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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ» 
за 2018-2019 роки !

Громадська спілка «Спілка жінок України» є всеукраїнським добровільним 
неприбутковим об’єднанням фізичних та юридичних осіб приватного права, у тому числі 
громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, діяльність яких базується на принципах 
свободи, справедливості, рівності, толерантності, законності та гуманізму -  фундаментальних 
для цивілізації XXI століття. І

Мета та напрями діяльності ГС «Спілка жінок України»:
- Сприяння та активізація участі жінок у виконанні державою основних стратегій 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у формуванні тендерної 
культури, розвитку тендерної демократії.

- Участь у розробці концептуальних підходів та практичних заходів, беручи до уваги 
міжнародні конвенції, укладені під егідою Організації Об'єднаних Націй та її 
спеціалізованих установ з метою сприяння рівноправності чоловіків і жінок, спрямованих 
на ліквідацію всіх форм дискримінації у всіх сферах суспільного життя та у всіх 
структурах влади.

- Підтримка ініціатив, спрямованих на підвищення ролі та статусу жінок у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства.

- Розширення просвітницької роботи з питань захисту прав людини; запобіганню торгівлі
людьми; подоланню всіх форм дискримінації, насильства в суспільстві та сім'ї; жорстокого 
поводження щодо жінок і дівчат; попередження його проявів та своєчасна допомога 
постраждалим особам. |
Сприяння в реалізації жіночого інтелектуального та творчого потенціалу, розширенню 
світогляду жінок на рівні з чоловіками щодо реалізації громадянських прав жінок, 
утвердження партнерства членів Спілки у формуванні жінки як вільної людини, сприяння 
формуванню серед жінок освіченої та культурної еліти.

Програми/проекти, що були реалізовані протягом 2018-2^019 рр.
Силами Сілки було організовано та проведено Форум «Основні засади рівного 

економічного розвитку жінок і чоловіків», який об’єднав на представників уряду, громадських 
організацій, бізнесу та міжнародних донорських організацій (м. Київ, 6 грудня 2018 р.).
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Також Спілка виступила одним зі співорганізаторів
>  бізнес-форуму “ Бізнес Ж Ж А И  2019” (23 березня 2019 р.)
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> Регіонального жіночого конгресу та Одеської жіночої конференції (м. Одеса, 
травень/жовтень 2018 р.) ]
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> Співорганізатор Форум громадських організацій «Розвиток в партнерстві» 4 
жовтня у м. Кропивницький відбудеться І
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> благодійного концерту ОКАИБ КОСК РІА>Ю 8Н 09/ та благодійного аукціону на 
підтримку дітей, хворих на рак (12 квітня 2019 р.)- І
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Представники Спілки залучалися у якості експертів до реалізації таких проектів:
Зсідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства за темою: „Взаємодія органів 
державної виконавчої влади та суспільства з метою створення нормативі^ фізичної безпеки 
дитини на підтримку ініціативи „Громада, дружня до дітей та молоді” (м. Київ, 25 жовтня
2018 р.). I

ЬЦрз://\у\у\у.1асеЬоок.сош/ЦМІСЕРЦкгаіпе/роз1:5/2014273365303 851 
розроблення проекту Наказу Міністерства соціальної політики «Про затвердження 
Інструкції щодо інтеграції тендерних підходів під час розроблення нормативно-правових 
актів» та проекту Постанови КМУ «Про затвердження типового положення про радника з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (м. Київ, січень 2019 р.);
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Консультації зацікавлених установ/організацій для визначення напрямів співпраці у сфері 
розвитку соціальних прав в Україні (м. Київ, 16-17 січня 2019 р.)

Шр5://\уут.сое.іпІ/ик/ууеЬ/куіу/-/аппоипсетеп1:-Іог-і1іе-рге8з
конференції «ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ» (м. Київ, 18 лютого 2019 р.)
Ьіїр5://уууууу.ГасеЬоок.сот/а1екзап(1га.5ЬсЬегЬупа/розІ5/2272312702808445 
Круглий стіл на тему "Протидія булінгу: перші вироки та подальше формування практики" 
(м. Київ, 23 квітня 2019 р.). 
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круглий стіл «Надання медичної допомоги в пенітенціарній системі. Виклики та шляхи 
реформування» підкомітету з питань тендерної рівності та недискримінації Комітету ВРУ з 
питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин та підкомітету з 
питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання покарань та 
пробації Комітету ВРУ з питань забезпечення правоохоронної діяльності (м. Київ, 25 квітня 
2019 р.). I
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Спілка бере активну участь в адвокації проектів змін до законодавства, розроблених
Міністерством юстиції України, у сфері захисту прав дітей, які виховуються 
(зокрема пакету законодавчих ініціатив під загальною назвою «Чужих

у неповних сім ях 
дітей не буває»);

щорічних акціях в рамках міжнародної ініціативи «16 днів без насильства»; заходах з 
підтримки багатодітних сімей тощо.

Учасниці Спілки ініціювали створення он-лайн платформи «Жінки для жінок» з 
роз’яснення питань тендерного законодавства, а також інших проектів, пов’язаних з 
підтримкою жіночого підприємництва, боротьбою з насильством над жінками тощо.

Спілка активно займається благодійною діяльністю та допомогою дітям, які 
перебувають в дитячих будинках (упродовж звітного періоду було зібрано 332 тис. грн., які 
були витрачені на закупівлю теплого одягу дітял гбуД'Цнків по всій країні).

Голова ГС «Спілка жінок України» 
м.п.

Л . В . Герасименко

З


