП У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ, ЯКІ ОБ’ЄДНАЛИ ЛЮДЕЙ
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПІЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Допомога людям групи ризику, які знаходяться у скрутному становищі.
СТВОРЕННЯ ГРУПИ У FACEBOOK «ЩО КУПУЄМО» ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ
Група живе тепер своїм життям, є корисною і для підприємців, і для покупців.
БЛОГ-КАФЕ «ВІДЕОБЛОГ – СТВОРЕННЯ СЦЕНАРІЮ ТА ВІДЕОМОНТАЖУ»
Учасники мали безліч ідей і навчалися втілювати їх у відеоролики.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Основною метою проєкту було згуртувати людей, подумати про громадськість і тими, хто поряд з нами. Разом ми
зможемо вирішувати проблеми нашого міста і надалі.

Ірина Завадська
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ТЕТЯНА ЗЕЛІНСЬКА
М. ВОЗНЕСЕНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Журналістські розслідування та громадський
аудит: як використовувати ці інструменти
контролю блогеру
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Як професійно контролювати міську владу з боку
громадськості?
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – підвищення обізнаності громадських активістів, набуття знань з питань прийняття управлінських
рішень, особливостей проведення громадських аудитів
дій та бездіяльності місцевої влади.
Завдання: проведення тренінгів з основних інструментів
громадського аудиту, практичні завдання, вивчення
кращих практик.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підготовка громадських експертів з питань контролю дій
чи бездіяльності міської влади шляхом проведення
тренінгів, практичних завдань і вивчення конкретних
прикладів проведення громадських аудитів ГО «Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії».

ТЕТЯНА ЗЕЛІНСЬКА
голова ГО «Вознесенська асоціація розвитку
місцевої демократії»,
громадський префект, експертка з питань місцевих
бюджетів, публічних закупівель, медичної реформи,
громадських аудитів та журналістських розслідувань

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Влада на місцях вважає, що саме вони приймають ті
рішення, які потрібні для населення. Хоча при
цьому НІХТО не спитав саме населення, що їм треба
в першу чергу.
Влада на місцях приймає рішення, які порушують
гендерні права жителів міста, використовуючи
Закони України на власний розсуд.
Найголовніше, що жителі протестують проти дій
влади у себе на кухні. Дуже мало професійних
громадських активістів, які можуть перевірити дії
або бездіяльність влади в конкретному випадку –
при підвищенні тарифів, при продажу комунального майна окремим підприємцям тощо.
Саме навчанню громадських активістів азам процесу розслідування і присвячений мій проєкт. Щоб
влада знала, що є професійні та досвідчені громадські експерти, які можуть і знають, яким чином
провести громадський аудит розслідування з
будь-якого питання діяльності місцевої влади.
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Тетяна Зелінська

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ЖУРНАЛІСТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКИЙ АУДИТ»
БЛОГ-КАФЕ «МЕДИЧНА РЕФОРМА ОЧИМА ГРОМАДСЬКОСТІ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Надання інструментів громадського контролю для громадських активістів. Підвищення знань та впевненості в
діях громадських активістів при проведенні громадських аудитів структур органів місцевого самоврядування.
Підвищення дисципліни чиновників виконавчих органів та органів місцевого самоврядування при підготовці
відповідей громадським активістам на запити про публічну інформацію.

Тетяна Зелінська
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СВІТЛАНА МАТВЄЄВА
СМТ ДОМАНІВКА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Соціальне підприємництво та громадський
активізм
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Жінки мають великий потенціал і безліч ідей та можливостей. Але в багатьох випадках ці ідеї так і залишаються на
рівні мрій. Соціальне підприємництво – один зі шляхів
досягнення впевненості в своїх силах.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Навчити жінок формулювати та реалізувати свої ідеї; як
визначити проблему та знайти фінансування на її вирішення; як залучити громадськість до активності.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Активізувати жителів громади вирішувати соціальні
проблеми, організовувати заходи, де кожен мешканець
буде почутий і матиме змогу проявити себе.

СВІТЛАНА МАТВЄЄВА
виконавча директорка
ГО «Фонд розвитку громади селища Доманівка»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Я хочу довести кожному, що можна вирішувати
дуже важливі соціальні питання в громаді. За
допомогою соціального підприємництва кожен
мешканець може задовольнити конкретні
потреби і вирішити проблеми. Хочу довести, що
кожен може зробити це, незалежно від того
чоловік ти чи жінка, маєш фінансові можливості чи можеш залучити їх.

88 • Миколаївська область •

Світлана Матвєєва

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ЯК ПИСАТИ ПРО ГРОМАДСЬКІ АКТИВНОСТІ»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІЗМ»
Результатом заходів стала згуртованість мешканців селища. Збільшилась кількість волонтерів та активістів,
щоб допомогти родині, яка потрапила в складні життєві обставини. Молодь ініціювала еко-проєкт з облаштування паркової зони.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Я мрію і все роблю для того, щоб кожна жінка зрозуміла, в чому її сила, в чому її можливості, зрозуміла і захотіла
долучитися до вирішення усіх соціальних та політичних питань своєї громади. Голос жінки має силу!

Світлана Матвєєва
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АЛЛА ТКАЧЕНКО
М. ВОЗНЕСЕНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Консультування ОСББ під час карантину
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Вимушена самоізоляція не зупиняє процесів у побуті: ми
продовжуємо споживати комунальні послуги, стан
будинків погіршується, прибудинкові території теж
потребують уваги. Щоб здійснити в багатоквартирному
будинку реальні зміни, мешканці об’єднуються в ініціативні групи та ОСББ. У подальшому виникають різні
питання, які для успішного вирішення потребують згуртованості сусідів.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Інформувати ініціативні групи про механізми створення
ОСББ, зміни в законі, можливості та конкурси.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Активізувати мешканців багатоквартирних будинків
вирішувати побутові та соціальні проблеми, організовувати збори, де кожен мешканець буде почутий і матиме
змогу проявити себе.

АЛЛА ТКАЧЕНКО
громадська діячка,
ГО «Агентство економічного розвитку»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Чекати, що хтось прийде і облаштує дім, відремонтує дах, убезпечить двір – не в моїх правилах. Я хочу змін і намагаюсь об’єднати таких
самих людей. Вірю, що, облаштовуючи власні
помешкання і двори, моє місто може стати
комфортним, а мешканці – згуртованими.
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Алла Ткаченко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
АКЦІЯ «НІ» ЗАКОНОПРОЄКТУ 2458 У М. ВОЗНЕСЕНСЬК
Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт за № 2458 «Про внесення змін до деяких
законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг». Закон
мав би спростити укладення договорів про надання комунальних послуг та розв’язати конфліктну ситуацію
довкола технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, але виходить не на
користь ОСББ, і проєкт не розв’язує конфліктної ситуації.
Ми звернулись до народного депутата нашого округу і просили підтримати цю позицію, відстояти наші інтереси й голосувати ПРОТИ законопроєкту.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Мешканці Вознесенська стали згуртованішими, активнішими. Про це свідчить зацікавленість представників ОСББ
у пошуку можливостей, наприклад, активна участь у «Безепековій академії» чи вебінарах з питань розвитку ОСББ.

Алла Ткаченко

91 • Миколаївська область •

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛІЛІЯ ГАРБУЗЮК
ОКСАНА ДОКТОРОВИЧ

НАТАЛІЯ ЛЕВОНТІВЦЕВА

ЛАРИСА СТЕПАНОВА
СОФІЯ ЯКИМЕНКО

ЛІЛІЯ ГАР

БУЗЮК

ОКСАНА ДОКТОРОВИЧ

ЕВА

ТІВЦ
НАТАЛІЯ ЛЕВОН

ВА

ЛАРИСА СТЕПАНО

СОФІЯ
Я

КИМЕН

КО

ЛІЛІЯ ГАРБУЗЮК
М. ПОЛТАВА
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жінки нової громади
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Адаптація ВПО у нових громадах.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мотивувати жінок-ВПО до активних дій у громаді, допомогти їм повірити у власні сили, не боятися заявити про
себе, бути наполегливими.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Надання впевненості, сил і можливостей переселенкам
для налагодження свого життя на новому місці.

ЛІЛІЯ ГАРБУЗЮК

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Бо я прагну мотивувати жінок-ВПО до активних дій
у громаді, хочу допомогти їм повірити у власні
сили, не боятися заявити про себе, бути рішучими
та відповідальними.
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громадська діячка, регіональна координаторка
Всеукраїнської Ініціативи «Активна Громада»
(ГО «Інститут «Республіка»)

Лілія Гарбузюк

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ЖІНОЧІ ПОСИДЕНЬКИ»
Тема блог-кафе – інтеграція жінок-ВПО в нову громаду. Піднімалися питання підтримки ВПО владою та мешканцями, подальшого розвитку громади з новими членами, які іноді є дуже активними та свідомими і мотивують
до дій.
БЛОГ-КАФЕ «ДОНБАС – ПОЛТАВЩИНА: ЩО НАС ЄДНАЄ?»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Місія мого проєкту – дати учасницям не лише певні
знання і вміння, а й навчити жінок критично мислити, приймати рішення, виробляти свою життєву
позицію, власний світогляд, адаптуватися до сучасного життя. Після завершення проєкту учасниці з
впевненістю зможуть сказати «Я – лідерка!».

Лілія Гарбузюк
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ОКСАНА ДОКТОРОВИЧ
М. ПОЛТАВА
НАЗВА ПРОЄКТУ
Терпимість від «терпи»?

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Що таке толерантність?

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Популяризація толерантності та підтримки людей, що її
потребують, зокрема в соціальних мережах.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Створення простору для повноправної участі жінок з
усієї України (у тому числі з непідконтрольних територій) у вирішенні питань, пов’язаних з побудовою миру
та встановленням безпеки на національному рівні.

ОКСАНА ДОКТОРОВИЧ
громадська діячка, голова ГО «Рукавичка»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
У період карантину ідея терпимості вийшла на передові не тільки у соціальних мережах, а й у повсякденні. Навіть
більше: через соціальні мережі і провокуються конфлікти, і намагаються бути розв’язаними проблеми, що стали
наслідком несподіваної ситуації у світі. Проводячи онлайн-зустрічі, підтримуючи неформальні зв’язки, ми
намагаємося посилити діалог різних соціальних груп, сприяти сприйняттю різноманіття та прояву поваги до
кожного.
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Оксана Докторович

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «МЕДІАЦІЯ ЯК МЕТОД ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇЇ»
Формат майстер-класу об’єднав теорію, інтерактив і практику. В інтерактивній частині учасники систематизували види конфліктів та їх складових. Лекційна частина допомогла зрозуміти, яку саме допомогу можуть отримати учасники конфлікту від медіатора.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Послаблення напруження в суспільстві та усунення конфліктів шляхом спільної творчої діяльності. Захист прав
жінок, підтримка жіночого лідерства та миротворчості, утвердження цінностей толерантності та взаємопорозуміння.

Оксана Докторович
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НАТАЛІЯ ЛЕВОНТІВЦЕВА
СМТ БІЛИКИ, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Громаду в надійні жіночі руки
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Низький рівень залучення жінок до громадського та
політичного життя в сільських громадах Полтавщини.
Низький рівень обізнаності щодо зв’язку між діями
держави та конкретними результатами, що отримує
громада та кожен її член, і свідомістю громадян щодо їх
персонального впливу на прийняття рішень органами
місцевого самоврядування.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Підвищення рівня правової свідомості жінок. Підтримка
громадських ініціатив, спрямованих на покращення
умов життя жінок. Забезпечення ефективного захисту
прав і свобод та залучення активісток до участі у
прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Залучення жінок до участі у прийнятті рішень на рівні
місцевої громади. Налагодження контактів, обмін
інформацією щодо підготовки та реалізації проєктів на
місцевому рівні.

НАТАЛІЯ ЛЕВОНТІВЦЕВА
фахівчиня з соціально корпоративного партнерства
ТОВ «Агрофірма «Добробут» агропромхолдингу
«Астарта-Київ»,
членкиня ГО «Спілка жінок Полтавщини»

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Мій проєкт дасть змогу скоординувати зусилля
влади та громади, а також жінок, що є лідерами
громадської думки. Завдяки цій унікальній
практиці жінки зможуть змінити свою сільську
громаду на краще.
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Наталія Левонтівцева

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧАСТІ ЖІНОК У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
В СМТ БІЛИКИ»

ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ЗМІНИТИ СІЛЬСЬКУ ГРОМАДУ ПОЛТАВЩИНИ НА КРАЩЕ ЗАЛУЧЕННЯМ ЖІНОК»
Створення жіночої ініціативної групи для впровадження громадських ініціатив, спрямованих на покращення умов життя жінок у сільській місцевості.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Завдяки цьому проєкту відкрилися можливості і з’явилась відповідальність, що треба творити владу, ініціювати зміни на покращення. Тому я прийняла рішення балотуватися на посаду голови Білицької селищної ради
Білицької ОТГ, щоб посилити підтримку рішень, спрямованих на сталий розвиток громади.

Наталія Левонтівцева
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ЛАРИСА СТЕПАНОВА
М. ПОЛТАВА
НАЗВА ПРОЄКТУ
Розвиток професійного та особистісного
потенціалу жінок
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Відсутність інформації про можливість працевлаштування, сумніви та невпевненість у своєму професійному
рівні, низька самооцінка, професійне вигорання, які
перешкоджають успішній професійній реалізації жінок.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Підвищення поінформованості жінок про можливості
працевлаштування, актуалізація знань про самооцінку,
управління стресом, професійне вигорання, психологію
праці, які сприятимуть успішній професійній реалізації у
майбутньому.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Ефективне працевлаштування, відкриття своєї справи,
підвищення самооцінки та розвиток професійного й
особистісного потенціалу жінок.

ЛАРИСА СТЕПАНОВА
викладачка, професійний досвід – 15 років

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Розвиток потенціалу жінок та молоді із
соціально вразливих верств населення є
важливим для діалогу про мир, оскільки
ці верстви найбільше потребують
підтримки в сучасних умовах. Завдяки
заходам, реалізованим у рамках проєкту, жінки, які опинилися в складних
життєвих ситуаціях, зможуть більше
усвідомити свою унікальність, стати
впевненішими та сміливішими для
реалізації своїх життєвих місій, оцінити
риси свого характеру та діагностувати
здібності, а також використовували свої
талант, навички, творчий підхід заради
миру в нашій країні та кращого майбутнього.
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Лариса Степанова

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ»
БЛОГ-КАФЕ «ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ: СПОСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ»
БЛОГ-КАФЕ «САМООЦІНКА І САМОЦІННІСТЬ» ДЛЯ ЖІНОК ВПО ТА ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ
ВІД НАСИЛЬСТВА

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Підвищення поінформованості жінок про можливості працевлаштування, відкриття свої справи, підвищення
впевненості в собі, розвиток професійного та особистісного потенціалу.

Лариса Степанова
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СОФІЯ ЯКИМЕНКО
М. ПОЛТАВА
НАЗВА ПРОЄКТУ
Право – мистецтво справедливості
та соціального розвитку молоді
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Зміцнення впливу та ролі молоді у реформуванні українського суспільства.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Підвищення рівня правової свідомості молоді.
Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на покращення умов життя молодих жінок. Залучення активної
молоді до участі у прийнятті рішень органами місцевого
самоврядування.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Налагодження контактів, обмін інформацією та спільна
реалізація проєктів у майбутньому. Удосконалення вмінь
та навичок співробітництва в умовах діяльності громадських організацій.
Формування активної позиції кожної особистості.

СОФІЯ ЯКИМЕНКО
магістр державного управління,
кваліфікований спеціаліст-управлінець,
громадська діячка з досвідом роботи
в міжнародних проєктах

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Це унікальний шанс для мене передати
знання, уміння й навички, здобуті під час
роботи координатором проєкту з розвитку
молодіжного активізму. Це можливість
поділитись досвідом під час проведення
дискусійних зустрічей з молоддю.
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Софія Якименко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ПІРАМІДА ЦІННОСТЕЙ. ГІДНІСТЬ – ЦЕ ПРИВІЛЕЙ, ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК?»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «СКЛАДОВІ МИРУ І ГАРМОНІЇ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
У рамках цього проєкту було організовано низку заходів, у тому числі дискусійні клуби, мета яких – розвивати
молодіжний активізм та правозахисні вміння й навички. Важливо, аби молодь запам’ятала: мир і щастя – не
дива, тільки знай свої права.

Софія Якименко
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

АЛІНА КОВАЛЕНКО
ІННА ПАНЧЕНКО

ІННА САВИЦЬКА

КРІСТІНА САХНО
ДАРИНА ЧУБА

АЛІНА К
ОВАЛЕН

КО

ІННА ПАНЧЕНКО

ІННА САВИЦЬКА
КРІСТІНА САХНО

ДАРИНА ЧУБА

АЛІНА КОВАЛЕНКО
М. СУМИ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Кожен з нас – миротворець
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Становлення миру, профілактика та вирішення соціальних конфліктів, привернення уваги до актуальних соціальних тем, які висвітлюють блогери, через використання різних методик створення блогу.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Привернути увагу мешканців міста Суми, в тому числі
внутрішньо переміщених осіб, студентів та викладачів
сумських ВНЗ, громадських активістів, до можливостей
висвітлювати соціальні проблеми регіону через блоги.
Сформувати у цільової аудиторії розуміння поняття
конфлікту, проблеми насильства та булінгу, визначити
місця можливого втручання у конфлікт, сформувати здатність протистояти насильству, навички ненасильницької
поведінки. Сформувати розуміння поняття «мир»,
усвідомлення власної значущості у процесах миробудівництва, пропагування ідеї миротворчості через блогінг.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Залучення учасників та учасниць заходів проєкту до
блогерської діяльності, створення особистих блогів із
постійним наповненням та веденням.
Формування в учасників важливих життєвих навичок:
управління та вирішення конфліктів, толерантність,
недискримінація, ненасильницька поведінка, гендерна
чутливість. А за допомогою інструментів блогерства
вони матимуть змогу ділитися своїми ідеями та доносити
свої знання до широкого загалу.

АЛІНА КОВАЛЕНКО
студентка СумДУ (спеціальність «Менеджмент
соціокультурної діяльності»),
членкиня ГО «Час оновлення»,
ГО «Інтелект Сумщини»,
молодіжного проєкту Ark Youth,
тренерка з використання методики
форум-театру

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Тому що тематика мого проєкту спрямована на
побудову мирного простору та зменшення рівня
конфліктності в Сумській ОТГ, в якій живу я, моя
родина та друзі. Тема миротворчості та забезпечення мирного діалогу між людьми стосується кожного,
але всі ми, хто мешкає в більш-менш «безпечних»
зонах, з часом почали забувати, що в країні вже
шостий рік іде війна, що воєнні дії відбуваються
зовсім поруч, що поруч з нами мешкають внутрішньо переміщені особи та воїни АТО, для яких мир –
не пусте слово.
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Аліна Коваленко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «АНІМАЦІЯ ДЛЯ БЛОГЕРІВ»
Результат – створення 10 анімацій до власних блогів учасників та учасниць.
БЛОГ-КАФЕ «5 ПОРАД ДЛЯ БЛОГЕРІВ»

ДЕБАТИ – OPEN-SPASE ДЛЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ВІДЕОБЛОГЕРСТВА
Результат – створення близько 50 відео-постів про видатних особистостей Сумської області в соціальній сфері
в чотирьох номінаціях: «Соціальні інновації в ОТГ», «Соціальні інновації в бізнесі», «Соціальні інновації в ЗМІ»
та «Соціальні інновації в громадському секторі».

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Блог-кафе, які було проведено, відкрили можливість для молоді ділитися своїми думками, проблемами,
спостереженнями в особистих блогах, підіймати хвилюючі актуальні соціальні теми. Пропрацьовані на заходах
методи урегулювання конфліктів, уникнення проявів та наслідків булінгу і гендерно зумовленого насильства
дозволили учасниками проєкту сформувати мирні вирішення власних проблем та конфліктів. Блогосфера в
Сумській області буде розвиватися і виходити на інший, якісніший рівень, бо головне – це мати бажання писати,
бути небайдужими до складного процесу становлення миру в Україні і мати певні навички та знання – які
учасники та учасниці отримали на наших заходах.

Аліна Коваленко
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ІННА ПАНЧЕНКО
М. КОНОТОП, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жінки – рушійна сила розвитку громад
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Сьогодні Україна на місцях, в обласних центрах та
маленьких містечках і селах, переживає формування
нової, соціально свідомої, суспільно активної громади з
числа небайдужих та ініціативних мешканців, з принципово новим мисленням та креативними ідеями. Дуже
часто рушійною силою змін на місцях є жінки. Вони
окреслюють головні проблеми та потреби громади,
пропонують шляхи їх вирішення, формують навколо
суспільно значимої ідеї коло однодумців, своїм прикладом надихають інших на принципово нові підходи щодо
ефективної участі жіночої спільноти у житті громади.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – щоб свою силу, значимість, роль, вагомий
потенціал, перспективи саморозвитку та вдоскоІННА ПАНЧЕНКО
налення усвідомила кожна жінка, яка бажає своєю
голова громадської організації
участю покращити життя окремо взятої категорії
«Конотопський центр підтримки громадських ініціатив»,
громадян та громади в цілому.
Завдання:
створити фундамент для подальшої успішної реалізації кращих жіночих ініціатив на благо та розвиток
громад;

помічниця-консультантка депутата
в Сумській обласній раді,
позаштатна кореспондентка в газеті «Сумщина»,
акторка вистави «Коли ластівки повернуться додому»,
поставленої в рамках проєкту
«Голос жінки має силу 2019»

акумулювати позитивний досвід підтримки суспільно
значимих ініціатив жінок для органів місцевого самоврядування.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Посилення спроможності та ролі жінок у суспільстві.
Голос жінки з громадського сектора матиме ефективність та буде почутий як мешканцями, громадою, так і
чиновниками.
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ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
На власному досвіді та прикладі, як колишня
держслужбовиця, а згодом – голова власноствореної громадської організації «Конотопський центр підтримки громадських ініціатив»,
можу впевнено сказати, що голос громади,
зокрема голос жінки з громадського сектору,
має свою ефективність та може бути почутий як
мешканцями і громадою, так і чиновниками, на
рівні з представниками виконавчої та законодавчої гілок влади. Саме тому я прагну і мрію
долучитися до процесу посилення жіночого
потенціалу в місті Конотоп.

Інна Панченко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ЖІНКА У ГРОМАДІ: АКТИВНА ЧИ ПАСИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ»
БЛОГ-КАФЕ «РІВНІ ПРАВА – РІВНІ МОЖЛИВОСТІ»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «РОЛЬ ЖІНКУ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ: СТЕРЕОТИПИ ТА РЕАЛІЇ»
До організації та участі в заходах проєкту ми долучали Конотопський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, громадських активістів, представників місцевої влади, блогерів, внутрішньо
переміщених осіб та осіб з інвалідністю.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Я сподіваюся, що завдяки всім спланованим та реалізованим заходам проєкту Конотопська громада зміниться на
краще: популяризується роль жінок у розвитку громади, підніметься рівень їхньої громадської спроможності.
Вбачаємо зміни і в посиленій співпраці між громадським сектором та представниками органів місцевого
самоврядування, зокрема завдяки проробленій аналітичній роботі – подано запит до Конотопської міської ради на
отримання звіту щодо моніторингу реалізації у 2019 році виконання Національного плану дій з виконання
Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року; проведено аналіз списків депутатів
Конотопської ОТГ, який показав значний гендерний дисбаланс; подано рекомендації щодо основних положень
Резолюції 1325.

Інна Панченко
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ІННА САВИЦЬКА
М. ГЛУХІВ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
A WOLF WOMAN (Вольова жінка)
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проєкт спрямований на інформаційну боротьбу з
гендерною нерівністю, порушенням прав жінок, а саме
такі аспекти:
1) жертви домашнього насильства;
2) отримання меншої заробітної плати;
3) мають меншість у владі;
4) заручниці стереотипів тощо.
Проєкт реалізується шляхом проведення вебінарів,
дебатів, майстер-класів, блог-кафе. Ці заходи розкривають можливі шляхи самореалізаціїї (в тому числі створення та ведення власного блогу).

ІННА САВИЦЬКА

заступниця директора з навчальної роботи
МЕТА І ЗАВДАННЯ
комунального закладу Сумської обласної ради –
Розширення можливостей для жінок-лідерок, жінок-воГлухівський ліцей-інтернат з посиленою
лонтерок та активних жінок, які проживають на території
військово-фізичною
підготовкою, громадська
Глухівської ОТГ.
активістка, депутатка Глухівської міської ради
Виявлення активних жінок та активісток, а також жінок –
членкинь громадських і волонтерських організацій, що
діють у вищезазначеній території. Обмін досвідом щодо ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
участі жінок у житті Глухівської ОТГ. Допомога в розкритті
Розширення можливостей жіночого лідерства.
потенціалу кожної з нас.
Дослідження порушень прав жінок у місті Глухові,
в тому числі шляхом запитів до органів місцевої
влади та аналізу гендерного розподілу депутатських корпусів.
Визначені фактори, які перешкоджають жінкам
досягти рівності в суспільстві, а також вжиті
заходи, спрямовані на протидію та унеможливлення ґендерної дискримінації.
Після реалізації міні-проєкту «A WOLF WOMAN
(Вольова жінка)» у місті та районі підвищено
рівень уваги та розуміння громадськістю гендерних проблем, питань порушень прав жінок і
гендерних відносин. Подано рекомендацію до
Глухівської міської ради щодо виконання приписів Резолюції РБ ООН 1325 «Мир, жінки, безпека».

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Тому що жінки в Україні повинні мати рівні можливості з чоловіками. Нині українки зароблять у середньому на 28% менше, ніж
чоловіки. Жінки досі зазнають дискримінацій за ознакою статі. Найбільшим кричущим порушенням прав жінок в Україні
залишається домашнє насильство. Щороку від рук кривдників гине близько 600 українок, такими є дані МВС. Причини – стереотипи, що жінка – «берегиня дому», її функція – приготування їжі та догляд за дітьми. І щойно вона починає заявляти про свої
права, то одразу ж піддається насильству – чи економічному, чи психологічному, чи фізичному, чи сексуальному.
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Інна Савицька

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ЖІНКА-ЛІДЕРКА: ЗАТРЕБУВАНІСТЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

БЛОГ-КАФЕ «КАРАНТИН. СІМ’Я. РЕСУРСИ»

ДЕБАТИ «ЖІНКА-ЛІДЕРКА-ПОЛІТИК – ЗАПОРУКА МИРУ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ.
ДОЛАЄМО КРИЗУ ЛЕГКО ТА ДІЄВО»
На кожному заході були присутні жінки різних вікових та соціальних груп, керівництво міської ради, приїжджали учасниці з різних ОТГ Глухівського, Охтирського, Буринського районів, в якості тренерів запрошували
професійних психологів.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Учасниці заходів окреслити для себе шлях власного розвитку як лідерки у межах своєї громади чи спільноти. Вони
дізналися багато корисного, здобули навички роботи з жіночою групою, взаємодії з партнерами, ділилися власним
досвідом, знайшли подруг та однодумців, а також отримали істотний імпульс для подальшої лідерської роботи.
Планується створення волонтерської студії з підтримки питань гендерних відносин, вирішення проблем чи виходів
із складних життєвих ситуацій та забезпечення самоосвіти шляхом опанування технології блогерства.

Інна Савицька
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КРІСТІНА САХНО
М. СУМИ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жіноча сила
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проблему розуміння власних можливостей
жінками з різних сфер та секторів діяльності,
нестачі лідерських якостей, знань і навичок для
кар’єрного зростання, низької залученості жінок
у процесах прийняття рішень у своїх громадах.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – просування ідей миру і ненасильницької трансформації конфліктів через
навчання та підтримку внутрішніх ресурсів
особистості, розвиток здібностей соціальної адаптації.
Завдання:
прояв сфери професійної самореалізації;

гендерною

ВГО «Всеукраїнська Арт-терапевтична асоціація», тренерка
та експертка в напрямах гендерної рівності, жіночого лідерства,
протидії домашньому насиллю; членкиня відбіркової комісії
міського конкурсу з визначення проєктів, розроблених
та молоддю, управління молоді та спорту СМР; членкиня комісії

допомога у виявленні домінуючих цілей та
шляхів досягнення цілей;
з

провідна фахівчиня гендерно-ресурсного центру СумДу,
практикуюча психологиня у методі арт-терапії, членкиня

інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми

формування стресостійкості;

ознайомлення
особистості;

КРІСТІНА САХНО

ідентичністю

допомога у розстановці життєвих цінностей.

щодо встановлення Премії міського голови за особливі
досягнення молоді у розбудові міста; членкиня координаційної
ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підтримка інтеграції жінок ВПО, розширення
можливостей та посилення їхньої спроможності,
посилення ролі жінок у суспільстві, підвищення
їхніх професійних знань шляхом пізнання себе
та своїх можливостей.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Хочу допомагати жінкам відшуковувати свої
власні ресурси на реалізацію тих чи інших
ініціатив, присвятити свою діяльність у рамках
проєкту розвитку жіночого ресурсу, його
відновленню, пошуку та власне жіночій реалізації.
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Крістіна Сахно

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «РОЗВИТОК ЖІНОЧОГО РЕСУРСУ»
Учасницям пропонувалися вправи «Жіноча сумочка», проєктивна методика «Горщики», які були направлені
на виявлення актуального емоційного стану, усвідомленню відповідальності за власний ресурс, гармонізацію
емоційного стану. Під кінець заходу учасницям було запропоновано створити особистісний Герб, завдяки
якому жінкам вдалося дослідити власні ресурси, розвинути вміння отримувати та зберігати ресурс.
БЛОГ-КАФЕ «ЖИТТЯ ЦІНУЙ – БЕЗПЕЧНО ПРАЦЮЙ»
Під час заходу обговорили міфи та стереотипи при працевлаштуванні, розібрались в основних ознаках
примусової праці, розглянули всі види небезпеки і ризики при працевлаштуванні. Захід завершився грою
«Лабіринт можливостей», під час якої учасники змогли виявити, чи знаходяться вони у зоні ризику потрапляння
в ситуацію торгівлі людьми.
ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ МИРУ «СТОП НАСИЛЬСТВУ В ГРОМАДІ»
Учасники вивчали порядок взаємодії у випадках вчинення насильства, виконували вправи щодо подолання
суспільних стереотипів, напрацьовували алгоритм взаємодії у випадках реагування на насильство.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Проєкт «Жіноча сила» дав учасникам обізнаність у своїх правах та можливостях, підвищив професійні знання
та посилив ролі жінок у Сумській громаді. Також мною був поданий запит на отримання публічної інформації до
Сумської міської ради, проведено аналіз гендерного розподілу депутатських корпусів та подано рекомендацію до
Сумської міської ради і Департамету соціального захисту населення Сумської ОДА з пропозиціями щодо виконання
приписів Резолюції РБ ООН 1325 «Мир, жінки, безпека». Планується дослідження депутатських списків на предмет
дотримання гендерних квот після виборів у місцеві ради.

Крістіна Сахно
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ДАРИНА ЧУБА
М. РОМНИ, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Жіноче лідерство в громадах
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
На сьогоднішній день є дуже багато людей, котрі не
реалізовані як особистості, які бояться щось змінювати,
брати на себе відповідальність та діяти. Напевно, це
побоювання заважає, бо людина повністю залежить від
інших. Коли ти можеш щось змінювати, допомагати
людям, ти отримуєш задоволення від життя.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – налагодження діалогу та взаєморозуміння
між громадою та владою, розвиток лідерських якостей, спонукання жінок до участі у політичному та
громадському житті міста.
Завдання:
посилити лідерський потенціал учасників та учасниць;
висвітлити приклади позитивного досвіду в громадській сфері, в політиці, блогерстві;
активізувати діяльність жінок-лідерок у громаді;
налагодити діалог та взаєморозуміння між владою та
громадою.

ДАРИНА ЧУБА
керівниця молодіжної політики ГО
«Українська Громадська рада»
в місті Ромни,
студентка IV курсу Педагогічного інституту
Київського університету імені Бориса Грінченка,
керівниця центрального офісу та представниця
Київської області ВБФ «Серце до серця»,
членкиня громадських організацій

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Діяльність у рамках цього проєкту сприятиме повноцінному включенню жінок-лідерок у суспільне життя та
розвиток Роменської ОТГ, посилить їхні правові можливості та спроможність громади шляхом побудови
довіри, взаєморозуміння між місцевими органами
влади та громадою. Більшість з тих, хто відвідав блог-кафе та дебатний клуб, зможуть зробити для себе висновки та змінять своє життя на краще. Учасники та учасниці почнуть вести блоги, у яких будуть розповідатимуть
про досвід, лайфхаки та просто життєві історії. Збираючи аудиторію, вони почнуть вірити у себе, що дуже
важливо для кожного лідера.
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ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Я була членкинею багатьох громадських організацій, де люди мали ідеї, навіть знали, як їх
реалізувати, але боялися відповідальності.
Дуже багато талановитих людей мають план
розвитку, своє бачення, яке 100% допомогло б у
тій чи іншій ситуацій, але через те, що звикли
мовчати, робити те, що скажуть інші, маємо
такий результат. Я дуже сподіваюся, що зможу
донести людям, що особистість – це важливо,
що розвиватися та допомагати – це круто, що
життя прекрасне, коли ти самостійно за нього
відповідаєш та живеш своїми думками.
Сподіваюся, що місце для саморозвитку у
своєму житті знайде кожен. Бути лідером
дійсно непросто, але так важливо!

Дарина Чуба

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЛІДЕРСТВА В ОТГ»
БЛОГ-КАФЕ «ГРОМАДА ТА МІСЦЕВА ВЛАДА: ШЛЯХ ДО ПАРТНЕРСТВА ТА СПІВПРАЦІ»
ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ВІДЕОБЛОГІНГ ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ ОТГ»
На заходах зібралися саме ті люди, котрі легко почали спілкуватися один з одним, знайшли спільні теми для
розмови, були мотивовані на отримання нових навичок та сомовдосконалення. На один із заходів прийшов
голова місцевої громадської організації, котрий розповів про власний досвід блогерства, про те, які труднощі
виникають при веденні блогу на платформі ютуб та чому варто це робити.
На заході, присвяченому темі лідерства, іще одна запрошена громадська діячка поділилася власним досвідом.
Вона розповіла про організацію заходів у м. Ромни, про співпрацю громадськості з державними структурами.
Учасники були задоволені, бо з ним говорили зрозумілою мовою, спікери відповідали на всі питання, які були
поставлені. Круто, коли є люди, які пройшли певний шлях, з радістю розповідають про свій досвід та дають
поради.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Учасники та учасниці отримали нові навички і знання у сфері лідерства, громадської активності, блогерства та
відеоблогерства, побачили позитивні приклади реалізації суспільно значимих проєктів, відчули підтримку
однодумців та створили нові команди для реалізації громадських ініціатив у місті Ромни. Відчули, наскільки
важливим є голос кожного в перебудові власної громади.
Щоб краще розуміти перспективи врахування інтересів своєї громади, на етапі підготовки рекомендацій до органів
місцевої влади щодо реалізації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека», ми проаналізували представленість чоловіків та жінок у депутатському корпусі Роменської міської ОТГ.

Дарина Чуба
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТЯНА ДЕЦЮК
СВІТЛАНА ЗАДОРОЖНА

ІННА КОЛОДІЙ

ОЛЕНА ПАНЧЕНКО
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ТЕТЯНА ДЕЦЮК
М. ЧЕРНІГІВ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Сприяння формуванню лідерських навичок
у жінок і дівчат громад
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Більшість дівчат, які мають потенціал і роблять перші
спроби заявити про себе не просто як «важливої членкині команди», а як лідерки, здатної взяти на себе відповідальність у прийнятті рішень, стикаються із силою стереотипів «жіночої ролі». Зустрівши певні складнощі, не
відчувши підтримки та насмішки типу «куди ти полізла у
нежіночі справи», дівчата втрачають мотивацію до дій та
проявів активної громадської позиції. Цей проєкт спрямований на формування у дівчат та жінок навичок лідерства та позитивного мислення, а також на формування
мотивації до розкриття свого потенціалу лідерства.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – підвищити рівень активності дівчат та жінок
в регіонах шляхом формування лідерських навичок.
Завдання:
організувати проведення двох тренінгів на тему
«Жіноче лідерство в громадах»;
щомісяця розміщувати в соціальних мережах історії
успіху жінок-лідерок в м. Чернігова та Чернігівської
області.

ТЕТЯНА ДЕЦЮК
соціальна працівниця, кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри соціальної роботи
Національного університету «Чернігівська політехніка»,
керівниця напряму роботи з волонтерами
ГО «Чернігів Європейський»,
активно в громадському секторі працює зі школи,
має досвід створення та реалізації проєктів
соціальної дії, професійна тренерка-фасилітаторка

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення активності дівчат та жінок регіону як в
громадському секторі, так і в політиці.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Тема жіночого лідерства для мене завжди була
близькою, адже зі студентських років я на собі
відчувала складність бути в цій ролі. Маючи досвід
проведення тренінгів, я вирішила підтримати
дівчат та жінок шляхом сприяння формування в
них навичок лідерства та позитивного мислення, а
також надихнувши історіями успіху інших
жінок/дівчат лідерок.
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Тетяна Децюк

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК РЕСУРС НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ»
(ФОРМАТ МІНІ-ТРЕНІНГУ)
БЛОГ-КАФЕ «ЛІДЕРСТВО ЯК МИСТЕЦТВО: МЕТОДИ ТА ШЛЯХИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»
(ФОРМАТ МІНІ-ТРЕНІНГУ)
Теми подавалися в цікавій ігровій формі. Кожна учасниця мала змогу проявитися, спробувати себе в ролі
лідерки, попрацювати з командою, розподілити ролі учасників команди та багато чого іншого. Особливо учасниці відмітили користь теми позитивного мислення. Адже справжня лідерка має вірити в успіх своєї команди
і цією вірою мотивувати кожного учасника, а тому мистецтво позитивного мислення є надзвичайно важливою
навичкою.
ДЕБАТИ У ФОРМАТІ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ ЗА ТЕМОЮ «ЖІНКИ У ПОЛІТИЦІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Під час дебатів відбулася презентація історій успіху жінок, що є депутатками міської та районних рад, а також
дискусія щодо квот для жінок у політичних партіях та сексизму у політиці, щодо проблеми іміджу жінки у політиці в Україні.
Говорили про те, що навіть найкреативніші ідеї можуть бути реалізовані в місті. Ну, звісно ж, за умови наявності
шаленого бажання і наполегливості лідерок.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Щодо явних змін, то це 8 дівчат, які стали активно долучатися до різних заходів від ГО «Чернігів Європейський»
та є активними дописувачками на платформі mustpost.today.
Також з історіями успіху лідерок м. Чернігова ознайомилися близько 1000 фоловерів особистої сторінки
facebook, що дасть результат пізніше.
Кожний проведений захід несе потужну мотиваційну складову, і це має дати результат згодом. Адже фідбеки
більшості учасниць демонструють їхні зміни щодо розуміння лідерства і своєї ролі у соціумі.

Тетяна Децюк
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СВІТЛАНА ЗАДОРОЖНА
М. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Ділова активність жінок в кризових умовах
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Подолання у жінок стереотипів щодо неможливості і
неважливості розвивати та реалізувати свій потенціал
через суспільні, гендерні стереотипи та невіру в себе.
Мотивування жінок до ділової, підприємницької активності.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Розкриття особливостей ділової активності жінок у
період кризи та шляхів її підвищення, в тому числі і в
підприємницькій діяльності. Сприяння підвищенню ділової активності жінок, реалізація жінками свого підприємницького потенціалу.

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Жінки мають великий діловий, підприємницький та
лідерський потенціал, але не розвивають та не реалізовують
його через суспільні упередження, виховання, стереотипи,
применшення ділових якостей та недооцінку їхньої
активності. Особливо проблема трудової реалізації
стосується жінок-переселенок, які стикаються і по сьогодні з
цією проблемою.

СВІТЛАНА ЗАДОРОЖНА
експертка з гендерних питань, тренерка,
громадська діячка, головиня Асоціації жінок-вчених,
доцентка, кандидатка економічних наук

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Актуалізація питання важливості ділової
активності жінок, а саме: розвитку та реалізації жінок;
Формування мотивації до розвитку ділової
активності у жінок та відповідальності за своє
життя;
Усвідомлення важливості самозайнятості та
підприємництва для реалізації ділової активності жінок, фінансової незалежності та захисту своїх прав, особливо в сільській місцевості;
Залучення до проблем вирішення ділової
активності жінок у кризових умовах осіб, що
мають позитивний досвід у цьому, компетенції та повноваження, в тому числі і внутрішньо переміщених;
Підвищення ділової активності жінок в області, в тому числі серед внутрішньо переміщених.
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Світлана Задорожна

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
ДВА БЛОГ-КАФЕ З ЖІНКАМИ М. ЧЕРНІГОВА (У ФОРМАТІ ІНТЕРАКТИВНОЇ ГРИ)
ТА КУЛИКІВСЬКОЇ ОТГ (У ФОРМАТІ ТРЕНІНГУ)
ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ У МИХАЙЛО-КОЦЮБИНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ (У ФОРМАТІ ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ)
Захоплива інтерактивна гра «Бути жінкою» дозволила усвідомити безліч гендерних стереотипів та показала
можливості обрання правильних життєвих стратегій для досягнення своєї мети, навіть за складних умов.
Розглядалися особливості становлення лідерок 5 рівня, застосовувалися ігрові вправи на прояв лідерських
якостей та оволодіння навичками проактивної мови.
Рекомендовані цікаві книги для розвитку жінок і підняття ними свого особистісного рівня, розуміння себе
й подолання перешкод, особливо гендерних стереотипів.
Надані позитивні приклади жінок, які досягнули успіху в діловій і підприємницькій сфері.
На заходах жінки були дуже активні і зацікавлені тематикою. Бажали продовження таких зустрічей у подальшому, бо прагнуть змін і саморозвитку.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Отримання жінками мотиваційного поштовху, особливо в невеликих містах і селах, стосовно самоідентифікації,
поваги до себе, власної значущості, людської гідності.
Усвідомлення жінками важливості жити власним життям, розвивати і реалізовувати потенціал своєї ділової
активності, віри в себе.
Активніше долучення жінок до прийняття рішень через виборчі процеси.
Підтримка жінок жінками під час виборів і обрання на посади.
Перегляд жінками свого власного життя та цінностей.
Посилення бажання до саморозвитку та самоосвіти у жінок.
Розуміння важливості фінансової незалежності.
Допомога внутрішньо переміщеним жінкам у прояві ділової та підприємницької активності та самореалізації.
Посилення голосу внутрішньо переміщених жінок у соціальному, політичному та економічному просторі.

Світлана Задорожна
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ІННА КОЛОДІЙ
М. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Координація діяльності суб’єктів взаємодії,
які працюють над впровадженням Резолюції 1325
для розширення прав і можливостей жінок громади
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
На регіональному рівні забезпечення реалізації гендерної політики покладено на низку місцевих державних
органів, закладів та установ. Проєкт спрямований на
скоординування зусиль органів державної влади та
місцевого самоврядування, громадських і правозахисних організацій, жінок та дівчат регіону щодо впровадження Резолюції 1325, сприяння пріоритетності гендерної рівності в процесах планування та бюджетування на
рівні громад та місцевої влади.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Підвищення рівня обізнаності жінок щодо Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325, а також їх участі у вирішенні конфліктів на місцевому рівні, в тому числі шляхом здійснення активної
блогерської діяльності.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення рівня участі жінок в процесах розвитку
громад та сприяння пріоритетності гендерної рівності в
процесах планування і бюджетування на рівні громад та
місцевої влади. Запобігання гендерно зумовленому
насильству під час військового конфлікту шляхом
прийняття довгострокових рішень, спрямованих на
викорінення гендерної дискримінації та зміну гендерних стереотипів.
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ІННА КОЛОДІЙ
юристка,
займається науково-педагогічною діяльністю

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ
З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Відчула можливість ставити перед собою відповідні завдання та виконувати означені функції з
метою координації діяльності представників влади
на рівних рівнях.

Інна Колодій

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «СІМ’Я ТА СУСПІЛЬСТВО БЕЗ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА»
БЛОГ-КАФЕ «ЗАЛУЧЕННЯ ЖІНОК ГРОМАДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РІЗНИХ РІВНЯХ»

До заходів були залучені представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських
і правозахисних організацій, жінки та дівчата регіону.
На першому блог-кафе піднімались проблеми домашнього насильства, його коренів; обговорювались питання
вдосконалення політики та практики протидії домашньому насильству, як в економічно розвинених країнах
світу, так і в тих, що розвиваються; було проведено анонімне анкетування.
На другому блог-кафе обговорювались проблемні питання та визначались можливі шляхи залучення жінок
громади до прийняття рішень на різних рівнях. На завершення учасники взяли участь у настільній грі «Країна
гідності», за допомогою якої спробували напрацювати навички прийняття відповідальних управлінських
рішень з різноманітних питань.
ДЕБАТИ НА ТЕМУ «ЖІНКИ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ: МОЖЛИВОСТІ,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Обговорювалось питання ставлення населення до жінок на керівних посадах, до закріплення квот на кількість
жінок у списках партій, державних та місцевих органах влади, в керівництві приватних компаній.

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Є сподівання, що в результаті реалізації цього проєкту будуть прийняті довгострокові рішення, спрямовані на
викорінення гендерної дискримінації та зміну гендерних стереотипів – жінка повинна стати не об’єктом, а
суб’єктом прийняття рішень.

Інна Колодій

123 • Чернігівська область •

ОЛЕНА ПАНЧЕНКО
М. ЧЕРНІГІВ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Підвищення фінансової грамотності жінок громад

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Проєкт розглядає і розкриває основні складові фінансової грамотності, а саме: управління доходами і витратами, розумне запозичення та заощадження коштів, порівняння та аналіз при виборі фінансових послуг, а також
оцінка можливих фінансових ризиків.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – підвищення рівня фінансової грамотності
жінок громад та їхніх компетенції у сфері управління фінансами, що є запорукою прийняття правильних фінансових рішень і підвищення рівня добробуту як
на рівні домогосподарств, так і об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Підвищення фінансової обізнаності жінок громад для
забезпечення прийняття правильних фінансових рішень
та розширення їх можливостей.

ОЛЕНА ПАНЧЕНКО
доцентка кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Національного університету
«Чернігівська політехніка»,
займається викладацькою діяльністю
понад 25 років

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Підвищення фінансової грамотності жінок
громад в умовах проведення реформи децентралізації та формування громадянського
суспільства відноситься до найважливіших
проблем, що потребують негайного вирішення. Тому я вирішила працювати в проєкті та
сприяти підвищенню рівня фінансової грамотності жінок за рахунок підвищення ефективності управління особистими фінансами та
отриманню жінками навичок грамотного
розпорядження фінансовими ресурсами об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації.
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Олена Панченко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «ОСОБИСТІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ»
Захід був спрямований на отримання навичок щодо підвищення ефективності управління особистими фінансами жінок громад.
БЛОГ-КАФЕ «СВІТ ФІНАНСІВ ГРОМАД»
Цей захід був спрямований на отримання навичок грамотного розпорядження фінансовими ресурсами об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації.
ДЕБАТИ У ФОРМАТІ КВІЗУ, З ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОТЕКИ, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЛА
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ФІНАНСОВОЇ ТЕМАТИКИ В ІГРОВІЙ ФОРМІ

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
Проведення заходів у процесі реалізації проєкту підвищить рівень фінансової грамотності жінок громад,
а також сприятиме зростанню рівня їх добробуту та фінансової спроможності, оскільки підвищення фінансової
обізнаності жінок громад забезпечить прийняття правильних фінансових рішень та суттєво розширить їхні
можливості.

Олена Панченко
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ОЛЬГА ТИМЧЕНКО
М. ЧЕРНІГІВ
НАЗВА ПРОЄКТУ
Формування командних якостей жінок-лідерок
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШУЄ ПРОЄКТ
Як сформувати ефективну команду жінці-лідерці та
правильно обрати стратегію поведінки в умовах командоутворення.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета – визначення командної стратегії поведінки
жінки-лідерки.
Для досягнення цієї мети необхідно сформувати команду
з жінок – вимушених переселенок – з активною соціальною позицією задля послаблення напруження у суспільстві і зниження рівня конфліктогенності шляхом взаємодії і спільної творчої діяльності.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Сподіваюся, що участь у проєкті – це насправді новий
етап мого життя, новий цікавий досвід. Я зможу взяти
участь у тематичних заходах, самостійно організовувати і
провести блог-кафе, дебати, набути нові знання у блогерській діяльності, отримати нові знання на школі-тренінгу.
Планую навчити свою команду основним принципам
взаємодії в команді, психологічним механізмам взаєморозуміння, взаємопідтримки.

ОЛЬГА ТИМЧЕНКО
викладачка, практична психологиня, арттерапевтка,
працівниця освітянської сфери,
науковиця з понад 20-річним досвідом

ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ
ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ?
Ця тема є актуальною для мене
особисто. Робота в команді, групі
буде мати успіх лише за умови
злагодженої роботи всіх учасників процесу, їх психологічної
сумісності, знання принципів
командоутворення.
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Ольга Тимченко

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
БЛОГ-КАФЕ «КОМАНДНІ ЯКОСТІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ЖІНКИ-ЛІДЕРКИ»
БЛОГ-КАФЕ «РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ЛІДЕРКИ
В УМОВАХ КОМАНДОУТВОРЕННЯ»
ДЕБАТИ У ФОРМАТІ КОМАНДНОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ГРИ «СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ
В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ»

ЯКІ ЗМІНИ НЕСЕ МІЙ ПРОЄКТ?
У ході реалізації свого проєкту мені вдалося сформувати і розширити знання та компетенції жінок з моєї
команди у таких аспектах:
володінні широтою мислення, здатності передбачати перспективу спільної групової діяльності;
формуванні позитивних комунікативних і лідерських якостей;
виробленні стресостійкості до проблемних, конфліктних ситуацій , які виникають у ході взаємодії;
вирішенні практичних питань крізь призму наявних людських можливостей і психологічної сумісності в групі;
підвищенні рівня емоційного інтелекту учасниць проєкту.
Для мене участь у проєкті – це новий досвід і можливості, реалізація себе в якості тренера, арттерапевта, це
можливість інтенсивно працювати в обраному напрямку.

Ольга Тимченко
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