
РІЧНИЙ ЗВІТ 
ГО «Маріупольська асоціація жінок 

«Берегиня» 
2021рік 

https://donbasforpeople.org/ 



Зміст 

Вступне слово 

1.Про «Маріупольську 
асоціацію жінок 
«Берегиня»: напрямки 
діяльності; місія, візія, 
цінності, цілі. 

2.Організаційна 
структура 

3.Статистика в цифрах 

 

 

4. Наші партнери 

5. Наша команда 

6. Звіт про діяльність у 
2021 році 

7.  Фінансовий звіт 



Вступне слово 

В 2021 рокі наша організація відсвяткувала 5 років як 
з ініціативної групи, що почала свою діяльність в 
буремному 2015 році на волонтерських засадах. 
Роботи було багато і менш ніж через рік виникла 
нагальна необхідність в створенні офіційної 
організації.   
Так виникла «Маріупольська асоціація жінок « 
Берегиня».  
За період з 2015 року  по теперішній час фахівцями 
«Маріупольської асоціації жінок “Берегиня”» 
(англ.«Mariupol Women’s Association “BEREGINJA”») 
проведено  29 226 індивідуальних юридичних 
консультацій,  з яких 3011 юридичних  консультацій 
он-лайн. Надано вторинну юридичну допомогу 1128 
особам. В тому числі представництво в судах різних 
інстанцій. Психологи організації надали 4890 
індивідуальні психологічні консультації, та здійснили 
психологічний супровід 834 осіб – переважним чином 
під час роботи виїзних мобільних бригад. Але з 2020 
року, з появою в нашому житті COVID-19 все більше 
консультативна робота стала переміщатися до онлайн 
кабінетів організації. Пандемія стала викликом та 
можливостю розширити географію своєї діяльності. 



Співпраця з патрульною 
поліцією 

Разом з Патрульною поліцією м. 
Маріуполя було проведено 9 заходів 
з метою підвищення у населення 
рівня правової обізнаності, 
популяризації патрульної поліції 
серед населення, підвищення рівня 
довіри. 

 



Розвиток організації 
 

2021 став роком системної 
перебудови організаційного 
розвитку для ГО «Маріупольська 
асоціація жінок  
«Берегиня». 
У 2021 році СТРАТЕГІЯ   РОЗВИТКУ 
ГО «МАРІУПОЛЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ЖІНОК « БЕРЕГИНЯ» була 
переглянута, проаналізована і 
продовжена до 2024 року. 
У 2020 році в організації 
«Маріупольська асоціація жінок 
«Берегиня» було вдосконалено 
менеджмент, модернізовано 
ведення бухгалтерського обліку та 
змінено архітектуру сайту 
організації. 
 



Навчаємось  

В 2021 році організація  черговий 
раз підвищила свій рівень 
компетентності 

Всі члени команди пройшли 
тренінги з «Сімейної медіації» та 
отримали сертифікати 

Всі члени команди успішно 
закінчили курс «Риторика» 

Психологи пройшли курси по роботі 
з травмою , юристи по роботі з 
травмованими жінками. 

Команда пройшла тренінги з 
командного росту та з англійської 
мови. 

 



Місія Асоціації:  
 

- протидія 
гендернозумовленому та 
домашньому насильству ; 

- допомога жінкам, жіночим 
НУО, відігравати активну 
роль у процесах розбудови 
демократичного суспільства, 
яке забезпечує рівність, 
справедливість та реалізацію 
людських прав шляхом 
підтримки громадянського 
суспільства. 

 



Напрямки діяльності: 

-сприяння створенню та 
розвитку жіночих та інших  
громадських організацій, інших 
громадських утворень, 
-підвищення активності громад 
через активізацію жіночих 
громадських утворень; 
-захист прав людини, 
підвищення рівня правової 
культури населення; 
-проведення адвокацій в 
інтересах жінок та дітей які 
постраждали внаслідок 
військових дій на Сході України; 
 

- сприяння покращення 
психологічного здоров'я жінок 
та дітей які отримали 
травмуючий досвід; 
-протидія 
гендернозумовленому та 
домашньому насильству;  
-розвиток освіти в першу чергу 
в сільській місцевості; 
-розвиток соціальної сфери, в 
першу чергу в сільській 
місцевості; 
 



Візія організації : 

В 2022 році організація 
разом з Національною 
поліцією Донецької області 
почне розробку «Етичниого 
кодексу щодо поводження з 
жінками, які зазнали 
сексуального насильства». 

«МАЖ Берегиня» шляхом 
проведення сімейної 
медіації вирішує 
щонайменше 6 сімейних 
конфліктів без звернення в 
суд до кінця року. 

Берегиня розробляє посібник 
«Чутлива до травм і 
розширююча права та 
можливості консультативна 
робота з жінками та 
дівчатами, які постраждали 
від насильства», який 
інституційно запроваджено в 
організації та може слугувати 
інформацією та пропозицією 
щодо дій для інших 
волонтерів або штатних 
працівників. 



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ 

• Прийняти участь в адвокаційній діяльності щодо  питань 
соціальної інклюзії жінок які мають досвід 
гендернозумовленого та домашнє насильство. 

• Створення для жінок які проживають в сільській місцевості, 
населених пунктах  

• Розробити та сприяти впровадженню системи моніторингу та 
оцінювання обласних цільових програм розвитку громад 
стосовно питань гендерної безпеки, в тому числі стосовно 
доступності для жінок які проживають в сільській місцевості. 

• Розробити та сприяти впровадженню моделей обласних 
цільових програм розвитку з врахуванням  гендерно 
орієнтованого бюджету та секторальних реформ в Україні. 

• Сприяння створенню жіночих та феміністичних організацій та 
менторська підтримка діяльності новостворених організацій. 

 



• Підготувати місцевих фахівців із числа представників ОТГ, 
органів місцевої влади, неурядових організацій в питаннях 
розвитку громад з урахуванням гендерної складової 

• Посилити аналітичну спроможність організації через 
розширення методів досліджень, підвищення якості 
аналітичних продуктів та проведення кампаній 
громадянського представництва з їх фокусуванням у сферах 
регіонального розвитку та децентралізації.  

• Створити портфоліо послуг організації та просувати їх на ринку 
послуг.  

• Вдосконалити систему роботи з волонтерами в організації. 
• Вдосконалити  систему регулярної самооцінки в організації 

 
 



Критерії успішності досягнення 
стратегічних цілей: 

• зростання авторитетності та впливовості Асоціації; 
• розвиток Асоціації, збільшення членів Асоціації; 
• самодостатність (фінансова та професійна) Асоціації; 
• наявність комунікацій та сталого зв’язку керівних органів 

Асоціації та її партнерів; 
• запровадження новітніх підходів до організації освітньо-

просвітницької діяльності, поширення знань у сфері прав 
людини, міжнародного та українського законодавства; 

• реалізація нових проектів та програм за рахунок власних та 
залучених коштів;  

• кількість партнерських недержавних та громадських 
організацій, що співпрацюють з Асоціації; 

• залучення інвестицій в розвиток Асоціації. 
 



Організаційна структура 



Організаційна структура 



Статистика в цифрах 
 



Надано соціальний 
супровід 

Спеціалісти організації продовжили 
в 2021 році надавати соціальний 
супровід жінкам, дітям та літнім 
людям з населених пунктів методом 
кейс менеджменту. 

 

328 жінок отримали соціальний 
супровід  за універсальною 
брокерською  моделлю кейс-
менеджменту), 24  жінки –
зосереджена на сильных сторонах 
модель кейс менеджменту ,9 жінок 
–модель інтенсивного втручання.  



Надано психологічний 
супровід  

Психологи організації надали 
психологічний супровід 533 жінкам 
та 211 дівчатам які постраждали від 
наслідків війни. 

Було проведено 23 психологічних 
тренінги з жінками які живуть в 
населених пунктах поблизу лінії 
розмежування. 



Проведено групові 
заняття  

Арт-терапія – це двоетапний процес, 
що включає як створення мистецтва, 
так і розкриття його змісту. Сягає 
корінням в теорії підсвідомого і 
несвідомого . 

Наші психологи та арт терапевти 
провели 62 заняття з арт терапії ,на 
кожному з яких були присутні по 5 
жінок. 

 

Всі заняття були проведені в 
населених пунктах розташованих 
поблизу лінії розмежування 



Надано юридичну 
допомогу 

Юристи організації надали 
юридичну підтримку 482  жінкам та 
дівчатам які проживають в 
населених пунктах  поблизу лінії 
розмежування, було складено 217 
юридичних документів, інтереси 52 
жінок  було представлено в судах 
різних інстанцій. 

 

Юристи організації надали 
юридичну підтримку 114 жінкам з 
категорії внутрішньо переміщених 
осіб, було складено 87юридичних 
документів. 



Надано медичну 
допомогу 

698 жінок, дітей, літніх людей з тих 
хто проживає в населених пунктах 
поблизу лінії розмежування 
отримали консультативну  медичну 
допомогу від лікаря терапевта 
організації. 

 

212 жінок отримали першу медичну 
допомогу від лікаря терапевта 
організації. 

 

24 жінки було госпіталізовано 

 



Надано гуманітарну 
допомогу 

Організація надала гуманітарну 
допомогу 232 жінкам та їх родинам з 
числа тих хто проживає в сільській 
місцевості поблизу лінії зіткнення, 
серед яких 8 жінок з інвалідністю, 5  
мають більш ніж 3 дитини, 2 жінки 
мають дітей з інвалідністю. 



Організовано та 
проведено  

Курси для шиття для жінок з 
населених пунктів розташованих по 
лінії розмежування – 2 курсів по три 
місяця. 

 

На кожному з курсів навчались по 10 
жінок. Всього 20 жінок пройшли 
навчання та отримали сертифікати  

та навички, які надали можливість в 
умовах економічної нестабільності 
отримати стабільний заробіток.  
Шість жінок зараз вже почали 
отримувати стабільний прибуток 



Організовано та 
проведено  

Курси для в’язання для жінок з 
населених пунктів розташованих по 
лінії розмежування – 2 курсів по три 
місяця. 

 

На кожному з курсів навчались по 5 
жінок. Всього 10 жінок пройшли 
навчання та отримали сертифікати  

та навички, які надали можливість в 
умовах економічної нестабільності 
отримати стабільний заробіток.  Три 
жінки влаштувалися до приватних 
підприємців на роботу, п’ять жінок –
самозайняті особи. 

 



Організовано та 
проведено  

Курси з інтернет грамотності для 
жінок з сільських громад 

Знайти відповідь на будь-яке 
запитання, швидко та безкоштовно 
надіслати листа чи обмінятися фото 
з близькими,не стати жертвою 
інтернет-шахрайства , вміти 
самостійно налаштувати свій 
телефон і комп’ютер так, щоб усе 
було видно та чути.  

Всьому цьому навчились  22 жінки в 
громадах розташованих в сільській 
місцевості , поблизу лінії 
розмежування. 



Організовано та 
проведено  

61 заняття з арт терапії для жінок з 
цільових категорій було проведено в 
населених пунктах Гранітне, 
Чермалик, Виноградне, Павлопіль, 
Талаківка, Новоселівка, Мирне та 
інші. 

Ізотерапія (мандалотерапія, 
інтуїтивний, спонтанний живопис та 
графіка, медитативний живопис) 

Бібліотерапія (в тому числі і 
казкотерапія) 

Лялькотерапія та інші 



Організовано та проведено  

14 представниць ініціативних груп набули 
нових знань про кейс-менеджмент  

28 представниць ініціативних груп набули 
нових знань з домедичної допомоги 



Організовано та 
проведено  
Базовий курс з перепелиного 
господарства .Порівняно з багатьма 
іншими видами 
сільськогосподарської діяльності, 
утримання перепілок вимагає 
відносно невеликого стартового 
капіталу та менше місця для їх 
утримання. Порівняно з 
розведенням курок, утримання 
перепілок не є широко 
розповсюдженим в населених 
пунктах проекту, і тому воно 
піддається значно меншій 
конкуренції. Крім того, цілющі 
властивості яєць та м’яса сприяють їх 
кращому продажу. Перепелині яйця 
та м’ясо можливо продавати на 
місцевих ринках, або їх можна 
обміняти на інші товари та продукти 
харчування.  

Було проведено 2 одноденних курси 
для 14 жінок з сільської місцевості. 

 



Організовано та 
проведено  

Курси з англійської мови для жінок 
активісток з населених пунктів по 
лінії розмежування. 

«Розмова та граматика: безкоштовні 
курси англійської мови» -для 7 жінок 
з Виноградного та Чермалику, 
Гранітного та Павлополя, з Мирного 
та Кальчику. 



Наші партнери 



Наша команда 



У 2021 році до МАЖ « Берегиня» надійшло  
7265330 гривень з таких джерел: 

Фінансування 
проектної 
діяльності  

Благодійність Власні внески 

Надходження 7118684 34250 112396
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Річний звіт «Маріупольська асоціація жінок 
«Берегиня» -2021 рік 

Наш офіс : м.Маріуполь, вулиця Архитектора Нільсена 60,офіс 123 

Ми в соціальних мережах :https://www.facebook.com/bereginia14/ 

Наш сайт:https://donbasforpeople.org/social-links/ 


