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№1 Про організацію 

1.1 Звернення правління 

2017 рік для нас - рік особливий і знаковий! Це наш перший рік спільної роботи з 

нашим активом, партнерами й зацікавленими сторонами. 28 листопада 2016 року - 

наш жіночий рух отримав і набув статусу юридичної особи в формі всеукраїнської 

громадської організації. Ми - тепер зможемо зробити більше, зможемо більш 

організовано представляти наші інтереси, зможемо показати свою думку, яка тепер 

отримала юридичну основу. Однак тепер ми почуємо на свою адресу - ''ще одні 

феміністки''. Феміністському руху більше століття - за цей час сталося кілька його 

хвиль, а жінки начебто домоглися багато чого. Наприклад, право голосувати на 

виборах, народжувати чи не народжувати, або носити короткі спідниці або штани. 

При цьому у 2017 році в Україні слово «феміністка» до сих пір нерідко 

використовують як образу. Фемінізм - це рух за права жінок, проти їх дискримінації 

за статевою ознакою. Це означає, що у жінок не повинно бути менше політичних, 

економічних і цивільних прав просто тому, що вони жінки; а ще їх права повинні 

дотримуватися на практиці. Суть фемінізму добре відображає знаменита цитата 

публіциста Мері Шир: «Фемінізм - це радикальна думка, що жінка - чоловік». Чим 

фемінізм точно не є, так це «рухом, яке змушує жінок кидати своїх чоловіків, 

вбивати дітей, займатися чаклунством, руйнувати державний лад». На порозі вже 21 

століття, а ми все чуємо ці середньовічні стереотипи. 

Біологічні відмінності між людьми жіночої та чоловічої статі, звичайно, є. Але це не 

означає, що у чоловіків і жінок повинні бути різні права і свободи - точно так само, 

як однакові права повинні бути у людей з різним кольором шкіри. Наявність або 

відсутність якихось органів або фізичних здібностей не робить одну зі статей краще, 

не дає їх власникам автоматично більше привілеїв і не означає, наприклад, що саме 

вони повинні приймати рішення в сім'ї або отримувати більше грошей при тій же 

професійної кваліфікації. До того ж біологічна стать і її соціальне сприйняття, тобто 

гендер, - різні речі, які не завжди збігаються. Спроба довести перевагу чоловіків над 

жінками за допомогою біології будується на ідеї, що влада пов'язана з силою, в тому 

числі фізичної. Однак різниця в зрості, вазі і силі між самими чоловіками буває 

більше, ніж між середньостатистичними чоловіком і жінкою. І ми це постійно 

бачимо щодня. Так що справа тут все-таки не в тому, якими ролями нас нібито 

нагородила природа, а у звичці ототожнювати з чоловіками одні риси (сміливість, 

владність, рішучість), а з жінками - інші (терпіння, слабкість, дбайливість). 

Протягом усього ХХ століття ролі чоловіків і жінок змінювалися - і частіше саме по 

жіночій ініціативі. Взяти хоча б виборче право, за яке суфражистки боролися з кінця 

XIX століття. Завдяки цьому жінки в США отримали право голосувати на виборах в 

1920 році, а в Великобританії в 1928-м (першими були мешканки Нової Зеландії, в 

1893-м, останніми - жінки Саудівської Аравії, вперше проголосували у 2015-му). 

Але ж колись участь в політичному житті країни вважалося нежіночим справою - як 

і, наприклад, служба в армії (зараз жінки можуть служити в 39 країнах, в тому числі 

в Україні). Так що доведеться визнати, що наші уявлення про «чоловічу» і «жіночу» 

рису обумовлені ходом історії та гендерними стереотипами, а не якимось 
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непорушним порядком речей. Жінки, звичайно, не зобов'язані бути феміністками. У 

фемінізму немає завдання що-небудь нав'язувати жінкам; навпаки, одна з його цілей 

- дати їм можливість самостійно вибирати життєвий сценарій і мати умови для його 

реалізації. 

Саме з цією метою на чолі своєї діяльності ми самоорганізувалися в громадську 

організацію. Ми хочемо не нав'язувати - а показувати виворіт суспільних 

стереотипів, доводити їх безглуздість і згубний вплив на соціально - економічний та 

суспільний розвиток. Вибрати шлях рівноправності не так просто, коли у тебе менше 

не тільки культурних, а й фінансових умов для незалежності. Жінкам складніше 

зробити кар'єру в певних областях, і в усьому світі, включно з Україною, вони 

отримують помітно менше чоловіків. Зрештою, багато жінок не хочуть або просто 

бояться називати себе феміністками, хоча поділяють ідеї рівноправності. Просто 

тому що фемінізм в Україні (і не тільки) нерідко вважається чимось маргінальним, а 

феміністки - неохайними, агресивними або нещасними в особистому житті. Ви собі 

таке уявляєте? Ми - агресивні й нещасні. Навіть сам факт того, що жінки, які 

борються за рівноправність можуть бути щасливими та успішними (на нашому 

прикладі) коштує того, щоб публічно це показати й домагатися своїх прав і прав для 

інших жінок. Фемінізм стає все популярнішим як система особистих поглядів, в якій 

бути феміністкою не обов'язково означає бути активісткою, тобто брати участь в 

акціях протесту або публічно захищати права жінок, хоч в ЗМІ, хоч у фейсбуці. Це 

викликає дискусії про те, чи може фемінізм бути «комфортним», «індивідуальним» 

- або ж він невіддільний від політики, від гострих тем. Суть в тому, що можна 

вважати важливими права і проблеми жінок - і не говорити про це, але і справі це 

особливо не допоможе. У будь-якому випадку фемінізм допомагає помічати, як 

пряму дискримінацію або насильство на адресу жінок, так і брак потужних жіночих 

ролей в кіно, сексизм в пресі або в репліках співрозмовника - і це неминуче викликає 

реакцію. Тому фемінізм все-таки має на увазі активну позицію, а її межі кожна 

визначає для себе сама. Саме активна позиція і наміри дали привід нашу організацію 

назвати ''Дія''. Отже, ми почали свій шлях. Ніхто не обіцяє, що буде легко і просто. 

Але боротися і діяти - це завжди цікаво, пізнавально і по - справжньому. Жити - 

треба в Дії! 

 

Голова Правління ГО «Асоціація жінок України «Дія»  

Наталя Делієва 
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1.2 Соціально економічна природа організацій громадянського суспільства 

Активізація громадянського суспільства стала потребою утвердження державності. 

В умовах розбудови демократичних інститутів країни, здійснення ринкових реформ 

постає багато питань гострого, дискусійного характеру щодо посилення ролі 

організацій громадянського суспільства (ОГС). Ці процеси з об'єктивною 

необхідністю вимагають обґрунтування нової методології стратегічного управління 

неприбутковим сектором, який має низку суттєвих особливостей в частині цілей і 

завдань зацікавлених осіб у порівнянні з бізнесовим та державним секторами. 

Своєчасність появи проблематики збігатися з тенденцією спрямованості 

менеджменту на споживача не стільки для отримання комерційного успіху від 

задоволення власних меркантильних інтересів людини, скільки для посилення 

впливу на суспільство організованих і керованих інститутів держави, що сприяють 

подальшому демократичному розвитку суспільства. Такий підхід на сьогодні 

характерний для цивілізованих країн і тих, що йдуть шляхом демократизації, для 

яких розв'язання соціально-економічних проблем пов'язане з ефективною 

діяльністю некомерційних організацій. Методологічно визначальним в організації 

громадянського суспільства ми вважаємо концептуальний підхід, що ґрунтується на 

партнерському використанні складових цього процесу, а не на конкурентній його 

побудові. Це дає можливість визначити паритетні інтереси суб'єктів і окреслити 

спрямованість їхньої участі у процесі врядування ГО, який не завжди потрібною 

мірою структурований. Тому в роботі доцільним ми вважаємо застосування моделі 

врядування, аналіз відмінностей між врядуванням і управлінням. Такий 

універсальний підхід дає змогу управлінську спрямованість роботи поєднати з 

напрямами розвитку громадської організації. Ми вбачаємо вирішення багатьох 

соціальних проблем суспільства у розвитку професійних ОГС на етапі формування 

не бізнесових нестатків у людей. Така наша думка. 

Політичні перетворення в Україні є найзначущішим і наймасштабнішим свідченням 

якісно нового етапу в процесі становлення і розвитку громадянського суспільства в 

Україні. Незалежні від уряду громадські організації відіграють дедалі більшу роль у 

всіх сферах життя українського суспільства. Щороку збільшується частка 

соціальних послуг, що надається неприбутковими організаціями, посилюється їхній 

професіоналізм та результативність діяльності. Саме це робить вочевидь актуальну 

проблему розробки й адаптації до умов України методологічних підходів до 

стратегічного управління організаціями третього сектору з метою посилення їхнього 

потенціалу у встановлені і та досягненні місії та цілей. Аналіз діяльності третього 

сектору в Україні протягом останніх десяти років засвідчив, що основними 

проблемами, які стримують розвиток українських недержавних організацій, є 

недостатнє фінансування й розуміння концептуальних основ стратегічного 

управління. Воно стало стандартною формою мислення і діяльності менеджерів 

організацій громадянського суспільства у більшості розвинутих країн. Утім, 

український третій сектор звернувся до цієї тематики зовсім недавно. Каталізатором 

вивчення і провадження методології стратегічного управління стали численні 

проекти технічної допомоги та ґранти зарубіжних країн, чільне місце серед яких 
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займає ЄС. Неприбуткова організація є своєрідним індикатором суспільних 

проблем. Її поява, напрями діяльності вказують на слабкі місця в державній системі 

освіти, охорони здоров'я, соціального захисту тощо. Саме особливості взаємодії у 

межах третього сектору всіх суб'єктів і формує концептуальні засади для 

застосування системи стратегічного управління. Економіка переважної більшості 

демократичних країн світу складається з трьох секторів: державного, приватного 

(бізнесу) і неприбуткового. Неприбутковий сектор – цей термін уперше вжито у 

Сполучених Штатах Америки. Попервах він означав незалежні неприбуткові 

університети, шпиталі, профспілкові об'єднання, професійні асоціації тощо, що 

можуть отримувати дохід, але не розподіляють його серед членів і засновників. На 

сьогодні поняття неприбуткового сектору значно розширилося, проте воно повною 

мірою не відображає сутності й змісту організацій, що належать до цього сектору. 

Організації неприбуткового сектору слугують соціальним потребам і цілям. До 

сектору входять різноманітні організації: деякі з них благодійні й фінансово 

незалежні, інші отримують фінансування здебільшого від уряду. У світі й Україні 

зокрема, існує багато груп організацій, що асоціюються із цим сектором. Наприклад: 

 до благодійного сектору належать організації, які відповідають суворим 

правилам реєстрації доброчинної діяльності відповідно до окремих законів; 

 волонтерський сектор – характерний для переважної більшості 

європейських країн. До нього належать благодійні й інші організації 

соціального і політичного спрямування, що не зареєстровані як благодійні, 

або не відповідають критеріям доброчинності; 

 організації, діяльність яких сприяє розвитку громадянського 

суспільства, – цей термін уживається стосовно всіх неприбуткових установ, 

діяльність яких необхідна сучасному демократичному суспільству. Він став 

звичнішим із розвитком громадських організацій у країнах Східної Європи; 

 соціально-економічні (economie sociale) організації – цей термін уживають 

переважно у країнах Європейського Союзу. Він характеризує діяльність 

бізнес орієнтованих організацій, таких як страхові компанії, ощадні банки, 

кооперативи й сільськогосподарські маркетингові організації, прибутки яких 

приносять користь працівникам і споживачам послуг 

Поняття "неприбутковий сектор" означає те, що організації, які належать до нього, 

не повинні отримувати прибутків, хоча на практиці багато з них отримують 

прибуток від основної діяльності для відновлення власного капіталу й фінансування 

нових видів діяльності. Тому для характеристики організацій, що не належать до 

державного чи приватного сектору, вживається термін "третій сектор" або 

"організації громадянського суспільства (ОГС)". До цього сектору належать 

організації, які: 

 здійснюють свою діяльність переважно для досягнення соціальних цілей, а не 

задля отримання прибутків; 

 є незалежними від держави, тому що керівництво здійснюється незалежною 

групою людей; 
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 вкладають усі фінансові надходження у послуги, які надають, чи у діяльність 

організації 

Управління є неперервним і цілеспрямованим процесом впливу на об'єкт 

управління. Незважаючи на те, що об'єкти управління – організації можуть належати 

до різних секторів або периферії, існує багато подібностей в організації системи 

управління. Управління ОГС за своєю сутністю схоже на управління організаціями 

приватного (прибуткового) сектору. Подібність систем управління між різними 

секторами зростає й далі. Наприклад, бізнес-організації почали збільшувати 

ефективність діяльності шляхом посилення мотивації персоналу через відданість 

місії й основним цінностям. Цей спосіб мотивації співробітників давно 

сприймається як належне у неприбуткових організаціях. Державний сектор і 

громадські організації значно доповнюють одне одного у вирішенні багатьох питань. 

Очевидно, що у партнерстві можна ефективно розв'язувати болючі соціальні 

проблеми, які постають перед суспільством. Певні обмеження, котрі існують для 

однієї сторони, можуть бути компенсовані перевагами іншої. Наприклад, державні 

органи, що мають значні фінансові ресурси й соціальну інфраструктуру, традиційно 

консервативні через існування великої кількості правил. З іншого боку, більшість 

недержавних організацій (НДО) є гнучкішими, бо вони менше бюрократизовані. 

Отже, НДО простіше адаптуватися до суспільних потреб, що постійно змінюються, 

і бути проміжною ланкою між суспільством у цілому і державними установами. Їм 

простіше впроваджувати новаторські рішення у сфері надання соціальних послуг. 

Встановлене партнерство сприяє ефективнішому використанню державних ресурсів 

для задоволення суспільних потреб. Така співпраця може набувати форми контракту 

між державним органом і НДО щодо надання соціальних послуг. Партнерство 

державного, приватного і третього секторів дає змогу: 

 краще визначити суспільні проблеми й способи їхнього розв'язання, що не до 

снаги жодному із секторів поодинці; 

 посилити мобілізацію ресурсів шляхом поєднання людського, технічного, 

інформаційного, матеріального та фінансового потенціалу й утворення ефекту 

синергії; 

 забезпечити створення інтегрованого й стабільного суспільства через 

визначення потреб і ролей кожного із секторів; 

 створити динамічні контактні мережі, що залучають широкі кола суспільства 

і впливають на політичні програми; 

 замінити конфлікт співпрацею для всіх учасників. Конфлікт, на відміну від 

співпраці, коштує дорого, навіть якщо думка про співпрацю дається нелегко 

Безсумнівно, ми розуміємо, що всі описані вище принципи та мотиви ефективного 

управління та досягнення соціально - економічного ефекту від діяльності 

громадської організації складні для реалізації, й багато що залежить не тільки від 

нас, проте ми для досягнення такого ефекту - завжди відкриті до діалогу і 

партнерства з всіма секторами і представниками громадськості. Ми вважаємо, що в 

управлінні ГО для досягнення результатів і поставлених стратегічних пріоритетів 

слід мінімізувати вплив таких чинників: 
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 Значний ризик сформулювати нечіткі цілі ГО 

 Важко визначити вплив ГО 

 ГО підзвітні різним партнерам 

 Складна структура управління 

 Добровільність є невід'ємною складовою 

 Мета суттєво впливає на підходи у менеджменті 

 Цінності необхідно берегти 

 Фінансові межі не завжди визначають пріоритети  

Крім наведених вище особливостей організації управління ГО, існує ще й так званий 

людський чинник. Це необхідно зрозуміти, щоб отримати повну картину 

потенційних проблем, із якими можна зіткнутися у процесі управління. Такі питання 

рідко обговорюються відкрито, проте вони є ключовими для розуміння специфіки 

управління ГО. Фактично всі, хто витрачає свій час і зусилля на неприбуткові 

організації, мають тверді альтруїстичні й філантропічні мотиви. Очевидно, що третій 

сектор не зміг би існувати без таких людей. Наведені особливості створюють певні 

умови в організації. Це пояснює, чому управління ОГС має базуватися на розумінні 

особливостей їхньої природи. Вони також ілюструють, чому певні інструменти і 

методи менеджменту, що спрацьовують в інших сферах, підлягають лише 

частковому застосуванню у громадському секторі. Крім того, такі особливості 

пояснюють, чому теорії менеджменту повинні містити низку пропозицій, 

розроблених спеціально для менеджерів неприбуткових організацій.  

Для розуміння сучасної концепції громадянського суспільства важливим ми 

вважаємо положення, висунуте В. фон Гумбольдтом, який писав, що «... державний 

устрій не є самоціллю, він лише засіб для розвитку людини». Гумбольдт вважав, що 

державна діяльність повинна бути підпорядкована задоволенню інтересів і потреб 

людини. Це положення важливо тим, що орієнтує державу на всемірне сприяння 

становленню громадянського суспільства. Думаємо, кращого визначення поки не 

знайти.  
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1.3 Інформація про організацію 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) - 40985898 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску - 10000000772029 

Правовий статус - юридична особа, громадська організація 

Організаційно - правова форма - 815 (Громадська організація) 

Вид діяльності по КВЕД 2010 - 94.99 (діяльність інших громадських організацій) 

Інституційний сектор економіки - Некомерційна організація, яка обслуговує 

домашні господарства 

Ознака неприбутковості - 0032 (громадські об'єднання) 

Дата реєстрації - 28 листопада 2016 року 

Місце реєстрації - 1 556 102 0000 060616 

Також зареєстровані в Головному управлінні статистики Одеської області, в 

державній податковій інспекції в Приморському районі Одеси 

Юридична адреса - 65029, Одеська область, Одеса, Коблівська 13 

Фактична адреса - 65026, Одеська область, Одеса, Пушкінська 11, офіс 27 

Керівником громадської організації (відповідно до статуту) є Делієва Наталія 

Вікторівна 

Скороченою назва - ГО '' Асоціація жінок України '' Дія '' 

Організація є неприбутковою, недержавною і некомерційної, здійснює діяльність 

згідно з статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною 

метою якого не є отримання прибутку (неприбуткова організація) 

Згідно зі статутом, основна мета організації - захист жіночих, соціальних, 

економічних, духовних, політичних та інших прав і інтересів жінок і членів їх сімей, 

сприяння просуванню принципів гендерної рівності, захисту прав дітей та молоді, 

жіноча самореалізація, підтримка жіночої підприємницької ініціативи, розв'язання 

питань освіти й культури 

Згідно зі статутом, основні пріоритетні завдання організації: 

 Підвищення ролі жінки в соціально - політичної, економічної та культурного 

життя через посилення її впливу на процес розвитку суспільства 

 Жіноча самореалізація - розкриття професійних і ділових якостей жінки, 

підтримка її підприємницької ініціативи 

 Посилення ролі жіночих неурядових організацій в розвитку малого і 

середнього бізнесу 

 Захист прав жінок в сім'ї, на роботі, в політиці, в суспільстві 

 Співпраця в реалізації державних програм та інших заходів, спрямованих на 

підтримку жінки, дітей, молоді та людей з інвалідністю 

 Співпраця з міжнародними громадськими організаціями 
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1.4 Мета, завдання і принципи. Цільова група 

Основна мета діяльності – бо ми нова організація, то наша мета в перший рік 

існування - це ініціація питання про статус жінки, її місце і роль в суспільстві, в 

історії, і в перспективі соціально - економічного розвитку суспільства. Наша 

інституційна мета на 2017 рік - обґрунтування розвитку концепції жіночого руху під 

егідою нашого ГО, як фактора, що об'єднує жінок і чоловіків в питанні промоції 

гендерної політики в Україні. Завдання діяльності:  

 Сприяння та просування в Україні концепції паритетної демократії у всіх 

сферах соціально - політичного і соціально - економічного облаштування 

держави 

 Розширення лідерського потенціалу та впливу жінок у політичному та 

суспільному житті України 

 Боротися за рівну відповідальність у питанні турботи про дітей; розділяти 

домашні обов'язки порівну; боротися за підвищення декретних відпусток і 

лікарняних; заохочувати декретну відпустку для батьків; дестігматізіровать 

материнство; почати думати поза концепції, що єдине призначення жінки 

пов'язане з материнством 

 Усунення всіх видів дискримінації - сексуальної, статевої, расової, релігійної, 

національної, вікової, робота по захисту від насильства та усунення соціальної 

та економічної несправедливості по відношенню до вразливих верств 

суспільства 

 Підтримка самореалізації через мистецтво, охорона природних ресурсів, 

пропаганда креативного навчання і робота для здобуття миру в усьому світі 

 Цінувати роботу, яку традиційно роблять жінки, включаючи домашню роботу 

і турботу про дітей; убрати відмінності і ціннісну різницю між різними видами 

робіт; дозволити жінкам працювати в усіх професіях, включаючи військову 

службу і керівні позиції в релігійних інститутах; заохочувати жінок 

працювати поза домом, а чоловіків - по дому; боротися з тим, що жінки 

заробляють менше чоловіків за одну і ту ж роботу. 

 Сприяння реалізації політики захисту прав дітей та ювенальної юстиції 

 Сприяння і промоція основних принципів Європейської хартії рівності жінок 

і чоловіків у житті місцевих громад (2009) 

 Сприяння і промоція основних принципів Декларація ООН з питань гендерної 

ідентичності 2008 рік 

 Сприяння і промоція реалізації в національному законодавстві України 

основних принципів Директиви ЄС 97/80, 2000/43,2000 / 78, 2004/113, 2006/54 

 Боротися проти змагального ринку праці, який не дає жінкам підніматися 

кар'єрними сходами; протистояти капіталізму і корпоративній культурі; 

робити реальними рівні можливості 

 Сперечатися з антіфеміністскими поглядами; давати знання про 

феміністський рух; апропрііровать негативну лексику про жінок і фемінізм; 

протистояти домінуючим в ЗМІ образами жінок; визнавати легітимними всі 

форми фемінізму; заохочувати різні інтерпретації фемінізму 
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Принципи діяльності: 

 ГО створюється для досягнення цілей, відображених в місії організації. Місія 

ГО спрямована на реалізацію суспільних інтересів або інтересів членів та / або 

учасників організації. 

 ГО прихильна принципу солідарності інститутів громадянського суспільства 

і сприяє їх вільному розвитку 

 ГО керується статутом як основним зводом правил своєї діяльності і прагне 

до того, щоб її нормативні документи відповідали вимогам достатності, 

актуальності та достовірності. 

 ГО орієнтується у своїй діяльності на високі стандарти професіоналізму, 

відповідає за якість своєї роботи, сприяє професійному зростанню своїх 

співробітників. 

 Цілеспрямована і покрокова робота організації з метою реалізації принципу 

зміни даної соціальної системи й умов існування жінки в українському 

суспільстві 

 Наша діяльність спрямована тільки на реалізацію принципу стабілізації і 

стійкого розвитку українського суспільства 

 Керівництво та управління ГО будуються на основі демократичних процедур 

і взаємної поваги 

 ГО враховує можливі наслідки своєї діяльності для громадян, організацій, 

навколишнього середовища та суспільства в цілому 

 При вступі в конкурентні відносини ГО керується цілями задоволення 

різноманіття суспільних інтересів  

Цільова група та бенефіціари організації: 

 Жінки, які мешкають не лише в Одесі, але і в інших регіонах країни 

 Жінки з активною життєвою позицією і готові розвиватися і 

реалізовувати свій потенціал у сфері соціально - економічних відносин 

 Жінки - активістки й феміністки, котрі проявили інтерес до розширення 

представницьких інтересів нашої ГО у себе в регіонах 

 Жінки, які потребують психологічної, юридичної допомоги, й які готові 

саме реалізовуватися й вдосконалювати свої навички й знання. Віком 

від 18 й до 

 Цивільні активістки й лідери громадської думки. Представниці ОТГ, 

бізнесу, культури, засобів масової інформацій, активістки 

студентського та академічного оточення 

 Жіночі громадські організації й громадські об'єднання, діяльність яких 

спрямована на допомогу і підтримку вразливим верствам суспільства, 

які шукають партнерства 

 Районні державні адміністрації, центральні державні органи влади, 

регіональна влада, місцеве самоврядування, донорські організацій та 

фонди, профспілки та організації роботодавців, агентства 

регіонального розвитку та підтримки бізнесу 
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1.5 Мапа проектів, заходів і інтересів (звітного періоду) 

Це був наш перший рік активної роботи. Наша статутна діяльність дає нам 

можливості зосередити свою увагу не тільки з питань і проблем жінки, але ми завжди 

звертаємо увагу на благодійність, на дітей, сиріт, інвалідів і найбільш вразливі 

верстви суспільства та населення. Бо ми не сприймаємо того, якщо де - то є біда або 

важке становище, не подумати про те, як можна мінімізувати негативний вплив на 

проблему або положення. Перший рік роботи й діяльності - це тільки проба і 

наробітки тих інтересів, моментів і можливостей, які в підсумку модифікуються в 

постійні проекти та наповнять нашу статутну діяльність. Але при цьому, завжди є 

маленькі, середні та великі проблеми, що вінікають спонтанно у наших клієнтів, 

партнерів, активних членів організації, цільових груп, через те, що нам стала відома 

інформація про такі проблеми. Розв'язання цих проблем, що виникли - також стають 

проектами та заходами, які наповняють нашу статутну діяльність організації. Але 

при цьому, наша характерна риса - ми не тільки допомагаємо, інформуємо, 

сприяємо, але також завжди прагнемо вчитися, стажуватися, обмінюватися 

досвідом, брати участь в партнерських проектах і програмах. Отже, які були наші дії 

у 2017 році: 

 Благодійні акції та допомога для притулку ''Світанок" (Одеса) 

 Благодійні акції та допомога для дитячого будинку ''Теплий Дім'' (місто 

Роздільна, Одеська область) 

 Благодійні акції для Одеського будинку - інтернату для дітей інвалідів 

 Благодійна допомога і заходи для багатодітних та малозабезпечених сімей 

Київського, Малиновського, приморського, суворовського районів міста 

Одеси 

 Постійні благодійні заходи для Будинку людей похилого віку (Геріатричний 

центр) Одеса 

 Два рази на місяць «Дія» проводила бізнес-сніданки «Дієва кава» в формі 

нетворкінгу (networking). Таких заходів було 20 по Україні 

 Ми завжди пам'ятаємо про традиції та культуру - постійно проводимо 

тематичні вечори накшалт «Вечорниці», «Конвалія», акції Арт-балкон в 

Олени Палашек, не забуваємо про культуру та досуг. 

 Ми постійно проводимо прес - конференції, даємо інтерв'ю, виступаємо в 

відкритих ефірах, де говоримо про нашу діяльність. Таких виступів було 

більш як 20 разів 

 Вперше провели Міжнародний Жіночий форум в Одесі 14 і 15 вересня 2017 

року «Активність жінок в соціально-економічному розвитку суспільства в 

Україні" 

 В рамках нашого постійного проекту ‘’Жінка в історії України’’, ми 

проводимо інформаційну та історико - аналітичну роботу з пошуку 

історичних персонажів - жінок, які незаслужено забуті історією страни, і своїм 

містом, районом, але при цьому в ході історичної еволюції відігравали велику 

роль у розвитку і в формуванні Українського суспільства і державності 

 Постійно проводимо благодійні заходи, акції 
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1.6 Основні результати 

Безсумнівно, ми соціально орієнтована організація. Некомерційні організації 

покликані вирішувати завдання по реальній підтримці людей, здійсненню безлічі 

корисних ініціатив і проектів. В останні роки ГО поступово набирають суспільну 

репутацію, намагаються бути більш відкритими для участі громадян в їх діяльності. 

Тому важливість вивчення некомерційних організацій обумовлена тією роллю, яку 

вони відіграють у житті суспільства і результатми, які приносять на благо 

суспільства. Кожен успішний керівник некомерційної організації повинен перш за 

все відповісти на питання - як визначити результативність даної організації? Саме 

результативність є одним з найбільш важливих аспектів для некомерційної 

організації й принципово відрізняється від оцінки результатів роботи в 

комерційному секторі, де провідним показником є прибутковість. У той час як в ГО 

- соціальна користь і громадська синергія. Ось основні якісні та кількісні показники 

наших результатів діяльності за 2017 рік: 

 Загальна сума наданої цільової благодійної допомоги склала до 50 000 грн, 

понад 200 чоловік в тій чи іншій мірі отримали від нас допомогу і підтримку 

 Щорічно завдяки «Асоціації жінок України «Дія» понад 300 дітей отримують 

подарунки. 

 Підписали меморандум про співпрацю та партнерство з 7 громадськими 

жіночими організаціями або з організаціями, які очолює жінка по Україні 

 Відкрили додатково 7 представництв асоціації «Дія» у Києві, Ужгороді, 

Миколаєві, Кропивницькому, Первомайську, Новій Каховці, Чернівцях 

 Феєрично і дуже результативно, а найголовніше - на представницькому рівні 

провели I Міжнародний Жіночий Форум «Активність жінок в соціально-

економічному розвитку суспільства в Україні" 

 В рамках нового проекту ''Жінка в історії України'' в нашому представництві 

в Одесi була проведена аналітична робота і її результатом стало відкриття 

пам'ятної дошки Єлизаветі Воронцової і ряд пам'ятних меропріятій 

 ГО «Асоціація жінок України «Дія» посіла Перше місце в категорії 

«Громадська діяльність»! Проекту «Кращі ініціативи жінок України для 

економічного розвитку Місцевих громад», запровадженим МГО 

«Європейська Асамблея жінок-депутатів». 

 Традиційно «Асоціація жінок України «Дія» відвідує поранених воїнів АТО в 

Одеському обласному шпиталі сума допомоги склала до 10 000 грн 

 Надаємо допомогу спеціалізованому інтернату для дівчат-інвалідів. 110 

дівчат з особливими потребами з Одеської, Миколаївської, Херсонської, 

Кіровоградської областей 

 Проводили тренінги, семінари, інші освітні заходи силами фахівців-учасниць 

Асоціації «ДІЯ» 

 Завдяки нашій активності та ряду проектів тільки у 2017 році ми змогли 

об'єднати навколо нас, нашої організації й наших ініціатив понад 800 жінок 

по всій Україні та далекому зарубіжжю 
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Мета на майбутнє (майбутні проекти) 

Актуальність постановки питання планування некомерційної організації полягає в 

тому, що в силу специфіки діяльності планування в них відбувається інакше, ніж в 

комерційних. Можна стверджувати, що ГО як складова громадянського суспільства 

є динамічними одиницями самоорганізованої системи соціальних відносин. 

Важливо підкреслити, що ГО будуються на соціальних зв'язках, властивих 

громадянському суспільству. Основними серед цих зв'язків є виховні, освітні, 

професійні, а також такі, які випливають з потреб та інтересів людей. Саме інтереси 

цільової групи визначають наші майбутні плани. Отже, наші першочергові 

короткострокові цілі на 2019 рік: 

 Постійно працювати та розвивати мережу представництв нашої організації по 

Україні. Ми не тільки прагнемо бути представленими в великих містах країни, 

а й перш за все в районних центрах, селищах, обласних центрах. Тому, що 

саме в таких регіонах, обділених соціально - економічними реформами, жінки 

- найбільш уразливі групи населення. 

 Ми плануємо подати наш проект ''Організації щорічного міжнародного 

жіночого дієвого форуму'' в конкурс проектів Social Projects Awards Ukraine в 

рамках національного конкурсу у 2018 році 

 Питання корупції ми не можемо обійти стороною, виходячи з великої 

кількості кейсів від наших активісток по всій Україні, ми прийшли до 

висновку, що питання гендерної дискримінації жінки на робочому місці, в 

бізнесі і як підживлюють її корупція - стоять рука об руку. Тому нами була 

розроблена концепція тренінгів і семінарів ''Жінки проти корупційніх 

переслідувань на робочому місці та в бізнесі'', присвячена даній проблемі. 

Протягом року, ми будемо проводити заплановані заходи 

 Далі у 2018 році ми будемо продовжувати розвиток нашого проекту 

міжнародного жіночого форуму, який повинен стати нашим активним 

прообразом в суспільстві та знаком якості 

 Крім форуму, ми будемо продовжувати роботу над нашими благодійними 

проектами й акціями на постійній основі, бо поняття жінка і співчуття єдині 

 Ми не можемо відмовитися від нашої місії - Пошуку історичної 

справедливості до української жінки. Проект ''Жінка в історії України'' триває 

і робота над регіональними кейсами в процесі 

Ми молода організація, але незважаючи на цей негативний фактор при оцінюванні 

можливостей організації донорськими структурами, ми будемо намагатися подавати 

заявки на отримання грантового фінансування нашої статутної діяльності та ряду 

проектів в новому році. У частині довгострокової перспективи ми бачимо наступні 

наші проектні ініціативи й концепції організаційної діяльності, в яких є суспільна 

необхідність реалізації: 

 Промоція питання жіночої самореалізації через мистецтво, творчість і 

включення потенціалу жінки в розвиток креативної індустрії 

 Промоція гендерних інтерактивних театрів з метою ефективною 

просвітницькою роботою 
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№2 Структура управління  

Підвищення ефективності роботи значною мірою визначається організованістю 

системи управління, яка залежить від чіткої структури та діяльності всіх її елементів 

в напрямку обраної мети. Організації створюють структуру для того, щоб 

забезпечувати координацію і контроль діяльності своїх підрозділів і працівників. 

Ми, як громадська організація - не є винятком. 

2.1 Загальні збори 

Виняткова компетенція зборів учасників або колегіального органу управління 

поширюється на такі проблеми: 

 Визначення ключових питань діяльності та управління спільноти 

 Затвердження статутної документації 

 Формування інших органів влади юридичної особи 

 Виклад та затвердження порядку прийняття в організацію 

 Вивчення та затвердження звітів про діяльність організації 

 Ухвалення рішення, щодо перетворень або ліквідації юридичної особи 

 Формування інших юридичних осіб, прийняття рішення про участь в 

утворенні інших юридичних осіб 

 Формування філій 

 Створення ревізійної комісії 

2.2 Правління 

Основна мета роботи цього органу - виконання поточних управлінських функцій, 

таких як визначення політики організації, її стратегії, контроль за виконанням 

стратегічних цілей і завдань організації, визначених загальними зборами, 

моніторинг діяльності організації в умовах мінливости соціального середовища, 

відповідальність за діяльність організації перед загальними зборами, членами, 

донорами, правоохоронними органами. Членами Правління є: голова Делієва Наталя 

Вікторівна, заступник Соколова Оксана Василівна, Лісеєнко Олена Василівна, 

Палашек Олена Володимирівна, Годис Олена Анатоліївна 

 

2.3 Ревізійна комісія 

Основне завдання - регулювання і контроль за цільовим витрачанням коштів і 

нематеріальних активів громадської організації, контроль за статутною діяльністю, 

контроль за фінансово-господарською діяльністю організації, знайомство з 

протоколами засідань керівних органів організації, перевірка фінансової 

документації організації. До складу ревізійної комісії входять: Артюшина Наталія 

Альфередівна, Панасенкова Людмила Олександрівна  

 

Внутрішні політики та приницпи  

Ґрунтуючись на тому, що реалізація громадських інтересів знаходиться в полі 

загальної турботи та відповідальності влади, бізнесу та об'єднань громадян; З огляду 

на те, що увага до діяльності ГО зростає, при цьому розуміння принципів їх 

діяльності явно не досить; Відповідаючи зростальний потреби в самовизначенні, 

самоорганізації й консолідації некомерційного сектора, підвищення прозорості, ми - 
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ГО ''Асоціація жінок України ДІЯ'' заявляємо про прихильність таким основним 

принципам діяльності, заснованим на міжнародному досвіді: 

 Принцип суспільної користі 

Місія полягає в реалізації громадських інтересів, в тому числі інтересів учасників 

(членів) організації, залученні уваги органів влади, засобів масової інформації та 

громадян до проблем і обставин, що мають суспільне значення. 

 Принцип свободи діяльності 

Діяльність грунтується на самоврядування. Ми вільні у виборі змістовних напрямків 

діяльності та методів їх реалізації, може відкрито висловлювати власну точку зору 

на будь-яку громадську проблему і відстоювати свою позицію. 

 Принцип співробітництва 

Ми відкриті до діалогу і взаємодії із зацікавленими сторонами. Виявляючи 

солідарність з іншими ГО, в разі потреби готови надати їм підтримку незалежно від 

сфери їх діяльності. 

 Принцип верховенства права 

Діяльність не суперечить статуту. ГО вживає необхідних заходів, щоб виконувати 

вимоги законодавства, і, відповідно до своїх можливостей, сприяє його 

вдосконаленню. 

 Принцип демократичного управління 

Управління здійснюються на основі демократичних процедур і взаємної поваги. 

Співробітники, учасники (члени) та інші особи, залучені в діяльність ГО, 

поінформовані про місію, завдання, правових умовах діяльності організації, джерела 

фінансування, своїх правах і обов'язках, мають можливість відкрито обговорювати 

в організації питання її діяльності. 

 Принцип самоконтролю 

ГО забезпечує внутрішній контроль за своєю діяльністю і регулярну оцінку її 

ефективності і якості, відповідально підходить до вибору джерел фінансування своєї 

діяльності, намагається не допускати ситуації, при якій прийняття рішень 

обумовлено особистою вигодою осіб, які приймають рішення. 

 Принцип відкритості 

ГО вживає заходів до того, щоб всі зацікавлені сторони: знали про її діяльність і мали 

її контактну інформацію; могли отримати за запитом коротку актуальну інформацію 

про її місії, цілі, завдання, структуру витрат і доходів та основної діяльності; мали 

можливість ознайомитися з її регулярним (річним) звітом. 

 Принцип відповідальності 

ГО відповідальна, перш за все, перед суспільством і своєю цільовою аудиторією, 

враховує можливі наслідки своєї діяльності для громадян, організацій, суспільства в 

цілому та навколишнього природного середовища. 

 Принцип рівноправності 

ГО не використовує свої переваги з метою дискримінації інших ГО, не виступає від 

їх імені без відповідних повноважень. Некомерційна організація самостійно 

представляє свою точку зору або добровільно делегує це право 
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№3 Портфель активних проектів (окремо по кожному проекту) 

Як зрозуміти, що наш проект важливий і потрібний спільноті? Чи вирішує він 

проблеми людей, чи допомагає у важких життєвих питаннях? Що таке соціально 

важливий проект? Ми вважаємо, що соціальний проект - це процес, який 

спрямований на зміни або рішення застарілих або непрацюючих форм життя 

суспільства. Як правило, такий проект має часові рамки створення і роботи. Має 

позитивний вплив на життя окремої людини, групи людей чи спільноти в цілому. 

Тому, наша мета - розробити цілий комплекс таких соціальних проектів і 

пріоритетів, які б наповнювали б сенсом нашу організаційну діяльність. 

3.1 Проект №1 – Організація першого жіночого міжнародного гендерного 

форуму в Одесі (2017) 

Основна мета та цілі проекту – Проекти, ідеї і механізми реалізації яких визрівають 

в громадських організаціях різних напрямів діяльності, як правило, відрізняються 

своєю високою соціальною віддачею. А оскільки в сучасній Україні асоціаціям 

«третього сектора» часто доводиться ініціювати розв'язання питань, компетенція 

яких, по суті, зачіпає рівень державних рішень, проекти громадських організацій 

мають очевидний соціально - політичний функціонал. Соорганізовати жіночий рух 

можна під егідою цілеспрямованого проекту, в даному випадку яким є Міжнародний 

Жіночий Форум. Соціально - політичний і соціально - економічний потенціал 

жіночого руху - ось основна мета даного форуму. Експозиція жіночої згуртованості, 

цілеспрямованості й ефективності у розв'язання гендерних питань та проектів. 

Даний форум - по суті, виконує роль консорціуму жіночих неурядових організацій, 

які спільно упродовж ряду років, в рамках проекту будуть створювати, 

модернізувати, змінювати матеріальні та духовні цінності суспільства в ім'я 

прийняття концепції рівноправного статусу жінки в українському суспільстві. 

Однією з найбільш важливих цілей виступає освітня функція, або гендерна просвіта 

суспільства. Соціальний ефект в даному випадку виражається насамперед у 

підвищенні інформованості громадян (якщо не всіх, то хоча б зацікавлених) про 

рішення тієї чи іншої гендерно-орієнтованої проблеми в конкретній сфері: 

соціальній, культурній, соціально-правового. У кінцевому підсумку гендерна 

просвіта сприяє нейтралізації гендерних стереотипів - соціально поділюваних 

уявлень про особистісні якості та поведінкових моделях чоловіків і жінок, а також 

про гендерну специфіку соціальних ролей. З функцією гендерної освіти нерозривно 

пов'язане значення однієї з найбільш базових місій нашого форуму - утвердження 

принципів гендерної рівності. У ряді випадків діяльність нашого форуму, як проекту 

здатна мати значення трансляції та збереження історичної пам'яті. В даному 

контексті метою вже буде промоція ідеї пошуку історичних жіночих особистостей і 

персонажів, які зіграли велику роль у становленні української культури, традицій, 

історії, науки та економіки. Іншою значущою метою даного щорічного проекту 

форуму буде функція консолідації жіночого руху. В цілому, соціальний аспект 

форуму буде розвивати взаємну довіру між учасниками, спікерами й зацікавленими 

особами. Весь цей інтерес підсумком буде формувати публічний аспект гендерної 

політики в Україні. 
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Цільова група проекту - Первинна аудиторiя – це Жінки, які проживають не тільки 

в місті Одесі та в Одеській області, а й з усієї України. Вони з активною життєвою 

позицією і готові розвивати й реалізовувати свій потенціал у сфері політики та 

громадської діяльності, у сфері соціально - економічних відносин. Жінки, які 

потребують психологічної, юридичної допомоги, і які готові саме реалізовуватися і 

вдосконалювати свої навички та знання. Це депутатки всіх рівнів, цивільні 

активістки й лідери громадської думки. Це представниці бізнесу, культури, засобів 

масової інформації, активістки студентського та академічного оточення. 

Безсумнівно форум відкритий для жінок з обмеженими фізичними можливостями та 

жінок - переселенок, які мають активну громадянську позицію. Вторинна аудиторiя 

– це будуть жінки й чоловіки відвідувачі та гості форуму, а також їх сім'ї та друзі, 

плюс широке коло зацікавлених осіб (від органів влади до представників бізнесу). 

Також розширене коло бенефіціарів в особі членів організацій і волонтерів, 

постраждали від торгівлі людьми жінки, учні та студентська молодь, чоловіки та 

жінки чиновники, релігійна спільнота, чоловіки та жінки різних вікових категорій, 

гомосексуальні пари, ЛГБТ, пенсіонерки, представники різних молодіжних 

субкультур, ЗМІ та їхня аудиторія. 

Результати - Одним із ключових напрямків забезпечення демократичного поступу 

України на принципах євроінтеграційних цінностей є впровадження гендерної 

рівності в усі сфери суспільного життя. Актуальність гендерних перетворень в 

Україні зумовлена як міжнародними зобов'язаннями держави, так і її внутрішніми 

потребами. Наш форум – буде як маленький крок, але дуже важливий інструмент 

для майбутнього і плідного вирішення проблеми гендерного дисбалансу у всіх 

сферах нашої життєдіяльності.  Очікувані результати: 

 Актуалізація питання справедливої та об’єктивної оцінки історичного внеску 

жінок у розвиток суспільних інститутів держави сприятиме більш широкому 

залученню сучасних жінок до вирішення питань у бізнесі, політиці, сім’ї та ін. 

і позитивно позначиться на соціально-економічному розвитку країни (В 

результаті проведення Міжнародного жіночого форуму «Жіноча дія в історії 

України. Увічнення пам’яті княгині Є. К. Воронової)  

 залучення жінок до участі у громадському житті міста та країни; 

 поширення ідей гендерної рівності в Україні (промоція); 

 поширення серед жінок знань про основи розробки та реалізації суспільно-

громадських проектів за допомогою державних і громадських фондів та 

організацій; 

 презентація України в Європі та у світі з позицій країни, яка поважає і шанує 

жінок та дотримується світових моральних цінностей 

Актуальним на сьогодні є вміння знаходити необхідні фонди, пробуджувати інтерес 

до свого проекту, презентувати його, чітко формулювати заявку, розробити 

програму заходів для залучення додаткових ресурсів на втілення програм, проектів 

та дослідних робіт. Вирішенню даних питань, а також забезпеченню розвитку й 

ефективної діяльності некомерційних та громадських організацій сприяє 

впровадження фандрейзингу як засобу для пошуку джерел фінансування. Також 
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одним з результатів форуму буде показати можливості жінок і жіночих об'єднань 

для підтримки переходу країни до соціально відповідальної економіки шляхом 

інновацій, для досягнення нових цілей Сталого Розвитку ООН, прийнятих світовою 

спільнотою у 2015 році. Сприяння виявленню, брендування і поширенню 

пріоритетних технічних і соціальних інновацій для досягнення оновлених у 2015 

році Цілей Тисячоліття ООН. Основним результатом має стати усвідомлення 

учасниками - жінками того, що вони - це соціальні новатори для сталого розвитку. 

Індикатори - за підсумками проведеного форуму у 2017 році ми можемо показати 

наступну статистику: 

 загальна кількість зареєстрованих учасників форуму - більше ніж 150 чоловік 

 загальна кількість гостей форуму - понад 200 осіб 

 понад 15 спікерів 

 Представники партнерських організацій (понад 8) 

 депутати міських, обласних і районних рад, представники ОТГ з усієї України 

і депутати Верховної Ради 

 представники міжнародних донорських та гуманітарних фондів і організацій, 

як USAID, SMM OSCE, фонд Сороса Відродження та мер міста Одеси 

Труханів Л.Г 

 представники регіональної та національної преси 

Джерела фінансування: 

1) власні кошти (членські внески); 

2) спонсорська допомога активних членів організації; 

3) цільова дотація міського бюджету Одеси 

Подальші кроки та плани - Ми й далі націлені продовжувати розвивати проект 

проведення гендерного форуму, бо перелік питань, якім варто приділити увагу для 

обговорення на громадській платформі форуму великий. Це питання і проблеми 

гендерної асиметрії в політичній і соціально – економічному життi суспільства, це 

промоція міжнародних і європейських стандартів гендерної політики та паритетної 

демократії, просування гендерного мейнстріму, вплив гендерної політики на права 

жінок в Україні, формування гендерної права, вплив гендерної політики на розвиток 

НГО, промоція Пекінської Платформи, боротьба з насильством проти жінок та 

домашним насильством, права дітей та промоція ювенальної юстиції, питання 

кодифікації сімейного кодексу України, трудового законодавства, промоція та 

впровадження гендерно - правової експертизи, права ЛГБТ і так далі. В рамках і під 

егідою головної тематики форуму ми завжди в перебігу наступного року проводимо 

тематичні нетворкінгi, круглі столи, і відвідуємо області України для агітації жінок 

в регіонах активніше брати участь у розв'язання своїх проблем і в приєднанні та 

розширенні нашої мережі філій по Україні. 
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3.2 Проект №2 – Постійна благодійна діяльність та допомога нужденним 

Основна мета та цілі проекту - здійснення благодійної діяльності для підтримки та 

розвитку таких напрямків соціальної політики, ініційованих громадськими 

потребами, як створення гідних умов життя і соціалізації дітей-сиріт, подолання 

соціального сирітства, поширення здорового способу життя, допомога нужденним 

сім'ям і старикам. Одним з основних напрямків діяльності нашого постійного 

благодійного проекту, як постійного виду діяльності, є надання допомоги дітям-

сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, які проживають в дитячих 

будинках, а також дітям з обмеженими можливостями здоров'я, які навчаються в 

спеціалізованих школах. Основний напрямок допомоги - сприяння соціальній та 

трудовій адаптації дітей, підвищення якості їх освіти й професійної орієнтації. Наша 

організація розвиває програми та організовує заходи, націлені на всебічний розвиток 

сімейного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. До завдань 

діяльності також входить розвиток програм і заходів з пропаганди та 

розповсюдження здорового способу життя та сімейних цінностей, допомога сім'ям 

та громадянам у важкій життєвій ситуації. Благодійність в сучасному світі є складне 

і багатопланове суспільне явище, яке впливає на розвиток соціальної сфери 

суспільства. 

Цільова група проекту – благодійники фізичні та юридичні особи, благоотримувачі 

(фізичні та юридичні особи), виконавці благодійних акцій, добровольці та 

волонтери, меценати, непрямі учасники як опікунські ради організацій, ЗМІ, 

контролюючі органи державної влади та місцевого самоврядування 

Результати: 

 економічні: забезпечення гідного існування тих громадян, які в силу 

об'єктивних особливостей і життєвих ситуацій не здатні самостійно подбати 

про себе; 

 соціальні: зняття соціальної напруженості шляхом вирівнювання рівня життя, 

підтримки найбільш знедолених верств населення, які з об'єктивних обставин 

не можуть адаптуватися в нових умовах; 

 громадські: заповнення перекосів суспільних відносин, що призводять до 

відходу не по своїй волі окремих категорій населення від прийнятих 

стандартів життєдіяльності, що обмежує їх можливості споживання 

суспільних благ і самореалізації; одночасно - вплив на громадську думку; 

 маркетингові: задоволення потреб філантропів, надання донорам послуг по 

здійсненню благодійних проектів, одночасно - культивація альтруїстичних і 

людинолюбних настроїв в суспільстві. 

Індикатори: Ми як благодійна організація звертаємо увагу людей на соціальну 

проблему, оформляємо інформацію про свої проекти, в доступній формі доводимо 

цю інформацію до цільової аудиторії, забезпечуємо зворотний зв'язок, приймаємо 

відповідну реакцію. Для здійснення всього цього процесу необхідне залучення 

аудиторії до конкретної справи й до благодійної діяльності в цілому і по кожному 

конкретному випадку. За 2017 рiк загальна сума наданої цільової благодійної 

допомоги склала до 60 000 грн, більш як 200 чоловік в тій чи іншій мірі отримали 
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від нас допомогу і підтримку. Понад 400 дітей отримали цільову допомогу і 

підтримку. 

Джерела фінансування: 

1) власні кошти (членські внески); 

2) спонсорська допомога активних членів організації; 

Подальші кроки й плани – ми та надалі будемо розвивати ідеї духовності через 

благотворітельность і соціальні інвестиції. Наші завдання і цілі на 2018 рік: 

 Створення та реалізація соціально значущих проектів 

 Розробка нових напрямків і технологій для реалізації благодійних програм 

 Вивчення та застосування кращих досягнень європейської освіти та досвіду в 

соціальній сфері 

 Практична участь в загальнодержавних, регіональних, місцевих та 

міжнародних програмах 

 Покращення якості життя незахищених верств населення 

 Допомога в соціальній адаптації та реабілітації малозабезпечених, 

безробітних, сиріт, інвалідів та інших осіб, які цього потребують 

 Сприяння захисту материнства і дитинства. 

 Зміцнення позитивної громадської думки у сфері благодійності та соціальних 

інвестицій 
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Проект №3 – Роль жінки в історії України. Стартуємо наш пошук у 2017 роцi  

Основна мета та цілі проекту - На різних історичних етапах розвитку України 

жінки відігравали величезну роль у науці, освіті, культурі, оберігаючи та 

примножуючи духовні надбання нації, удосконалюючи її духовно і морально. 

Українські жінки, попри всі негаразди й важкі умови боротьби, віддавали себе 

служінню рідному краю. З перших кроків нашої державності жінка мала 

безпосередній вплив на її формування. Чимало українських жінок вкладали свої 

кошти у відкриття освітніх закладів, які у майбутньому прославили Україну. Жінки 

опікувалися братствами, лікарнями, притулками для немічних і сиріт. Осередками 

української інтелігенції у другій половині 19-20 ст. були громади, у яких активну 

роль відігравали жінки. Але всі ці зазначені історичні постаті є неповною картиною 

історичного та інформаційного пласта, бо багато імен і прізвищ жінок, які проявили 

себе кожна у своєму регіоні сучасної України, на сьогодні сучасної аудиторії 

невідомі, а історична пам'ять вимагає уваги до них. Тому мета проекту - 

започаткувати проект по вшануванню пам'яті історичних жінок України, почати з їх 

пошуку та ідентифікації в кожному конкретному регіоні України. Завдання проекту: 

 знайти таких історичних особистостей - жінок в містах, які мають 

найважливіше стратегічне значення для сучасної України, як державотворчі 

культурні та історичні центри.  

 заохотити сучасних жінок до більш широкої участі у благодійництві, 

доброчинності, різних соціальних проектах міста використовуючи виявлені в 

цих містах приклади яскравих історичних жінок; 

 доповнити імідж обраних міст рисами благодійності, меценатства; 

 просувати ідею гендерної рівності 

Цільова група проекту – наша первинна аудиторія це жінки, що хочуть зробити 

внесок у доброчинність, жіночі Громадські організації, Громадські діячі, активна 

молодь міст та регіонів України, представники органів місцевого самоврядування та 

державної адміністрації, представники бізнесу і культури, наукова інтелігенція та 

журналісти. Наша вторинна аудиторія - жителі та гості міст України  

Результати: в рамках проекту ''Роль жінки в історії України'' використовуючи 

напрацювання та досвід пошукової - аналітичної роботи, в Одесі у 2017 відбулося 

увічнення пам'яті Єлизавети Воронцової. Результатом стало відкриття пам'ятної 

дошки та ряд пам'ятних меропріятій  

Індикатори: Проведення кампаній в ЗМІ з метою підвищення рівня обізнаності 

суспільства про історичну роль активності публічних жінок в їх містах і регіонах (на 

прикладі Кропивницького). Вимірне поліпшення знань серед жінок і місцевого 

населення про своїх історичних жінок, які зробили внесок у розвиток і становлення 

їх міста і регіону  

Джерела фінансування: 

1) власні кошти (членські внески); 

2) спонсорська допомога активних членів організації;   

Подальші кроки та плани – проект проведення пошуку і прославлення історично 

важливих жінок України буде продовжено для кожного конкретного регіону. Дана 
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тема - є топ темою для нашої громадської організації. Той факт, що у 2017 році ми 

своїми основними силами почали в Одесі пошук жінки та визначили її як Єлизавети 

Воронцова, говорить про високий ступінь нашої зацікавленості в питанні 

просування даної історичної теми вже в кожній області України. Після проведення 

заходів проекту ми традиційно продовжуємо роботу з цільовою аудиторією, з 

органами місцевого управління, з громадськістю з метою пропаганди рівних прав 

жінок і боротьби з гендерними стереотипами через організацію партнерських 

зустрічей з учасниками та спікерами форуму з метою координації спільних зусиль. 
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№4 Зворотний зв'язок 

4.1 Карта стейкхолдерів 2017 рiк  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Зацікавлені особи, стейкхолдери «Stakeholders» - будь-які індивідууми, групи або 

організації, що роблять істотний вплив на прийняті нашою організацією рішення або 

виявляються під впливом цих рішень (співробітники, клієнти, цільові групи, 

контрагенти, громадські організації, держава і т.д.). Визначення стейкхолдерів і 

робота з ними є одним з інструментів, який дозволяє підвищувати ділову та 

соціальну репутацію громадської діяльності, встановити ефективні та збалансовані 

відносини з усіма зацікавленими сторонами. Карта стейкхолдерів і таблиця інтересів 

стейкхолдерів організації - інструмент, що дозволяє найбільш адекватно провести 

ідентифікацію стейкхолдерів, призначені для систематизації та візуалізації 

інформації про оточення ГО, для адекватної стратегії роботи з кожним зі 

стейкхолдерів. Структура карти стейкхолдерів розбита на три площини, на першій 

площині розташована сама наша ГО, далі, в залежності від можливостей впливу 

стейкхолдерів на діяльність, розташовані: на другій площині - партнерські ГО і філії 

нашого ГО, місцеве співтовариство, персонал, клієнти, профспілки та роботодавці, 

правління ГО й іноземні партнери; на третій площині знаходяться державні органи, 

постачальники, конкуренти, ЗМІ, донори, спонсори та благодійники.  

Стейкхолдери, розташовані на другій площині мають прямий вплив на діяльність 

нашої організації, на третій площині вказані стейкхолдери, що мають 

опосередкований вплив на діяльність. На карті стейкхолдерів виділяються три 

концентричні області впливу нашої організації на того чи іншого стейкхолдера: 

1) Область повноважень / відповідальності. У даній області визначені 

зацікавлені особи, що знаходяться в прямому підпорядкуванні (***) 

2) Область прямого впливу. У цій області знаходяться зацікавлені особи, на яких 

організація має прямий вплив (**) 

ГО '' Асоціація жінок України ''Дія'' 

Партнерські ГО **, філії ГО ***, місцеве співтовариство й ОТГ **, персонал і 

волонтери ГО ***, клієнти та цільові групи ***, профспілки та організації 

роботодавців *, іноземні партнери **, правління ГО ***  

ЗМІ *, конкуренти *, постачальники послуг і товарів 

**, донорські організації **, спонсори **, державні 

органи *, благодійники **  
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3) Область опосередкованого впливу. У цю область входять стейкхолдери, на 

яких наша організація надає опосередкований вплив (*) 

 

Стейкхол 

дери 

Сфера інтересів 2017 
Стратегія 

розвитку  

Фінанси і 

донорська 

допомога 

якість 

послуг 

Реалізація 

проектів 

Законо 

давство 

Операційна 

діяльність 

Репутація і 

goodwill 

правління 

ГО  
       

Партнери 

ГО 
       

філії ГО        

місцеве 

співтовари 
ство 

       

Персонал        

Цільові 
групи 

       

Профспілки 

і 

роботодавці 

       

іноземні 

партнери 
       

Благодій 

ники 
       

Держава        

Спонсори        

Донори        

Конкуренти        

Постачаль 

ники послуг 
       

ЗМІ        

                                                              
 Високий ступінь впливу 

 

 Невисока ступінь впливу 

 

 Високий ступінь зацікавленості 
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4.2 Канали зв'язку з стейкхолдерами 

Успіх будь-якої організації багато в чому залежить від позитивного ставлення до неї 

оточуючих, тому добре організована діяльність у сфері комунікацій стає 

стратегічним ресурсом не тільки комерційних, а й некомерційних організацій. На 

нашу думку, некомерційні організації повинні вирішувати не тільки періодично 

виникаючі проблеми, а й працювати над загальним "іміджем" в суспільній 

свідомості, над більшою і глибокої поінформованості людей про цілі та результати 

своєї діяльності. Ми вважаємо, що інструменти комунікацій повинні широко 

використовуватися нами в силу наступних причин: 

 необхідність донесення до громадськості місії організації й формування її 

позитивного іміджу в очах громадськості; 

 необхідність в створенні та підтримці умов для залучення грошових коштів в 

таких обсягах, які дозволяють організації досягати своїх цілей; 

 потреба у формуванні каналів комунікацій з потенційними споживачами 

послуг, що надаються організацією; 

 необхідність поширення ідей, відповідних місії організації в публічній 

політиці; 

 необхідність ефективного мотивування людей, залучених для реалізації місії 

організації 

Тому при організації та проведенні комунікаційних кампаній ми звертаємо увагу на 

такі фактори, як взаємини із засобами масової інформації, з волонтерами та з 

активістами нашої організації. Ми розуміємо, що високо ефективні комунікаційні 

кампанії - це високі витрати, які поки недоступні нашої молодої організації, тому в 

міру своїх можливостей ми використовуємо такі доступні ресурси: 

 ми завжди відкриті представникам ЗМІ, як регіонального рівня, так і 

національного, ми завжди готові давати інтерв'ю, коментарі, думка, завжди 

використовуємо можливості й контакти, завжди йдемо назустріч інтерв'ю, 

статей, коментарів і блогам 

 ми завжди йдемо на контакт з нашими партнерами для участі в їх заходах, 

круглих столах і семінарах, завжди використовуємо цей інструмент, як 

можливість заявити про себе і про свої проекти 

 Ми розвиваємо наш сайт, профільну сторінку на фейсбуці і групу в фейсбуці, 

ми завжди в соціальних мережах підтримуємо наші філії та наших партнерів 

 У нас завжди є план комунікацій, котрому ми слідуємо 

 Ми вибудовуємо відносини зі стейкхолдерами використовуючи такі моделі 

взаємодії: 

 як модель інформування (розповсюдження чесної інформації) 

 модель взаєморозуміння (акцент на зворотний зв'язок) 

 модель соціального партнерства (акцент на побудову корпоративних відносин 

й спільної роботи) 
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№5 Бюджет 

Юридична інформація - Організація заснована в Одесі (Одеська область, Україна), 

Правовий тип - Приватний орган, Правова форма - Громадська організація, 

Категорія - Інші недержавні актори, Громадські організації, Неприбуткові 

організації.  

Реєстраційна информация - Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) – 40985898 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску – 10000000772029; 

 

5.1 Доходи (грн)  

Безоплатна фінансова допомога 300 000,00   

Пасивний дохід (залишок з 2016 р.) 0,00 

Всього  300 000,00 

  
джерела безоплатної фінансової допомоги:  
Дотації або цільова фінансова допомога 240 000,00   

Спонсорська допомога (цільова фінансова) 10 000,00   

Благодійна допомога 30 000,00   

Членські внески 20 000,00   

Всього  300 000,00 

 

 
 

 

 

 

Дотації
80%

Благодійна 
допомога

10%
Спонсорська 

допомога 
3%

Членські внески
7%

ДЖЕРЕЛА БЕЗОПЛАТНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ДОПОМОГИ
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5.2 Витрати    
Всього   295 000,00 

  
Вартість компонентів витрат:  
Заробітна плата Персонал та правління 0,00 

Офісні витрати:  0,00 

Оренда офісу 0,00 

Канцелярія   
 

0,00 

Товари 60 000,00 

Послуги   65 000,00 

Події  170 000, 00 

  

 

Витрати на товари, послуги та заходи пов'язані з благодійними акціями та 

витратами на активнi проекти  

 

Баланс (готівкою, місцевою валютою, грн)  
Баланс рахунку на 1.01.2017 0,00 

Дохід у 2017 році 300 000,00 

Витрати у 2017 році 295 000,00 

Баланс рахунку на 31.12.2017 5 000,00 
 

 

 

Заробітна плата 
Персонал та 

правління
0%

Офісні витрати
0%

Товари
20%

Послуги
22%

Події 
58%

ВАРТІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ВИТРАТ
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5.3 Проект бюджету на наступний 2018 рік 

Доходи (грн)  

Безоплатна фінансова допомога 445 000,00   

Пасивний дохід (залишок з 2017 р.) 5 000,00 

Всього  450 000,00 

джерела безоплатної фінансової допомоги:  
Гранти або цільова фінансова допомога 150 000,00   

Дотації або цільова фінансова допомога 150 000,00 

Спонсорська допомога (цільова фінансова) 20 000,00   

Благодійна допомога 25 000,00   

Членські внески 50 000,00   

Iнше (дотації) 50 000,00 

Всього  445 000,00 

 
 

Витрати    
Всього   450 000,00 

Вартість компонентів витрат:  
Заробітна плата Персонал та правління 0,00 

Офісні витрати:  0,00 

Оренда офісу 0,00 

Канцелярія   
 

0,00 

Устаткування 0,00 

Товари 100 000,00 

Послуги   150 000,00 

Події  200 000, 00 

Гранти
34%

Дотації 
34%

Благодійна 
допомога

6%

Спонсорська 
допомога 

4%
Членські внески

11%

Iнше
11%

ДЖЕРЕЛА БЕЗОПЛАТНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ДОПОМОГИ
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Витрати на товари, послуги та заходи пов'язані з благодійними акціями та 

витратами на активнi проекти, в разі грантового фінансування 

 

Баланс (готівкою, місцевою валютою, грн)  
Баланс рахунку на 1.01.2018 5 000,00 

Дохід у 2018 році 445 000,00 

Витрати у 2018 році 450 000,00 

Баланс рахунку на 31.12.2018 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата 
Персонал та 

правління
0%

Офісні витрати
0% Товари

23%

Послуги
32%

Події 
45%

ВАРТІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ВИТРАТ
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Висновок 

Важко переоцінити нову роль жінки в сучасному світі та засумніватися в тому, що 

місце і роль жінки оцінені в наших реаліях недостатньо. Жіночі громадські 

об'єднання, все частіше приймають форми соціально орієнтованих організацій, 

повинні стати найбільш чуйними, мобільними структурами, здатними 

конструктивно вирішувати соціально значущі питання, як на рівні теоретичних 

моделей, так і в ході їх практичної реалізації. Реальність така, що в сучасній Україні 

багато хто вже заявив про себе в тому чи іншому вигляді, структури й елементи 

громадянського суспільства існують лише формально. З одного боку, слабкість 

інститутів громадянського суспільства зумовлена непослідовністю і незавершеністю 

демократичних перетворень в основних сферах суспільного життя, відсутністю 

належної відповідальності державної влади за порушення прав і свобод людини, 

низьким рівнем політичної та правової культури населення. З іншого боку, 

позначаються неминучі витрати складного процесу звільнення свідомості українців 

від деформацій, породжених багатовіковим досвідом, що базуються на приматі 

державного початку і всемогутньою бюрократії, практики яких тривають і сьогодні. 

Однак в умовах глобалізації, коли суспільно-політичні системи переживають 

революційну ломку, якісно і структурно змінюються у відповідь на нові виклики, 

тема вивчення ролі громадських ініціатив набуває особливого значення. Для 

сучасного моменту характерно швидке розкриття ряду нових соціальних і 

економічних позицій в просторі суспільства, що стали б основою «множинного 

розширеного порядку», які, перебуваючи в стані формування, все ще є 

неконсістентнимі, нестійкими, рухливими. В сучасній Україні гендерна політика 

залишається на периферії діяльності держави. Начебто і є структури, що 

відповідають за це, однак вони мало ефективні у розв'язання проблем. Громадянські 

ініціативи не народжуються в вакуумі, вони розвиваються і прогресують під 

впливом політичного і культурного контексту, специфіки гендерних відносин в 

українському суспільстві. При пасивності держави, на плечі жіночих громадських 

організацій лягає відповідальність за права жінок і реальний моніторинг 

імплементації основних гендерних директив ЄС і ООН. Фактично, ми виконуємо 

роль соціального агента. Поняття «агент» передбачає людей, здатних змінити своїми 

діями навколишнє середовище і відтворити її. Діяльність агента безпосередньо 

пов'язана з системами та інститутами. А це - складні та непрості взаємини з 

державою і стереотипами громадської думки. Наша мета - не стати ще однією 

жіночою або феміністкою організацією, наша мета - впливати на навколишній світ і 

поступовою роботою домагатися зміни статусу жінки в українському суспільстві. 

Нехай і без допомоги держави, але зате своїми силами й методами розв'язання 

проблем. Хай нам щастить! 
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