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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.



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
• Надання психосоціальної підтримки членам та членкиням УАППО  під час повномасштабної 

війни;
• Реалізація напряму гуманітарної допомоги;
• Евакуація родин правоохоронців;
• Посилення ролі жінок-правоохоронниць під час війни; 
• Поширення позитивних публікацій в медіа стосовно внеску жінок у правоохоронну діяльність;
• Забезпечення нульової толерантності до всіх форм дискримінації та насильства;
• Проведення актуальних досліджень у напрямі ґендерної рівності та протидії ґендерно

зумовленому насильству;
• Підтримка членкинь та членів у встановленні балансу між професійним і особистим 

життям;
• Популяризація ідеї ґендерної рівності та важливості ролі, яку жінки можуть відігравати в 

правоохоронних органах України.



453
ЧЛЕНИ ТА ЧЛЕНКИНІ УАППО



На цей рік в УАППО були масштабні плани: активний організаційний розвиток,
міжнародні поїздки і навчання, Конференція та Загальні збори УАППО, тренінги для
наших представниць і представників, натхненні зустрічі, розвиток жіночого
лідерства, нові напрями співпраці з авторитетними національними та
міжнародними організаціями й лідерами сьогодення, та багато іншого…

Якби не жорстока війна…



Втім з початку повномасштабного 
вторгнення УАППО мобілізувала свої 
сили та адаптувала свою діяльність 
відповідно до умов цього часу та 
потреб її членів та членкинь



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ



Проводили евакуацію родин правоохоронців

Серед країн, до яких проводилась евакуація: 
Естонія, Німеччина, Фінляндія, 
Нідерланди, Ірландія. 

УАППО не лише організовувала 
перевезення родин правоохоронців, а й 
займалась пошуком безпечного прихистку 
для них. 



Зверталися до міжнародної 
спільноти із закликом до 
підтримки України у війні

Регіональна Тренінгова Конференція 
МАЖП у Дубліні, березень 2022



Сприяли реалізації напряму гуманітарної допомоги

Спільно зі своїми членами та 
членкинями УАППО працювала над 
забезпеченням усім найнеобхіднішим 
українських військовослужбовців, 
працівників правоохоронних 
органів та їхніх родин, а також 
вразливих верств населення. 



Спільно з МАЖП започаткували
Програму підтримки членів та
членкинь Асоціації



Голова УАППО Катерина Павліченко ініціювала 
зустріч громадських організацій для обговорення 
адаптації норм національного законодавства у 
зв‘язку із ратифікацією Стамбульської конвенції 



Долучались до інших не менш важливих обговорень

Міжнародна конференція «Захист 
вразливих сімей з дітьми: ґендерна 
рівність під час війни»

Конференція «Сучасний стан та 
перспективи розвитку системи 

запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі в 

умовах глобальних викликів сьогодення»

Семінар «Відповідальне лідерство –
основа побудови ґендерно
орієнтованого врядування»



Здійснювали дослідницьку діяльність

УАППО стала одним із ініціаторів та розробників 
актуального дослідження на тему «Сексуальні 
домагання в поліції: запобігання та протидія».

Асоціація спільно з МВС України та Канадсько-
українським проєктом розвитку поліції (CUPDP) 
створили і випустили Інформаційну пам‘ятку щодо 
запобігання випадкам дискримінації членами комісій,  
що функціонують в органах системи МВС.



Взяли участь у 59-тій Конференції 
Міжнародної асоціації жінок-
поліцейських (МАЖП)

В рамках події відбулась низка заходів за участі 
української делегації, метою яких було 
поінформувати міжнародну спільноту про 
ситуацію, яка склалась в Україні у зв‘язку із війною, 
та підкреслити роль жінок-правоохоронниць у 
спротиві російському вторгненню. 



Спільно з МВС України ініціювали
проведення «Освітнього марафону» 
в рамках всеукраїнської акції
«16 днів проти насильства»

Спікерами серії заходів виступили 
авторитетні представники державних 
та міжнародних інституцій. 



КОМУНІКАЦІЙНІ АКТИВНОСТІ



Задля підвищення ролі жінок-правоохоронниць під час війни Українська 
асоціація представниць правоохоронних органів регулярно ініціює 

проведення інформаційних кампаній. 



Відео за участі членкинь УАППО
«Очі війни»



Відеоролик за участі членкинь УАППО
«Ті, що наближають українську перемогу»



Відеоролик до Дня матері за участі дітей членкинь УАППО
«Лебеді материнства»



В рамках акції діти наших членів та
членкинь створювали малюнки на тему
«Ті, хто боронять моє дитинство» і за
це гарантовано отримали подарунки.
Малюнки ж дітей відправились на фронт
нашим захисникам.

Ініціатива до Дня захисту дітей
«Тим, хто боронить дитинство»



Проєкт з нагоди Дня Незалежності України
«Сучасники»



Стаття про членкинь УАППО 
та роботу правоохоронниць під

час війни у виданні
Wonder.Україна



Перший подкаст УАППО з нагоди Дня 
Незалежності України «Сучасники»,
на платформі Sound Cloud



З історичною для України подією –
ухваленням Стамбульської конвенції,
УАППО ініціювала проведення
інформаційної кампанії зі
спростування поширених міфів щодо
документа



РОЗВИТОК ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА ТА 
НАДАННЯ ПІДТРИМКИ В УМОВАХ ВІЙНИ



Взяли участь у традиційній зустрічі з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою



Продовжували надавати нашим членам та 
членкиням цінні можливості для розвитку їхніх 
професійних й особистих компетенцій



За підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні ініціювали проведення 
Першої регіональної конференції 2022 у Полтаві «Правоохоронці України – сила в єдності».

Захід став для нас особливим, адже це була перша велика зустріч членів та членкинь УАППО з початку 
повномасштабного вторгнення.



Це випробування для нашої країни ще більше
згуртувало нас, і зробило УАППО максимально
потужною спільнотою.
Адже в ній усі члени та членкині можуть знайти
потрібну допомогу, відповідь на питання, що
турбує, підтримку у складний час.



«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)


