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РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК 

діяльності Запорізького благодійного фонду   

«Єдність» за майбутнє»  

 

Стратегічний напрямок: Просування гендерної рівності  

та захист прав жінок 

 
 

Проект «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним 

стереотипам» у партнерстві з НДІ  
 

Результати: 

1. В Запорізькій області активно працює мережа з 25 жіночих груп щодо впровадження 

гендерної політики та реалізації гендерних ініціатив.  

                                       
2. Надано 110 консультацій жіночим групам щодо реалізації гендерних ініціатив та 

впровадження гендерної політики. 

3. За сприяння та консультативної підтримки реалізовано 107 гендерних ініціатив 25 

жіночими групами. 

4. 53 жінки депутатки місцевих рад підвищили свій рівень знань щодо впровадження 

гендерної політики та реалізації гендерних ініціатив. 
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5. Посилено мережування між 139 представницями 25 жіночими групами в Запорізькій 

області шляхом проведення 9 заходів (тренінги, зустрічі з обміну досвідом) 

6. Надано 110 консультацій жіночим групам щодо реалізації гендерних ініціатив та 

впровадження гендерної політики. 

7. Організовано обмін досвідом для 86 представниць жіночих груп щодо реалізації гендерних 

ініціатив у громадах. 

8. Опубліковано 96 матеріалів у ЗМІ: телепередачі, радіопередачі, сюжети в новинах, статті.  

   
9. Розроблено, видано та поширено у громадах 4 000 екземплярів інформаційних флаєрів 

щодо діяльності жіночих груп щодо впровадження гендерної рівності, захисту прав жінок. 

 

Фінансування: 579 787,56 грн (24 991 USD) 

 

 

 

 

Проект «Просування порядку денного «Жінки, Мир, Безпека» шляхом 

локалізації та імплементації Національного плану дій з виконання Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 у Східній Україні» у партнерстві з ООН Жінки. 
 

Результати: 

1. Підвищено рівень знань щодо прав людини, Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека» 207 осіб (198 жінок та 9 чоловіків) представників влади, жінок-депутаток, 

громадських активісток 17 громад та регіональної влади 3апорізької, Донецької та 

Луганської областей на 9 тренінгах (6 тренінгів провела тренерка – директорка Глобальної 

мережі жінок-миротвориць Мавік Кабрера Баллеза). 

 

 
 

2. Проведено якісне дослідження шляхом фокус-груп щодо проблем, з якими стикаються 

жінки у громадах щодо безпеки в громадах, захисту жінок і дівчат, відновлення після 

конфлікту, участі жінок у прийнятті рішень в 17 громадах (5 громад у Запорізькій області, 

6 громад у Луганській області, 6 громад у Донецькій областях). 
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3. Організовано обмін досвідом для 12 осіб (6 жінок, 6 чоловіків) керівництва громад 

Запорізької, Донецької, Луганської областей шляхом участі в міжнародній конференції 

«Процес локалізації Національного плану дій Грузії на виконання Резолюцій Ради Безпеки 

ООН «Жінки, мир, безпека» на  2018 – 2020 роки та вивчення досвіду щодо локалізації 

1325. 

                   
 

4. У всіх 17 місцевих радах затверджені уповноважені особи з питань забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок на рівні заступника голови ради, які займаються координацією 

гендерної політики в своїх громадах. 

5. У всіх 17 місцевих радах (5 громад у Запорізькій області, 6 громад у Луганській області, 6 

громад у Донецькій областях) прийняті місцеві плани дій на виконання Резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 

 

Фінансування: 1 887 828, 08 грн (81 371 USD) 

 

 

Проект «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325» 

за підтримки Проекту «Рівність заради безпеки» за підтримки Українського 

жіночого фонду 

 
Результати: 

1. Підвищено рівень обізнаності 133 представниць жіночих організацій, груп, активних 

жінок щодо локалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на 8 

зустрічах.  

2. Розроблено пропозиції до місцевих планів дій на дводенному тренінгу з локалізації 20 

представницями жіночих груп. 

             
3. У 7 місцевих радах Запорізької області прийняті місцеві плани дій на виконання Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 

 

Фінансування: 160 000 грн (6 897 USD) 
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«Проект «Підтримка підприємництва вразливих жінок на сході України» у 

партнерстві з Естонською радою у справах біженців за підтримки 

Міністерства закордонних справ Естонії. 
 

Результати: 

1. Проведено вперше в Україні мейкатон «Розширення прав і можливостей жінок», в якому 

взяли участь 107 осіб – жінки із вразливих груп із Запорізької, Донецької та Луганської 

областей. 

              
 

 

2. Було відібрано 5 жіночих команд  для отримання гранту на старт власного бізнесу. 

 

Фінансування: 530 508, 06 грн (22 867 USD) 

 

 

 

 

Стратегічний напрямок: Підтримка місцевої демократії 
 

Проект «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток 

місцевої демократії територіальних громад» 
 

Результати: 

1. 55 жінок і 8 чоловіків підвищили рівень знань щодо місцевої демократії та органів 

самоорганізації населення на 4 тренінгах. 

2. Здійснено обмін досвідом успішними практиками впровадження місцевої демократії для 

26 жінок і 9 чоловіків на дискусійній платформі. 

 

             
Фінансування: 165 000 грн (7 121 USD) 
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Програма «Підтримка організаційної спроможності та розбудова потенціалу 

організацій, об’єднань та ініціативних груп» 
 

Результати: 

1. Надано 164 консультації щодо створення, діяльності, реалізації ініціатив, посилення 

спроможності, подолання викликів для представників жіночих організацій, громадських 

організацій, органів самоорганізації населення, ініціативних груп. 

2. Надано 125 консультацій щодо створення та роботи органів самоорганізації населення. 

3. Надано підтримку в діяльності 10 жіночих організацій, 18 ініціативних груп. 

    

   Фінансування: 9000 грн. (388 USD) за рахунок волонтерської роботи працівників фонду. 

 

 

 

Програма «Відкриті громади - забезпечення ефективної комунікації в 

розвитку громад Запорізької області» 
 

Результати: 

1. Здійснення модерацію звернень громадян на платформі «Відкрите місто». 

2. Надано 65 консультацій користувачам програми. 

Фінансування: 18 000 грн. (776 USD) за рахунок волонтерської роботи працівників фонду. 

 

 

 

Стратегічний напрямок: Гуманітарна допомога 

 

Проект «Програма гуманітарної допомоги на сході України» у партнерстві 

з Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства 

закордонних справ Естонії 
 

Результати: 

1. Передано 326 шкільних наборів для дітей з вразливих груп населення (296 наборів для 

Донецької області, 31 для Запорізької області для громад, що межують з Донецькою 

областю). 

2. Відібрано 39 заявок із Донецької області щодо отримання допомоги. 

 

Фінансування: 313 332,58 грн (13 506 USD). 

 

 

Програма «Підтримка сімей, які знаходяться у скрутному становищі» 
 

Результати: 

1. Надано 115 консультацій для жінок – внутрішньо переміщених осіб. 

2. Надано 184 консультації малозабезпечених сімей питань надання матеріальної допомоги. 

 

Фінансування: 7200 грн (310 USD)  за рахунок волонтерської роботи працівників фонду. 
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Програма «Підтримка хворих дітей на туберкульоз та інші тяжкі 

захворювання» 
 

Результати: 

Зібрано 5 000 грн на фандрейзингових заходах та передано в дитяче відділення 

запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру. 

 

Фінансування: 5000 грн (215 USD)  за рахунок волонтерської роботи працівників фонду. 

 

 

Донори: 

Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин 

ООН Жінки Україна 

Естонська рада у справах біженців 

Український жіночий фонд 

МБФ «Відродження» 

 

Партнери: 

Жіночий кризовий центр «Гармонія» 

Запорізька обласна асоціація жінок-депутаток місцевих рад 

25 жіночих груп у місцевих радах Запорізької області 

ГО «Звичайна жінка» 

Український жіночий фонд 

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» 

ГО «Центр «Жіночі перспективи» 

ХОГОПЦ «Гендерна рада» 

ГО «Ми зможемо» (матері дітей з інвалідністю) м. Вільнянськ 

Благодійна організація «Право на життя дітей з обмеженими можливостями» 

Ротарі клуб Запоріжжя 

ГО «Наше місто – наш дім» 

Запорізька обласна асоціація сприяння самоорганізації населення 

 

Членство в коаліціях, асоціаціях, мережах 

1. Мережа організацій Жіночого Консорціуму України. 

2. Всеукраїнська спілка «Повага і рівність». 

3. Мережа жіночих правозахисних груп у Запорізькій області. 

4. Коаліція «Запоріжжя 1325». 

5. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення». 

 

  

Донорські кошти – 3 636 456, 14 грн. (156 744 USD)  
 

Внесок фонду – 39 200 грн. (1 689 USD) 
 

Всього за програмами: 3 675 656, 14 грн. (158 433 USD) 

 

 


