
 

 
Академія жіночого лідерства (АЖЛ) - це ініціатива, спрямована на всебічну підтримку 
жінок-лідерок, покращення їхніх знань та навичок для посилення їхньої активної участі в 
реформі децентралізації, у тому числі, шляхом безпосередньої участі в процесах прийняття 
рішень в громадах. Виконує проект Український жіночий фонд у партнерстві з 
Національним Демократичним Інститутом Міжнародних Відносин та за фінансової 
підтримки USAID в рамках програми DOBRE. Програма DOBRE реалізується у 7 
пілотних областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, 
Кіровоградській, Миколаївські та Тернопільській. 
 
Основною метою проекту є: 
Розширення можливостей жінок-лідерок з різних сфер та секторів діяльності шляхом 
забезпечення їх новими знаннями та навичками для кар’єрного зростання, отримання  
керівних посад у політичних партіях, урядових установах та громадських організаціях, а 
також для збільшення участі  жінок у процесах прийняття рішень в своїх громадах. 
 
Основними завданнями проекту є: 
1. Забезпечити відібраних жінок-лідерок необхідними знаннями та навичками для 
зайняття лідерських позицій/просування на посадах в їх професійних сферах/балотування 
на посади в своїх громадах. 
2. Підвищити залученість випускниць АЖЛ у процеси прийняття рішень в їхніх 
громадах на всіх рівнях і у різних сферах шляхом імплементації мікро-проектів. 
3. Розширити мережу випускниць АЖЛ на засадах солідарності, підтримки, обміну 
інформацією та практичними навичками серед жінок-лідерок, активізувати їхню спільну 
роботу над розширенням власних можливостей та збільшення їхньої участі у процесах 
прийняття рішень. 
 
Основною цільовою групою проекту є: 
Жінки-лідерки, що представляють наступні категорії: 
- обрані в органи влади (громади); 
- громадські активістки; 
- жінки-представниці бізнесу та ЗМІ; 
- призначені посадові особи. 
 
Навчання складатиметься з декількох модулів, що включатимуть наступні теми: 
1. Жіноче лідерство: актуальність, особливості, значення і важливість. Комунікаційні 
стратегії та робота зі ЗМІ. 
2. Децентралізація – можливості для жінок. Урахування ґендерних особливостей при 
визначенні пріоритетів для громад. 
3. Адвокація як метод впливу. «Агенти змін». Мобілізація громад/залучення 
прихильників/прихильниць для досягнення цілей. 
4. Участь жінок у прийнятті рішень: від першого року до представництва. 
5. Розробка плану дій в громадах і підготовка до написання проектів. 
 
 
Кожен з циклів триватиме 2,5 місяці, упродовж яких  відібрані учасниці: 

- візьмуть участь в 3-денному і 2-денному тренінгах, що поєднуватимуть в собі як 
теоретичну складову, так і прикладні практичні кейси, які будуть адаптовані під 
особливість кожної з громад; 



2 
 

- виконають ряд передбачених навчальними модулями домашніх завдань для 
закріплення отриманих знань; 

- отримають персональну підтримку досвідчених жінок-лідерок та консультаційну 
підтримку організаторів Академії на кожному з етапів її проходження;  

- отримають фінансову підтримку власних ініціатив у вигляді мікро-грантів. 
 
Довідкова інформація:  
 
 Український Жіночий Фонд (далі - УЖФ) – міжнародна благодійна організація, заснована 
у 2000 році. УЖФ надає фінансову, інформаційну і консультативну підтримку організаціям 
громадянського суспільства з України, Молдови і Білорусі. Місія УЖФ – допомогти жінка-лідеркам 
та організаціям громадянського суспільства, зокрема жіночим, відігравати активну роль у 
процесах розбудови демократичного суспільства, брати участь у процесах прийняття рішень на 
різних рівнях, посилювати увагу громадськості до питань різноманітності та ґендеру та досягати 
ґендерної рівності, справедливості та реалізації людських прав.  
 
 Національний Демократичний Інститут (далі - НДІ) є некомерційною, неурядовою 
організацією, яка працює задля посилення демократичних інститутів у всьому світі шляхом 
залучення громадянського суспільства, сприяючи відкритості та підзвітності влади. З часу свого 
заснування в 1984 році НДІ та його місцеві партнери працюють задля підтримки і зміцнення 
демократичних інститутів та практик, забезпечення проведення чесних виборів, залученню 
громадян до суспільних процесів, а також сприяють відкритості та прозорості влади. 
 
 
 


