
З початку російського військового вторгнення в Україні швидко 
розвинулась одна з найскладніших надзвичайних ситуацій у світі: 
понад 2,8 млн біженців/нок втекли з країни лише за перший тиж-
день кризи, спричиненої війною, а гуманітарні потреби постійно 
зростають. Жіночі групи та організації громадянського суспіль-
ства (ОГС) швидко відреагували на негайні потреби своїх громад, 
але наразі стикаються з багатьма проблемами, надаючи підтрим-
ку великій кількості внутрішньо переміщених осіб, приймаючих 
громад та тих, хто безпосередньо постраждав від насильства  
та небезпеки.

Для кращого розуміння ситуації, яка склалася для жіночих ОГС, 
структура ООН Жінки провела швидке опитування, з метою ін-
формування національних та міжнародних зацікавлених сторін 
під час прийняття рішень, а також сприяння підтримці ОГС під 
час війни. Опитування проводилось онлайн та розповсюджува-
лось через наявні соціальні мережі структури ООН Жінки в період 
з 4 по 10 березня 2022 року. Відповіді надали 67 організацій гро-
мадянського суспільства з усієї країни. 

•	 Більше половини респондентів опитування стверджу-
ють, що їхні ОГС повноцінно працюють навіть у цей кри-
зовий період.

•	 ОГС стикаються з різноманітними функціональними про-
блемами, включаючи брак коштів, проблеми з ланцюгом 
поставок та неможливість пересуватися в громадах, якщо це 
необхідно для підтримки своїх бенефіціарів.

•	 ОГС були змушені внести суттєві корективи у свої програ-
ми та діяльність у відповідь на кризу, спричинену війною. 66% 
ОГС зараз надають нові послуги та виконують заходи, над яки-
ми вони раніше не працювали.

•	 Більшість організацій зараз тісно співпрацюють з волонтер-
ськими групами та місцевими ОГС. Тим часом, лише кілька 
організацій співпрацюють з міжнародними донорами, міжна-
родними організаціями та агенціями ООН. 

•	 Менше половини ОГС-респондентів беруть змістовну участь 
принаймні у одному координаційному органі.

«Місцеві ОГС швидко відреагували на кризу, вони най-
краще знають реальні потреби на місцях, і потребують 
постійної підтримки». – Представник/ця місцевої ОГС

ОГС визначили наступні ключові проблеми, які турбують жінок і 
дівчат в Україні:

Безпосередні загрози безпеці, такі як відсутність доступу 
до укриття.

Відсутність предметів першої необхідності, таких як 
їжа, ліки, засоби гігієни, житло, вода, а також доступ до 
електроенергії та живлення.

Втрата засобів до існування, в тому числі нездатність лю-

дей працювати та отримувати дохід.

Психологічний вплив війни та постійний страх завдає 
великої шкоди людям.

Випадки сексуального та гендерно-зумовленого на-
сильства в громадських і приватних місцях не попереджа-
ються, відсутнє належне реагування на них.

Відсутність комунікаційних, інформаційних та соці-
альних послуг, включаючи відсутність правової допомо-
ги, прогалини в послугах по догляду за дітьми та доступі до 
соціальних послуг, необхідних вразливим групам.

Відсторонення від планування та прийняття рішень на 
всіх рівнях, а також відсутність можливості брати участь 
у плануванні гуманітарного реагування та зусиллях щодо 
миру/безпеки.

Заклик до дії

Надати пріоритет фінансуванню жіночих організацій, 
щоб вони продовжували функціонувати та могли гнучко 
адаптуватись до контексту, що швидко змінюється.

Включення жіночих ОГС, особливо тих, що представля-
ють маргіналізовані групи, до механізмів координації та 
процесів прийняття рішень на всіх рівнях, для забезпе-
чення включення їх пріоритетів до гуманітарного реагу-
вання та зусиль щодо миру та безпеки.

Забезпечити включення визначених жіночими ОГС на-
гальних пріоритетів для жінок та дівчат в Україні в поточ-
ну гуманітарну підтримку та планування наступних кроків.

В Україні структура ООН Жінки й надалі надаватиме пріоритет потребам жінок та дівчат під час кризи у тісній співпраці з жіночими ОГС та 
іншими партнерами. Для більш детальної інформації про жіночі ОГС в Україні, які діють під час кризи, спричиненої війною, та як 
ви можете їх підтримати, зв’яжіться з нами unwomen.ukraine@unwomen.org
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Швидка оцінка:  
вплив війни в Україні на органіЗації 
жіночого громадянського сУспільства
Короткий огляд результатів опитування, проведеного 
структурою ООН Жінки в період з 4 по 10 березня 2022 р.
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