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Бути лідером у досягненні національних та глобальних завдань щодо
забезпечення ґендерної рівності шляхом посилення ролі та підвищення
професійності жінок у правоохоронних органах України.

НАША МІСІЯ

БАЧЕННЯ
Створити ґендерно-збалансоване та ґендерно-чутливе середовище в 
правоохоронних органах України, що в свою чергу сприятиме забезпеченню
надання ґендерно-орієнтованих послуг в громадах.



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

1. Зміцнення позиції жінок у правоохоронних органах (ПО) України.
2. Збільшення представництва жінок у ПО України на всіх посадах та у всіх підрозділах.
3. Забезпечення належного робочого середовища для жінок у ПО України.
4. Забезпечення фінансової стабільності Асоціації, що дозволить членам та членкиням 
організації бути «агентами змін» на шляху до забезпечення ґендерної чутливості та 
ґендерної орієнтованості.
5. Сприяння ПО України у наданні ґендерно чутливих послуг в усіх громадах, тим самим 
покращуючи безпеку жінок та дівчат.



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК



Під час Загальних зборів відбулись нові вибори
керівного органу Асоціації - Правління,
а також переобрання Катерини Павліченко
Головою УАППО.



Результати виборів до керівних органів УАППО 2021

Головою Правління УАППО обрано Катерину Павліченко.

Членами Правління УАППО обрані:
1. Гладчук Катерина Вікторівна
2. Юськевич Ольга Степанівна
3. Зелена Ірина Володимирівна
4. Волобуєва Олена Федорівна
5. Капітанська Оксана Анатоліївна
6. Михайловська Світлана Володимирівна
7. Новікова Наталія Федорівна
8. Деркач Ольга Володимирівна
9. Левкова Леся Миколаївна
10. Наливайко Лариса Романівна



У травні керівні органи Асоціації затвердили 
Стратегічний план на 2021-2024 роки.

У липні за фасилітації Джейн Тонслі відбулася 
стратегічна сесія з визначення основних 
напрямів роботи Асоціації.

У жовтні взяли участь у практичному семінарі 
«Розбудова потенціалу УАППО» 
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Демонстрували свої
здобутки міжнародній
спільноті



РОЗШИРЕННЯ ПАРТНЕРСТВА



Підписали меморандум з UNOPS про
взаєморозуміння задля сприяння
ґендерній рівності та жіночому лідерству
в правоохоронних органах України.



Підтримали та стали партнерами 
для понад 15 суспільно корисних
проєктів та заходів



РОЗВИТОК ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА



Провели конференцію, присвячену питанням 
жіночого лідерства у правоохоронних органах



7 Мотиваційних зустрічей;
6 Суботніх кав з УАППО;
3 сесії лідерських тренінгів;
2 тренінги з вогневої підготовки;
2 екскурсії;
1 тренінг щодо протидії домаганням 
у громадських місцях;
1 тренінг з самооборони.



Підготували до друку «Книгу історій»



ВРУ підтримала перейменування свята 14 жовтня на
«День захисників та захисниць України», що
робить українських жінок більш помітними у
суспільстві.
Ініціатором такої законодавчої зміни у 2019 році
стала саме Українська асоціація представниць
представниць правоохоронних органів.



Спільно з UN Women (ООН Жінки) провели масштабну
Міжрегіональну Конференцію «Руйнуй стереотипи, пізнаючи себе», що
об‘єднала понад 500 учасників з різних регіонів України та авторитетних спікерів.
Захід проходив у гібридному форматі телемосту з прямими включеннями з 5 міст:
Києва, Кривого Рогу, Полтави, Маріуполя та Львова.



Спільно з UN Women (ООН Жінки) провели масштабну
Міжрегіональну Конференцію «Руйнуй стереотипи, пізнаючи себе», що
об‘єднала понад 500 учасників з різних регіонів України.
Захід проходив у гібридному форматі телемосту з прямими включеннями
з 5 міст: Києва, Кривого Рогу, Полтави, Маріуполя та Львова.



РОБОТА З СІМ‘ЯМИ ТА ДІТЬМИ 
ЧЛЕНІВ ТА ЧЛЕНКИНЬ УАППО



Влаштовували захопливі 
майстер-класи для дітей 
наших представників



Організували екскурсію
до кінного патруля





ПЕРЕВАГИ УАППО

Менторство
Підготовка тренерів

Професійний та особистісний розвиток
(тренінги, лекції, семінари й вебінари)

Міжнародна співпраця та залучення найкращих 
міжнародних практик до програм УАППО

Проведення та участь у 
національних та 

міжнародних конференціях 
та інших заходах

Асоціація – це платформа для обміну досвідом у сфері лідерства й кар’єрного зростання



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 ґендерної рівності в усіх 
правоохоронних агенціях системи МВС

•просування ґендерно-чутливих підходів у роботі правоохоронців

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



«Поодинці ми сильні, разом ми могутні»



Ми на зв’язку:

uawle.office@gmail.com

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

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


