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

• Сприяння забезпеченню ґендерної рівності у всіх сферах суспільного життя та 
підтримка жіночого лідерства

• Протидія насильству щодо жінок та домашньому насильству
• Протидія торгівлі людьми
• Сприяння у працевлаштуванні та підприємницькій діяльності осіб, що 

опинилися в складних життєвих обставинах
• Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)



Проекти 2018 року

• «Українська регіональна платформа громадських 
ініціатив», 2015-2018 рр. – Європейський Союз, 
представництво в Україні

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

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

• «Гендерна рівність та захист прав людини, що стосуються 
жінок, в Україні» , 2017-2018 рр. – Міністерство 
Закордонних Справ Норвегії

• «Створення та інституційний розвиток мережі Громадських 
організацій ХАБів» в контексті Проекту «Громадянське 
суспільство задля розвитку демократії та прав людини в 
Україні», 2018-2019 рр. – Благодійна організація 
«Благодійний фонд «Центр громадських ініціатив», 
ПРООН.

• «Здійснення громадського контролю за виконанням 
політики протидії торгівлі людьми у Львівській області», 
2018 р. – Міжнародна Організація з Міграції, 
представництва в Україні.

• «Регіональні ініціативи для збільшення представництва 
жінок в судах та органах судової влади», 2018 р. – USAID 
«Нове Правосуддя»

• «Сприяння різноманітності та інклюзивності всередині 
феміністичного руху в Україні» , 2018-2019рр. – Фундація 
«Інститут Відкритого Суспільства»

• «Партнерство «Відкритий Уряд» - кроки назустріч 
співпраці», 2018 р. – Програми розвитку Організацій 
Об’єднаних Націй (ПРООН)

• «Торгівля людьми – небезпеку видно не одразу», 2018 р. –
Департамент соціального захисту населення Львівської 
обласної державної адміністрації

• «Підвищення залученості жінок у місцевий економічний 
розвиток – запорука успішного розвитку міста», 2018-
2019рр. – Всеукраїнська асоціація органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України»

• «Впровадження національного механізму взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, в тому числі дітьми, у Львівській області», 2018-
2020 рр. – Міжнародна Організація з Міграції, 
представництва в Україні.
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Сприяння забезпеченню ґендерної рівності у всіх сферах суспільного життя 
та підтримка жіночого лідерства
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ
ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ПРАВ ЖІНОК
✓ Були розроблені рекомендації щодо нового
Національного плану дій з приводу Резолюції Ради
Безпеки ООН № 1325
✓ Круглий стіл «Інструменти забезпечення гендерної
рівності у світі і в Україні», у якому взяли участь 169
осіб: представників регіональних департаментів
соціальної політики державних адміністрацій, центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
правоохоронних органів, громадських організацій,
засобів масової інформації.
✓ Тренінги «Планування місцевих програм та планів
для гендерної рівності в регіоні», у яких взяла участь
151 особа.
✓ Були розроблені проекти документів щодо гендерної
рівності у Львівській, Рівненській, Вінницькій,
Чернівецькій областях.
✓ Закриття Національної конференції «Локалізація
міжнародних зобов’язань України щодо гендерної
рівності та прав жінок на місцевому рівні». Під час
заходу, у якому взяли участь 48 осіб, було прийнято
Резолюцію Національної конференції, яка включає
розроблені в її ході рекомендації.
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ПРОГРАМА МІНІ-ГРАНТІВ

1 серпня 2018 року Центр «Жіночі перспективи» оголосив
конкурс міні-грантів для жіночих громадських організацій
та ініціативних груп. Метою було збільшення солідарності,
врахування потреб різних цільових груп жінок у своїй
діяльності та привернення уваги громадськості до
дискримінації жінок.

Всього було отримано 263 заявок на грант. Комітет із
надання грантів, до якого увійшли 3 експерти з різних
регіонів України, відібрав та рекомендував підтримати 10
пропозицій проектів: від 9 громадських організацій та 1
ініціативної групи. Реалізація всіх проектів розпочалася 1
січня 2019 року і тривала до 31 червня 2019 року.

ТРЕНІНГИ НА ТЕМУ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Всього було проведено 17 тренінгів на тему запобігання
гендерно зумовленому насильству (домашньому
насильству, сексуальному насильству), прав дітей та
запобігання насильству серед дітей та молоді. У них взяли
участь 261 дитина.
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ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ СЕРЕД
ФЕМІНІСТИЧНИХ РУХІВ В УКРАЇНІ, ПОСИЛЕННЯ ІТ-ФЕМІНІЗМУ
ТА ІНШІ ЗАХОДИ

ФЕМІНІСТИЧНИЙ ІНТЕНСИВ II (Школа на тему фемінізму та прав
жінок). Захід було проведено протягом 24-26 жовтня 2018 року у
м. Славське, Львівська область – за підтримки The Sigrid Rausing
Trust та Open Society Foundation.

У заході взяли участь як досвідчені феміністки, так і молоді
активістки, які тільки починають інтегруватися у фемінізм.
Обговорювали виклики, які стоять перед фемінізмом – у тому
числі з боку праворадикальних та релігійних груп. Були
розроблені стратегії спільних акцій з адвокації, сплановано захід
проти антигендерних ініціатив «Всі разом» та спільні акції в
рамках 16 днів проти гендерно зумовленого насильства.

Співорганізація FEMENCAMP (Феміністичного табору) для
студентів-дівчат, ініційована ГО «ВІСЬ». Захід відбувся 17-23
липня 2018 року у с. Буші Вінницької області; у ньому взяли
участь 32 молоді жінки-студентки з 13 регіонів України.

Були проведені тренінги, воркшопи, лекції та майстер-класи.
Учасниці розробили концепції та робочі плани проектів у своїх
спільнотах, презентували їх та отримали зворотній зв'язок від
тренерів та їхніх колег.
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РЕГІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВА ЖІНОК У СУДАХ

Було розроблено та впроваджено навчальну програму для жінок-
суддів та адвокаток, спрямовану на покращення особистих та
професійних навичок та вдосконалення їх знань щодо гендерної
рівності.

Програма складалася з трьох сесій (кожна сесія тривала 2 дні):
✓ 22-23 червня 2018 р. – Психологічні аспекти збалансування
важливих сфер життя (особистого, сімейного, професійного) – 29
учасниць;
✓ 20-21 липня 2018 р. – Спілкування у професійному оточенні (зі
сторонами судового процесу, колегами, медіа) – 22 учасниці;
✓ 10-11 серпня 2018 року – Лідерство (планування кар'єри,
наставництво тощо) – 25 учасниць.

За результатами сесій були розроблені методичні матеріали щодо
трьох навчальних модулів, які були передані Національній школі
суддів України.

 27-28 листопада 2018 р. було проведено тренінг «Психологічні
аспекти збалансування важливих сфер життя» для тренерів
Львівського відділення Національної школи суддів України.
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Комунікаційні події

13 липня 2018 року – відбулася Комунікаційна зустріч
«Професійна етика та виклики для жінок в юридичній
професії» з юристами Рівного та Рівненської області, у
Рівному (16 учасників).

31 липня 2018 року – комунікаційна зустріч / тренінг
«Жіноче лідерство та професійна ефективність» для
голів та заступників голів судів Львівської області (23
учасники).

Окрім цього, комунікаційні зустрічі «Жіноче лідерство
та професійна ефективність» відбулися в
Закарпатській області (16 учасників); в Івано-
Франківську (14 учасників); у Львові (35 учасників) та у
Чернівецькій області (14 учасників).
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ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ

8 березня – Міжнародний жіночий день

08.03.2018 року відбувся мітинг «Права жінок – права людини»
біля будівлі міської ради у Львові.

Подія отримала широкий розголос та висвітлення у ЗМІ – понад
40 публікацій у друкованих медіа та соціальних мережах, 3
відеозаписи, розміщені на YouTube, радіопередачі на Радіо
Свобода; Українське радіо Львів тощо.

Кампанія 16 днів проти гендерно зумовленого насильства

У 2018 році ми переклали українською мовою навчальний
мультфільм «Згода на чай» який підтримує культуру згоди на
секс та пояснює нове законодавство щодо зґвалтування та
сексуального насильства, яке набуло чинності в січні 2019 року.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=pVIs7h95GFQ

Також ми переклали на українську мову мультфільм «Згода для
дітей»: https://www.youtube.com/watch?v=89IJADyjlmQ

Окрім цього, в рамках Кампанії 16 днів проти насильства ми
організували 4 відкриті лекції про культуру згоди та сексуальну
безпеку для дітей.



Річний звіт 2018

В рамках Кампанії 16 днів проти насильства ми
організували 4 відкриті лекції про культуру згоди та
сексуальну безпеку для дітей.

Ми переклали українською мовою навчальний 
мультфільм «Згода на чай»

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=pVIs7h95GFQ

А також переклали українською мовою мультфільм 
«Згода для дітей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=89IJADyjlmQ



Протидія насильству щодо жінок та домашньому насильству
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ЮРИДИЧНІ КОНСТУЛЬТАЦІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ,
СТРАТЕГІЧНІ СПРАВИ

✓ 814 юридичних консультацій, включаючи: 381 очних
консультацій, 433 телефонних консультації, 197
консультації для жінок, які прийшли в організацію
вперше
✓ 91% юридичних консультацій були надані жінкам,
що постраждали від домашнього насильства.
✓ Адвокатки Центру представили 42 жінки – жертви
домашнього насильства у судах. Всього відбулося 124
судові засідання. Більшість справ стосувалися
адміністративної відповідальності за домашнє
насильство, обмежувальних приписів, завдання
тілесних ушкоджень, відшкодування моральної
шкоди, поділ майна подружжя, участь у вихованні
дітей.
✓Особлива увага приділялася справам про
обмежувальні приписи: всього було видано 4
обмежувальні приписи, яким кривднику було
заборонено залишатися у місці спільного проживання
з жінкою та дітьми.
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ПСИХОЛОГІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ

✓ Всього було проведено 205 психологічних
консультацій та психотерапевтичних сесій для жінок, які
постраждали від домашнього насильства (з приводу
депресії, тривожних розладів, панічних атак,
посттравматичного стресового розладу тощо). Клієнтки
заповнюють анонімні анкети після кожної консультації.
Відповідно до них рівень задоволеності психологічними
послугами - 4,9 з 5.
✓ Було проведено 5 навчальних програм «Психологічні
аспекти домашнього насильства та мобілізація
внутрішніх ресурсів для боротьби з насильством» для 57
жінок.

ТРЕНІНГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЖЕРТВ
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ

Всього було проведено 47 тренінгів для відповідальних
суб’єктів щодо забезпечення прав жертв домашнього
насильства та впровадження нового законодавства в цій
сфері, яке вступило в силу в 2018 році:
✓ 35 тренінгів – для представників правоохоронних
органів (слідчих, патрульної поліції, дільничних офіцерів
поліції) у Львові та у сільській місцевості Львівської
області – взяли участь 665 осіб.
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✓ 8 тренінгів – для представників органів, що
займаються захистом прав дітей, вчителів у школах та
викладачів вищих навчальних закладів – 125 осіб
✓ 4 тренінги – для студентів – 63 особи
✓ 1 тренінг – для адвокатів Центрів безоплатної
правової допомоги - 23 особи

Окрім цього, ми модерували телеконференції для
установ, які працюють з жертвами домашнього
насильства на тему «Як реагувати на випадки
домашнього насильства у комплексний спосіб» (21
травня 2018 року та 24 травня 2018 року).

Також ми взяли участь та модерували панельну
дискусію «Ефективна взаємодія та співпраця
державних установ та громадськості з метою
ефективного захисту порушених прав та законних
інтересів дітей та осіб, які постраждали від
домашнього насильства» (2 квітня 2018 року).
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Адвокатка Галина Федькович взяла участь у міжнародних
дискусіях щодо Стамбульської конвенції і представила
імплементацію рішень ЄСПЛ на національному рівні у
справах про домашнє насильство. Дискусії відбулися 16-
20 жовтня 2018 року у м. Тбілісі, Грузія в рамках Академії
юридичного навчання щодо прав жінок.

У 2018 році ми оновили наші інформаційні матеріали
відповідно до нового законодавства по домашньому
насильству: буклет «Насильство в сім'ї: куди піти?»,
брошура «Домашнє насильство: можливості вирішення
проблеми».



Протидія торгівлі людьми

В рамках проекту «Небезпеку видно не одразу»,
Департаменту внутрішньої інформаційної політики
ЛОДА:

 Було створено 3 аудіоролики «Небезпеку видно не
одразу» з протидії торгівлі людьми для незрячих

 Здійснено оновлений друк комплекту коміксів «Твоє
життя – твій вибір» (наклад 100 прим.)

 27.11.2018 р. проведений навчально-методичний
семінар для представників шкіл-інтернатів
Львівської області з метою презентації створених в
проекті інформаційно-просвітницьких матеріалів та
проведення навчання щодо їх використання у
інформаційних заходах, у навчально-виховних
закладах (23 особи)

 Усі навчальні матеріали спрямовані на доступне
інформування дітей та підлітків про небезпечні
ситуації, що можуть призвести до потрапляння в
ситуації трудової, сексуальної експлуатації,
використання у жебрацтві або злочинній діяльності.
Матеріали складені таким чином, що ними зможуть
користуватися незрячі особи; їх зможуть застосувати
в роботі педагоги і психологи, котрі працюють з
дітьми з інвалідністю
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Протягом жовтня-грудня 2018 року у навчально-виховних
закладах було проведено 7 інформаційно-просвітницьких
заходів для дітей та педагогів і психологів:

 16.10.18 – тренінг для учнів СЗШ № 84 м. Львова, з
використанням комплекту коміксів «Твоє життя – твій вибір»,
20 осіб.

 17.10.18 – тренінг для учнів СЗШ 73 № м. Львова, з
використанням комплекту коміксів «Твоє життя – твій вибір»,
18 осіб.

 23.10.18 – тренінг для старшокласників школи № 4 м.
Борислава, з використанням комплекту коміксів «Твоє життя
– твій вибір». (18 учнів, 7 психологів освітніх установ м.
Борислава);

 30.11.18 – міні-тренінг для дітей, які перебувають у притулку
Служби у справах дітей ЛОДА, з використанням комплекту
коміксів «Твоє життя – твій вибір» (8 осіб);

 03.12.18 – міні-тренінг для дітей – учениць Винниківської
санаторної школи-інтернату, на базі дитячої бібліотеки м.
Винники-Львів, з використанням комплекту коміксів «Твоє
життя – твій вибір». (21 особа)

 03.12.18 – тренінг для учнів та педагогів Львівської школи-
інтернату для незрячих дітей, з використанням аудіороликів
«Небезпеку видно не одразу» (16 осіб).



Річний звіт 2018

 05.12.18 – тренінг для учнів та педагогів
Руднянської середньої школи та Лівчицької
школи-інтернату на базі Руднянської середньої
школи, з використанням аудіороликів
«Небезпеку видно не одразу» та використанням
комплекту коміксів «Твоє життя – твій вибір». (25
осіб)

 06.12.18 – тренінг для старшокласників (10-й клас
СЗШ № 5) та психологів м. Новий Розділ з
використанням комплекту коміксів «Твоє життя –
твій вибір». (19 осіб)

 Таким чином, заходами з протидії торгівлі
людьми в проекті «Небезпеку видно не одразу»
було охоплено 158 осіб.

 Події проекту висвітлювались на сайті ЛОДА
(https://loda.gov.ua/news?id=41320) та сторінці
Фейсбук ГО «Центр «Жіночі перспективи» в
рамках Акції «16 днів проти насильства».

https://loda.gov.ua/news?id=41320
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В рамках проектів за підтримки Міжнародної організації з
міграції

Протягом 2018 року було проведено 20 робочих зустрічей з
органами місцевого самоврядування (6 міст обласного
значення та 14 ОТГ) з організації роботи щодо попередження
торгівлі людьми, виявлення та надання допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми, за участю 260 осіб –
представників виконавчих комітетів ОТГ та МР у Львівській
області, в т. ч. голів та заступників голів ОМС, медиків, педагогів,
шкільних психологів, поліції, фахівців з соціальної роботи;
 13.12.18 р. було проведено інтерактивний семінар для

підвищення кваліфікації осіб, уповноважених до складання
пакету документів на отримання статусу ОПТЛ в РДА області
(24 особи).

 Спільно з органами державної влади у Львівській області та
правоохоронними органами було виявлено 11 осіб, які
постраждали від торгівлі людьми; з них 4 особи отримали
додатково допомогу від МОМ;

 Було проведено 2 акції з протидії торгівлі людьми 18 жовтня
та 2-10 грудня 2018 року. В Акціях взяли участь більше 200
представників органів державної виконавчої влади, близько
50 волонтерів. Під час проведення акцій інформацію з
протидії торгівлі людьми отримало близько 25 000 осіб.
Проект було реалізовано за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Норвегії, USAID,
Міністерства закордонних справ Канади, МОМ.
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Висновки моніторингу діяльності СНМВ у Львівській області:

Досягненнями в роботі Національного механізму взаємодії суб’єктів,
які здійснюють діяльність у сфері протидії торгівлі людьми, у
Львівській області, згідно проведеного моніторингу, можна вважати:
 Координаційні ради були створені і функціонують, розглядаючи

актуальні питання протидії торгівлі людьми у більшості РДА та
МР – 72%.

 Наявна практика проведення нарад Суб’єктів НМВ в районах та
містах з приводу прийняття рішень щодо практичних дій:
надання допомоги постраждалим особам, проведення
інформаційних акцій тощо.

 З’явилась практика проведення навчань спеціалістів, які
здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, на
місцях (Самбірська РДА, Червоноградська МР).

 Серед згаданих заходів у 80% було проведення Акцій до
Всесвітнього Дня протидії торгівлі людьми та Європейського Дня
боротьби з торгівлею людьми.

 На офіційних сайтах РДА та МР з’являлися повідомлення про
заходи, проведені в області та країні.

 Пріоритетними категоріями населення, які були охоплені
інформаційно-просвітницькими заходами, є діти, учнівська та
студентська молодь, безробітні особи, сім’ї та особи в складних
життєвих обставинах.

 У 90% РДА та МР були сформовані плани заходів з протидії
торгівлі людьми на 2018 рік.

 Фінансування заходів з протидії торгівлі людьми на 2018 р. було
заплановане МР Борислава, Львова, Радехівською, Турківською
та Яворівською РДА;
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30.07.2018 року було організовано та проведено спільно з
Суб’єктами НМВ у Львівській області Акцію до Всесвітнього Дня
протидії торгівлі людьми.
В організації та проведенні взяли участь 14 осіб – представників
державної влади області, 22 волонтери і волонтерки, в т. ч. 10
офіцерів патрульної поліції Львова, пластуни, волонтерки з Італії,
представники та представниці інших громадських організацій
Львівщини.

«Лабіринтом можливостей» пройшли з 12-ої до 16-ої год 88
громадян. Дві третини їх приймали хоча б одну ризиковану
пропозицію, або робили помилки у вправі «Валіза», що свідчить
про необхідність проведення інформаційно-просвітницьких
заходів в області.
О 12.00 год. відбулася прес-конференція, радше, прес-тур
організаторів із ЗМІ. Виступили заступниця голови ЛОДА Оксана
Стоколос-Вороняк, директор ДСЗН ЛОДА Наталія Кузяк та усі
Суб’єкти НМВ у Львівській області.
Під час акції волонтери та партнери розповсюдили близько 300
примірників інформаційних матеріалів.
Була надана консультація особі, яка повідомила про члена
родини, який, на її думку, потрапив у трудову експлуатацію.
За оціночними даними, принаймні 300 000 львів’ян отримали
інформацію про подію та проблему торгівлі людьми.



Сприяння у працевлаштуванні та підприємницькій діяльності осіб, що опинилися в складних
життєвих обставинах
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Було проведено 6-ти денний тренінг для жінок з
основ підприємницької діяльності, в якому взяли
участь 15 жінок.

Учасниці тренінгу вчилися складати бізнес-план своєї
підприємницької ідеї, вивчали сучасні підходи в
маркетингу, знаходили точку беззбитковості,
прораховували початкові та поточні витрати свого
бізнесу, та сформували бізнес-модель своєї
майбутньої справи.

Також було проведено 4 дводенні тренінги для
вчителів ЗОСШ м. Львова з питань викладання
дисципліни «Підприємницька діяльність» для учнів
старших класів.

У навчальних заходах усього взяли участь 170 осіб
(147 жінок та 23 чоловіки).
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Було проведено три зустрічі «На каву з успішною жінкою» та
Дискусія «Переваги власного бізнесу та як долати перешкоди»,
у яких загалом взяли участь 124 жінки.

Учасницями зустрічей «На каву з успішною жінкою» були
жінки-підприємиці Львова:
Руслана Римарська - виготовлення безглютенового печива;
Мар’яна Рибай - пошиття сорочок;
Юлія Жишко - виробництво енергозберігаючих матеріалів,
краща жінка-підпримець Львівщини 2018.
Наталія Карпенчук-Конопацька, голова Комітету з питань
розвитку жіночого підприємництва Львівської торгово-
промислової палати.

Учасниці тренінгу не тільки здобули необхідні знання для
започаткування власної справи, а змогли надихнутися та ще
більше наснажитися від успішних жінок-підприємиць Львова.
Вони отримали корисну та практичну інформації від жінок, що
проживають з ними в одному місті, але не бояться ризикувати,
брати на себе відповідальність та впроваджувати свої мрії у
життя.

Також було проведено два триденні тренінги з жіночого
лідерства, в яких взяли участь 32 жінки.

Учасниці здобули навики з лідерства та підвищення залученості
до прийняття рішень органами місцевого самоврядування.
Учасницями тренінгів були молоді жінки та жінки старшої
вікової групи, які хочуть займати більш активну позицію в
професійній діяльності та суспільному житті.
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Було проведено зустріч «На каву з успішною жінкою» з
уповноваженою КМУ з ґендерної рівності – Катериною
Левченко. Участь у дискусії взяла 41 жінка.

Також було проведено 4 тематичні дискусії на теми
жіночого лідерства, гендерної рівності з студентською
молоддю Університету ім. І. Франка, Львівської Аграрної
Академії, НУ «Львівська Політехніка».

Під час реалізації проекту були налагоджені стосунки з ГО
«Молода дипломатія» членами якої є студентки НУ ім. І.
Франка, які в майбутньому будуть фахівчинями з питань
дипломатії та міжнародної економічної діяльності.

Результатом діяльності у напрямку «На каву з успішною
жінкою» була запропонована співпраця між ГО Центр
«Жіночі перспективи» та жіночим комітетом при Торгово-
промисловій палаті у Львівській області з метою
поширення досвіду проекту на малі міста у Львівській
області.
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В рамках ініціативи вперше був розроблений та
презентований Гендерний портрет міста
Львова.

Ознайомитися можна за посиланням:
http://www.women.lviv.ua/wp-
content/uploads/2019/02/Gendernyj-portret-m.-
Lvova-.pdf

Порівняльне дослідження було оформлено у
візуальну інфо-графіку для спрощеного та
широкого сприйняття громадськістю. Не
зважаючи на те, що Головне управління
статистики у Львівській області вже вкотре
формує ґендерний портрет Львівської області,
ми зіштовхнулися з браком належної
інформації саме по місту Львову.

http://www.women.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/02/Gendernyj-portret-m.-Lvova-.pdf


Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)

Річний звіт 2018

У червні 2018 р. було проведено тренінг
«Партисипативний підхід у розвитку спільнот:
методи та інструменти» для 24 представників
громадських організацій, які мають різні напрямки
діяльності з різних областей України.

Проведено 2 тренінги з «Застосування підходу, що
заснований на правах людини у діяльності ОГС», в
яких взяли участь 29 осіб ( в т. ч. 18 жінок).

Семінар «Інструменти мобілізації громади для
підвищення участі жінок у прийнятті рішень на
місцевому рівні», в якому взяли участь 18 учасниць.

У 2018 працівницями організації надано понад 35
консультацій для представників різних ОГС.
Консультації стосувалися як питань оргрозвитку
організації, місії, питань стратегічного планування,
питань гендерного підходу до написання проектів,
фінансового менеджменту, підготовки та подання
проектів міжнародним донорам та місцевим
органам влади.
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ІІ-ий Всеукраїнський Форум громадських організацій
в межах Проекту Європейського Союзу «Українська
регіональна платформа громадянських ініціатив».

Форум, під назвою «Партнерство і порозуміння задля
активного та відповідального громадянського
суспільства» було організовано ГО Центр «Жіночі
перспективи», яка адмініструє Проект.

Партнерами Проекту були провідні громадські
організації Чернігівської, Рівненської, Кіровоградської,
Херсонської, Донецької, Дніпропетровської,
Закарпатської та Львівської областей, одним із
напрямків діяльності яких є сприяння розвитку
громадянського суспільства.

Понад 100 осіб – експертів та експерток, громадських
активістів/ок із 15 областей України упродовж двох
днів навчались, обмінювались досвідом та
обговорювали нові завдання і нові виклики для
громадянського суспільства в Україні.
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Також під час Форуму відбулися
майстер-класи з питань:
 успішної адвокації
 фінансової сталості
 вирішення та трансформації

конфліктів
 комунікативної стратегії
 побудови регіональних мереж тощо
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«Партнерство «Відкритий Уряд» – кроки
назустріч співпраці» в контексті Проекту
«Прозорість і доброчесність публічного
сектору».

Було проведено і записано інтерв’ю з
експертами Ініціативи ПВУ: Наталею
Окшою, заступницею директора
департаменту інформації та комунікації з
громадськістю, завідуючою відділом
Секретаріату Кабінету Міністрів України, та
Оленою Урсу, керівницею проекту зі
сприяння розвитку громадянського
суспільства Програми розвитку ООН.

Статті інтерв’ю з експертками були
оприлюднені на понад 10 ресурсах з
охопленням понад 5 тисяч осіб.

«Партнерство «Відкритий Уряд» – кроки назустріч
співпраці» в контексті Проекту «Прозорість і
доброчесність публічного сектору».
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Було проведено семінари у 6 областях, в
яких взяли участь 139 осіб, представників
громадських організацій, місцевого
самоврядування, ЗМІ.

06 вересня проведено Форум «Ініціатива
«Партнерство «Відкритий Уряд» – у Львові.
У Форумі взяли участь 82 особи з шести
областей України: Закарпатської,
Волинської, Хмельницької, Львівської,
Тернопільської, Івано-Франківської.
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Підготовано та поширено два відеоролики про 
досягнення Ініціативи ПВУ у Волинській і Хмельницькій 
та Львівській і Закарпатській областях.

https://www.facebook.com/CSOhubsUA/videos/233847017280182/

https://www.facebook.com/CSOhubsUA/videos/326092981470089/

«Партнерство «Відкритий Уряд» - кроки назустріч співпраці» в 
контексті Проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору». 

https://www.facebook.com/CSOhubsUA/videos/233847017280182/
https://www.facebook.com/CSOhubsUA/videos/326092981470089/
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Фінансова звітність

НАДХОДЖЕННЯ (тис. грн) 2018 рік

Міжнародна організація з Міграції 386,2

ПРООН 588,6

Центр зайнятості 24,5

ІСАР Єднання 20,4

Департамент соціального захисту населення

ЛОДА
7,2

Фундація «Інститут Відкритого Суспільства» 1634,3

Кіномікс Інтернешнл Інк., USAID 599,9

Sigrid Trust Fund 1511,2

Доброчинні пожертви 11,3

ОБСЄ 56,5

ВАОМС «Асоціація міст України» 53

Пасивні доходи 73,5

Всього (тис. грн) 4966,6

ВИТРАТИ  (тис. грн) 2018 рік

Програмна діяльність 5250,7

Тренінги, семінари, круглі столи, 
конференції, консультації

1903,1

Заробітна плата проекту 977,9

Витрати на відрядження 76,9

Друк та видавництво матеріалів 107

Витратні матеріали для навчальних
програм

162,2

Тренери (гонорар) 843

ТВ-програма 47,1

Купівля та ремонт основних засобів 198,3

Витрати партнерів та субгрантів 221,3

Гонорари експертів 423,4

Перевірка проектів 290,5

Операціна діяльність 110,4

Адміністративні витрати 342,5

Всього (тис. грн) 5703,6
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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

Центр "Жіночі перспективи"

mailto:women@women.lviv.ua
http://www.women.lviv.ua/

