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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

Сприятливе середовище для 
жінок і чоловіків у 

правоохоронних органах

Лідерство та професійний
розвиток і кар’єрне зростання

Наставництво у правоохоронних
органах

Організаційний розвиток

Сприяння забезпеченню рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків у 

правоохоронних органах України

МІСІЯБАЧЕННЯ

Гендерний баланс у 
правоохоронних органах України



Сприятливе середовище для жінок і чоловіків у правоохоронних органах



Асоціація внесла пропозицію щодо зміни
назви державного свята «День захисника
України» з урахуванням гендерної рівності.

Відповідний законопроект було ухвалено в
першому читанні.



Лідерство і професійний розвиток

• 9 лідерських тренінгів

• 6 тренінгів із вогневої підготовки

• 4 заняття з багатофункціональних

тренувань

• 2 тренінги на гендерну тематику

• 2 тренінги з комунікацій

• дні професійного розвитку під час

Конференцій УАППО



Наставництво у правоохоронних органах

• розроблено й затверджено концепцію менторства

• створено робочу групу

• триває робота над Програмою менторства



початок 2019 року

початок 2020 року

1 грудня 2020 року

105 членів

296 членів
401 член

Організаційний розвиток



Співпраця з міжнародними партнерами

Афілійоване членство в Міжнародній асоціації
жінок-поліцейських IAWP



УАППО представляє правоохоронні органи на міжнародному та всеукраїнському рівнях, 
допомагаючи глобальним і локальним спільнотам довідатися більше

про безпекові реформи в Україні



ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЛАНИ АСОЦІАЦІЇ

•розбудова й посилення регіонального представництва

•розширення співпраці з міжнародними та національними 
організаціями

•запровадження мережі менторства й підготовка тренерів

•підвищення обізнаності про принципи гендерної рівності в усіх 
правоохоронних агенціях системи МВС

•просування гендерно-чутливих підходів у роботі правоохоронців

•проведення в Україні Міжнародної конференції країн 15-го 
регіону Міжнародної асоціації жінок-поліцейських (країни 
Центральної та Східної Європи)



Розпочали новий етап у діяльності
УАППО і працюємо над оновленням
стратегії розвитку на регіональному, 
всеукраїнському та міжнародному рівнях

Інституційна розбудова Асоціації

Джейн Тонслі – міжнародна експертка з понад 30-річним
досвідом роботи в поліції Великої Британії, фахівчиня з
питань гендерної рівності в правоохоронних органах,
виконавча директорка Міжнародної асоціації жінок-
поліцейських



УАППО ХАБ

Простір для 
активностей:

• зона навчання

• зона для 
спортивних і 
тактичних 
тренувань

• дитяча зона і зона 
відпочинку

• бібліотека



КОМІТЕТ ІЗ  
РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ
Катерина Калініченко, Голова комітету



«Поодинці ми сильні, разом ми могутні»



консолідація зусиль членів УАППО для сприяння забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків та задоволення інших інтересів членів на регіональному рівні.

Мета

Підтримка з питань членства на місцях
Залучення на місцях представників різних агенцій
Картування потенційних партнерів – ГО, тренери, донори, тощо
Сприяння нетворкінгу членів Асоціації
Організація та проведення навчальних активностей

Завдання комітету

КОМІТЕТ З РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УАППО

Розбудова представництва УАППО в регіонах

Основна функція



Комітет з регіонального розвитку



Адміністративно-територіальні регіони УАППО



Статистичні дані станом на грудень 2020 року



Статистичні дані станом на грудень 2020 року





Локальні координатори УАППО («Дайте мені точку опори…»)



Баддінг («Скажи мені, хто твій друг»)

Різновид наставництва, специфічна підтримка нових членів



Побудова довіри між членами Асоціації Визначення потреб і очікувань

Мета баддінгу в контексті УАППО

Чітке розуміння цілей нових 
членів

Інтеграція в систему внутрішньої 
комунікації

Допомога в адаптації новим членам

Формування єдиної корпоративної 
культури

Регламентація спільного бачення порядку денного



Координати членів комітету



ПРОГРАМА МЕНТОРСТВА
УАППО

Лариса Наливайко



Менторство – це один із методів навчання та розвитку 
особистих і професійних якостей

Місією менторства УАППО є створення унікальних  можливостей досягнення 
успіху для її членів через систему взаємодії, наставництва, обміну 
досвідом професійного й особистого розвитку.

Мета: підвищити обізнаність про роль і видимість жінок у правоохоронних 
органах та підсилити наратив, що жінки-лідерки є важливим і 
необхідним ресурсом у секторі безпеки в процесі формування 
ефективного та різноманітного професійного середовища.



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УАППО

Формування системи управління 
знаннями на основі створення 

спільноти практиків

Покращення комунікації на всіх 
рівнях УАППО

Розвиток соціального капіталу 
шляхом розвитку інституту довіри та 
взаємодопомоги на всіх рівнях 
взаємодії УАППО
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УАППО очікує підвищення обізнаності, набуття 
досвіду та отримання доступу до найкращих 
практик, а також налагодження контактів із 
колегами з правоохоронних органів за 
кордоном.
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очікується розбудова інституційного 
потенціалу УАППО для успішного 
впровадження та реалізації програми 
наставництва, а також посилення 
міжвідомчої співпраці за допомогою 
професійної мережі членів/членкинь
УАППО.



Формати наставництва УАППО:
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а короткострокова програма
адаптації нових членів
асоціації (на волонтерських
засадах усередині УАППО)
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ва навчання представників
Асоціації навичок
наставництва для їх
використання на робочому
місці. Отримані навички та 
знання можна в 
подальшому
використовувати і без 
прив’язки до УАППО
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усередині Асоціації за 
моделлю «спільноти
практиків». У практичній
площині це «наставники за 
спеціалізацією»



Ментор Менті
Координаційна 

група менторської 
програми УАППО



І етап – відбір менторів та їх підготовка
Структура тренінгу для потенційних менторів

Концепція менторства (наставництва) в УАППОТематичний блок 1
Психологічні особливості наставництва: як стати ефективним
ментором? Лідерство та успіхТематичний блок 2

Особистість керівника та найважливіші управлінські навичкиТематичний блок 3
Гендерна рівність vs. дискримінація. Як не потрапити під вплив
гендерних стереотипів? Тематичний блок 4

Кар’єра в секторі безпеки і оборони: переваги та викликиТематичний блок 5 
Жінка в секторі безпеки і оборони: гармонія професійного та 
особистогоТематичний блок 6 



ІІ етап – відбір менті та формування пар/груп

Розміщення інформації
про менторів

Апліканти заповнюють
анкети на участь

Апліканти готують
мотиваційний лист і 

зазначають бажаного
ментора

Ментори відбирають ментіСпівбесіда з 
потенційними менторамиПочаток консультування



Тривалість сесії: 
короткострокова – 2 місяці
середньострокова – 4 місяці
довгострокова – 6 місяців 

Форми менторства:
особисте 
дистанційне
групове

Вибір форми взаємодії є вільним
і ґрунтується на засадах доцільності

ІІІ етап – робота менторських пар та їх супровід



ІV етап – моніторинг та оцінка ефективності партнерства

Контроль на засадах мінімального втручання, доцільного 
впливу та раціональної оцінки
Координація роботи менторів і менті мінімум  раз на 
місяць на регулярній основі протягом першого місяця 
зустрічей та один раз на два місяці після
Самоаналіз на початку менторського партнерства та 
наприкінці
Надання ментором звіту про результати менторського 
партнерства та його оцінка



Документи програми

ü Програма менторства УАППО

ü Анкета ментора та анкета менті

ü Заява на участь 

ü Дистанційни курс для менторів

ü Завдання для менті

ü Гайди для ментора/менті

ü Анкета самооцінювання для 

ментора та менті

ü Критерії оцінювання менторської

пари для Робочої групи УАППО 

ü Типовий меморандум про 

співпрацю з організацією



КНИГА ІСТОРІЙ УАППО

Юлія Гірдвіліс



Ми всі знаємо, що Асоціація об'єднує надзвичайно
активних та яскравих людей, які мотивують і 
надихають колег та однодумців.

• Київ
• Чернігів
• Суми
• Кривий Ріг
• Запоріжжя
• Мелітополь
• Лисичанськ
• Сватове
• Маріуполь
• Львів
• Ужгород
• Хмельницький
• Вінниця

30 історій

про жінок-
поліцейських,

прикордонниць,
рятувальниць

Ми хочемо поділитися з усім світом
вашими історіями боротьби, успіху
та перемоги »

«



Ми на зв’язку:

uawle.office@gmail.com

https://www.facebook.com/UAWLE/

Юлія Ніколайчук, 067-536-03-33 (Telegram)


