Просування прав людини та
гендерної рівності за допомогою
мобілізації громад задля
розширення можливостей

Мета зустрічі
Попередити потенційні
Міцні проблеми
організації
неуспішної імплементації
проекту

та

мінімізувати

ризики

і лідерки

Завдання зустрічі
• Ознайомитися з умовами, які призведуть до успішного
партнерства з УЖФ
Мережі,
• Роз’яснити вимоги УЖФ щодо
змістовного та фінансового
коаліції, альянси.
звітування (ознайомити
з процедурами)
Феміністичний
аналіз і
вплив на політики

Загальні рекомендації з виконання проєктів УЖФ
1.
2.
3.
4.
5.

Детально ознайомитись
з Інструкцією
Міцні
організації
Краще перепитати,
ніж змінювати
і лідерки
Бути вчасними з дедлайнами
Всі друковані матеріали затверджуються УЖФ
Зміни, які повідомляються УЖФ:
• Зміна керівника проєкту
• Зміна керівника організації
Мережі,
альянси.
• Перерозподіл статей коаліції,
бюджету
Феміністичний аналіз і
• Обставини, що впливають
наполітики
термін реалізації проекту
вплив на

Спілкування з УЖФ
Ключові особи від УЖФ:
Анастасія Перепелиця (Запорізька область) girlsdriving@gmail.com
Міцні
Наталія Гончарова (Донецька область) natalihoncharova93@gmail.com
організації
Яна Любимова (Луганська область) ylyubimova.uwf@gmail.com
і лідерки
Електронна пошта
• Тема повідомлення – коротка причина
• Опис – номер договору, список документів, які надсилаються приєднаними файлами, ПІ
та посада людини, яка надіслала листа
Телефон – (044) 507 06 10
• Знати номер договору
• Дзвінок від керівниці проекту

Мережі,
коаліції, альянси.
Пошта
аналіз ідоставку
Надсилати простим листом абоФеміністичний
замовляти кур’єрську
вплив на політики
Український жіночий фонд

Вул. Маршала Рибалка 5Б, офіс 331,
Київ, 04116, Україна

Подовження терміну дії гранту
Крок 1:

Міцні
Підготувати лист-прохання
на бланку організації щодо продовження терміну дії
організації
гранту не менше, ніж за
2 тижні до кінця реалізації проекту – нова дата та причина
і лідерки

Крок 2:
Сканований лист надіслати на електронну скриньку ключової особи:
Анастасія Перепелиця (Запорізька область) girlsdriving@gmail.com
Наталія Гончарова (Донецька область) natalihoncharova93@gmail.com
Яна Любимова (Луганська область) ylyubimova.uwf@gmail.com
Мережі,
коаліції, альянси.
Феміністичний аналіз і
електронну
скриньку
підтвердження
вплив
на політики

Крок 3:
отримати на свою
– до отримання
підтвердження оплати після дати, зазначеної в договорі, не проводити

Зміни до бюджету гранту
Крок 1:

Міцні

підготувати лист-запит на бланку організації з підписом та печаткою щодо перерозподілу
організації
бюджету (якщо перерозподіл
між статтями більше 10%). Обов’язково вказати причину.

і лідерки

Крок 2:

Сканований лист надіслати на електронну скриньку не пізніше, ніж за 2 тижні до кінця
реалізації проекту.
Анастасія Перепелиця (Запорізька область) girlsdriving@gmail.com
Наталія Гончарова (Донецька область) natalihoncharova93@gmail.com
Яна Любимова (Луганська область) ylyubimova.uwf@gmail.com
Мережі,
коаліції, альянси.
отримати на свою електронну Феміністичний
скриньку підписаного
аналіз і від УЖФ листа з резолюцією
«затверджено» - до отримання підтвердження
оплати за новим розподілом не проводити.
вплив на політики

Крок 3:

Перерахування коштів
Міцні
Три перерахуванняорганізації
і лідерки

•
• Використання поточного траншу не менше 80%
• Підготовка фінансового звіту за встановленою формою
Фінансовий звіт можна надсилати раніше встановленої дати
• Подання заявки на отримання перерахування
• Перерахування наступного траншу за першої можливості
Мережі,
коаліції, альянси.
Феміністичний аналіз і
вплив на політики

Надсилання звітів
Міцні
• Змістовна звітність організації
надсилається в електронному вигляді на адресу
ключової особи з копією
на адресу спеціалістки з моніторингу та оцінки
і лідерки

Тетяни Горячої t.goriacha@uwf.org.ua
• Фінансові звіти надсилаються спочатку в електронному вигляді для
попередньої перевірки на адресу GrantFinReport@uwf.org.ua

• Затверджений звіт надсилається Мережі,
Новою Поштою, передбачаючи
коаліції,
альянси.- код ЄДРПОУ 25916711,
кур’єрську доставку за рахунок
отримувача
і 3696.
контактна особа Колесник Феміністичний
Галина, моб. аналіз
093 042
вплив на політики

Екологічна відповідальність
Міцні
Закликаємо відповідально
ставитися до використання природних ресурсів та
організації
захищати здоров’я довкілля!!!
і лідерки

•
•
•
•
•
•
•

Відмовитися від пластикових стаканчиків, бейджиків, папок
Мінімально використовувати роздаткові матеріали
Друкувати на папері з обох сторін
Не викидати використаний папір, а здавати на переробку
Мережі,
Здавати на переробку упаковку
(поштові
відправлення, доставка товарів тощо)
коаліції,
альянси.
Феміністичний
аналіз і
Утилізувати батарейки, лампочки,
обладнання
вплив на політики
Сортувати сміття

ДЯКУЄМО
Український Жіночий Фонд

