ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ
2017: ДІЯЛЬНІСТЬ УЖФ В ЦИФРАХ

69 грантів на суму 4 млн 295 тис 746 грн
У 20 громадах на Донбасі створено 58 груп
самодопомоги, до діяльності яких залучено 456 осіб
Підтримано створення 11 нових жіночих НУО
Більше 5000 людей взяли участь у тренінгах УЖФ
253 представниці жіночих організацій і активістки

Надано

взяли участь у самооцінці українського
жіночого/феміністичного руху

Діяльність за стратегічними напрямками

Просування участі жінок у
процесах розбудови миру,
політичної трансформації
та інших важливих
процесах й інститутах
прийняття рішень

Підтримано ініціатив
грантерів - 5
Взяли участь у

Підтримано ініціатив
грантерів - 20
Взяли участь у

Підтримано ініціатив
грантерів - 34
Взяли участь у

тренінговій програмі більше

тренінговій програмі -

більше

Залучення жінок до попередження кризи й конфлікту, а
також інвестування у розширення економічних можливостей жінок та дівчат задля
просування сильного і
сталого суспільства

Захист жінок і дівчат
від насильства

800 осіб

тренінговій програмі -

1100 осіб

більше

Сприяння налагодженню
діалогу і порозуміння між
активістками і жіночими
організаціями з різних
регіонів країни

Забезпечення безпечного
та рівного доступу до
допомоги з відновлення
та адаптації для
внутрішньо переміщених
осіб
Підтримано ініціатив
грантерів - 7
Взяли участь у

Підтримано ініціатив
грантерів -12
Взяли участь у

тренінговій програмі більше

2700 осіб

тренінговій програмі -

420 осіб

більше

300 осіб

Географія УЖФ у 2017
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організаційної
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Грантова програма
Лінія зіткнення

Крим

Зворотній зв’язок

Оксана Бородачова (ВПО з Луганську):
“Завдяки гранту від проекту “Економічні можливості
постраждалим від конфлікту” я змогла відкрити
додатковий клас в своїй мовній школі і працевлаштувати
викладачів, які також переїхали з Луганську. Тепер не
лише я маю впевненість у завтрашньому дні, а й інші
мої земляки, які залишилися без домівки”.

Міра (дівчина-підліток) про табір
феменкемп «Пружина-2017»:
“Знания, эмоции, развитие, знакомства - это
Феменкемп "Пружина 2017"! Бывает, что за 10, 20 лет
жизни ты можешь никогда не узнать того, что узнаешь за
неделю! Так случилось и со мной: за одну неделю я
выросла на целую голову и приехала совершенно
другим человеком - уже феминисткой”

Катерина (пенсіонерка) про
тренінг з фінансової грамотності за
програмою "Фінансова обізнаність для
впевненого майбутнього":

“Я вот целую жизнь прожила, всё время в
режиме экономии и что-то на старость лет
ничего не наэкономила. Оказывается, экономия
- это не просто приобретение чего-то
дешёвого. Экономия - это разумное
распределение средств. Теперь после
тренинга я это понимаю.””

Олена Сенченкова
(мобілізаторка громади в
Луганській області) про
особистісне зростання:
В одном небольшом посёлке, почти на
краю Украины жила женщина. Она была,
как все, просто женщина, просто мама,
просто жена, просто дочь, просто внучка. И
все роли старалась сыграть ПРОСТО идеально.
Но пришло новое время, с новыми
возможностями, с новыми целями. С НОВЫМ
осознанием себя. С осознанием своих сил,
своих внутренних ресурсов. Появились
ЛИЧНЫЕ цели и вера в то, что Я сегодня не
ПРОСТО женщина - а личность. Сегодня моя
жизнь калейдоскоп событий и нужных ,
правильных дел. Спасибо, Український
Жіночий Фонд, за уникальный проект,
меняющий жизни ПРОСТЫХ
женщин.

Белла Антонян Шевчук
(випускниця програми «Перший
крок до успіху») про конференцію
“Феміністки у діалозі – подолання
перешкод”:
“Ми вдячні Українському жіночому фонду за ідею
звернути увагу на відмінності між феміністками
різного віку, а також за можливість поспілкуватися
з колежанками з Німеччини та Грузії. Завдяки
цьому ми побачили, що, незважаючи на те, що
відмінності у поглядах існують, все ж більше того,
що нас об’єднує. Зараз ми бачимо, що
важливіше звертати увагу на те, що нас
об’єднує, а не на те, що розрізняє. Кожна
має право на власний погляд, власну
думку, просто зараз ми думаємо,
що це не повинно нас
роз’єднувати. ”

Надходження у 2017, USD
ДЖЕРЕЛА

USD

USAID

561,964

UN Women

141,303

Global Fund for Women

41,240

The Sigrid Rausing Trust

197,970

Charles Stewart Mott Foundation

105,000

DAI Global, LLC (Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»)

243,188

Mama Cash

50,770

Global Communities (Проект USAID DOBRE)

33,095

filia.die frauenstiftung

61,060

United States Institute of Peace

9,000

Громадська організація «Центр «Жіночі перспективи»

5,800

The Tides Foundation International

5,000

International Network of Women’s Funds Prospera

2,640

Інше

7,220

РАЗОМ

1,465,250

Витрати УЖФ 2017, USD

Захист жінок і дівчат від насильства

Залучення жінок до попередження кризи та конфлікту,
а також інвестування у розширення економічних
можливостей жінок та дівчат задля просування
сильного і сталого суспільства

Забезпечення безпечного та рівного доступу до
допомоги з відновлення та адаптації для внутрішньо
переміщених осіб

Сприяння налагодженню діалогу і порозуміння між
активістками і жіночими організаціями з різних
регіонів України

Проміжний підсумок

Адміністрування і фандрейзинг

Зарплатня

67,761

6,111

123,681

16,450

24,531

238,534

1,793

Професійні
консультанти/
послуги
спеціалістів

44,729

5,901

53,958

8,911

5,774

119,273

5,631

Публікації/
друк/сайт

3,257

-

-

6,803

6,419

16,479

Транспортні
послуги/
відрядження

9,288

29

7,021

1,273

769

18,380

5,189

23,569

Конференції/
зустрічі/
тренінги

101,046

999

171,630

31,627

38,081

343,383

4,890

348,273

Гранти

12,547

33,557

383,679

52,079

34,083

515,945

515,945

539

-

-

600

761

1,900

1,900

2,140

1,901

6,297

4,499

1,031

15,868

СТАТТЯ
ВИТРАТ

Обладнання
Непрямі
витрати

РАЗОМ

241,307 48,498

Моніторинг і оцінка

Просування участі жінок у процесах розбудови
миру, політичної трансформації та інших важливих
процесах й інститутах прийняття рішень

ПРОГРАМИ

РАЗОМ

240,327
2,189

127,093
16,479

1,326

17,194

746,266 122,242 111,449 1,269,762 18,829 2,189 1,290,780

