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№1 Про організацію 

1.1 Звернення правління 

Щорічна звітність - це те, з чим стикається будь-яка організація, включаючи 

громадські та благодійні. Для ГО існують кілька видів обов'язкової річної звітності. 

Так для чого нам ще треба робити публічний звіт? Тим більше, що він не є 

обов'язковим, і кожна організація вирішує сама, робити його чи ні. Зі свого боку, не 

дивлячись на те, що наша організація є молодою, ми вважаємо за необхідне щорічно 

готувати такий звіт. Навіщо взагалі подавати звіт про роботу за рік? Чи є за неї 

реальна потреба, попит з боку суспільства або самої організації? Перш за все, це 

необхідно нам самим, в ім'я служіння принципам Довіри й Прозорості, 

інформаційної відкритості та готовності до діалогу.  

Публічна звітність - дуже важлива складова життя будь-якої організації, але далеко 

не всі готові працювати над цим. Публічний річний звіт про роботу ГО є 

універсальним засобом і допомагає при вирішенні ними багатьох важливих завдань, 

наприклад, залучення коштів на некомерційні проекти й статутну діяльність, в тому 

числі від грантодавців, спонсорів, меценатів та по можливості державного або 

місцевого бюджетів, завоювання довіри серед населення, колег і цільових груп, 

налагодження зв'язків з владними структурами та в пошуку партнерів. Публічний 

річний звіт - це документ, містко і наочно представляє діяльність нашої організації 

в минулому році. У нашому випадку за 2018 рік. Він інформує клієнтів, 

співробітників, партнерів і суспільство про те, як громадська організація реалізує 

цілі, закладені в нашій місії або стратегічних планах. Звіт базується на реальних 

фактах і виконує одночасно звітну, інформаційну та презентаційну функції.  

У діловому світі практика створення і поширення річних звітів існує вже давно і 

стала нормою ділового спілкування. Готовність розкривати інформацію про 

діяльність та фінансах організації та вміння цю інформацію піднести є необхідними 

показниками справжнього професіоналізму, підтверджують серйозність і чесність 

організації, допомагають збільшити рівень довіри як стосовно організації в 

співтоваристві громадських організацій, так і в суспільстві в цілому. Ми 

сподіваємося, що це також допоможе і нам. Навіть незважаючи на молодий вік, ми 

вважаємо за необхідне стимулювати наше оточення, включаючи стейкхолдерів, 

ставитися до нас серйозно і з повагою. Адже публічно відзвітувати, слідуючи логіці 

міжнародного досвіду, це показник ступеня зрілості нашої організації. Таким чином, 

річний звіт - це свого роду «знак якості» для поважаючої себе організації. А ми, 

безсумнівно, прагнемо до якості й поваги. Якщо згадати найвідоміші та 

найуспішніші благодійні фонди та громадські організації світу. Вони не завжди були 

такими та починали теж з малого. Але завдяки в тому числі й публічним щорічним 

звітам, вони пройшли великий шлях і стали відомими й успішними. Ми - маємо всі 

можливості й потенціал повторити цей шлях. 

Створення річного звіту в першу чергу має на меті завдання, спрямовані на 

зміцнення організації. Він створюється, щоб інформувати громадськість про внесок 

організації у розвиток суспільства. Заснований на чесної інформації, такої річний 

звіт веде до поліпшення репутації організації, підвищує довіру до неї, що, зрештою, 
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призводить до поліпшення позиції організації на ринку послуг і отримує заслужену 

впізнаваність у донорів. Він покликаний продемонструвати важливість і надійність 

організації своєї цільової групи, клієнтам, колегам, владі, потенційним партнерам. 

Річний звіт стає інструментом створення ділової репутації та залучення ресурсів. 

Адже ми з Вами повинні не забувати, що публічна звітність - один з важливих 

критеріїв, на які дивляться комісії грантодавців. А ми вже поступово починаємо з 

ними роботу і діалог. Те ж можна сказати й про благодійні пожертвування. Кількість 

пожертвувань прямо пропорційно вашій репутації. Чим більше про нас знають, чим 

на більшу довіру ми заслуговуємо, чим більше прозорості в нашій роботі - тим 

більше людей нам довіряють, тим більше вони нам жертвують, допомагають і 

підтримують. 

Ми також вважаємо, що Річний звіт значно допомагає і самій організації оцінити й 

осмислити власну діяльність за минулий звітний період. Зокрема, він дозволяє 

проаналізувати діяльність організації за рік, оцінити сильні та слабкі сторони, 

врахувати їх при плануванні подальшої роботи. Регулярне створення річних звітів 

сприяє цілісного розуміння динаміки розвитку організації й перспектив її діяльності 

в місцевому співтоваристві. Він створює в організації систему збору інформації про 

її діяльність (клієнтів, членах, послуги та партнерах). Це особливо важливо для 

початківців. Підвищити цінність організації в очах співробітників і волонтерів, які в 

процесі створення річного звіту краще представляють основні напрямки діяльності 

організації, її витрати й доходи, а значить, можуть сформулювати конструктивні 

пропозиції щодо оптимізації діяльності. Створення річного публічного звіту 

допомагає громадської організації працювати системно. З'являється структура 

діяльності, все встає на свої місця. Тобто річний звіт може допомогти нам і в 

розв'язанні внутрішніх завдань організації. Крім цього, річний звіт може бути 

використаний як: 

• основа для інших звітів і рекламних матеріалів; 

• інструмент для підвищення мотивації співробітників; 

• основа для аналізу своєї роботи (робота над помилками); 

• можливість для залучення партнерів і клієнтів; 

• інструмент взаємодії з владою та донорами; 

• PR інструмент 

Результати нашого звіту можуть бути цікаві багатьом цільовим групам і 

стейкхолдерам, наприклад клієнтам організації (фактичним і потенційним 

одержувачам послуг), грантодавцям, державним органам та установам, партнерам 

(сьогоднішнім і майбутнім), співробітникам, волонтерам та членам організації, 

іншим громадським організаціям, благодійним фондам і ЗМІ. Тепер, якщо ми 

прийшли серйозно і надовго, то це повинно стати нашим щорічним атрибутом. 

 

Голова Правління ГО «Асоціація жінок України «Дія»  

Наталя Делієва 
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1.2 Стан і реалізація гендерної політики в Україні. Проблеми та шляхи 

вирішення. Погляд громадськості  

«Гендерна рівність - це чутливий індикатор, який показує, наскільки розвиненою і 

демократичною є держава», - зазначив видатний американський політолог Рональд 

Інглхарт. І з ним не можна не погодитися. Питанню тісному взаємозв'язку 

політичного представництва жінок і рівня демократичності суспільства присвячено 

багато досліджень і статистичних матеріалів. Висновки свідчать: країни з високими 

показниками представництва жінок в політичних інституціях мають не тільки вищий 

рівень забезпечення громадянських прав і свобод. Такі держави - більш економічно 

розвинені, оскільки створюють умови для політичного та економічного 

різноманіття, толерантності, інклюзивності та міжособистісної довіри. Ми 

вважаємо, що такого рівня розвитку все хочуть і для України. Затвердження 

гендерної рівності - це частина широкої культурної трансформації, яка змінює 

функціонування традиційних суспільств і сприяє розвитку демократичних 

інститутів. Затвердження цінності ґендерної рівності забезпечує перехід до 

духовних цінностей самореалізації, які сприяють економічному розвитку країн. 

Саме тому гендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного курсу на 

побудову європейських демократичних інститутів, постає зовсім в новому, 

актуальному світі. І вимагає затвердження цінності гендерної рівності як в 

суспільстві в цілому, так і в різних його інституціях. Це, перш за все, недопущення 

гендерної дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті 

суспільно важливих рішень (в першу чергу, за допомогою обрання до 

представницьких органів і призначення на урядові посади), забезпечення рівних 

можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних та сімейних 

обов'язків, запобігання проявам гендерного насильства. 

Відповідно до Звіту про глобальний ґендерний розрив за 2016 рік, представленому 

Світовим економічним форумом, Україна займає 69 місце за індексом гендерної 

рівності (в рейтингу серед 142 країн). Індекс розраховується на основі статистичних 

даних про співвідношення нерівності між чоловіками та жінками (gender gap) в 

чотирьох важливих сферах: економічна участь і кар'єрні можливості, освіта, здоров'я 

і виживання, політичні права і можливості. У топ-10 країн за індексом гендерної 

рівності увійшли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Руанда, Філіппіни, 

Швейцарія, Словенія і Нова Зеландія. Порівнюючи ці дані з показниками минулих 

років, очевидно, що стан гендерної рівності в Україні погіршився. Так, кращий 

результат Україна продемонструвала у 2006 році, зайнявши 48 місце. Досить суттєво 

позиції України також знизилися і протягом періоду з 2014 року (56 місце) по 2015 

рік (67 місце). І тепер ми вже маємо 69 місце. Падіння індексу обумовлене різким 

погіршенням показників України в частині економічною і політичною участю жінки. 

Такі результати зайвий раз показують громадськості необхідність розвитку жіночого 

руху і громадської колегіальної згоди на посилення ролі жіночих громадських 

організацій в соціально - політичних і економічних процесах. 

Напрацювання нормативно-правової бази з регулювання гендерної політики в 

Україні почалося ще в 1980 році з ратифікації «Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
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форм дискримінації щодо жінок». У 2000 році були ратифіковані «Цілі розвитку 

тисячоліття ООН» (обов'язкові для виконання до 2015 року), серед яких була 

визначена мета «забезпечення гендерної рівності». В рамках цієї мети Україна 

поставила два завдання: 

• Забезпечити ґендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 70% тієї чи 

іншої статі у представницьких органах влади та вищих рівнях влади 

• Скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків 

Перераховані завдання мали на меті забезпечити гендерну рівність в політичній 

сфері й на ринку праці в Україні. Однак, як ми всі розуміємо, ці декларації та наміри 

в основному залишилися на папері - інакше як пояснити такий провал в 

показниках індексу Gender Gap Report за 2016 рік? 

На наш погляд проблемі навіть не допоміг новий імпульс в частині Угоди про 

Асоціацію з ЄС. Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків, боротьба з 

дискримінацією - важливі цілі співробітництва, визначені цією Угодою. Ці 

принципи в комплексі з використанням кращих практик ЄС дозволили підготувати 

орієнтовану на результат «Державну програму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року». Однак які результати даної 

програми? Відповіді очевидні - використана технічна допомога ЄС пішла в 

основному на епістолярний жанр експертів і журналістів, але при цьому 

реальних кроків зроблено не було. В принципі, як завжди в чіткої української 

традиції. Також у 2016 році проблематика гендерного балансу в державних 

структурах була включена в «Стратегію розвитку державного управління на період 

2016-2020 років». Які проміжні результати даної програми - відповідь також 

очевидна. На наш погляд, активних членів нашої організації, провал пояснюється 

рядом факторів, а саме: 

• План не має обов'язкового характеру, оскільки зазначені вище програми та 

стратегії тільки мають рекомендаційний характер у своїй основі 

• У самій стратегії відсутня вимога оприлюднити щорічні результати її 

виконання. Це призвело до того, що в Кабінеті Міністрів ці звіти залишаються 

«мертвим вантажем» 

• Стратегією і Планом передбачено виконання 49 заходів, однак через наявність 

серед позначених джерел фінансування досить загальної категорії «інші 

джерела» (фінансування) виникають сумніви в їх реалізації. Подібні сумніви 

стають ще більш обґрунтованими, якщо поглянути на співвідношення 

ресурсів, які мають надійти з кожного джерела: з державного бюджету - 3,2%, 

з місцевих бюджетів - 29,75%, з інших джерел - 67,05% 

Однак, є один момент, який вселяє надію в вдале просування питання гендерної 

політики в Україні. 7 червня 2017 на засіданні Кабінету Міністрів введена посада 

Урядового уповноваженого з питань гендерної політики. Реалізація постанови має 

сприяти вдосконаленню механізму здійснення урядом повноважень у сфері 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також підвищенню 

ефективності здійснення заходів щодо утвердження гендерної рівності в суспільстві, 

розвитку культури гендерної рівності. Ми, як жіноча громадська організація, вже 
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почали з початку 2018 року тісну співпрацю з цією інституцією. Однак серед 

фактичних механізмів впливу створеної структури - в основному, інформаційні та 

експертні функції. Зокрема, отримання інформації від посадових осіб та організацій, 

підготовка запитів і звітів, інформування громадськості через засоби масової 

інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, право 

ініціювати створення експертних груп і скликати наради, а також брати участь в 

засіданнях Кабінету Міністрів та інших урядових структур з правом дорадчого 

голосу. Більш того, установа цієї посади не впливає на автоматичне збільшення 

бюджетного фінансування державних програм або кількості заходів з гендерної 

політики, оскільки Постановою передбачено зміну витрат тільки на Секретаріат 

Кабінету Міністрів, структурним підрозділом якого стає офіс нового 

Уповноваженого. 

Дійсно, фінансування з боку держави є одним з найважливіших індикаторів 

реалізації інституційного забезпечення політики гендерної рівності. Гранти, 

технічна і донорська допомога - це одне, а підтримка держави - це вже політика. 

Поки такої політики статистика не бачить. У порівнянні з державним «внеском» 

у розвиток гендерної політики, набагато більш вагому фінансову, технічну та 

експертну допомогу Україні в цій сфері надає ряд міжнародних інституцій. А саме: 

Агентство США з міжнародного розвитку, Ізраїльське агентство міжнародного 

розвитку, Канадське агентство міжнародного розвитку, Шведське агентство 

міжнародного розвитку, Швейцарське бюро співробітництва, посольства Австрії, 

Великобританії, Данії, Королівства Нідерланди, Норвегії, Федеративної Республіки 

Німеччина, Фінляндії та Японії. До них також відносяться недержавні фонди: Фонд 

імені Гайнріха Бойля, Фонд імені Фрідріха Еберта та інші. Про більше фінансовому 

впливу «іноземних джерел» у порівнянні з державними, свідчить також те, що 10 

червня 2017 року заступник генсека ООН, виконавчий директор програми «ООН 

Жінки» Фумзіле Мламбо-Нгкука і посол Швеції в Україні Мартін Хагстром 

підписали угоду про фінансування проекту «Гендерна рівність в національних 

реформах і встановленні миру і безпеки в Україні». Проект передбачає бюджет в 

п'ять мільйонів євро і розрахований на чотири роки. Фінансування буде спрямовано 

на підтримку роботи створеного офісу Урядового уповноваженого з питань 

гендерної політики, а також на допомогу в реалізації національного плану дій 

«Жінки, мир, безпеку». Ми думаємо, коментарі зайві. 

На відміну від багатьох країн третього світу, українські жінки мають хороші 

можливості у сфері освіти, доступу до медичних послуг та правосуддя. Однак вони 

менш представлені у сферах і на посадах з максимальною концентрацією фінансових 

і владних ресурсів. У порівнянні з європейськими країнами в Україні зберігається 

низький рівень гендерного балансу в області політичного представництва і 

керівництва державними та економічними процесами. Постійне сповзання України 

у світових рейтингах гендерного розриву не свідчить про катастрофічне погіршення 

політики недискримінації в країні. Однак, результати міжнародних досліджень 

яскраво демонструють відставання України від загальносвітових тенденцій і 

відсутність результативної гендерної політики, на відміну від інших прогресивних 
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держав. Всупереч приєднанню до міжнародних угод і прийняття національного 

законодавства про рівні права і можливості жінок і чоловіків, спостерігається брак 

політичної волі для реалізації гендерних перетворень на рівні керівних ланок 

законодавчих та виконавчих органів і на рівні місцевої влади. Законодавче 

декларування гендерної рівності, заборона дискримінації за ознакою статі в 

українському випадку не призводить до реальних зрушень в цій області - вони 

вимагають коректування значного числа інших законодавчих актів і стійкості 

інституційного забезпечення з відповідальними установами, нормативними 

санкціями й стимулами. Введення посади Урядового уповноваженого з питань 

гендерної політики є позитивним кроком, однак воно не призводить до збільшення 

числа гендерно-орієнтованих державних програм і не збільшує фінансування 

відповідних проектів. Дуже низьким є рівень представленості жінок у суспільному, 

економічному і політичному житті. Як наслідок, жінки мають обмежені можливості 

впливати на процес прийняття рішень, що стосуються їхнього життя, життя їх 

громад і всієї країни в цілому. 

Тому роль жіночих громадських організацій в сучасній Україні залишається на 

порядку і є актуальною. Безсумнівно, положення жінки в Україні не варто 

порівнювати з положенням жінки в Сомалі, проте ми прагнемо до європейської 

інтеграції, а значить у нас у всіх попереду велика робота і найголовніше - чітке 

обґрунтування нашого існування і громадської діяльності. Наша думка - жіночі 

громадські організації в Україні це перш за все соціальні партнери, мета яких 

ефективна взаємодію заради спільної мети. Сьогодні дуже важливо, щоб жіночі 

громадські організації навчилися активно представляти й відстоювати свої інтереси, 

прагнули входити до громадських рад при різних структурних підрозділах місцевого 

самоврядування і центральної влади, активно в них працювали та намагалися 

впливати на ситуацію. Важливо, щоб органи влади усвідомили важливість і роль 

громадських жіночих організацій у вирішенні проблем не тільки гендерного 

характеру, а й соціально - економічного насамперед. Для налагодження ефективного 

соціального партнерства необхідна підтримка і стимулювання діяльності жіночих 

організацій, потрібне сприяння в реалізації їх прав, закріплених чинним 

законодавством. У нас у всіх попереду - багато роботи.  
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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 - сприяння реалізації основних пріоритетів і рішень 23 

спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН під назвою ''Жінки у 2000 році: рівність 

між чоловіками й жінками, розвиток, і світ у 21 столітті'', відомої більше як ''ПЕКІН 

+ 5''. Завдання діяльності: 

• Сприяння та просування в Україні концепції паритетної демократії у всіх 

сферах соціально - політичного і соціально - економічного облаштування 

держави 

• Сприяння підвищенню правової грамотності жінок 

• Розширення лідерського потенціалу та впливу жінок у політичному та 

суспільному житті України 

• Робота над вирішенням проблеми рівноправності жінок у сфері зайнятості та 

підприємницької вільної ініціативи 

• Надання посильної допомоги нужденним і вразливим жінкам, сім'ям і дітям-

сиротам, в умовах сформованої в Україні важкої демографічної та 

економічної ситуації 

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

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

та економічної несправедливості стосовно вразливих верств суспільства 

• Підтримка самореалізації через мистецтво, охорона природних ресурсів, 

пропаганда креативного навчання і робота для здобуття миру в усьому світі 

• Сприяння боротьби з усіма проявами сучасного рабства, від сексуального до 

трудового 

• Просування жінок на всі рівні прийняття рішень у соціальній та економічній 

сферах, розширення їхніх прав і можливостей 

• 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 

• Сприяти державі в розробці та впровадженні механізмів просування жінок у 

сферу прийняття рішень 

• Сприяти поширенню в ЗМІ інформації про гендерну рівність, про проекти 

громадських об'єднань, спрямованих на досягнення гендерної рівності та 

трансформацію гендерних стереотипів 

• Надавати психологічну підтримку жінкам у вирішенні проблем мобілізації їх 

власних можливостей і внутрішніх ресурсів для подолання складних 

життєвих ситуацій 
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Принципи діяльності: 

• Повага до національного законодавства, до міжнародних цільових угод, до 

міжнародних інституцій, органів місцевого самоврядування і центральної 

влади 

• Діяльність ґрунтується тільки на принципах добровільності, рівноправності, 

самоврядування і законності 

• Ми вільні у визначенні своєї внутрішньої структури, цілей, форм і методів 

діяльності 

• Наша організація працює в рамках гласності, прозорості та 

загальнодоступності 

• 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 та 

стійкого розвитку українського суспільства 

• Ми широко використовуємо принцип адаптації міжнародної кращої практики 

в реалізації основою мети організації 

• Ми широко використовуємо принцип інтеграційної дії в реалізації наших 

цілей і завдань 

• У нашій діяльності ми дотримуємося принципів трансформації й 

альтернативи, бо ми налаштовані на радикальні зміни в суспільстві стосовно 

положення жінки та не цураємось досягнення часткових індивідуальних змін 

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) 

Ми дуже молода організація. 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. З 2017 року в нас уже сформувався і формується дотепер 

перелік пріоритетів, які сьогодні вже стали постійними проектами й діями, що 

характеризують нашу статутну діяльність. Але при цьому, завжди є маленькі, 

середні та великі проблеми, що виникають спонтанно, 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 2018 році:  

• Благодійні акції й 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 району міста Одеси 

• Благодійна допомога і заходи для багатодітних та малозабезпечених сімей 

Малиновського району міста Одеси 

• Благодійні заходи для Будинку людей похилого віку (Геріатричний центр) 

Одеса 

• Активні члени нашої організації у 2018 році проходили стажування в стінах 

верховної Ради України та Європарламенту на тему реалізації та 

імплементації гендерної політики та прав жінок 

• В рамках стажування в Європарламенті ми змогли відвідати два 

спеціалізованих жіночих гендерних і ресурсних центрів, що дало нам їжу для 

подальшого опрацювання нашого проекту реалізації в Одесі Жіночого Хаба 

• Також у 2018 році активістки нашої організації проходили закордонні 

стажування в Польщі «Інститути підтримки бізнесу '' і «Інститути підтримки 

бізнесу і розвитку територій: український досвід і успішні моделі» в Україні 

від CEASC 

• У 2018 році крім стажувань, наші активні учасниці змогли двічі бути присутні 

в стінах Верховної Ради України на тематичних парламентських слуханнях, а 

саме: 1) «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних 

груп», 2) «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в 

Україні». В рамках всесвітньої акції ''16 днів без насильства" ми в Одесі в 

грудні 2018 роки провели тематичний семінар ''Захист прав жінки на 

робочому місці. Методи боротьби і профілактики'' 
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• Спільно з представництвом офісу OSCE SMM в Одесі провели тематичний 

круглий стіл, присвячений питанням гендерної політики та механізмів її 

реалізації в Україні 

• Брали активну участь в семінарі по консолідації громадського руху в Одеській 

області від ForumZFD наприкінці грудня 2018 року 

• Ми постійно розвиваємо нашу представницьку мережу філій організації по 

Україні, в рамках цих пріоритетів, ми постійно проводимо нетворкінг зустрічі 

в форматі ''Дієва Кава'' не тільки в тих містах, де ми вже представлені, для 

обговорення майбутніх планів, а й перш за все там, де місцеві активні жінки 

хочуть до нас приєднатися. Таких тільки виїзних нетворкінг зустрічей ми 

провели 19 по всій Україні, і навіть в Європі, як-то Берліні й Брюсселі 

• У березні 2018 роки 6 активних членів нашої ГО були на 62 сесії ООН з прав 

жінок в Нью-Йорку. Де презентували Україну на тематичних форумах і 

зустрічалися з конгресменами (Мерсі Капчури), з послом України в США 

(Валерій Чалий), відвідали представників громадськості та українського 

земляцтва в Вашингтоні та Лос - Анджелесі. Також в Нью - Йорку ми 

відвідали жіночий хаб ''WINGS '' 

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

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

Олени Палашек, не забуваємо про спорт - як-то чемпіонат з боулінгу в Новій 

Каховці 

• Ми не забуваємо про історію і постійно шукаємо героїв - жінок для реалізації 

нашого культурного проекту ''Жінка в історії України'', провівши заходи в 

Кропивницькому 

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

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

понад 30 разів 

• У Києві провели I з'їзд нашої всеукраїнської організації 

• Уже вдруге провели Міжнародний Жіночий форум в Одесі 14 і 15 вересня 

2018 року «Гендерні Межі та перспективи гендерного діалогу в Україні" 

• Результати нашої діяльності були відзначені пресою, як іноземної (публікацій 

в журналі Life & Culture) і української (публікація в журналі ПЕРСОНА) 

• Стали ініціаторами всеукраїнської акції 28 листопада «День дієвої жінки 

України» - акції добрих справ активних жінок по 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 
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1.6 Основні результати 

В даний час у всіх країнах світу відбуваються зміни моделі управління з 

керівництво-орієнтованої на сервісно-орієнтовану. Серед головних рис сервісно-

орієнтованої моделі управління можна виділити поліцентричності управління і 

диверсифікацію організації. Некомерційна громадська організація є ефективною 

формою зображення інтересів громадян і захисту їхніх громадянських прав. Більш 

того, коштом організації громадської участі різні професійні групи і окремі особи, 

слабо пов'язані між собою, можуть бути інтегровані в єдину організацію, щоб стати 

однією з основ досягнення результатів управління організацією. Відповідно, ми 

оцінюємо і свої результати, як сінергітческій ефект від різних дій, заходів і акцій. 

Ось основні якісні та кількісні показники наших результатів діяльності за 2018 рік: 

• Загальна сума наданої цільової благодійної допомоги склала до 100 000 грн, 

понад 500 чоловік в тій чи іншій мірі отримали від нас допомогу і підтримку 

• Підписали меморандум про співпрацю та партнерство з 8 громадськими 

жіночими організаціями або з організаціями, які очолює жінка по Україні 

• Більш як 50 наших активісток стали акредитованими учасницями 

парламентських слухань у Верховній Раді України 

• Відкрили додатково 7 представництв асоціації «Дія» в Празі, в Тернополі, в 

Запоріжжі, в Рівному, в Дубні, в селі Миколаївка Рівненської області, в місті 

Вижниця Чернівецької області 

• Отримали 2 перших в історії нашої організації гранти, від Українського 

Жіночого Фонду та ще в партнерстві з київською громадською організацією 

від Канадського фонду Місцевих Ініціатив 

• Феєрично і дуже результативно, а найголовніше - на представницькому рівні 

провели II Міжнародний Жіночий Форум «Гендерні Межі та перспективи 

гендерної діалогу в Україні" 

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

Кропивницькім була проведена аналітична робота і її результатом стало 

відкриття пам'ятної дошки Ганні Дмитрян і ряд пам'ятних меропріятій 

• У 2018 році наша організація увійшла в ТОП 100 підприємств - в номінації 

«Основа економіки України» 

• Наша ГО зайняла 1 місце у всеукраїнському конкурсі «Social Project Awards» 

в номінації «Забезпечення рівних можливостей» за проект нашого щорічного 

форуму 

• Наші активістки Олена Палашек і Світлана Гасс стали «Амбасадоркамі жінок 

підприємців» у 2018 році 

• Наша найактивніша учасниця - Олена Палашек отримала номінацію Народне 

Визнання Одеси 

• Завдяки нашій активності й ряду проектів тільки у 2018 році ми змогли 

об'єднати навколо нас, нашої організації та наших ініціатив понад 1000 жінок 

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

Зрозуміло, без цілей і завдань, а головне - без візії себе і своєї організації на 

перспективу (короткострокову, середньострокову і довгострокову) не буде самої 

організації, а головне буде втрачено той самий об'єднавчий стимул і порив, який 

консолідує наших активісток навколо організації та її пріоритетів. Свої візії та цілі 

ми ділимо як на те, що варто реалізувати у 2019 році та на ті, які плануються на 

перспективу при дотриманні ряду факторів, як вдалі обставини, несподівані 

можливості й контакти, везіння. Отже, наші першочергові короткострокові цілі на 

2019 рік: 

• Наша організація ставить за мету потрапити в робочі групи УКРАЇНСЬКОЇ 

сторони платформи громадянського суспільства УКРАЇНА - ЄС, включитися 

в роботу таких груп як - «Зайнятість, соціальна політика, Рівні возможности 

та здоров'я» та «Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, 

навчання та молодь, культура і спорт» 

• Наша організація ставить за мету потрапити до робочих груп також 

Української національної Платформи Форуму громадянського суспільства 

східного партнерства, включитися в роботу таких груп як – ‘’Соціально-

трудова політика та соціальний діалог’’ та ‘’Демократія, права людини, 

належно урядування та стабільність’’ 

Можливе потрапляння до складу даних платформ нашої організації підвищить її 

шанси на отримання грантів і часткове фінансування з боку Фонду Відродження та 

більшості конкурсів Європейської Комісії, через те, що для Платформ і їх учасників 

передбачені преференції та окремі конкурси. 

У найближчий рік ми хочемо почати медійний проект нашої громадської організації, 

присвяченій інформаційному висвітленню проблем і питань реалізації гендерної 

політики, а саме через культурне сприйняття гендеру, через висвітлення питань 

дискримінації жінки на робочому місці та в бізнесі, і інші проблеми, що випливають 

з теми. Для цих цілей даний медіа контент як проект, вже включається як складова 

частина наших проектних заявок на фінансування статутної діяльності в різних 

конкурсах і у різних донорських програм та конкурсів 

• Протягом 2019 року, ми поставили собі за мету розвинути проект, пов'язаний 

з питанням інформаційної промоції 70 річного ювілею NATO і промоції 

питання інформаційного висвітлення переваг вступу України у NATO серед 

цільової групи нашого ГО. Для цих цілей вже розроблена концепція проекту і 

ми будемо повністю або частково протягом року подавати наші аплікації на 

грантову підтримку з боку NATO, бо наша категорія і цільова група вказані в 

пріоритетах донора 

• Ми подали наш проект ''Організації щорічного міжнародного жіночого 

дієвого форуму'' в конкурс проектів SDG Actions (Sustainable Development 

Goals) від ООН 

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

розроблена концепція проекту ''Жінки проти корупційних переслідувань на 

робочому місці та в бізнесі'', присвячена даній проблемі. Протягом року, ми 

будемо подавати нашу концепцію під відповідні грантові програми для 

отримання фінансування на проект 

• Далі у 2019 році ми будемо продовжувати розвиток нашого проекту 

міжнародного жіночого форуму, який вже фактично став нашим обличчям і 

знаком якості 

• Крім форуму, ми будемо продовжувати роботу над проектом ''Синергія 

жіночої ініціативи в Україні'' присвяченому питанню розвитку і зміцненню 

мережі філій нашої організації по Україні, проводячи тематичні нетворкінги 

й зустрічі з місцевим активом жінок 

• 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 

Постійно йде моніторингова робота за всіма програмами відповідних донорів, бо 

наша мета - і далі отримувати фінансову допомогу на нашу статутну діяльність і 

підтримку щорічних проектів. 

У частині довгострокової перспективи ми бачимо наступні наші проектні ініціативи 

і концепції організаційної діяльності, в яких є суспільна необхідність реалізації: 

• Освітлення питання жіночого трудового рабства за кордоном, і що випливає з 

цієї проблеми - питання сексуальної експлуатації наших жінок. Особливо це 

буде актуально з 2019 року, з лібералізацією трудового законодавства 

багатьох країн ЄС 

• Освітлення питання готовності вихованців дитячих будинків і притулків, 

вступати в доросле повноцінне життя. Виходячи з наших кейсів і досвіду 

спілкування з цією категорією нашої цільової групи - вони не готові. 

Альтернативою тут ми бачимо питання промоції та впровадження в Україні 

системи дитячих комун на прикладі Німеччини 

• Промоція питання жіночої самореалізації через мистецтво, творчість і 

включення потенціалу жінки в розвиток креативної індустрії. 

• І звичайно наша мрія - реалізація проекту жіночого Хаба - ресурсного центру 

як місце, де жінки, уразливі певними проблемами й положенням можуть 

отримати профільну допомогу і консультації від фахівців, де вони можуть 

проводити не тільки своє дозвілля, спілкуючись і отримуючи додаткові 

навички, а й в разі необхідності, будуть мати можливість переночувати 

певний час. Не буду нагадувати, але даний проект повністю відповідає 

вимогам Європейської Хартії рівності жінок й чоловіків у житті місцевих 

громад і Стамбульської конвенції 
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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  

 

2.4 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) 

Що сьогодні визначає активність і ефективність роботи третього сектору? Робота 

третього сектора визначається їх соціальними проектами. «Третій сектор» стає 

майданчиком для втілення в життя багатьох ініціатив - від благодійності до участі в 

розвитку територій. Багато в чому це пов'язано і зі зростанням громадянської 

активності людей і з підтримкою з боку донорів та спонсорів. На нашому прикладі, 

спектр діяльності в рамках статутної діяльності сьогодні дуже широкий: від 

посильної благодійної допомоги хворим дітям і сиротам, сім'ям у важкій життєвій 

ситуації до надання соціальних послуг та роботи над зміцненням жіночого руху в 

Україні. Ми не прагнемо до того, щоб наші громадські ініціативи стали значущими, 

ми прагнемо до результативності нашої ініціативної діяльності. Ми прагнемо до 

того, щоб наші первинні ініціативи переростали в ефективні проекти та постійно 

діючі в рамках нашого статуту програми. Тобто та діяльність, без якої вже не можна 

уособлювати нашу організацію. Нам тільки 2 роки, але ми вже змогли знайти ті 

проекти, які дають нам життя і стали вже в категорії постійно діючих активних 

проектів. 

3.1 Проект №1 – Організація щорічного жіночого міжнародного гендерного 

форуму в Одесі (2018) 

Основна мета та цілі проекту - Питання гендерної рівності - це не просто модний 

європейський тренд, але й інструмент фінансового процвітання, і один з невід'ємних 

факторів побудови безпечного і толерантного суспільства. Наша жіноча організація 

майже протягом 2 років проводить практични інформаційно-просвітницьки заході в 

Україні з метою посилення соціально-політичної позиції української жінки та 

впровадження гендерної демократії в Україні. Проведення такого форуму - є 

інструментом врегулювання проблеми самореалізації жінки в Україні. Цілі форуму 

- обговорення учасниками сучасних тенденцій гендерної проблематики в Україні та 

Європі, обговорення гендерного питання в період збройних конфліктів, а також 

питань участі жінок і чоловіків у прийнятті управлінських та громадських рішень на 

рівні та з самоповагою. Гендерна різноманітність вже багато років знаходиться на 

діловому порядку денному в усьому світі. Згідно з дослідженнями, жінки й чоловіки 

в діловому середовищі по-різному оцінюють якості гарного лідерства, і розуміння 

того, як ці якості повинні використовуватися на практиці, призводить до різних 

лідерських стилей. Актуальні питання жіночого лідерства також є основною метою 

обговорення порядку нашого форуму у 2018. 

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 й знання. Це депутатки всіх рівнів, цивільні активістки 

та 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 - 
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переселенок, які мають активну громадянську позицію. Вторинна аудиторiя – це 

будуть жінки та 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 й жінки різних вікових категорій, 

гомосексуальні пари, ЛГБТ, пенсіонерки, представники різних молодіжних 

субкультур, ЗМІ і 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 - це маленький крок, але дуже важливий інструмент для 

майбутнього і плідного вирішення проблеми гендерного дисбалансу у всіх сферах 

нашої життєдіяльності. Наш форум перш за все призначений для публічного і 

відкритого обговорення гендерних проблем, тому ми вважаємо, що його проведення 

буде тим самим мостом, який об'єднає суспільство навколо української жінки й 

внесе невеликий внесок в зміну ситуації навколо поки негативного ставлення в 

суспільстві до самого питання освітлення різних проблем гендерного аспекту (від 

домашнього насильства до рівних можливостей для жінок в політиці). Все учасники 

та учасниці форуму брали активну участь у панельних дискусіях, обговореннях, в 

тематичному нетворкінгу і в складанні підсумкової резолюції із закликом до органів 

законодавчої влади України посилити кроки з імплементації гендерних директив в 

ЄС в національне законодавство України. Тому на нашу думку, всі вищевказані дії в 

рамках форуму спрямовані на наші цільові групи допомогли створити в 

майбутньому передумови та можливості просування жіночих прав та основних 

свобод через зміцнення жіночих ОГС, чиї делегатки відвідали форум і представляли 

різні області, райони й міста всієї України. Основні майбутні зміни, які наші 

делегатки донесуть до своїх місць будуть отримані практичні знання і вивчення 

досвіду залучення ресурсів для ПІДТРИМКИ громадянського суспільства через 

сприяння у розвитку та посилення консолідації жіночого руху як невіддільна 

частина громадянського суспільства на прикладі практичних кейсів спікерів форуму 

і демонстрації міжнародного досвіду. Головним пунктом програми форуму у 2018 

році стала оцінка глобального прогресу в досягненні «Цілей сталого розвитку» ООН 

через аналіз і презентацію міжнародного досвіду (США, Німеччина, ОБСЄ) і 

зіставлення результатів українського досвіду (жіночі НУО, міжнародні донорські 

організації, міські ради Ірпеня, Конотопа і Житомира і так далі). Учасникам і 

учасницям Форуму стало очевидно, що без продуманого, що спирається на дані 

уваги до особливих проблем жінок і дівчаток буде важко досягти прогресу на шляху 

до досягнення багатьох з поставлених цілей на рівні ООН, так і на рівні національних 

юрисдикцій і регіонального розвитку. Якщо ми не зможемо домогтися загального 

гендерної рівності, ми не досягнемо і багатьох інших цілей, починаючи з 

викорінення бідності та закінчуючи поліпшенням стану здоров'я людей, закінчуючи 
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економічним сталим розвитком. Щоб кожна національна юрисдикція могла зрушити 

з мертвої точки цю гендерну проблему, учасниці форуму прийшли до висновку, що 

треба менше слів навколо гендерної рівності, а більше дій в рамках національної 

програми промоції гендерної політики та паритетної демократії. В ході діалогу під 

час панельних дискусій представники органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади підтримали обіцянку підвищувати роль жінки кожен на своєму 

рівні повноважень і владних можливостей в Україні. Досягнення гендерної рівності 

- це не просто шанс, який дається раз в житті; це ще і кращий спосіб домогтися 

прогресу в реалізації практично всіх інших «Цілей сталого розвитку» ООН і 

побудувати світ в Україні, де кожен зможе процвітати. Учасниці форуму погодилися 

з тим, що необхідні колективні дії для виявлення різних аспектів гендерної 

нерівності та стимулювання прогресу в його усуненні. 

Індикатори - за підсумками проведеного форуму у 2018 році ми можемо показати 

наступну статистику: 

• загальна кількість зареєстрованих учасників форуму - понад 200 чоловік 

• загальна кількість гостей форуму - понад 300 осіб 

• більш як 20 спікерів 

• Представники партнерських організацій (понад 10) 

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

та депутати Верховної Ради 

• представники міжнародних донорських та гуманітарних фондів і організацій, 

як USAID, SMM OSCE та іноземних посольств 

• представники регіональної та національної преси 

Джерела фінансування: 

1) власні кошти (членські внески); 

2) спонсорська допомога активних членів організації; 

3) благодійний грант № 180714 від 31 липня 2018 року від Українського 

жіночого фонду 

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

проведення гендерного форуму, так как перелік питань, якім варто приділити увагу 

для обговорення на громадській платформі форуму великий. Це питання і проблеми 

гендерної асиметрії в політичній і соціально – економічному житті 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 і 

розширенні нашої мережі філій по Україні. 
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3.2 Проект №2 - Нетворкінг як інструмент посилення новостворених 

жіночих ГО і розширення їх цільової групи у 2018 роцi  

Основна мета та цілі проекту - Збільшення спроможнiстi та агітаційної активності, 

розширення структури діючої жіночої всеукраїнської організації ГО «Асоціація 

жінок України «Дія» через посилення промоції створення нових філій організації в 

містах та областях країни з ініціативи місцевих феміністок та вразливих груп жінок 

використовуючи інструмент нетворкінгу і стратегічних сесій в період за 2018 рік. 

Діяльність жіночих об'єднань і організацій в Україні викликає певні труднощі в 

організації й породжує широкі дискусії та роздуми про характер жіночої соціальної 

групи, її активності, способах і формах відстоювання своїх інтересів. Під сучасним 

жіночим рухом в Україні ми бачимо сукупність жіночих громадських ініціатив і 

платформ, спрямованих на просування інтересів різних верств жінок (включаючи 

вразливих груп жінок, як ВПО, жінки з інвалідністю, матері - одинаки, ЛБТ і так 

далі) і подолання гендерної асиметрії в політиці й в соціально - економічному житті. 

В основі жіночого руху лежить принцип розгляду будь-якої соціальної проблеми з 

точки зору, позиції жінки самій. До такого висновку ми прийшли виключно 

виходячи з нашої практики роботи та розширення філіальної сітки нашого ГО 

«Асоціація жінок України «Дія». Одним з ефективних інструментів 

самоідентифікації жіночих ГО ми вважаємо інструмент нетворкінгу (наші ‘’дієві 

кави’’), який має ряд істотних переваг в порівнянні з круглими столами та 

офіційними організаційними зборами. Нетворкінг не закріпачує свободу 

самовираження та ініціації ідей, що фактично на офіційних заходах є рідкістю. 

Навпаки інструмент нетворкінгу зближує учасників і учасниць на ниві діалогу і 

прямого контакту між потенційними активістками, охочими долучитися до 

будівництва філії нашого всеукраїнського ГО та організаторами. Виявити цю 

систему, визначити якісні та кількісні складові субкультурної самоідентифікації 

жіночого руху на місцях і в регіонах можливо при зверненні до наявної регіональної 

статистики, моніторингової роботи дослідницьких груп і використання під час 

нетворкінгу також інструменту ''стратегічних сесій і мозкового штурму'', в яку 

будуть включені учасниці та принесена ними інформація про жіночи та гендерні 

проблеми, дискримінаційних тенденції характерних суто для регіону проведення 

нетворкiнга. Саме в форматі нетворкінгу ми можемо використовувати переваги 

гнучкості та мобільності контактів, високий рівень адаптації жінок для консолідації 

жіночого руху під егідою ГО «Асоціація жінок України «Дія» в регіонах України, 

які є пріоритетними для статутної діяльності нашої організації. На другому місці 

серед цілей і завдань, висунутих нами в якості пріоритетних, є промоція 

правозахисної діяльності й залучення жінок до цього процесу на місцях. 

Цільова група проекту – Жінки, які проживають в містах та областях країни, з 

активною життєвою позицією і готові розвиватися і реалізовувати свій потенціал у 

сфері політики та громадської діяльності, у сфері соціально - економічних відносин. 

Жінки, які у 2017 і у 2018 році відвідували наші Міжнародні Жіночі Форуми в Одесі 

й проявили інтерес до розширення представницьких інтересів нашої організації у 

себе в регіонах. Жінки, які потребують психологічної, юридичної допомоги, і які 
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готові саме реалізовуватися і вдосконалювати свої навички й знання. Віком від 18 і 

до. Це і депутатки районних, міських і обласних рад. Цивільні активістки та лідери 

громадської думки. Представниці ОТГ, бізнесу, культури, засобів масової 

інформації, активістки студентського та академічного оточення. Створення філії 

також відкрито для жінок з обмеженими фізичними можливостями та жінок - 

переселенок, ЛБТ, які мають активну громадянську позицію. Робота з цільовою 

аудиторією проходила з дотриманням принципу рівних можливостей, без надання 

пріоритету не однієї політичної партії або руху. Бенефіціарами даного проекту 

нетворкінгу і реалізації представницьких функцій через відкриття філії були жінки 

учасниці й відвідувачі заходу, а також їх сім'ї та друзі. Зацікавленими особами в 

нетворкінгу і в діяльності філії нашого ГО були основні цільові групи, журналісти 

(ТВ і преса), районні державні адміністрації, представники ЗМІ (менеджмент), інші 

ГО, регіональна влада, місцеве самоврядування, Агентства регіонального розвитку, 

Агентства підтримки бізнесу, самі бізнес - структури. 

Результати: 

• Підписали меморандум про співпрацю та партнерство з 8 громадськими 

жіночими організаціями або з організаціями, які очолює жінка по Україні 

• Відкрили додатково 7 представництв асоціації ГО «Дія» в Празі, в Тернополі, 

в Запоріжжі, в Рівному, в Дубні, в селі Миколаївка Рівненської області, в місті 

Вижниця Чернівецької області 

• Збільшили спроможність діючих жіночих громадських організацій 

враховувати інтереси та потреби вразливих груп жінок та розширили свої 

цільові групи 

• підсилили солідарність та співпрацю між діючими жіночими організаціями та 

новоствореними громадськими організаціями 

Індикатори: 

• За 2018 рік ми змогли провести по Україні понад 19 таких нетворкінгов в стилі 

‘’дієвих кав’’ і в ході цих заходів охопили понад 500 активних жінок 

• Поліпшення навичок адвокації серед активісток і учасниць нетворкінгу та 

збільшення діяльності партнерських організацій та учасниць нетворкінгу в 

області адвокації та промоції гендерної політики 

• складений проект стратегічного плану з розвитку філії на середньострокову 

перспективу, визначення цілей і завдань на короткострокову перспективу 

Джерела фінансування: 

1) власні кошти (членські внески); 

2) спонсорська допомога активних членів організації; 

Подальші кроки та плани – На 2019 рік продовжено роботу в частині розширення 

і зміцнення наших представницьких інтересів організації в містах, областях і 

районах України. Також буде продовжена робота з пошуку донорської організації, 

здатної через грантову програму підтримати нашу роботу з жіночим активом на 

місцях в регіонах України. 
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Проект №3 – Роль жінки в історії України. Продовжуємо пошук у 2018 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. Козацька доба стала часом справжнього 

відродження української духовності. До цього доклали рук і українські жінки. 

Чимало українських жінок вкладали свої кошти у відкриття освітніх закладів, які у 

майбутньому прославили Україну. Жінки опікувалися братствами, лікарнями, 

притулками для немічних і сиріт. Саме у цей час проявили себе Софія Острозька, 

Раїса Могилянка, Єлизавета Гулевичівна Лозна, Анастасія Краковська, Юхимія 

Полуботок, Ганна Забіла, Параска Сулима та інші. 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. Українське жіноцтво має 

славетну історію, але сторінки цієї історії не вивчаються ані в шкільних курсах, ані 

в курсах історії, що викладаються в ВНЗ. Тому мета проекту - започаткувати проект 

по вшануванню пам'яті історичних соціальних активісток — жінок України, почати 

з їх пошуку та ідентифікації в кожному конкретному регіоні України, 

використовуючи напрацювання та досвід аналогічної пошукової - аналітичної 

роботи на прикладі міста Одеси (2017 рік - Жіноча дія в історії України. Увічнення 

пам'яті Єлизавети Воронцової). Завдання проекту: 

• вшанувати пам'ять соціальних активісток — жінок України, які своїм 

історичним прикладом піднімають роль української жінки в історії України 

• 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'' в нашому 

представництві в Кропивницькому була проведена аналітична робота і її 
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результатом стало відкриття пам'ятної дошки Ганні Дмитрян і ряд пам'ятних 

меропріятий 

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 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
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 зі 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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4.3 Медіа віхи 2018 

http://www.krona.org.ua/odesa-

dija.html?fbclid=IwAR3iYkeNfBOVHtjVxgUXD277kWXSCdYCF7DxELZl7GQAZ-

Ik6lj15IHsMCY 

https://www.prostir.ua/?news=druhyj-mizhnarodnyj-zhinochyj-dijevyj-forum-henderni-

mezhi-ta-perspektyvy-hendernoho-dialohu-v-ukrajini-u-m-odesa 

http://prichernomorie.com.ua/odessa/news/society/2018-09-14/199236.php?nomobile=1  

http://volnatv.com/novosti/odessa/14293-odessa-mezhdunarodnyy-delovoy-zhenskiy-

forum.html  

http://7kanal.com.ua/2018/09/silnyiy-pol-natalya-delieva-2/  

http://7kanal.com.ua/2018/09/v-odesse-proydyot-mezhdunarodnyiy-zhenskiy-

deystvennyiy-forum-video/  

https://www.youtube.com/watch?v=4WBgFLLoEw4  

https://prichernomorie.com.ua/press/2702.php  

http://www.genderculturecentre.org/zhinochiy-forum-solidarnosti-ta-dii/  

https://www.youtube.com/watch?v=c-

iqhClgmEY&fbclid=IwAR3Sd57zpouLiN5gkci6_b9DfQjnw8zPzuzHZsA5MAvYtP2Bo

A39OfkX354  

https://www.ugorod.kr.ua/news/2018-04-05-63715.html 

http://www.gazeta-misto.te.ua/olga-shahin-prezentuvala/ 

http://n-slovo.com.ua/2018/04/12/памятник-за-гривню-вдячність-на-ві 

https://www.tenews.org.ua/post/view/1544341087-asociaciya-zhinok-ukraini--diya--

otrimala-1-misce-v-social-project-foto 

https://www.youtube.com/watch?v=KjenuglN9LI 

https://minjust.gov.ua/news/regional/u-kropivnitskomu-jinok-i-divchat-navchali-yak-

oboronyatisya-vid-krivdnikiv 

http://volynpressclub.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=823:q-q-

&catid=10:2013-01-21-00-00-17&Itemid=21 

https://awards.org.ua/2018/08/29/orhanizatsiia-shchorichnoho-mizhnarodnoho-

zhinochoho-diievoho-forumu/ 

https://gurt.org.ua/news/informator/48270/  

http://od.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/informatsiyni-

povidomlennya/331514.html 

 

http://www.diya-ua.org 

https://www.facebook.com/diya.association/ 

https://www.facebook.com/groups/diyaua.org/?ref=bookmarks  

 

 

 

 

 

 

http://www.krona.org.ua/odesa-dija.html?fbclid=IwAR3iYkeNfBOVHtjVxgUXD277kWXSCdYCF7DxELZl7GQAZ-Ik6lj15IHsMCY
http://www.krona.org.ua/odesa-dija.html?fbclid=IwAR3iYkeNfBOVHtjVxgUXD277kWXSCdYCF7DxELZl7GQAZ-Ik6lj15IHsMCY
http://www.krona.org.ua/odesa-dija.html?fbclid=IwAR3iYkeNfBOVHtjVxgUXD277kWXSCdYCF7DxELZl7GQAZ-Ik6lj15IHsMCY
https://www.prostir.ua/?news=druhyj-mizhnarodnyj-zhinochyj-dijevyj-forum-henderni-mezhi-ta-perspektyvy-hendernoho-dialohu-v-ukrajini-u-m-odesa
https://www.prostir.ua/?news=druhyj-mizhnarodnyj-zhinochyj-dijevyj-forum-henderni-mezhi-ta-perspektyvy-hendernoho-dialohu-v-ukrajini-u-m-odesa
http://prichernomorie.com.ua/odessa/news/society/2018-09-14/199236.php?nomobile=1
http://volnatv.com/novosti/odessa/14293-odessa-mezhdunarodnyy-delovoy-zhenskiy-forum.html
http://volnatv.com/novosti/odessa/14293-odessa-mezhdunarodnyy-delovoy-zhenskiy-forum.html
http://7kanal.com.ua/2018/09/silnyiy-pol-natalya-delieva-2/
http://7kanal.com.ua/2018/09/v-odesse-proydyot-mezhdunarodnyiy-zhenskiy-deystvennyiy-forum-video/
http://7kanal.com.ua/2018/09/v-odesse-proydyot-mezhdunarodnyiy-zhenskiy-deystvennyiy-forum-video/
https://www.youtube.com/watch?v=4WBgFLLoEw4
https://prichernomorie.com.ua/press/2702.php
http://www.genderculturecentre.org/zhinochiy-forum-solidarnosti-ta-dii/
https://www.youtube.com/watch?v=c-iqhClgmEY&fbclid=IwAR3Sd57zpouLiN5gkci6_b9DfQjnw8zPzuzHZsA5MAvYtP2BoA39OfkX354
https://www.youtube.com/watch?v=c-iqhClgmEY&fbclid=IwAR3Sd57zpouLiN5gkci6_b9DfQjnw8zPzuzHZsA5MAvYtP2BoA39OfkX354
https://www.youtube.com/watch?v=c-iqhClgmEY&fbclid=IwAR3Sd57zpouLiN5gkci6_b9DfQjnw8zPzuzHZsA5MAvYtP2BoA39OfkX354
https://www.ugorod.kr.ua/news/2018-04-05-63715.html
http://www.gazeta-misto.te.ua/olga-shahin-prezentuvala/
http://n-slovo.com.ua/2018/04/12/памятник-за-гривню-вдячність-на-ві
https://www.tenews.org.ua/post/view/1544341087-asociaciya-zhinok-ukraini--diya--otrimala-1-misce-v-social-project-foto
https://www.tenews.org.ua/post/view/1544341087-asociaciya-zhinok-ukraini--diya--otrimala-1-misce-v-social-project-foto
https://www.youtube.com/watch?v=KjenuglN9LI
https://minjust.gov.ua/news/regional/u-kropivnitskomu-jinok-i-divchat-navchali-yak-oboronyatisya-vid-krivdnikiv
https://minjust.gov.ua/news/regional/u-kropivnitskomu-jinok-i-divchat-navchali-yak-oboronyatisya-vid-krivdnikiv
http://volynpressclub.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=823:q-q-&catid=10:2013-01-21-00-00-17&Itemid=21
http://volynpressclub.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=823:q-q-&catid=10:2013-01-21-00-00-17&Itemid=21
https://awards.org.ua/2018/08/29/orhanizatsiia-shchorichnoho-mizhnarodnoho-zhinochoho-diievoho-forumu/
https://awards.org.ua/2018/08/29/orhanizatsiia-shchorichnoho-mizhnarodnoho-zhinochoho-diievoho-forumu/
https://gurt.org.ua/news/informator/48270/
http://od.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/informatsiyni-povidomlennya/331514.html
http://od.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/informatsiyni-povidomlennya/331514.html
http://www.diya-ua.org/
https://www.facebook.com/diya.association/
https://www.facebook.com/groups/diyaua.org/?ref=bookmarks
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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 інформація - Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) – 40985898, DUNS – 

498427069, NCAGE – SFGV0 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску – 10000000772029; 

 

5.1 Доходи (грн)  

Безоплатна фінансова допомога 310 000,00   

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

Всього  315 000,00 

  
джерела безоплатної фінансової допомоги:  
Гранти або цільова фінансова допомога 95 000,00   

Спонсорська допомога (цільова фінансова) 80 000,00   

Благодійна допомога 85 000,00   

Членські внески 50 000,00   

Всього  310 000,00 

 

 
 

 

 

Гранти
31%

Благодійна 
допомога

28%

Спонсорська 
допомога 

26%

Членські внески
15%

ДЖЕРЕЛА БЕЗОПЛАТНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ДОПОМОГИ
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5.2 Витрати    
Всього   315 000,00 

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

Офісні витрати:  0,00 

Оренда офісу 0,00 

Канцелярія   
 

0,00 

Товари 85 000,00 

Послуги   95 000,00 

Події  135 000, 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 1.01.2018 5 000,00 

Дохід у 2018 році 310 000,00 

Витрати у 2018 році 315 000,00 

Баланс рахунку на 31.12.2018 0,00 
 

 

 

Заробітна плата 
Персонал та 

правління
0%

Офісні витрати
0%

Товари
27%

Послуги
30%

Події 
43%

ВАРТІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ВИТРАТ



  37 

 
 

  Публічний звіт ГО «Асоціація жінок України «Дія» за 2018 рік   
 

5.3 Проект бюджету на наступний 2019 рік 

Доходи (грн)  

Безоплатна фінансова допомога 3 000 000,00   

Пасивний дохід (залишок з 2018 р.) 0,00 

Всього  3 000 000,00 

джерела безоплатної фінансової допомоги:  
Гранти або цільова фінансова допомога 2 700 000,00   

Спонсорська допомога (цільова фінансова) 50 000,00   

Благодійна допомога 100 000,00   

Членські внески 50 000,00   

Iнше (дотації) 100 000,00 

Всього  3 000 000,00 

 

 
 

Витрати    
Всього   3 000 000,00 

Вартість компонентів витрат:  
Заробітна плата Персонал та правління 336 000,00 

Офісні витрати:  164 000,00 

Оренда офісу 71 000,00 

Канцелярія   
 

37 000,00 

Устаткування 56 000,00 

Товари 100 000,00 

Послуги   400 000,00 

Події  2 000 000, 00 

Гранти
90%

Благодійна 
допомога

3%

Спонсорська 
допомога 

2%

Членські внески
2%

Iнше (дотації)
3%

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 1.01.2019 0,00 

Дохід у 2019 році 3 000 000,00 

Витрати у 2019 році 3 000 000,00 

Баланс рахунку на 31.12.2019 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата 
Персонал та 

правління
11%

Офісні витрати
6%

Товари
3%

Послуги
12%

Події 
68%

ВАРТІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ВИТРАТ
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Висновок 

Ми дуже молода жіноча громадська організація. І хочеться, як будь-якій жінці - все 

відразу і не чекати. Однак, так не буває. За своє існування необхідно боротися, 

доводити, активно працювати, бути в епіцентрі уваги й намагатися лобіювати свої 

пріоритети та шукати свої зацікавлені сторони. Ми працюємо над цим. З боку може 

здатися, що у нас все як по маслу - але це не так. Не всі відразу вдається, міська 

влада, та й взагалі - влада, прагнуть нас не помічати, за донорську фінансову 

допомогу - необхідно боротися серед конкурентів і вже зручних грантоотримувачів. 

Дуже часто просто опускаються руки, але при цьому приходить допомога з самої 

несподіваної сторони. Все як в житті, так і в живій організації. Певною специфікою 

володіють соціальні ініціативи жіночих організацій. Практика жіночого 

громадського руху в сучасній Україні існує в наступних організаційних формах: 

групи, мережі, центри, комітети, клуби, об'єднання, фонди, ініціативи, асоціації, 

спілки, ліги, консорціуми. Організаційний розвиток жіночих організацій має 

суперечність розвитку: 

• По-перше, зберігається проблема виживання і стійкого розвитку в умовах 

кризової економіки, мінливостi правового середовища, несталих зв'язків з 

державними та комерційними структурами 

• По-друге, питання управління, планування, маркетингу, взаємин в колективі, 

зв'язків з громадськістю, взаємодії з державою зазвичай вважаються 

«вторинними» стосовно основної діяльності жіночих організацій. Недоліки в 

організаційному будівництві, управлінні та організаційному розвитку часто 

гублять безліч прекрасних ідей. Неувага до організаційного розвитку з боку 

самих жіночих організацій йде всупереч з тим, що сьогодні управлінські 

рішення доводиться приймати в усі більш складному контексті проходять в 

країні процесів, значно змінюють умови діяльності та пред'являють до 

громадських організацій нові вимоги 

• По-третє, про більшість жіночих організацій нічого не знають самі жінки. Так, 

ЗМІ реально не пропагують ні цілей, ні досягнень жіночих організацій, ні їх 

цінності й норми. Спроба створити власний інформаційний простір не 

забезпечує головного - масовості. Саме тому шанси здобути широку 

популярність, і як наслідок, масову підтримку жіночими рухами мінімальні. 

Поза цим неможливі серйозні успіхи в соціальній діяльності як такої 

З огляду на вищезазначені моменти, ми у свою чергу, у своїй статутній діяльності 

намагаємося спочатку уникати зазначених помилок. Наша мета діяльності - не 

відштовхувати жінок і чоловіків, які явно не цікавляться гендерними питаннями та 

жіночим рухом, а вчитися розуміти їх інтереси, і вчитися вирішувати їх проблеми. 

Соціальні ініціативи жіночих організацій - це, перш за все, людський ресурс 

соціального розвитку, який по суті своїй не підвладний ні капіталу, ні владі, бо 

залежить від інтелекту, волі творчості й внутрішньої мотивації людей. Попри 

труднощі, ми з надією дивимося на 2019 год!  
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