
КОНТЕКСТ
За результатами дослідження, проведеного ГО «Перспективи», 
найбільшою проблемою Перещепинської громади є високий 
рівень безробіття, особливо серед жінок. Як свідчать дані 
опитування, кожна п’ята жінка шукає, але не знаходить роботу. 
До того ж, жінки мало обізнані з перевагами підприємницької 
діяльності, зокрема, у сфері зеленого туризму, хоча більшість 

населення (6 тис. з 10 тис.) проживає у приватних оселях, 
розташованих у мальовничих місцях поблизу лісу, озер, річки 
Оріль, які можна було б перетворити у туристичні зелені садиби. 
Саме тому 70% опитаних жінок висловили бажання ознайомитися 
з прикладами підприємництва у цій сфері, на власні очі побачити, 
як працює зелена садиба, які послуги надаються туристам.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Зелений туризм: можливості зайнятості жінок» 
спрямована на активізацію підприємницької діяльності жінок у 
сфері зеленого туризму шляхом популяризації його переваг та 
організації освітніх заходів з розвитку знань та практичних 
навичок створення та підтримки зелених садиб. 

ВИКОНАВЦІ

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО? 
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За результатами навчально-ознайомчого візиту знято фільм про організацію роботи зелених 
садиб Полтавської області та поширено його серед органів місцевого самоврядування 
Новомосковського району Дніпропетровської області.

Розпочато діалог органів влади, недержавних організацій та бізнес-структур щодо 
створення умов для розвитку підприємництва у сфері зеленого туризму та механізмів 
підтримки участі жінок у підприємництві.

90 жінок громади поглибили обізнаність щодо підприємницької діяльності у сфері 
зеленого туризму та можливостей, які підприємництво може надати жінкам, їхнім сім‘ям та 
громаді в цілому.

20 жінок отримали практичні знання та навички щодо організації бізнесу у сфері 
зеленого туризму; наочно ознайомилися з облаштуванням зелених садиб 
Полтавської області та з послугами, які вони надають туристам.

На сесії Перещепинської міської ради затверджено Програму розвитку зеленого 
туризму на 2014-2019 роки, до якої включено положення з підтримки участі жінок, що 
забезпечить системність і сталість діяльності з розвитку жіночого підприємництва. 

5 учасниць ініціативи разом зі своїми родинами прийняли рішення про створення 
власних зелених садиб.

Привернено увагу громади міста до значення сільського зеленого туризму для місцевого 
економічного розвитку, зокрема для розширення можливостей підприємницької активності 
жінок, зміцнення їх економічної незалежності та підвищення якості життя.

1 2 3 4 5

Організовано 
навчально-ознайомчий 
візит до зелених садиб 
Диканського району 
Полтавської області та 
проведено 
навчально-практичний 
семінар для учасниць 
візиту з організації 
бізнесу у сфері 
зеленого туризму.

Проведено 
10 ознайомчих 
семінарів для 
жінок громади 
«Зелений туризм: 
можливості вашої 
зайнятості».

Проведено круглий стіл 
«Зелений туризм: переваги 
для жінок та сталого розвитку 
громади» за участі влади, 
громадськості та бізнесу, на 
якому було визначено завдання 
і заходи щодо підтримки 
підприємницької діяльності 
жінок у сфері зеленого туризму.

Розроблено 
рекомендації 
зі створення 
туристичного 
продукту, його 
промоції та 
маркетингу.

Підготовлено та 
розміщено у місцевих 
ЗМІ інформаційні 
повідомлення та статті 
щодо можливостей 
зеленого туризму.

В л
Психологічна неготовність жінок до 
відкриття власної справи; недостатній 
рівень знань з основ підприємництва, 
податкового, фінансового права. 

Оскільки в навчанні жінок важливу роль 
відіграють практичні методи та успішні 
приклади, для групи жінок було 
організовано поїздку до зелених садиб 
Полтавської області, під час якої вони наочно 
ознайомитися з облаштуванням зелених 
садиб та послугами, що надаються туристам; 
з «перших уст» дізнатися про складові 
успішного підприємництва, зокрема віру в 
успіх та підтримку з боку родини.

До програми семінару, окрім спеціальних 
модулів з основ підприємництва, 
фінансового права, були включені вправи з 
формування позитивної самооцінки та 
ефективного спілкування. 

Низький рівень довіри до державних 
податкових, контролюючих та 
перевіряючих органів, законодавча 
неврегульованість багатьох питань у 
сфері «зеленого» туризму, відсутність 
дієвих програм підтримки 
підприємництва стримує жінок 
започатковувати і реєструвати власний 
бізнес. 

Популяризація переваг підприємницької 
діяльності у сфері зеленого туризму, 
поширення успішного практичного досвіду 
організації роботи зелених садиб, 
розробка рекомендацій зі створення 
туристичного продукту, його промоції та 
маркетингу, затвердження 
Перещепинською міськрадою Програми 
розвитку зеленого туризму на 2014-2019 
роки сприяли підвищенню довіри жінок до 
органів влади та готовності започаткувати 
власну справу.

ПОЗИТИВНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 

Налагодження зв’язків з громадськими 

організаціями Дніпропетровської, 

Полтавської та Харківської областей, що 

працюють у сфері зеленого туризму, дало 

можливість використати їх досвід та кращі 

практики популяризації та підтримки 

розвитку жіночого підприємництва у сфері 

зеленого туризму. 

Вдалося створити команду з 30 жінок, готових 

працювати над розвитком підприємництва в 

громаді: ділитися  знаннями та навичками, 

заохочувати інших до започаткування власної 

справи, надавати підтримку.

Зросла громадянська активність жінок та 

жіноча солідарність. На базі ГО «Перспективи» 

вирішено створити 

коордиційно-інформаційний центр з розвитку 

жіночого підприємництва, який допоможе 

узгоджувати дії та об’єднувати зусилля у 

розробці нових стратегій економічної 

самореалізації жінок.


