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Молодіжна програма  

“Перший крок до успіху”



Десять років 

Український Жіночий Фонд 
впроваджує унікальну програму 
розвитку молодіжного жіночого 
лідерства «Перший крок до 
успіху». Ми шукаємо та 
підтримуємо по-справжньому 
небайдужих, неординарних 
дівчат, яких об’єднує могутня 
енергія творити добро, бажання 
нести користь своїм громадам, 
своїй країні. 



92
проекти

Профінансованих  та 

реалізованих проекти

9
організацій

Створених та активно 

працюючих молодіжних 

організацій

щорічний конкурс 

Всеукраїнська мережа 

небайдужих дівчат
285

лідерок10 років 



В 2015 році на конкурс було 

подано близько 130 заявок- ідей 

покращення життя місцевих громад

На урочисту зустріч до Києва приїдуть 

30 переможниць цьогорічного конкурсу та 

20  випускниць програми попередніх років



Програма              
“Перший крок до успіху” 

у 2015 році

26-28 червня, Київ

2015

1. Традиційна зустріч переможниць 

конкурсу

• 10-та ювілейна урочиста зустріч переможниць

• Навчальна програма з розвитку гендерної чуйності, 

написання та реалізації проектів, використання 

інформаційних технологій тощо

2. Спеціальна ініціатива

“Зміцнення миру та толерантності в 

громадах”

• Форум з жінками - лідерками думок щодо 

конфліктної ситуації в країні у форматі дискусії 

(запрошені гості Н.Яресько, О.Забужко, Т.Ташева, 

М.Берлінська та інші) 

• Зустріч з Послами за сприяння Посольства Швеції в 

Україні

• Тренінгове навчання “Толерантність та примирення 

в громадах” 

• Розробка молодіжною мережею 3-річної стратегії 

дій зі зміцнення миру в громадах

Заплановані події



У результаті 

Український жіночий фонд  надає постійну підтримку молодим жінкам 

та дівчатам, залучаючи їх до спеціальних проектів, міжнародних стажувань, 

організовуючи навчання, запрошуючи на мотиваційні зустрічі тощо.

Відбудеться посилення  спроможності мережі 
небайдужих й активних дівчат та жінок-лідерок

Український жіночий фонд підтримає 10 проектів 

з покращення життя місцевих громад

Буде розроблена стратегія дій мережі в рамках 
ініціативи “Зміцнення миру та толерантності в 

громадах” (Фонд підтримає 5 проектів)



Ми в мережі Інтернет

Сайт Українського Жіночого Фонду

Інтернет-журнал “Перший крок до успіху”

Сторінка у мережі Facebook

https://www.facebook.com/
http://firststep.uwf.kiev.ua/


Якщо Ви вірите у можливості молодих жінок, 
запрошуємо стати благодійником та підтримати 
проведення урочистої зустрічі або допомогти у 
фінансуванні проектних ініціатив дівчат.
Ми гарантуємо прозору та підзвітну реалізацію внесків.



Контакти                  Реквізити
Кононенко Анна
Координатор молодіжної 
програми “Перший крок до 
успіху”

Моб. тел.: +38 095 282 99 65

Ел. пошта: anna@uwf.kiev.ua

Одержувач: МБФ “Український жіночий фонд”

Код ЄДРПОУ: 25916711

Банк: Розрахунковий центр місто Київ,                         
ПАТКБ “ПРИВАТБАНК”

Адреса банку: проспект Перемоги, 65, Київ, 03062

МФО банку: 320649

Рахунок одержувача: 26001052612147

Призначення платежу: Благодійна пожертва

mailto:anna@uwf.kiev.ua

