
У 2019 році Асоціація міст України в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку 
міст» (Проект ПРОМІС) утретє провела конкурс короткострокових ініціатив, що сприяють участі жінок у місцевому 
економічному розвитку. Однією з переможниць стала ГО «Центр суспільних дій «CIVITAS» з проектом щодо посилення 
впливу жінок Гощанського району та Смизької ОТГ Рівненської області на ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Ініціатива передбачала створення громадських організацій і мала на меті популяризацію успішних локальних жіночих 
практик. Активістки переконані, що саме ці інструменти здатні пришвидшити зміну суспільних стереотипів щодо ролі 
жінок у житті громади.

Для залучення жінок із Гощанської та Смизької громад спершу було проведено якісну інформаційну кампанію: ефіри 
на обласному телебаченні, публікації в місцевих ЗМІ та інформування в соцмережах. А наприкінці вересня 2019 
року у громадському просторі «Майстерня міста Рівне» організували конференцію «Гендерні ініціативи розвивають 
громади. Історії з досвідом», де зібралися понад 40 активісток із Рівненської, Волинської та Тернопільської областей. 

«Спікерки ділилися цінними аспектами свого досвіду участі у громадському та політичному житті громад. 
Також на заході обговорювали способи та алгоритми формування інклюзивно чутливого середовища в громадах, 
аналізували наявні стереотипи щодо жінок-керівниць і ділилися власними успішними практиками, які змінюють життя 
в селах, селищах та містах. Нам вдалося зацікавити широке коло жінок із різних районів Рівненщини. І в результаті 
утворилися дві ініціативні групи жінок, які після конференції почали працювати над розробкою статутних документів 
для реєстрації неурядових організацій у своїх громадах», — розповіла Вікторія Костюк, керівниця проекту. 

Отже, у рамках проекту в Смизі було створено Агенцію розвитку громад «Інтонація змін», а в Гощі — Платформу 
жіночих ініціатив «ДіяМи». Розроблення стратегій їхнього розвитку та планування операційної діяльності відбулись під 
час серії спеціальних освітніх заходів. Стратегічні сесії та тренінги було проведено окремо в Смизі та Гощі, і в кожному 
селищі до навчання долучились близько 40 жінок. Фактично жінки утворили у своїх громадах окремі команди й разом 
формулювали мету, місію, завдання та цінності новостворених організацій. Крім досвіду у стратегуванні, учасниці 
отримали знання у сфері проектного менеджменту. Це допомогло декому з них вдало підготувати заявки на конкурс 
громадських проектів у своїй громаді та здобути перемогу.

«Агенція розвитку громад «Інтонація змін» обрала своєю цільовою аудиторією сільських жінок віком до 35 років. 
Наразі діяльність організації сфокусована на двох напрямах: навчання домедичної допомоги та фінансової грамотності. 
У 2021 році плануємо переорієнтуватися на вужчу спеціалізацію та працювати як організація з розвитку жіночого 
підприємництва. Будемо допомагати жінкам запускати власні стартапи, щоб у наших громадах все більше жінок 
ставали самозайнятими та незалежними від чоловіків чи обставин. Адже часто стається так, що жінки, які не можуть 
«знайти себе» вдома, виїжджають у великі міста або їдуть на заробітки за кордон. Відтак покидають сім’ї, розлучаються, 
втрачають контакт із дітьми. Хочемо сприяти тому, щоб вони залишались і мали можливість реалізувати себе», — 
поділилася Вікторія Костюк, керівниця проекту та голова ГО «Агенція розвитку громад «Інтонація змін».

Створенню ГО «Платформа жіночих ініціатив «ДіяМи» передувала реалізація на базі Гощанської селищної ради 
гендерного проекту «Історія успіху. Жінка в кадрі», який у 2018 році був визнаний найкращою громадською ініціати-
вою України, що реалізована в малій громаді. Завдяки цьому в Гощанському районі сформувалася команда жінок, які 
визначили створення дієвої громадської організації одним із пріоритетів для подальшого розвитку громади.

 Рівненщина:  жінки посилюють свій вплив 
на ухвалення рішень місцевого рівня



«Зараз Платформа жіночих ініціатив «ДіяМи» організовує неформальні освітні заходи для жінок – мешканок 
Гощанської громади. Запрошуємо найкращих у своєму напрямі тренерів і спікерів, також допомагаємо жінкам у 
написанні проектів. Для мене дуже важливо, щоб навчання відбувалося на високому рівні та щоб ми позбувалися 
в цьому плані провінціалізму. Платформа «ДіяМи» за рік своєї діяльності здобула хорошу репутацію, і жінки вже 
знають: якщо ми організовуємо захід, то прийти однозначно варто. Провели вже серію заходів із психології, навичок 
самопрезентації та просування. Учасниці бачать, що здобуті знання вносять реальні зміни в їхні життя. Також радо 
ділимось досвідом: їздимо в сусідні громади на Рівненщині, розповідаємо про наш шлях створення громадської 
організації з урахуванням усіх деталей», — розповіла Наталія Калька, співавторка проекту, керівниця ГО 
«Платформа жіночих ініціатив «ДіяМи».

Крім створення нових організацій, у рамках ініціативи втілено заходи, які популяризують ідею гендерної рівності 
та висвітлюють потребу залучати жінок до розвитку громад. Одним з інструментів промоції стала серія соціальних 
відеороликів з історіями жінок, які живуть і працюють у Гощанській та Смизькій громадах. У зйомках взяли участь 
керівниці закладів освіти і культури, сімейна лікарка, підприємниця, батьки дітей з інвалідністю та керівниці 
новостворених громадських організацій. Планували, що відеоролики зберуть близько 10 тисяч переглядів, а реальні 
цифри майже втричі перевершили очікування. Однією з героїнь циклу відеоісторій стала Ірина Гнатюк — багатодітна 
мама, директорка будинку культури в селі Берег, членкиня молодіжної ради Смизької ОТГ.

«Протягом п’яти останніх років ми із сім’єю живемо в селі Берег Смизької громади. Хоч і переїхали сюди 
з Миколаївщини й можна сказати, що я «не місцева», мені ніколи не байдуже, що відбувається у громаді та в селі 
зокрема. Першочергово хочу забезпечити тут якісне дозвілля для дітей і молоді.

Цьогоріч із радістю взяла участь у навчанні, що проходило в рамках гендерної ініціативи. Найбільше зацікавила 
тема написання стратегії розвитку громадської організації. Ні разу не пошкодувала, що долучилась — було дійсно 
дуже цікаво, почула безліч корисної інформації. Восени подала свою кандидатуру в депутатки до Смизької селищної 
ради. Хоч набрати достатньої кількості голосів не вдалось — не засмучуюсь і маю амбіції й надалі рухатись у цьому 
напрямку. Вірю в потенціал своєї громади й у те, що можу впливати на її життя. Останнім часом спостерігаю, як 
зростає довкола кількість активних жінок, які хочуть проявляти себе, вчитись, професійно розвиватись, долучатись 
до громадського життя. Думаю, що різноманітна просвітницька діяльність та освітні заходи мають вагомий вплив на 
зміну мислення і ставлення до себе серед жінок», — поділилася Ірина Гнатюк, учасниця проекту. 

У лютому 2020 року між новоствореними громадськими організаціями, Центром суспільних дій «CIVITAS» та 
Рівненським регіональним відділенням АМУ було підписано меморандум про створення коаліції «За рівні 
можливості». Надалі до неї зможуть приєднатися інші неурядові організації та органи місцевого самоврядування. 
Ініціатори коаліції сподіваються, що набутий ними досвід буде поступово поширюватись на інші райони Рівненщини, 
а об’єднання організацій стане платформою для взаємодії активісток із сільської місцевості, мотивуватиме до 
активного громадського життя та участі в ухваленні рішень на місцевому рівні.

«Для мене особисто втілений проект — це неоціненний досвід і колосальний прогрес. Впродовж року відбулося 
чимало якісних змін, ми набули безліч цінних контактів. Важливо, що проект не просто відбувся: його результати 
мають продовження та щодня стають більш помітними. Тішуся, що жінки в нашій громаді набувають можливостей 
реалізації поза межами дому. В ідеалі я б хотіла, щоб якомога більше жінок пішли в місцеві ради й були залучені до 
різних активностей. Така діяльність дає ефект «снігової кулі». Отриманий жінками досвід накопичується, інтегрується 
в сімейне життя, змінює якість дозвілля та спілкування. Оскільки переважна більшість наших учасниць працюють у 
сфері освіти, вони вносять здобуті знання у школи та дитячі садки. В рамках нашого невеликого селища позитивні 
зміни є дійсно відчутними», — додала Наталія Калька.

Активістки Гощі та Смиги продовжують комунікувати між собою, генерувати нові ідеї для співпраці та вже тепер 
стають рушіями локальних змін. Жінки подають свої кандидатури до місцевих рад, набувають досвіду й поступово 
займають активні позиції у громадах. Надалі вони робитимуть свій голос ще гучнішим, передаватимуть успішний 
досвід іншим і розвиватимуть таким чином суспільство, у якому жінки та чоловіки матимуть рівні можливості та 
способи їх реалізації. 

Історії успіху #МістаТаЗміни розповідають про успішні приклади та інновації з впровадження ефективного демокра тичного управління  
та прискорення місцевого економічного розвитку у Запорізькій, Вінницькій, Полтавській та Івано-Франківсь кій облас тях, що відбулись  
за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проекту ПРОМІС), який впроваджує Федерація  
канадсь ких муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.


