
ЖІНКИ. ІНВАЛІДНІСТЬ. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ. 
Результати опитування

Метою опитування є аналіз ситуації та сприяння покращенню 

співпраці між жіночими організаціями та громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю / жінок з інвалідністю в 

просуванні питань гендерної рівності та розширення прав і 

можливостей жінок з інвалідністю.

68%

32%

громадські об’єднання осіб з інвалідністю 
(в т.ч. жінок з інвалідністю)
феміністичні організації

Всього опитано 47 респонденток/ів: представниці/ 

представники 32 громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю (в т.ч. жінок з інвалідністю),                  

а також 15 жіночих, феміністичних організацій           

з різних регіонів України.

Відмічається розрізненість жіночого 

руху в питаннях гендеру та 

інвалідності. Організації жінок та 

об’єднання жінок/ осіб з інвалідністю 

практично не співпрацюють в 

адвокатуванні прав жінок, в тому числі 

з інвалідністю; респонденти не до 

кінця усвідомлюють специфіку 

діяльності об’єднань жінок/ осіб з 

інвалідністю та жіночих/ феміністичних 

організацій. 

Висновки

Не всі жіночі/ феміністичні організації  
усвідомлюють що таке інвалідність, 

не використовують в своїй діяльності  

Конвенцію ООН з прав осіб з інвалідністю,  

не дотичні до розробки політики з питань 

інвалідності на місцевому рівні.   

Ситуація утруднює відстоювання та 

адвокатування прав жінок з інвалідністю; 

формування політики рівності та 

недискримінації.

Об’єднання жінок/ осіб з інвалідністю практично не 

залучаються  до розробки програм  з гендерної рівності на 

місцевому та національному рівнях. Відсутнє чітке уявлення що 

таке гендерний підхід в політиці і як питання інвалідності дотичні до 

цієї теми;  організації не впроваджували у своїй діяльності проєкти, 

які спрямовані на забезпечення рівності прав жінок та чоловіків. 

При  формуванні політики гендерної рівності національного і 

місцевого рівнів жінки з інвалідністю не залучаються до її розробки 

та впровадження, їхні права не враховуються та порушуються.

Проблеми гендерної рівності мають 

бути включені в планування, 

складання бюджету, реалізацію, 

моніторинг та оцінювання всіх політик, 

програм і діяльності з питань 

інвалідності та навпаки. 

Професійна підготовка лідерок 

- важлива складова розвитку 

жіночого руху, відстоюванні 

прав жінок, в тому числі з 

інвалідністю.

Поглиблення знань з 
питань гендерної 

рівності, інвалідності та 
діяльності об'єднань 

Інформування 
громадськості

Фінансова 
підтримка 

громадських 
об’єднань

Професійна підготовка та підтримка

Це опитування стало можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом». 
Відповідальність за зміст інформації несе Національна Асамблея людей з інвалідністю України. Інформація, що представлена у дослідженні, не завжди відображає погляди 
Уряду Канади і УЖФ.



Залучення до розробки програм, стратегій з гендерної рівності

ТАК
45%НІ

55%

ТАК НІ

Респондентки/ти вказали робочі групи до яких вони залучені, але всі вони стосувались 

«питань інвалідності», тому практично жодна з опитаних організацій осіб/ жінок з 

інвалідністю не входять до робочих груп з розробки та впровадження гендерної політики. 

Залучення об'єднань ОЗІ до розробки  

та впровадження інформаційно-

просвітницьких кампаній з питань 

рівності прав жінок та чоловіків

ТАК
40%

НІ
60%

ТАК НІ

ТАК
22%

НІ
78%

ТАК НІ

ТАК
27%

НІ
73%

ТАК НІ

Участь в кампаніях, які проводили/проводять: ПРООН, Посольство США, ЄС, Жінки 

ООН, Український жіночий фонд, а також громадські об’єднання: ВГО НАІУ, ВОІ СОІУ, 

ВГО "Коаліція", ЖОГОЛІ "Молодь.Жінка.Сім'я".

Захист прав жінок        

з інвалідністю 

78% респонденток/ів не брали участь в адвокаційних кампаніях, що проводять 

жіночі об'єднання.

85% об'єднань не впроваджували у своїй діяльності проєктів, які спрямовані на 

забезпечення рівності прав жінок та чоловіків.

87% з опитаних відмітили необхідність навчання з питань гендерної рівності, 

інвалідності, діяльності жіночих, феміністичних організацій та об’єднань жінок/ осіб 

з інвалідністю.

78% організацій ОЗІ зауважили на необхідності налагоджування співпраці з 

іншими жіночими громадськими об'єднаннями та жіночими феміністичними 

об'єднаннями. 

87% об'єднань не брали участь в адвокаційних кампаніях, які проводили 

організації жінок / осіб з інвалідністю.

87% з опитаних не використовують у своїй роботі стандарти Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю по відстоюванню прав дівчат та жінок. 

78% представниць наполягають на необхідності інформування про наявність 

існуючих спільних проблем широке коло громадськості.

80% респонденток готові до співпраці, поглиблення знань з питань інвалідності, 

гендерної рівності.

Об'єднання ОЗІ
Жіночі організації

Об'єднання ОЗІ Жіночі організації
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Результати опитування

Громадські об'єднання жінок / осіб з інвалідністю (ОЗІ)

Громадські об’єднання жінок та жіночі феміністичні об’єднання


