
КОНТЕКСТ
В Городні жінки беруть активну участь у всіх сферах 
життєдіяльності міста. Частка жінок серед депутатів 
Городянської міської ради складає 43 %. Відчутним 
є внесок жінок у зростання місцевої економіки, покращення 
благоустрою міста. Як свідчить статистика, переважну 
більшість вуличних, домових комітетів, кооперативів 

(в т.ч. створених для будівництва газопроводу 
та водопроводу) очолюють жінки.

Проте жінкам часто бракує експертних знань щодо того, 
як створити органи самоорганізації населення (ОСН) та 
налагодити їх ефективну роботу, практичних навичок 
лідерства та ефективного управління.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Сильна жінка – сильна громада» покликана 
розширити участь жінок у вирішенні питань місцевого 
економічного розвитку шляхом посилення їх лідерського 
потенціалу  та громадянської активності; поглиблення знань та 
практичних навичок щодо створення та управління діяльністю 
органів самоорганізації населення.

ПОРАДИ ДЛЯ РЕПЛІКАЦІЇ

Попереднє 
анкетування, відбір 
для навчання

активних жінок-лідерок, 
вмотивованих на участь у 
вирішенні питань місцевого 
розвитку та ефективну 
роботу на користь громади.

Ретельне вивчення 
потенціалу, інтересів, 
потреб цільової 

аудиторії шляхом прове-
дення фокус-груп. 
Врахування пропозицій 
та отриманих результатів 
у підготовці тренінгів.

ВИКОНАВЦІ

ЩО БУЛО 
ЗРОБЛЕНО? 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Влітку, особливо в серпні, було важко узгодити прийнятні для всіх 
сторін дати проведення тренінгів. Тому варто планувати заходи у 
осінньо-весняний період.

Сильна жінка – сильна громада
м. Городня, Чернігівська обл.
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На першому етапі 
було сформовано 
команду тренерів, 
спільно з якими 
виконавці 
Ініціативи 
напрацювали 
програму 
тренінгів.

Для залучення 
зацікавленої аудиторії 
було проведено 
широку інформаційну 
кампанію у місцевих 
ЗМІ та організовано 
прес-конференцію, в 
якій взяли участь 
представники 
вуличних та домових 
комітетів, органів 
місцевого 
самоврядування та 
громадянського 
суспільства.

На другому етапі діяльність була 
зосереджена на підготовці та 
проведенні тренінгів. Всього було 
проведено 6 спеціалізованих 
тренінгів. Перший цикл тренінгів 
спрямований на розвиток 
лідерських навичок, підвищення 
рівня знань з питань ґендерної 
рівності, ефективного управління. 
Другий цикл тренінгів охопив теми 
поглиблення обізнаності щодо 
механізмів створення та 
налагодження ефективної діяльності 
органів самоорганізації населення.
Учасниками навчання, окрім 
жінок-керівників ОСН, стали 
депутатки міської ради, працівниці 
виконкому, підприємниці, 
безробітні, пенсіонерки.

За результатами 
ініціативи було 
проведено 
підсумкову 
конференцію.

В результаті Ініціативи активізувалася громадянська 
участь, в тому числі через створення та налагодження 
ефективної роботи ОСН, що позитивно вплине на 
ефективність місцевого самоврядування та місцевого 
економічного розвитку Городні.

30 жінок-лідерок Чернігівської області підвищили рівень знань з питань ґендерної рівності; зміцнили 
свій лідерський та особистісний потенціал, що дозволить їм більш ефективно вирішувати актуальні 
проблеми розвитку громад.

Місцеві активісти поглибили обізнаність щодо механізмів та 
інструментів оптимізації діяльності ОСН. Отримані ними знання та 
практичні навички з документообігу, залучення додаткового фінансування, 
комунікативних технологій та управління – дозволили їм суттєво покращити 
роботу новостворених ОСН та розпочати реєстрацію нових; розширили 
можливості їх безпосередньої участі у місцевому економічному розвитку.

Рішенням Городянського міського голови А. Богдан на розгляд сесії міськради винесено питання розробки та 
прийняття Програми підтримки ОСН. Дана програма забезпечить інституційну стабільність ОСН, розширить 
можливості участі жінок у місцевому самоврядуванні та місцевому економічному розвитку.

       СКЛАДОВІ УСПІШНОСТІ• Співробітництво всіх зацікавлених сторін (жінки-керівники ОСН, депутатки міської ради, працівниці виконкому, підприємниці, безробітні, пенсіонерки).• Широке анонсування проекту.• Попереднє планування та узгодження графіка заходів.• Ретельна підготовка і організація тренінгів.• Сприятливе навчальне середовище, яке враховує особливі потреби жінок: зручний час, інтерактивність, практичність.

1

2


