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Місія організації - 
захист прав жінок 
та забезпечення
рівних прав і 
можливостей жінок 
та чоловіків в усіх 
сферах суспільного
життя. 

Завдання 1 – Сприяння забезпеченню ґендерної 
рівності у всіх сферах суспільного життя та 
підтримка жіночого лідерства

Напрямки діяльності:
-  сприяння впровадженню ґендерних підходів у 
практику діяльності державних та недержавних 
інституцій;
-   сприяння просуванню жінок до прийняття 
рішень на всіх рівнях,
-   сприяння подоланню ґендерної дискримінації 
на ринку праці та у всіх сферах суспільного 
життя.

Завдання 2 - Протидія насильству щодо жінок та 
домашньому  насильству

Напрямки діяльності:
- захист прав жінок, потерпілих від насильства, 
та надання їм якісних комплексних  послуг,
-  сприяння розширенню необхідних державних 
якісних (відповідних міжнародним стандартам) 
послуг для потерпілих,
- сприяння покращенню захисту прав потерпілих 
та доступу до правосуддя,
- сприяння застосуванню міжнародних норм 
прав людини у національній судовій практиці по 

насильству в сім’ї та інших форм насильства 
щодо жінок,
- проведення інформаційних превентивних 
заходів  з попередження насильства щодо 
жінок, дітей та молоді,
- сприяння підвищенню обізнаності з проблем 
домашнього насильства та насильства щодо 
жінок серед різних цільових груп.
Завдання 3 - Протидія торгівлі людьми
Напрямки діяльності:
- захист прав осіб, потерпілих від торгівлі  
людьми, та надання їм комплексних якісних 
послуг
- сприяння розширенню необхідних державних 
якісних (відповідних міжнародним стандартам) 
послуг для потерпілих від торгівлі людьми,
-  сприяння покращенню захисту прав потер-
пілих від торгівлі людьми з боку держави, 
застосуванню міжнародних норм прав людини 
при розгляді справ по торгівлі людьми.
- проведення інформаційних превентивних 
заходів  з попередження торгівлі людьми та 
дітьми серед різних цільових груп,
-  сприяння підвищенню обізнаності з питань 
реінтеграції потерпілих від торгівлі людьми  
серед різних цільових груп.

Пріоритетні напрямки діяльності та завдання організації

Пріоритетні напрямки діяльності 
та завдання організації
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Завдання 4 - Сприяння у працевлаштуванні та 
підприємницькій діяльності осіб, що опинилися 
в складних життєвих  обставинах.

Напрямки діяльності:
-  захист прав осіб, потерпілих на ринку праці, та 
надання їм комплексних якісних послуг,
- сприяння та наданню соціальних послуг,  
підтримки та забезпечення робочими місцями 
осіб, що опинилися в складних життєвих 
обставинах,
- сприяння обізнаності з питань працевла-
штування  та започаткування власної   справи  
для осіб, що опинилися в складних життєвих 
обставинах,
- проведення інформаційних заходів з питань 
працевлаштування та підприємницької діяль-
ності для осіб, що опинилися в складних 
життєвих обставинах
- сприяння залучення осіб, що опинилися в 
складних життєвих обставинах до трудової 
реабілітації, підприємницької діяльності та 
започаткування власної справи,
- сприяння у працевлаштуванні та соціальний 
супровід працевлаштованих осіб, що опинилися 
в складних життєвих обставинах
- консультування та супровід здійснення  

підприємницької діяльності осіб, що опинилися 
в складних життєвих обставинах та започат-
кували власну справу.

Завдання 5 - Підтримка організацій громадян-
ського суспільства (ОГС)

Напрямки діяльності:
- навчання та сприяння впровадженню в 
практику діяльності ґендерних підходів та 
просування прав людини  у діяльності 
організацій громадянського суспільства,
-   підтримка та сприяння розвитку громадських 
організацій  та ініціативних груп,
-  проведення інформаційних заходів з питань 
розвитку організацій громадянського сус-
пільства
-  сприяння обізнаності з питань організаційного 
та програмного розвитку організацій грома-
дянського суспільства
- сприяння розвитку організацій громадянського 
суспільства  через програми грантів/
безповоротної фінансової допомоги. 

Пріоритетні напрямки діяльності та завдання організації

Річний звіт 
2017

Пріоритетні напрямки діяльності 
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 Для якісного забезпечення роботи у цих 
напрямках, ми також зосереджуємо свою 
увагу на Організаційному розвитку

удосконалення, покращення та розширення 
послуг організації
розширення цільових груп
сертифікація з управління якістю та сертифіка-
ція тренінгових програм
наближення послуг до клієнток
збільшення незалежності організації
підвищення професійного рівня персоналу
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      Діяльність організації спрямована на 
подолання гендерної дискримінації в Україні, 
зменшення рівня насильства, підвищення 
конкурен-тоздатності жінок на ринку праці та 
просування їх на рівень прийняття рішень в 
Україні. Ми працюємо для того, щоб права 
жодної жінки в Україні не порушувалися.

  

    За час своєї діяльності Центр реалізував понад 
120 різних проектів, надавав безпосередню 
допомогу понад дев’яти  тис. клієнтам, здійснив 
різноманітні соціологічні дослідження, активно 
співпрацював з місцевими органами влади, 
надавав правову, освітню та інформаційну 
допомогу різним цільовим групам.

ГО “Центр Жіночі перспективи” зареєстрований, 
як громадська організація 06 квітня 1998 року.
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“Українська регіональна платформа громадських 
ініціатив”, 2015-2018рр.- Європейський Союз 
Представництво в Україні

Інституційна підтримка організації по боротьбі з 
насильством в сім'ї і діяльності з попередження 
насильства щодо жінок, 2016-2019р.. Sigrid Rausing 
Trust, Великобританія.

«Гендерне програмування, як інструмент до 
забезпечення рівності та захисту прав жінок в 
Україні», 2017-2018 рр - Посольство Норвегії в 
Україні

3-денна зустріч 50 феміністок України 
«Феміністичний інтенсив» 12-16 жовтня 2017 року - 
Фонд Бьолля, Sigrid Rausing Trust

«Сприяння відбудові та сталому розв’язанню 
проблем ВПО та постраждалого від конфлікту 
населення в Україні», 2016-2017рр.- Міжнародна 
Організація з Міграції

«Спільними зусиллями громади і влади - проти 
торгівлі людьми», 2017р.. - Департаменту 
внутрішньої інформаційної політики ЛОДА

«Впровадження Національного механізму взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері 

Проекти 2017 року:

протидії торгівлі людьми, у Львівській області», 
2015-2017рр.. -Міжнародна Організація з Міграції

«Підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді 
Львівської області щодо безпечної міграції та 
працевлаштування», 2017-2018рр.- Міжнародна 
Організація з Міграції

«Зміцнення громадського контролю за 
формуванням, координацією та виконанням 
політики з протидії торгівлі людьми в Україні, та, 
зокрема, у Львівській області», 2016-2017рр. - 
Міжнародна Організація з Міграції

«Розбудова спроможності служб у справах дітей, а 
також персоналу державних дитячих закладів опіки 
і піклування  щодо  ідентифікації дітей, які 
постраждали від торгівлі людьми, та надання їм 
допомоги  в рамках національного механізму 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, у Львівській області», 
2017-2018рр.-Міжнародна Організація з Міграції

Інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми, 
приурочена до Європейського дня боротьби з 
торгівлею людьми- 2017р.. - Департамент 
соціального захисту населення ЛОДА
"Соціальне підприємництво: крок до нового життя", 
2016-2017рр.. -  BEARR
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Завдання 1 – Сприяння забезпеченню 
ґендерної рівності у всіх сферах суспільного 
життя та підтримка жіночого лідерства

Соціально-
орієнтовані 
тренінги— 
гендерна 
рівність

Феміністичний 
інтенсив 
Гендерна 
рівність

10

50

2

1

Кількість тренінгів, в т.ч.:

НДО

інші фахівці 8

кількість 2,3-денних тренінгів

К-сть учасниць
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 Протягом 2015-2017 років Центр “Жіночі 

перспективи” підтримував діяльність новоствореної 

організації “Феміністична майстерня”. У 2017 році 

було підтримано наповнення та функціонування 

інтернет сайту:  Femwork.org 

-         Зроблено 48 публікацій;

-         В якості авторок контенту задіяні виключно 

жінки (10 людей);

-         Кожна публікація має щонайменше 50 

переглядів (максимум – 6700 переглядів);

-         Середня кількість унікальних (!) відвідувачів на 

місяць становить 120 людей;

-         Загалом сайт відвідали > 7 000 разів (більше 

ніж 1000 відвідувань/міс).

Також була сформована база регулярних авторок, 

які мають достатньо навичок, знань та бажання, 

щоб публікуватись на сайті.

 

В публікаціях зачіпались теми критики сучасної 

культури, мистецтва та законодавства, висвітлювався 

унікальний та універсальний жіночий досвід, а 

також були опубліковані матеріали на теми 

психологічного та сексуального здоров’я, 

підліткових проблем. 

 

Заступниця голови Центру "Жіночі перспективи" 

Марта Чумало зробила гендерний аналіз 

всеукраїнського опитування, яке проводилося 

Українським інститутом соціальних досліджень ім. 

Олександра Яременка з 27 вересня по 24 жовтня 

2017 року в 24-х областях України та м. Києві -

 «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених 

осіб: гендерний зріз". Всього було опитано 2002 

респонденти.
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      12-16 жовтня 2017 року у смт.Славськ 

Львівської області відбувся «Феміністичний 

інтенсив». Участь у Фемінтенсиві взяли - 50 

феміністок  з різних регіонів України в тому числі 

15 молодих початкуючих феміністок для їх 

підсилення та кращої  інтеграції у діючий 

феміністичний рух.

    Серед учасниць були представниці ліберального 

фемінізму, радикального, квір-фемінізму, інтер-

секційного, такі, що не відносять себе до жодного 

з напрямків фемінізму. Були як досвідчені відомі 

феміністки, які давно займаються просуванням 

фемінізму в Україні, так і молоді активістки, котрі 

тільки інтегруються у фемінізм. Це був перший 

захід в Україні за багато років, на якому зустрілися 

феміністки різних напрямків і обговорювали різні 

теми. Було проведено понад 20 воркшопів, від-

булися загальні дискусії на теми («Релігійні та 

праві виклики», «Мейнстрімні жіночі організації та 

уразливі групи жінок», «Трансінклюзивний та 

трансексклюзивний фемінізм», «Мілітаризм, війна 

та фемінізм в сучасних українських реаліях» та 

«Шведська модель і декриміналізація».

Феміністичний інтенсив
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Завдання 2 - Протидія насильству щодо жінок та 
домашньому  насильству
Кількість нових клієнток, які прийшли на юридичну 
консультацію вперше у 2017 році - 337.

Результати діяльності 2017

 
85 % юридичних консультацій стосуються різних 
аспектів домашнього насильства або надаються 
жінкам які потерпають чи потерпали від 
домашнього насильства

Кількість 
консультацій, в т.ч.: 1102

Телефонних

Особистих

568

534

6

Кількість складених
документів

Кількість справ

Kількість 
стратегічних справ

Кількість судових 
засідань

420

42

109

18

18

12

Кількість інших дій з представництва інтересів

4

Кількість прийнятих рішень

Кількість прийнятих рішень в нашу користь

Кількість рішень оскаржених - триває розгляд

Припинення представництва 
Через відмову клієнтки від справи

1

Юридичні
консультації

Складання 
процесуальних 

документів

Представництво 
в суді
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Кількість тренінгів,
в т.ч.:

68 

поліція 17 

соц.служби 15 

психологи 1  

20 

жінки-потерпілі 15 

Кількість тренінгів,
в т.ч.:

поліція 

соц.служби 

психологи

учні/студенти 

жінки-потерпілі 

221 

201 

804 

19 

307 

183 
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Кількість нових клієнток, які прийшли на 
психологічну консультацію вперше у 2017 році - 
115.
 
82 % психологічних консультацій стосуються різних 
аспектів домашнього насильства або надаються 
жінкам які потерпають чи потерпали від 
домашнього насильства (серед основних проблем - 
погіршення самооцінки, подолання травматичного 
досвіду та ПТСР, панічні атаки, депресія, 
суїцидальні настрої і т.п. 
Всього протягом року надано 189 психологічних 
консультації. 

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ КЛІЄНТІВ

53 90

Анкета після
консультації

Юридичні консультації Психологічні консультації

Анкета після
консультації

Середня оцінка
Оцінка 5,0 
(за 5 бальною школою) 

87% 92% 

4,844,62
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Тренінг для покращення реагування представників 
ОВС Львівської області на випадки домашнього 
насильства та збільшення захисту жінок та дітей, 
які потерпіли від домашнього насильства.
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Тренінги з попередження насильства в 
дитячому середовищі для учнів 7б та 7в класів 
школи №46, м.Львова
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Тренінг з попередження насильства щодо дітей для 
учнів 8-б класу Львівської загальноосвітньої школи 
№18 у Дитячій бібліотеці-філії №22.

Дитяча бібліотека №9 м.Львова. Тренінг для учнів 
7-го класу Львівської школи № 63. Говорили і 
працювали про (не)справедливість! 
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Кількість тренінгів для представників суб’єктів НМВ 
у Львівській області, в т.ч. прикордонної служби, 
медиків, управлінь соціального захисту, педагогів, 
психологів, поліції, центрів соціальних служб, 
центрів зайнятості, служби у справах дітей, 
представників районних державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування (сільських і 
селищних рада, ОТГ, виконкомів міських рад) в т.ч.:

Соціально–орієнтовані тренінги–протидія торгівля людьми

30

В т.ч.:

Кількість ТОТ

кількість 2,3-денних тренінгів

Кількість учасників, в т.ч.:

поліція

освіта

соц.служби, ЦССМ,

інші фахівці

4

15

716
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Акції/протидії
торгівлі людьми

м.Львів
Пункти перетину кордону: 
Шегині, Краковець, Рава Руська

Кількість учасників (приблизно)

Круглі столи/
протидії торгівлі людьми

Інформаційні кампанії/
протидії торгівлі 

людьми в т.ч. дітьми

Супервізійні зустрічі/
протидії торгівлі 

людьми в т.ч. дітьми

19 ОТГ Львівської області

Кількість учасників, в т.ч.:

м.Львів

Педагоги Шкіл-інтернатів та НРЦ

Кількість учасників, працівників/ць
навчальних закладах:

10000

2

8

123

1

264

14



Річний звіт 
2017Результати діяльності 2017

НМЦО м.Львова ГО «Жіночі перспективи» та ГО 
«Патронус» було проведено тренінг для заступників 
директорів ЗНЗ м.Львова «Торгівля людьми: 
небезпеку видно не одразу». 
Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації,  навчальний 
семінар для представників Державної прикордонної 
служ би України з впровадження механізму 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми, у 
Львівській області. 
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Центр "Жіночі перспективи" у партнерстві з 
департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації у м. Пустомити. Супервізійний 
тренінг для тренерів з впровадження національного 
механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи 
у сфері протидії торгівлі людьми у Львівській 
області, та які найактивніше працювали у напрямку 
протидії торгівлі людьми, а саме: проводили 
навчання з протидії торгівлі людьми для своїх колег 
та активно займалися просвітницькою діяльністю. 

Громадської організації «Центр «Жіночі перспективи», 
м. Пустомити Тренінг для спеціалістів служби у 
справах дітей Пустомитівської районної державної 
адміністрації з впровадження механізму взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми в тому числі  дітьми.
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Круглий стіл в Тростянецькій ОТГ .
З метою підвищення рівня обізнаності представників 

органів місцевого самоврядування, ініціативних груп 

громадян з проблемою торгівлі людьми, засобами 

безпеки, попередження потрапляння в ситуації 

торгівлі людьми, виявлення та надання допомоги 

особам, які постраждали внаслідок торгівлі людьми.
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Сприяння у працевлаштуванні та підприємницькій діяльності 
осіб, що опинилися в складних життєвих  обставинах.

Завдання 4 

Тренінги          9

Кількість учасників 
(ВПО, учасники АТО, вдови загиблих,
люди з інвалідністю, багатодітні), в т.ч.: 190

з них ВПО 150

з них Жінок 113

підготували та захищали свої бізнес-плани 
для отримання гранту на старт-ап. в т.тч.         109

з них ВПО   87

з них Жінок 74
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з них Жінок                                                                   34

було профінансовано здобуття 
додаткових навиків                              

з них ВПО                                                                       10

з них Жінок                                                                   11

були підтримані та надана допомога 
на започаткування бізнесу                                             69

з них ВПО                                                                      58

14



Тренінг 
"Вчимося бізнесу" 
проводився за сприяння 

Управління Економіки 
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підтримки працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених 

осіб та місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових дій та осіб, які належать до вразливих 

категорій населення у Львівській області.

Самозайнятість

Мікропідприємництво

Професійне орієнтування
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Завдання 5 

ОГС (ЄС) ЗАХОДИ: К-сть заходів к-сть учасників учасниць

Тренінги

к-сть 
наданих грантів 

 Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)

11 180 
осіб

в т.ч.
118 

жінок

11
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Субгрантери 2017 Львівська область

џ  Громадська організація “Оберіг Гніздичева”

џ Сокальська РАІ ЛОАІ ВОІ «Союз організацій 

інвалідів України».

џ Громадська організація «Центр громадського 

моніторингу та досліджень»

џ Громадська організація “Агенція розвитку 

Радехівщини”

џ Громадська організація “Старосамбірщина 300"

џ Громадська організація "Агенція місцевого та 

економічного розвитку Кам'янко-бузького  

району”

џ Громадська організація «Центр просвітництва та 

розвитку людини»

џ Громадська організація "Реформи разом»

џ Громадська спілка «Агенція місцевого 

економічного розвитку Яворівщини»

џ Громадська організація «Арекет»

џ Ініціативна група, театр Домус- Денис Федєшов 

(директор) та Наталія Меньшикова (режисер). 

Координувала роботу групи ГМО УМСА
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 Команда експертів з Львова ГО “Центр 
“Жіночі перспективи” разом з експертами з Вінниці, 
Ужгорода, Івано-Франківська, Одеси, Херсону та 
"Європа без бар'єрів" протягом двох місяців збирала 
дані про реалізацію 4-х напрямків реформ.
Було проаналізовано 37 критеріїв, оброблено 
близько 1000 відповідей на запити.
 Публікація містить громадську оцінку нових 
напрямків державної політики, що були запо-
чатковані в рамках візової лібералізації та знайшли 
своє продовження в Угоді про Асоціацію, зокрема 
щодо видачі нових ідентифікаційних документів 
(біометричні паспорти та ID картки), впровадження 
підходу інтегрованого управління кордонами (умови 
перетину кордону, зокрема боротьба з корупцією), 
управління міграцією та політики притулку 
(виконання Закону України «Про зовнішню трудову 
міграцію» та забезпечення прав біженців) і протидії 
дискримінації (виконання Національної стратегії у 
сфері прав людини).
 ГО «Центр «Жіночі перспективи» проводила 
дослідження якості імплементації реформ на 
місцевому рівні  за  напрямками «безпека 
документів», «управління кордонами», «управління 
міграцією» та «протидія дискримінації» у Львівській 
області. 

Дослідження, проведені аналізи, публікації
Аудит реформ: громадський аналіз змін у регіонах після візової лібералізації
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12 активістів та активісток ОГС Львівської області 12 
серпня 2017 року,  отримували знання з підвищення 
організаційної спроможності на тренінгу "Зміцнення 
організаційного розвитку ОГС"  в рамках Проекту 
"Українська регіональна платфома громадських 
ініціатив", за фінансової підтримки ЄС.



Річний звіт 
2017Результати діяльності 2017

ГО «Центр «Жіночі перспективи» проводила дослідження якості імплементації реформ на місцевому 
рівні за напрямками «безпека документів», «управління кордонами», «управління міграцією» та 
«протидія дискримінації» у Львівській області. 

Буклет “Оцінка ризику летальності у випадках домашнього насильства”
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МЕРЕЖА ХАБІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Протягом 2014-2016 рр., ГО “Центр “Жіночі перспективи” мала можливість підвищити рівень 
організаційної спроможності та стала однією серед 8 ОГС,  які зараз виконують функції ХАБів,  
створених за підтримки ПРООН.
Організація оновила Статут, розробила нові внутрішні процедури управління, підвищила рівень 
відкритості та прозорості у звітуванні своїм членам та громадськості, збільшила свій  бюджет у 
3 рази та посилила фінансову стійкість за допомогою створення Ендавменту також зміцнила свої 
позиції, як регіонального лідера, шляхом залучення нових громадських активістів під час 
публічних заходів, тощо.
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 З 2012 року, ГО “Центр “Жіночі 
перспективи” входить до складу Всеукраїнської 
Коаліції з протидії торгівлі людьми, яка налічує 
31 організацію.
 Об'єдналися - заради захисту прав осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми та запо-
бігання торгівлі людьми.

Всеукраїнська Коаліція з протидії торгівлі людьми

Партнерство із владою:
џ впроваджених проектів: адвокація, 

нарощення потенціалу, підвищення 
обізнаності

џ навчання спеціалістів: ідентифікація та 
надання допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми

џ  участь у розробці та прийнятті документів 
національного значення

џ моніторингові звіти
џ Допомога постраждалим:
џ комплексна реінтеграційна допомога 
џ Інформування населення:
џ участь у інформаційних кампаніях і 

заходах
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 У липні 2015 року Громадською організацією 
«Центр «Жіночі перспективи» засноване Соціальне 
підприємство об»єднання громадян «Рукомисли».
 Метою  є створення умов для підвищення  
економічних спроможностей  та фінансової 
незалежності людей в кризових життєвих ситуаціях.
Пріоритетом діяльності підприємства є досягнення 
результатів у сфері соціального захисту, соціальної 
та трудової реабілітації осіб, що перебувають у 
складних життєвих обставинах, шляхом надання їм 
соціальних послуг, підтримки та забезпечення 
робочими місцями, інвестицій у соціально значимі 
проекти та здійснення інших заходів.
 Нашими бенефіціарами є жертви чи 
потенційні жертви торгівлі людьми, потерпілі від 
насильства в сім'ї, внутрішньо переміщені особи, 

Соціальне підприємство «Рукомисли»

демобілізовані із зони проведення АТО, безробітні, 
матері-одиначки тощо.
 Продуктами виробництва підприємства є 
унікальні вироби садово-паркової пластики та 
вироби в техніці батік ( розпис по тканині) та валяння.
Вагомим елементом діяльності соціального 
підприємства є систематичне  проведення навчання 
з отримання та підвищення професійних навичок, 
необхідних для подальшого працевлаштування або 
самозайнятості бенефіціарів.
 У 2017 році було проведено 8 навчальних 
курсів, учасниками яких стали понад 70 осіб.
 3 0%  учасник і в  к урс і в  продовжують 
виготовляти вироби самостійно (самозайнятість). 
Близько 50% учасників підтримують контакти з 
підприємством. Ми надаємо їм консультації з питань 
технік виготовлення виробів, супроводжуємо в 
реалізації проектів та сприяємо у реалізації виробів.
 Також не малозначимим є арт та праце 
терапевтичний ефекти. Зараз в рамках діяльності 
підприємства є систематичні арт терапевтичні сесії, 
що сприяє покращенню психоемоційного стану 
учасниць та учасників курсів.
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 У 2017 році соціальне підприємство брало 
участь у ярмарках, фестивалях, форумах:

-  

 За час роботи було проведено ряд круглих 
столів і зустрічей з питань соціального підпри-
ємництва, де презентувалась діяльність підпри-
ємства, а саме:

  За час діяльності  проект  показав 
позитивний приклад створення та діяльності такого 
виду бізнесу як Соціальне підприємство, 
засновником якого є Громадська організація, що на 
сьогодні є акту-альним в Україні та сприяв 
створенню позитивного іміджу для розвитку 
соціального підприємництва.
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ЗУСТРІЧІ 

23.11.2017 року, в офісі центру, відбулася зустріч із 
координаторкою проектів Посольства Норвегії в 
Україні пані Ліене Абрама. Під час зустрічі ми 
обговорили діяльність організації у напрямку 
захисту жінок від насильства, нові виклики та 
проблеми щодо захисту прав жінок в Україні, а 
також плани по реалізації проекту, спрямованого на 
впровадження ефективної системи розробки та 
моніторингу обласних програм із забезпечення 
гендерної рівності у семи регіонах України, 
підтриманого Посольством Норвегії в Україні.

Заступник голови місії пан Фредрік Артур та Голова 
ГО «Центр «Жіночі перспективи» пані Любов 
Максимович  підписують грантову угоду для 
впровадження проекту у сфері ґендерної рівності та 
захисту прав жінок в Україні.
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ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ 

У рамках проведення Міжнародної 
кампанії «16 днів протидії ґендерному 
насильству» 27 листопада 2017 року 
відбулався прес-конференція з метою 
висвітлення проведення кампанії та 
проблем, пов’язаних із захистом жінок 
від насильства в Україні.



Річний звіт 
2017Результати діяльності 2017

25 листопада 2017року, телеканал НТА відвідав офіс 
нашого центру.

Ми презентували свою роботу у напрямку подолання 
насильства щодо жінок. Інтерв"ю дали Марта Чумало 
та Галина Федькович.
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АКЦІЇ

Акція «ПОДОРОЖУЙ БЕЗПЕЧНО»

 31 липня 2017 року у Львові, в сквері «На 
валах» відбулася Акція «ПОДОРОЖУЙ БЕЗПЕЧНО» до 
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми.

 Генеральна Асамблея ООН у 2013 році 
прийняла резолюцію A / RES / 68/192, проголосивши 
30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею 
людьми і заявивши, що в такий день необхідно 
«підвищувати обізнаність про стан жертв торгівлі 
людьми і заохочувати і захищати їх права».

 Організатори Акції - Громадська організація 
"Центр "Жіночі перспективи" за підтримки та спільно 
із Департаментом соціального захисту населення 
ЛОДА, Представництвом Міжнародної організації з 
міграції в Україні, за фінансової підтримки 
Державного Департаменту США.
 Активну участь в Акції взяли представники 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 
працюють у сфері протидії торгівлі людьми, у 
Львівській області, а саме: Департаменту 
соціального захисту населення ЛОДА, Управління по 
боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми Головного управління Національної поліції у 
Львівській області, Державної міграційної служби 
України у Львівській області, Львівського обласного 
центру зайнятості, Львівських міських центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
Львівського міського та обласного центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міської 
та обласної служб у справах дітей, волонтери 
громадських організацій. 
 За допомогою Акції вдалося привернути уваги 
державних інституцій, засобів масової інформації та 
населення до проблеми торгівлі людьми; львів’яни 
різного віку змогли отримати консультації 
спеціалістів щодо безпечного працевлаштування, 
навчання, подорожей за кордон, можливості 
отримання допомоги в складних життєвих ситуаціях.



Питання, які найчастіше звучали від відвідувачів 
консультативного пункту просто неба: пакет 
документів для працевлаштування в країнах 
Євросоюзу, можливості оформлення закордонного 
паспорту нового зразка; правила подорожування за 
кордон для дітей; допомога у складних ситуаціях, 
коли малолітня дитина залишається з бабусею чи 
іншими родичами, а батьки є трудовими мігрантами 
тощо.
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 18 жовтня у Європейський день боротьби з 
торгівлею людьми спільно із  Департамент 
соціального захисту населення Львівської ОДА, 
представниками Яворівська районна державна 
адміністрація, представниками Новояворівського 
ВПУ та Рава-Руського професійного ліцею, а також 
Оксана Санагурська, Христина Кіт, Тетяна Косторна, 
Олена Кальбус проводили інформаційну акцію на 
пропускних пунктах "Краковець" та "Рава-Руська".
 Люди цікавилися правилами безпечної 
подорожі та безпечного працевлаштування, інфор-
мацією про органи та служби, які надають допомогу, а 
також розповідали власні історії пов'язані з прац-
евлаштуванням за кордоном.
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Європейський день боротьби з торгівлею людьми
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 Україна приєдналась до міжнародної 
кампанії у 2000 році, а вже у 2001 ця акція 
вийшла на загальноукраїнський рівень.
 Мета акції в Україні – привернути увагу 
громадськості до насильства щодо жінок та 

Міжнародна кампанія
«16 ДНІВ ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛЬСТВУ»
У Львівській області

домашнього насильства, а також активізувати 
діяльність громадських об’єднань та державних 
установ з метою протистояння насильству, 
захисту прав жінок в Україні та формування 
ненасильницької ідеології в суспільстві.
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 Львів - одне з перших міст України, яке 
приєдналось до міжнародної кампанії «16 днів 
протидії ґендерному насильству» у 2000 році. З 
цього часу сімнадцятий рік поспіль в рамках 
кампанії ГО “Центр «Жіночі перспективи» бере 
участь у Міжнародній кампанії “16 днів протидії 
гендерного насильства”.
 Розірви коло насильства! "Флешмоб міст" 
24.11.2017р., м.Львів, Всесвітня кампанія 16  
Днів активізму проти ґендерно обумовленого 
насильства в Україні, яка проходила одночасно у 
16 містах України.
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 У рамках Міжнародної акції "16 днів 
подолання гендерно обумовленого насильства" 
за підтримки UNDP Ukraine / ПРООН в Україні 
незалежний театр Theatrum Domus зіграв чудову 
виставу "Метелики вільні" за п'єсою Леонардо 
Герша.
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Європейський Союз 

Трастовий Фонд Сігрід 1347,47

Mіжнародна організація з міграції 911,05

Міжнародна Фінансова Корпорація 385,10

Міський та обласний центри
 зайнятості

3,20

Департаменти ЛОДА 25,82

Фонд ім. Бьоля 139,99

Благодійні  внески 47,10

Посольство Королівства Норвегія у Києві 1005,42

Пасивні доходи 818,45

Всього 9356,96
тис. грн.

4673,37
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Програмна діяльність 12877,14

Семінари,тренінги,
круглі столи, конференції,акції

2142,75

Фонд оплати праці 759,04

Відрядження 7,64

Друк, роздаткові матеріали 95,97

ТВ-програми 8,67

Канцтовари для проектів 51,94

Гонорари тренерів 784,49

Юридичні послуги 163,40

Послуги психолога 13,47

тис. грн.



Написання і редагування статей,
дослідження

64,90

Інші витрати 82,96

Витрати партнерів 7613,88

Витрати субгрантерів 1088,03

Операційна діяльність 51,25

Адміністративні витрати 323,04

Всього 13251,44

тис. грн.
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Адреса
79070 , Україна , Львів,

просп. Червоної Калини 36.
Торгівельний центр “Шувар”, офіс 315.

Телефони
(032) 295-50-60
(067) 67-407-70

Електронна пошта
women@women.lviv.ua

www.women.lviv.ua

Більше фотографій та інформації про діяльність, можна переглянути:
 

Центр "Жіночі перспективи"
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