Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»
DESPRO фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарську
агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та впроваджується
Швейцарським Центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat)

ПІДТРИМКА ЖІНОК-ЛІДЕРОК
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Рівноправна участь жінок у прийнятті рішень відіграє суттєву роль у впровадженні реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Жінки складають 53,7% населення України і на рівні та
у партнерстві з чоловіками стають рушійною силою втілення змін у процесі децентралізації.
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO розвиває мережу жінок-лідерок для
підвищення лідерського потенціалу жінок, які працюють у місцевому самоврядуванні, з метою втілення змін на
місцевому рівні та забезпечення сталого розвитку українських регіонів.

Проведено два дослідження
щодо залучення жінок у
процеси децентралізації влади

2019

2017

Організовано І тренінг для
жінок-лідерок місцевого
самоврядування: 25 учасниць

Організовано ІІ та ІІІ
тренінги для жінок-лідерок
місцевого самоврядування

2018

різні аспекти реформи
основи гендерної рівності
залучення громади
робота в команді
управління проектами
ефективна комунікація
переговорні практики
тайм-менеджмент

2018

Надано старт Мережі жінок-лідерок
місцевого самоврядування та відповідної
Facebook-групи: 247 учасниць

згуртування активних
представниць ОМС
обмін досвідом
розвиток спільних проектів
та ініціатив

Ціль 3
Ціль 4

Ціль 1
Ціль 2

Основи гендерної рівності
включені у порядок денний
реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні

Жінки володіють
необхідними навичками
та знаннями для
успішної роботи у ОМС

Жінка – активна
учасниця процесу
децентралізації

Як приєднатися та де нас знайти?
Група у Facebook: «Жінки-лідерки місцевого самоврядування»
www.facebook.com/groups/1635352303229264
на сайті http://despro.org.ua

Відбувається обмін досвідом
між жінками-лідерками
місцевого самоврядування

Swiss-Ukrainian Decentralization Support Project DESPRO is funded
by the Swiss Confederation through the Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC), and is implemented by the Swiss Resource
Centre and Consultancies for Development (Skat)

Swiss-Ukrainian project

Decentralization Support in Ukraine

SUPPORT OF WOMEN-LEADERS
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Equal participation of women and men in decision-making plays a signiﬁcant role in the implementation of local
self-government (LSG) and territorial organization of power reform in Ukraine. 53,7% of population of Ukraine are women
who together and in partnership with men become the driving force behind the changes related to decentralization.
Swiss-Ukrainian Decentralization Support Project DESPRO develops a network of women-leaders to expand opportunities
for developing leadership potential of women in local self-government, to drive change on the local level and support
sustainable regional development in Ukraine.

2 studies of women's
involvement in decentralization
are conducted

2019

2017

The 1st training for womenleaders
of local selfgovernment is
organised: 25 participants

The 2nd and 3rd trainings for
women-leaders of local
self-government are organised

different aspects of the LSG reform
basics of gender equality
community participation
teamwork
project management
effective communication
negotiating techniques
time management

2018

2018

The network of women-leaders
and corresponding Facebook
group is founded: 247 participants

uniting the active
representatives of LSG
sharing experiences
developing joint projects
and initiatives

Goal 3
Goal 4

Goal 1
Goal 2

Basics of gender equality
are part of the LSG reform
agenda

Women operate tools
necessary for successful
work in LSG

How to join?
Facebook group: «Жінки-лідерки місцевого самоврядування»
www.facebook.com/groups/1635352303229264
More info on http://despro.org.ua

Women are active
participants of
decentralization

Women-leaders of local
self-government actively
share experiences

