
 

ЖІНКА ПІДТРИМУЄ ЖІНКУ, А НЕ НАВПАКИ 

ЖІНОЧА 
КОАЛІЦІЯ
УКРАЇНИ

ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОГО МАСШТАБУ



МЕТА ПРОЕКТУ
 підготувати, вдосконалити та використати вміння, знання та навички жінок для

вдосконалення процесів у політиці, владі, бізнесі, науці, мистецтві, культурі, сім’ї
та реалізації важливих суспільно-корисних проектів.



УНІКАЛЬНІСТЬ 
ПРОЕКТУ

дозволяє досягти мети через застосування сучасних
інноваційних технологій та формуванню унікальних

дієвих команд 
&  

сприяє досягненню поставлених цілей відповідно до
Стратегії гендерної рівності Ради Європи, Стратегії

розвитку України до 2030 року, семи глобальних цілей
сталого розвитку 2016-2030, затверджених

ГенАсамблеєю ООН



ЩО ЗАВАЖАЄ ЖІНКАМ БУТИ УСПІШНИМИ У СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ НАШОЇ КРАЇНИ?

 

 Відсутність відповідних знань та досвіду
  Стереотипне уявлення про роль/призначення/функції жінки

 Відсутність можливості ефективно поєднувати материнство з роботою
  Фінансова залежність та неможливість прийняття самостійних рішень

 Сексизм та моральне приниження
Відсутність потужної політичної представницької інституції для жінок, що не тільки захищає, але й 

адвокатує, рекламує, сприяє залученню жінок до активної участі у суспільно-політичному житті країни



ПЕРЕВАГИ
ПРОЕКТУ

1)    Розбудова національної мережі представництв по всій
території України з числа громадських діячок, керівниць,

експерток з різних сфер життя, підготовлених професіоналів 
та політкинь нової генерації

 
2)    Популяризація освітніх ініціатив та проектів одночасно у
всіх куточках України, що дозволить забезпечити цілі та нести

місію на місцях
 

3)    Об’єднання лідерок думок та лідерок змін, місією яких
буде освітня експансія для зростання рівня освіченості жінок

та суспільства в економіці, політиці, юриспруденції,
психології



ПЕРЕВАГИ
ПРОЕКТУ 4)   Побудова міцних зв’язків між громадськістю, бізнесом, владою

та їх ефективна взаємодія за стратегією win-win , що базується на
раціональному прийнятті рішень, а не на емоціях

 
5)    Реалізація діяльності, що побудована на довірі: формування

механізмів довіри для різних інституцій та суспільних груп
 

6)    Створення спеціальної школи кадрового резерву, що підготує
майбутню суспільно-політичну еліту нової генерації

 
7)    Створення ефективної системи оцінювання роботи та загального

національного рейтингу діяльності жінок, що входять до складу
Жіночої коаліції України, джерелом якої буде громадськість



МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Вимогливий відбір
громадськістю

Навчання кандидаток 
& фінальний відбір

Спільна розробка
креативних проектів &

реалізація перших ініціатив
 



ЖІНОЧА КОАЛІЦІЯ УКРАЇНИ
бути гучними та гордими за те, що ми робимо

УКРАЇНО, ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ ІНШУ ЖІНКУ!


