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Агенство США з міжнародного розвитку, USAID 
Благодійна організація «Український Центр По-
розуміння»
Вестмінстерська фундація за демократію (Westm-
inster Foundation for Democracy), Великобританія
Вінрок Інтернешнл (Winrock International), США
Всесвітня організація здоров’я (WHO)
Глобальний Фонд для Жінок (Global Fund for Wo-
men), США
Державний департамент США (US Department 
of State)
Довірчий фонд з сучасних форм рабства Орга-
нізації Об’єднаних Націй
Європейський Союз, Делегація Європейської 
Комісії в Україні
Інститут Відкритого суспільства, м.Будапешт
Канадська Агенція з міжнародного розвитку 
(СІDA)
Комітет ООН з економічних, соціальних та куль-
турних прав
Корпус Миру, США 
Львівський обласний центр зайнятості
Львівська обласна державна адміністрація, 
Управління економіки
Мережа жінок Схід-Захід (Network of East-West 
Women), США 
Мережа нідерландських благодійних фондів 
для Центральної та Східної Європи 
Міжнародна організація з міграції (IOM), Місія 
МОМ в Україні
Міжнародний фонд «Відродження» 
Міжобласний благодійний фонд розвитку Кар-
патського Єврорегіону
Фонд Мама Кеш (Mama Cash Foundation), Ні-
дерланди

Наші партнери та донори:

квітень 2003
cприяння у виконанні дослідження Hu-
man Rights Watch (США) «Дискримінація 

жінок на ринку праці в Україні»

листопад 2002 – серпень 2003
проект «Вивчення розуміння жінками 
поняття ґендеру, та поінформова-
ності про послуги соціальних служб у 

місті  Львові»

січень 2002 – травень 2003
дослідження «Виявлення причин, на-
слідків виїзду українців на заробітки 
та умов їхньої праці в Італії» Результа-
ти були використані Уповноваженим 
Верховної Ради з захисту прав люди-
ни при підготовці щорічної Спеціаль-
ної доповіді «Про стан дотримання 

прав та свобод громадян України»

червень – серпень 2002
дослідження «Виявлення особливостей 

жіночого підприємництва в Україні»

березень – липень 2002
«Незалежний звіт про економічні, соці-

альні, культурні права жінок в Україні»

лютий – червень 2002
дослідження «Криміналізація сексуаль-

ного насильства в Східній Європі»

січень 2001 – грудень 2002
дослідження «Визначення рівня по-
інформованості школярок та студен-
ток Львова про небезпеки пошуку 

роботи за кордоном»

червень – серпень 2001
дослідження «Три місяці життя жінки»

Дослідження, здійснені 
Західноукраїнським 

центром 
«Жіночі перспективи»:



Місія організації:
соціальна, економічна, психоло-

гічна та правова адаптація жінок 

до сучасних умов, сприяння 

забезпеченню ґендерної рівності 

в усіх сферах суспільного життя, 

привернення уваги громадськості 

до проблем жінок та об’єднання 

зусиль для їх розв’язання.

02.2005 – 01.2006 – проект «Західноукра-
їнська інформаційна мережа протидії тор-
гівлі людьми»

12.2004 – 12.2005 – проект «Відновлю-
вально-соціальна трансформація»

11.2004 – 10.2005  –  проект «Подолання 
ґендерної та вікової дискримінації на рин-
ку праці в Україні – навчання та програма 
дій»

06.2004 – 02.2005 – проект «Індивідуаль-
на підтримка та супровід для жертв тор-
гівлі людьми»

10.2003 – 06.2004 – проект «Осередок 
емоційно-психологічної підтримки жінок»

06.2003 – 03.2004 – проект «Кроки до 
успіху»

08.2002 – 08.2003 – проект «Партнерська 
допомога безробітним жінкам Львівщини 
у залученні до підприємництва»

08.2001 – 12.2001 – проект «Впроваджен-
ня освітньої програми  «В здоровому тілі 
здоровий дух»

01.2001 – 08.2003 – проект «Програма 
правової освіти та юридичної допомоги»

03.2000 – 01.2004 –  проект «Громадські 
ініціативи у подоланні домашнього на-
сильства та торгівлі людьми»

01.2000 – до т. ч. – проект «Юридична 
освіта і консультування жінок»

12.1998 – 04.2004 – Проект «Запобігання 
торгівлі жінками», мережа центрів «Жінка 
для жінки»

08.1998 – проект Ґендерні Студії 

07.1998 – формування бібліотеки з ґен-
дерної проблематики за програмою 
«Створення мережі бібліотек для НДО»

03.1998 – 08.1998 – проект «Жіноча виїзд-
на школа підприємництва»

Правовий захист і просвіта 
жінок та доступ до правосуддя

юридичні консультації з проблем 
домашнього насильства, торгівлі 
людьми, дискримінації на ринку праці;
тренінги та консультації для жінок груп 
ризику, постраждалих від  домашньо-
го насильства, торгівлі людьми та ґен-
дерної дискримінації.

Соціально-психологічна під-
тримка жінок

психологічні  тренінги та семінари для 
жінок, що перебувають у життєвих 
кризах;кризах;
групи особистісного росту;
консультації соціальних працівників та 
психологів.

телефонна інформаційно-консульта-
тивна лінія:
(380 32) 2-962-962.

Ґендерна просвіта та сприян-
ня забезпеченню ґендерної 
рівності

тренінги та семінари з ґендерної про-
блематики;
тренінг з жіночого лідерства;
бібліотека з ґендерної проблематики.

А також:

соціологічні дослідження;
програма посередництва /медіації;
сприяння розвитку партнерських сто-
сунків між громадськими організація-
ми, професійними групами, бізнесме-
нами, вченими, молоддю;
програма менторства ;
програма стажування для жінок під-
приємиць.

Наша діяльність:

Соціально-економічна адап-
тація жінок до сучасних рин-

кових умов

спеціалізовані психологічно-ділові, 
бізнес тренінг-програми для жінок-

підприємиць та безробітних;

економічні та юридичні консультації;

консультації з питань праце-влашту-
вання та започаткування бізнесу.

Реалізовані та чинні проекти:Західноукраїнський центр 
«Жіночі перспективи»:

регіональна громадська жіноча 
організація, яка посідає одне з 

чільних місць у третьому секторі 
Львівщини та Західного регіону 

України.

Західноукраїнський центр 
«Жіночі перспективи» розпочав 

свою діяльність у 1997 році; офі-
ційно зареєстрований – 6 квітня 

1998 року.


