
КОНТЕКСТ
У м. Житомирі діють міська рада та дві районні ради. У складі 
Богунської районної ради представлено 22% жінок, у складі 
Корольовської – 24%. Серед депутатів Житомирської міської 
ради жінки складають 21,6%.

З одного боку, означене представництво жінок можна сприйма-
ти як позитивну тенденцію, з іншого – проблемним є реальний 
вплив на прийняття рішень, тому для м. Житомира актуальною 
залишається потреба збільшення кількості жінок у складі 

депутатського корпусу, особливо у світлі виборів 2015 року.

Результати фокус-групи, проведеної з жінками-лідерками 
соціально-економічної сфери міста, засвідчили існування 
стримуючих чинників зовнішнього (стереотипне сприйняття в 
громаді, недостатня консолідація та підтримка серед жінок) та 
внутрішнього характеру (зупинка на досягнутому, стереотипне 
сприйняття власних досягнень, недостатній рівень 
поінформованості про сучасні управлінські технології).

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Розширення участі жінок у прийнятті рішень 
та економічному розвитку м. Житомира» спрямована на 
посилення участі жінок у соціально-економічних процесах 
шляхом упровадження концепції імпаурменту, що полягає 
в наснаженні жінок, які мають досвід ведення економічної 
та політичної діяльності, до побудови політичної та 
економічної кар’єри, до активного професійного зростання 
з метою впливу на процеси прийняття рішень.

ВИКОНАВЦІ

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО? 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Розширення участі жінок
у прийнятті рішень 

та економічному розвитку
м. Житомир

Управління у справах сім'ї, 
молоді та спорту 

Житомирської міської ради

Житомирська обласна 
молодіжна громадська 
організація «Паритет»

ПОРАДИ ДЛЯ РЕПЛІКАЦІЇ

До початку проекту провести 
комунікаційну кампанію серед 
цільової аудиторії на предмет 

актуальності тематики, напрямків та 
форм роботи – для формування 
мотивації до проходження повного 
тренінгового курсу. 

Важливим є комплексний 
підхід до формування груп 
(прес-конференція, особистісні 

зв’язки, використання соціальних 
мереж, публікації та оголошення у 
ЗМІ тощо), а також підбір 
кваліфікованих тренерів для роботи 
з депутатками та лідерками.
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Підвищено рівень зацікавлення й мотивації жінок до активної 
життєвої позиції у політичній та соціально-економічній сфері.

Зміцнено лідерський та особистісний потенціал цільової 
аудиторії.

Пожвавлено процес створення мережі лідерок для консолідації їхніх 
зусиль у політичному та соціально-економічному житті міста.

Поглиблено знання і навички лідерок та депутаток районних рад міста 
щодо ґендерних аспектів соціально-економічної та політичної активності, 
організації комунікаційних кампаній, мистецтва самопрезентації, 
ефективного тайм-менеджменту тощо.
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Проведено 
прес-конференцію 
з нагоди старту 
проекту «Розширен-
ня участі жінок у 
прийнятті рішень 
та економічному 
розвитку 
м. Житомира».

Сформовано 
групи учасниць з 
числа депутаток 
районних рад 
м. Житомира та 
лідерок місцевої 
громади.

Проведено цикл тренінгів для 
двох цільових аудиторій (по 4 
тренінги у кожній групі): «Жіноче 
лідерство крізь призму проблем 
та перспектив», «Ґендерне 
бюджетування як ефективний 
інструмент управління», «Теорія 
і практика організації зв’язків 
з громадськістю», «Основи 
ефективного тайм-менеджменту».

Підготовлено 
та надруковано 
тематичні 
інформаційні 
буклети з питань 
ґендерного 
бюджетування.

Створено 
електронний 
журнал-
мультиму за 
результатами 
ініціативи.

Проведено 
круглий 
стіл за 
підсумками 
ініціативи.

ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Політична ситуація в Україні

Політичні події в Україні, зокрема початок 
«Євромайдану», стали причиною того, що 
деякі учасниці проекту не мали змоги взяти 
участь в тренінгах у строки, визначені 
ініціативою, тому декілька разів доводилося 
переносити дати та час заходів, аби всі 
учасниці змогли долучитися.

Залучення депутаток до навчання

Зайнятість депутаток та відсутність у декого з них мотивації до участі у навчальних 
програмах стала певною перешкодою у процесі формування тренінгової групи. 

Однак використання різних комунікаційних форм роботи, як-от: прес-конференція, 
повідомлення у ЗМІ, індивідуальні зустрічі з депутатками, громадськими 
лідерками, офіційні листи за підписом начальника управління у справах сім'ї, 
молоді та спорту Житомирської міської ради, адресовані головам Корольовської 
та Богунської районних рад міста, – сприяли наповненню обох груп.

Учасниці ініціативи наголосили на важливості її продовження на 
постійній основі: проведення тренінгів та зустрічей, створення 
форуму або мережі жінок-лідерок місцевої громади чи обласної 
школи жіночого лідерства.

ЖОГО «Паритет» отримала пропозицію щодо співпраці та 
проведення низки освітніх заходів для молодіжного крила 
Житомирського обласного осередку партії «Удар» з питань, які 
піднімалися під час тренінгових занять, зокрема, жіночого 
лідерства, успішного тайм-менеджменту та зв’язків з громадськістю.

ІСТОРІЯ УСПІХУ
«Тренінгова 
програма є 
досить продук-
тивною, варто 
розширити її 

межі та цільові аудиторії 
(молоді жінки, дівчата)»,   – 
розповідає  учасниця тренінго-
вого курсу, депутатка 
Корольовської райради Ірина 
Яремчук 


