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 Додаток 3 

до Порядку відбору громадських 
організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва 
 

Опис проєкту 
для реалізації у 2022 році 

 
«Соціальна відповідальність громади м. Києва у становленні гендерного 

паритету в Україні» 
(назва проекту) 

 

Назва громадської організації, яка подає проект  
 

Громадська організація «Спілка жінок міста Києва» 
 
1. Загальна інформація  про громадську організацію: 
 

- дата створення: 23 липня 1993 року 
- предмет діяльності: дотримання та реалізація прав, відстоювання 

можливостей жінок і чоловіків як запоруки успішного розвитку суспільства; 
відстоювання справедливих дієвих законів, програм та інших заходів, що 
забезпечують соціальну захищеність жінки, сприяють створенню реальних 
можливостей для самореалізації, що в свою чергу є основою розбудови держави.            
          

- структура та кількість: Президія, Правління, районні у місті Києві 
осередки, 18 000 осіб  
 

- джерела фінансування: благодійні внески, державна підтримка             
- наявність ресурсів для виконання проекту: організація в своєму складі має 

активних жінок та чоловіків; заключено меморандуми про співпрацю з рядом  
партнерських організацій, які практичними діями сприяють розвитку співпраці 
між громадою, державними та недержавними інституціями; в т.ч. шляхом 
організації/підтримки заходів, спрямованих на активізацію участі жінок у роботі 
суспільного механізму щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків; організація має в своєму складі ряд фахових експертів з питань 
здоров`я, в т.ч. психічного; творче об`єднання «Світлина»,  що сприяє виконанню 
поставленої мети і завдань проекту, закріплених у Стратегії розвитку міста до 
2025 року.                  

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: організація 
системно отримувала фінансову підтримку на актуалізацію діяльності  
ГО «Спілка жінок міста Києва» та відповідальність у реалізації проектів. У 2021 
році фінансування з бюджету м. Києва становило – 99,00 тис. грн.; у 2020 році 
організація отримала 84,00 тис. грн., у 2019 – 45,00 тис. грн., у 2018 – 55, 00 тис. 
грн., у 2017 – 15,0 тис. грн., у 2016 – 10,00 тис., грн., у 2015  - 10,00 тис. грн.  
 
2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проєкту 
 



2.1. Мета проєкту  
Розвиток здорової моделі гендерно - чутливих стосунків у соціумі з метою 
зменшення розриву в сприйнятті прав і можливостей жінок і чоловіків. 
Шляхом: 
Організації та проведення заходів, що акцентуватимуть увагу на проблемах 
гендерних стереотипів та формуватимуть гендерну чутливість; проведення 
заходів, спрямованих на профілактику та запобігання проявам домашнього 
насильства; активізація дій жінок у становленні ненасильницької комунікації; 
формування гендерно-чутливої моделі стосунків в тому числі через активізацію 
участі у культурологічній складовій міста Києва, долучення до культурологічних 
заходів різних верств населення. 
 
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проєкт (з розподілом за статтю): жінки і 
чоловіки, які є членами громадської організації «Спілка жінок міста Києва» та/або 
розділяють статутні завдання, принципи та бачення організації: діти, учнівська та 
студентська молодь, молодь, люди поважного віку. Долучення незалежно від 
статі, ключовими є ціннісні орієнтири та прихильність до мети проекту/діяльності 
організації. 
 
2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт:  
Високий рівень толерантності до домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі; адаптованість суспільства до гендерних стереотипів; підвищений 
рівень тривожності у соціумі; обмеженість доступу до участі у соціальному житті 
громади; інформаційна перенасиченість, зокрема гендерно дискримінаційної; 
знижена соціальна відповідальність суспільства; низький рівень усвідомлення 
індивідуалізації сфери впливу кожної людини на формування успішної країни; 
самореалізація жінок і чоловіків, активізація руху жінок в цьому контексті; 
низький рівень гендерного паритету з огляду на дисбаланс рівного доступу до 
прав та можливостей жінок і чоловіків. 
 
2.4. План заходів з реалізації проєкту. 
 
Етапи 
реалізації 

Опис заходів для здійснення 
етапу 

Термін 
реалізації 
етапу 

Результати здійснення 
етапу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підготовчий 

Проведення організаційно-
оперативних нарад, зустрічей 
з партнерськими 
організаціями (районні 
осередки Спілки) 
 
Проведення онлайн-анонсів 
заходів 
(соціальні мережі, прес-
анонси партнерським 
організаціям) 
 

 
 
 
 
Січень-
лютий 

 
 
 
 
Підготовка 
платформи для 
проведення 
наступних етапів 
 



Проведення круглого столу 
«Гендерний аспект у всіх 
сферах нашого життя» 
(Бібліотека імені Адама 
Міцкевича) 

 Пізнавально-історичний 
калейдоскоп «Елизавета-
Ярославна в світлі 
історичних джерел» до 1000 з 
дня народження. (Музей 
історичного центру м. Києва. 
Спільно з бібліотекою ім. 
Дружби народів 
Подільського району) 

березень Формування та 
підтримка ціннісних 
суспільно значущих 
орієнтирів молоді 

Цикл лекцій-семінарів з 
питань правової та 
психологічної безпеки, в 
тому числі стосовно 
ненасильницької комунікації 
(районні осередки Спілки на 
базі бібліотек міста Києва) 

Протягом 
року 

Зниження рівня 
тривожності 
населення, 
формування 
механізмів 
ефективного руху та 
самозахисту 
(правового, 
психологічного) 

 
 

Основний 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психологічно-
освітній аспект 

Школа психологічної 
просвіти  
«Шлях до себе» 
самоусвідомлення; розвиток 
навичок побутової 
самодопомоги, розвінчання 
гендерних стереотипів 
 
(бібліотеки ім. Кучера, ім. 
Гагаріна – Деснянський 
район) 

Березень-
травень 

Підвищення 
емоційної 
грамотності, 
збільшення рівня 
усвідомленості 
процесів у 
взаємостосунках 
(соціальних та 
сімейних зокрема), 
сприяння 
формуванню 
усвідомлених 
здорових стосунків 

 
 
 
 
 
 
 
 

Психотерапевтична група 
«Світ всередині мене» 
(Zoom-платформа) 

Лютий-
квітень 

Підвищення рівня 
емоційного інтелекту 
в контексті сімейних 
стосунків; сприяння 
формуванню 
гендерної чутливості 
та взаємоповаги прав 
та можливостей їхньої 



 
 
 
 
 
Психологічно-
освітній аспект 

реалізації жінками та 
чоловіками 

 Онлайн курс 
«Психологічна підтримка в 
умовах кризи/пандемії» 
4 ефіри 
 
(соціальні мережі) 

Травень-
червень 

Підтримка та 
сприяння розвиту 
ресурсного стану 
населення в кризових 
ситуаціях 

 Курс фінансової грамотності 
та профорієнтації 
4 заняття 
(відкрита платформа 
соц.мережі Фейсбук) 

Липень Підвищення рівня 
обізнаності із 
фінансовою безпекою 
та фінансової 
самореалізації як 
одного із способів 
уникнення 
співзалежних 
стосунків та 
гендерно-зумовленого 
насильства в них 

 
 
 
 
 
 
 
 
Психологічно-
освітній аспект 

Фестиваль сімейного 
дозвілля 
(парк Кіото) 

Серпень-
вересень 

Культивування 
сімейного корисного 
дозвілля; підвищення 
рівня обізнаності у 
сфері гендерного 
аспекту всіх сфер 
життя; формування 
толерантності до 
різності кожної 
людини 

 Програма підготовки до 
побудови здорових 
взаємостосунків у парі 
«Щасливі разом – 
відповідальність обох» 
(місце проведення 
уточнюється) 

Жовтень-
листопад 

Пропрацювання 
деструктивних 
моделей сімейних 
стосунків, 
стереотипів, 
установок із заміною 
їх на конструктивні; 
закладання основи 
здорових 
партнерських 
стосунків 

 Цикл зустрічей «Сила духу 
України»:до Дня Соборності 
України; до Дня пам’яті 
Героїв Крут; до Дня Героїв 

Січень- 
лютий 

Формування та 
підтримка ціннісних 
суспільно значущих 
орієнтирів молоді 



Небесної сотні; до 
Міжнародного дня рідної 
мови (бібліотеки 
Шевченківського району) 
Традиційна щорічна 
програма популяризації та 
заохочення жінок до 
громадської, 
підприємницької активності 
«Жінка року» 
(театр «Сузір`я») 

Березень Відзначення, 
мотивація, заохочення 
активу жінок-лідерок 
міста Києва для 
прикладу та розвитку 
активності жінок 
українського 
суспільства 

Проведення круглого столу 
«Різні, але рівні» про 
особливості обох статей, 
їхній рівноцінний вплив на 
розвиток держави. Спільно з 
жіночими організаціями  
м. Біла Церква. (Київ- Біла 
Церква-Київ) 

Травень Розвиток гендерно-
чутливої свідомості, 
сприяння 
формуванню клубів 
живого спілкування. 

Ярмарок вакансій для дівчат і 
хлопців з інвалідністю із 
залученням підприємств 
Києва 
(університет «Україна») 

Квітень-
травень 

Інтеграція молоді з 
інвалідністю в 
суспільне життя, 
підвищення рівня 
самореалізації з 
врахуванням 
гендерного 
компоненту 

Професіографічні екскурсії в 
контексті гендерного аспекту 
професій  
(поліграфічні підприємства; 
повний перелік уточнюється) 

Травень, 
червень, 
вересень 

Усвідомлення 
гендерно зумовлених 
стереотипів професій; 
підвищення гендерної 
чутливості керівників 
підприємств; 
Сприяння 
формуванню 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу 

Основний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соціальний 
аспект 

Захід до Дня матері «Ролі та 
завдання сучасної матері», з 
прикладами життєвих історій 
жінок і чоловіків, аспекти 
законодавчих можливостей 
(Будинок актора) 

Травень  Формування та 
підтримка ціннісних 
сімейних орієнтирів; 
соціальної ролі жінки 
як матері та 
поєднання цієї ролі із 
іншими аспектами 



життя, актуалізація 
тематики декретної 
відпустки чоловіків 

Сімейний захід 
«Щасливі разом» з 
відзначенням пар, що разом 
20, 30, 40, 50 років; аналіз 
історій в контексті 
гендерного аспекту 
соціальних ролей жінки і 
чоловіка 
(місце проведення 
уточнюється) 

Травень Популяризація 
прикладів 
партнерського 
(недискримінаційного
) сімейного життя, 
визначення та 
презентація 
принципів гендерно 
чутливих пар і влив 
гендерного аспекту на 
міцність сімейних 
стосунків 

Заходи до Дня захисту дітей - 
«України діти- любові квіти»  
з урахуванням особливостей 
виховання хлопчиків і дівчат, 
аналізу гендерних 
стереотипів та їх обмежуючої 
ролі.  
(«Будинок актора»); 
«Щастя в очах дитини» для 
дітей під опікою. (кінотеатр 
«Жовтень» ,за підтримки 
Подільської РДА ) 
 

Червень  Розвиток та 
підвищення 
виховного потенціалу 
батьків через призму 
гендерної рівності;  

Захід до Дня незалежності 
«Любіть Україну як сонце 
любіть» (Будинок актора) 

Серпень  Культивування 
соціальної 
відповідальності 
громадян(жінок і 
чоловіків) як 
рушійної сили 
української 
державності в межах 
потенціалу кожної із 
статей 

Соціальний 
аспект 

Фестиваль до Дня батька 
«ТатоFest» 
з майстер-класами щодо 
соціальної ролі батька; 
аналізу гендерних 
стереотипів та розподілу 
сімейних ролей 
(парк «Кіото») 

Вересень  Формування 
усвідомленого 
ставлення до рівної 
відповідальності 
жінок і чоловіків в 
родині, 
беззаперечного права 
батьків на участь у 
виховані дітей; аналіз 
гендерної чутливості 
законодавства 



Щорічний фестиваль 
молодих виконавців міста 
Києва «Київська пісенна 
осінь» як способу 
самовираження жінок і 
чоловіків 
 
(Будинок актора) 

Вересень Розвиток та мотивація 
до реалізації творчого 
потенціалу, 
незалежно від статі; 
надання рівних 
можливостей жінкам і 
чоловікам до участі в 
таких конкурсах 

Творчий конкурс київських 
поетес «Сила слова» 
(ТО «Світлина» в Спілці 
письменників України) 

Листопад Сприяння участі 
жінок у суспільному 
житті та 
самореалізації молоді 

Творчий конкурс співочої 
молоді Києва «Осіннє 
рандеву» спільно з 
Київським національним 
університетом культури і 
мистецтв (Будинок актора) 

листопад Мотивація молоді до 
творчого розвитку та 
становлення 
багатогранної 
мистецької 
особистості 

Творчий дитячий конкурс на 
кращу поезію. Підведення 
підсумків та нагородження 
переможців.(Будин-ок 
Спілки письменників 
України) 

Грудень  Сприяння зміцненню 
родинних зв`язків, 
підтримка 
обдарованих дітей 
Києва  

Виїзди арт-бригади творчого 
об`єднання «Світлина» в 
зону проведення воєнних дій 
на сході України  

4 рази на рік Підвищення рівня 
усвідомленості та 
соціальної 
відповідальності  
громадян 

 Поширення соціальної 
реклами щодо генедерних 
стереотипів на прикладі 
аналізу рекламних біл-бордів 
міста Києва 
(соц.мережі, інф.ресурси 
партнерів) 

Червень-
грудень 

Формування 
взаємоповаги до 
різностей особистості 
незалежно від статі; 
сприяння 
формуванню 
гендерної чутливості 

Основний 
 
 
 
 
Розбудова 
зовнішніх 
зв`язків 
 

Історико-мистецький захід на 
батьківщині Катерини 
Білокур. Гендерний портрет 
очима мисткині. 
(м. Київ -  
с. Богданівка -  
м. Яготин) 

Травень Формування пласту 
ціннісних 
культурологічних 
орієнтирів; 
підвищення 
самоцінності 
українців 

 
Історико-
культурологічн
ий та 

Проведення круглих столів 
«Різні, але рівні» про 
особливості обох статей та 
їхній рівноцінний вплив на 

Липень-
серпень  

Поширення гендерно 
нейтральних 
цінностей серед 
населення; 



розвиток держави: 
 з членкинями Спілки жінок 
Чернігівщини 
з членкинями Спілки жінок 
Черкащини 

розширення 
партнерських зв`язків 
та обмін досвідом 

За щорічним проєктом 
«Традиції та звичаї 
українського народу»- 
проведення етнографічно-
культурного фестивалю 
«Трипілля – культурна 
прабатьківщина українців» 
(с. Халеп’я Обухівського 
району) 

вересень Історико-культурна 
інтеграція жінок у 
форматі гендерно 
сприятливого 
середовища 
 

Проведення серії майстер-
класів із ковальства, 
живопису, кераміки, ткацтва 
для дітей з інвалідністю та 
людей з інвалідністю, що 
повернулись з АТО 
незалежно від статі 
(Академія декоративно-
прикладного мистецтва та 
дизайну) 

Березень-
травень 

Історико-культурна 
інтеграція молоді з 
ФО у форматі 
гендерно 
сприятливого 
середовища 
 

мистецький (з 
урахуванням 
гендерного 
аспекту) 

Проведення ввідного курсу 
«Стиль і жанри 
образотворчого мистецтва і 
архітектури» із прикладами 
успішних митців жінок та 
чоловіків. 
Після проведення курсу, 
проведення екскурсії по 
Києву з метою формування 
бачення  культурно-
мистецьких напрямків у 
буденному житті. 
(Академія декоративно-
прикладного мистецтва та 
дизайну) 

Квітень-
травень 

Поширення 
культурологічних 
знань серед 
населення; 
формування 
мистецького пласту 
особистості 

Історико-
культурологічн
ий та 
мистецький 

Проведення виставки «Барви 
всередині мене» робіт жінок-
художниць Спілки 
художників Києва 
(Галерея «Митець») 

Жовтень Мотивація до 
самореалізації та 
саморозвитку жінок, 
терапевтичність 
творчістю, поширення 
мистецьких здобутків 
серед населення  

 Відвідання виставки до Дня 
Києва «Моє місто» з 
майстер-класами із 

Травень  Сприяння 
становленню 
гендерно чутливої 



виявлення та подолання 
гендерних стереотипів 
(формат квесту із станціями) 
 
 (Пісенно-поетичний клуб 
«Світлина», Музей історії 
Києва 

особистості 

 
2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 

ресурси тощо)  
Організація частково забезпечує тренерський та організаторський склад, 
технічний супровід вищезазначених заходів; благодійна підтримка заходів 
партнерами покриває 280,00 тис. грн. 
 
2.6. Очікувані результати реалізації проєкту (вкажіть конкретні кількісні та 
якісні результативні показники): підвищення рівня обізнаності населення у сфері 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; зниження рівня толерантності до 
гендерної дискримінації; збільшення рівня соціальної відповідальності громади у 
становленні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; зниження рівня 
тривожності та розвиток ресурсоспроможності батьківського потенціалу; 
активізація розвитку культурно-мистецького пласту та розвитку малого бізнесу у 
цій сфері; зменшення рівня домашнього насильства; розвиток та поширення 
моделі здорових стосунків у сім`ї за рахунок підвищення рівня гендерної 
чутливості; розбудова ненасильницької моделі комунікації в соціумі та 
поширення психологічних знань щодо гендерного аспекту у всіх сферах життя; 
сприяння формуванню психологічних механізмів захисту в умовах кризи та 
вміння виходу в ресурсний стан; планується охопити до 50,00 тис. осіб. 
 
2.7.  Можливість поширення досвіду реалізації проєкту. 
Організація має можливість висвітлення заходів у соціальних мережах, в т.ч. 
через мережу районних осередків та партнерських організацій; частина заходів 
супроводжуватиметься ЗМІ; при формуванні онлайн-розсилок та соціальної 
реклами можливості поширення та тривалість інформаційного ефекту може бути 
збільшена.  
Цільова аудиторія проєкту не обмежена членами організації та буде відкритою 
для долучення до заходів всіма бажаючими (при наявності місць у заходах з 
обмеженою кількістю місць). 
 
3. Кошторис проекту 
 

№ 
п/п 

Назва статті витрат на реалізацію 
проекту 

Кількість, 
од. 

Ціна за 
одиницю, грн. 

Вартість, грн. 

1. Оплата оренди приміщення для 
проведення заходів 

8 20 000,00 160 000,00 

2. Оплата послуг тренерів 10 ос. 3500,00 
(700 грн х 1 

35 000,00 
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