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Хто ми
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Що об єднує усі напрямки організації
Географія та охоплення
Ключові цифри за

рік

головних досягнень за

рік

Напрямок Жіноче лідерство
Напрямок Єврейська освіта
Напрямок Жіноче здоров я
Напрямок Жінка у суспільстві
Напрямок Міжнаціональний діалог
Онлайн діяльність
Проект Кешер в Україні та ЗМІ
Промопродукція
Бюджет організації
Наші партнери
Наша команда
Наші контакти

КЕРІН ГЕРШОН Децентралізація управління в бік автономності
кожної з країн в
році дозволила Проекту Кешер в Україні
швидко відгукнутися на потреби жінок і дівчат відповідно до
національних політичних економічних і культурних тенденцій
Повний перехід до моделі віддаленої діяльності був особливо
цікавий відкрив можливість залучати лекторів і ведучих з усього
світу і в результаті запропонувати своїй аудиторії нові динамічні
програми тема екології фемінізму расизму тощо
В Україні Проект Кешер став свідком зміни напрямку в сторону
європейської культури і відновлення національної самосвідомості
через мову і культуру при цьому країна має один з найнижчих
показників антисемітизму в Європі Проект Кешер в Україні зараз
може залучити молоде покоління єврейських жінок лідерок і
підтримувати як їх єврейську так і неєврейську діяльність Ми
вважаємо що саме зараз у єврейських жінок України є прекрасна
можливість взяти на себе провідну роль в реалізації прав жінок в
своїй країні як це зробили єврейські жінки інших країн світу
ВЛАДА НЕДАК Цей рік для організації остаточно показав що
Проект Кешер в Україні має свою автентичність і при цьому
входить до міжнародної мережі єврейських жінок Ізраїлю Білорусі
і Росії
Реалізуючи проєкти у
році ми допомагали жінкам пережити
кризу та прийняти нові реалії яких ніхто не очікував і насправді не
сприймав як реальну загрозу всесвітню пандемію жорсткий
локдаун нові звички та умови праці спілкування в онлайн
форматі розвиток критичного мислення щодо всієї інформації
яка з являлась на початку пандемії Ми змогли відшукати нові
інструменти для зв язку для підтримки для нових ідей та
навчання
Цей рік допоміг нам побачити наші слабкі і сильні сторони та
вибудувати основу для нових стратегічних кроків і планів в
проєктах та напрямках розвитку організації у майбутньому
році

Проект Кешер в Україні є частиною Міжнародної
організації
що має представництво у різних країнах
світу
Україна Ізраїль Білорусь Росія США

•

У

році Проект Кешер функціонував в

містах України
•

Офіційні представництва осередки працюють в

містах
Київ Харків Львів Одеса Херсон Миколаїв
Запоріжжя Кропивницький Дніпро Рівне Луцьк
Вінниця Житомир Хмельницький Івано Франківськ
Черкаси Полтава
• Організація
об єднує
близько

ВОЛОНТЕРОК ТА АКТИВІСТОК

У

році діяло

проєктів із них

міжнародних

гривень витрачено на реалізацію проєктів
гривень витрачено на надання міні грантів
для підтримки волонтерських міні проєктів в
ти
містах України

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ
В ОНЛАЙН

ПРОЄКТ ЖІНОЧА
СТОРОНА
КАРАНТИНУ

АКАУНТ В
ТА КАНАЛ В

МІЖНАРОДНИЙ МАРШ

ТЕМА ЕКОЛОГІЇ
ТА ТЕМАТИЧНІ
ЗАХОДИ

У зв язку із пандемією коронавірусу
у
році багато важливих
запланованих подій нам довелося
відмінити Зате ми знайшли інші
способи комунікації із нашими
волонтерками вебінари онлайн
зустрічі прямі ефіри тощо У
результаті цей рік ми провели
дистанційно
і нам вдалося
ефективно переформатувати нашу
роботу
та
комунікацію
із
активістками в онлайн

Впродовж травня червня та липня
ми за підтримки Українського
Жіночого Фонду та Уряду Канади
реалізували унікальний спецпроєкт
Жіноча
сторона
карантину
здійснюючи
інформаційну
та
психологічну
підтримку жінок під час пандемії
коронавірусу У проєкті вийшла
серія подкастів на Громадському
радіо та експертні публікації

Цього року ми захотіли бути ще
ближчими до наших волонтерок і
тому у травні створили акаунт
організації у соціальній мережі
У результаті у цій
соціальній мережі у
році ми
охопили більше
тисяч активних
дівчат та жінок Також у
році ми
створили канал в
Це дало
можливість
активісткам
переглядати наші онлайн події у
записі

У червні цього року нам вдалося
привернути увагу до проблеми
збільшення випадків насильства під
час
карантину
залучивши
більше
небайдужих жінок до
віртуального
маршу
Червоне
взуття
Міжнародної
організації
Сотні
жінок у соціальних мережах
висловлювали свій протест проти
насильства за допомогою фото у
червоних черевиках

Цього
року
ми
розпочали
працювати із важливою темою
екології
та
особистої
відповідальність
кожного ї
у
збереженні довкілля У проєкті ми
провели декілька цікавих вебінарів
на тему екології взяли інтерв ю в
екоактивісток
розвивали
партнерство
із
екологічними
організаціями та виграли місцевий
грант на тему екології повітря

РОШ ХОДЕШ
ТА
КЛЮЧОВІ ЄВРЕЙСЬКІ
СВЯТКУВАННЯ

ОНЛАЙН ІНТЕНСИВ

РОЗШИРЕННЯ
ПРОЄКТУ МАМА ДЛЯ
МАМИ

БЛАГОДІЙНИЙ ПРОДАЖ
ЗНАЧКІВ ЗУПИНИТИ

У
році щомісяця ми стали
організовувати та проводити жіноче
онлайн святкування Рош Ходеш із
цікавою програмою та жвавим
спілкуванням жінок із різних країн
Також нами проведено декілька
міжнародних жіночих святкувань
Седер Шавуот Ханука які щоразу
об єднували на платформі
жінок Проекту Кешер із різних країн

листопада
ми
провели унікальний
онлайн
інтенсив
що об єднав
майстер класи лекторів ок із
різних країн світу та більше
учасників і учасниць Під час
інтенсиву
пройшла
панельна
онлайн дискусія
із
представниками цями єврейських
громад та організації України які
поділилися досвідом роботи під час
карантину

Наш проєкт для молодих мам який
вже роки успішно реалізується у
Дніпрі цього року розширив свої
кордони Тепер долучитися до нього
можуть молоді мами із різних міст
України
У проєкті регулярно
проходять
онлайн зустрічі
із
лікарями фахівцями діють групи
психологічної підтримки а також
зустрічі із досвідченими ментор
мамами

Вперше
цього
року
наша
організація запустила благодійний
продаж для збору коштів для
випуску гайду Що робити якщо ви
стали свідком насильства
у
форматі
відео
або
онлайн
інструкції Для цього ми випустили
брошки значки
ЗупиниТИ як символ небайдужості
підтримки
жінок
та
протидії
насильству Усі виручені кошти із
продажу підуть на випуск гайду

РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОЕКТУ КЕШЕР В
УКРАЇНІ
У
році Проект Кешер в Україні
очолила
нова
Виконавча
директорка Влада Недак а наш
фізичний офіс переїхав із міста
Харків до міста Кривий Ріг У нас з
явилось Правління Проекту Кешер
в Україні
а наша команда
поповнилася новими обличчями та
представницями У
році ми
плануємо
розширити
наш
волонтерський актив та запустити
декілька нових цікавих проєктів

ЩО МИ РОБИЛИ
Ми розробили та запустили тренінгову лідерську програму
для
єврейських жінок із
міст України У зв язку із пандемією коронавірусу
ми переформатували програму в онлайн Програма складалася із
вебінарів круглих столів онлайн марафону особистого менторства і
реалізації міні проєктів
Ми провели
вебінарів із запрошеними спікерами та спікерками на
яких було охоплено понад
осіб онлайн
Ми провели конкурс міні грантів серед учасниць проєкту та фінансово і
методично підтримали міні проєктів які учасниці реалізують у своїх
громадах та містах

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Забезпечити надання спеціальних знань в сфері жіночого єврейського
лідерства
• Розширити мережу активних єврейських лідерок які займаються
просуванням єврейських цінностей та гендерної рівності у своєму
житті та житті своєї громади
• Сприяти написанню та реалізації соціально значущих проєктів
активістками у своїх громадах та містах

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
У
році ми планували провести виїзних денних семінари для мам
та доньок Та у зв язку із пандемією ці заходи були скасовані Надалі
заходи проєкту проходили в онлайн форматі Так під час карантину ми
організували та провели онлайн сесії із психологом для мам та доньок
підлітків
У червні ми провели вебінар зі стилістом присвячений темі розумного
гардеробу Учасниці заходу пари мама донька взяли участь у розіграші
персональної консультації стиліста
Особливий вебінар для мам та доньок проходив під час Ханукальних
днів на якому проводився майстер клас з виготовлення екосвічок

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Вплинути на зміцнення сімейних зв язків між поколіннями в єврейській
громаді
• Забезпечити розвиток лідерських якостей учасниць для підвищення
рівня самоідентифікації та єврейської самосвідомості
• Сприяти збільшенню кількості активних лідерок як жінок учасниць
проекту так і молоді здатних до самостійної генерації ідей для
спільного дозвілля та волонтерства

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
Запустивши проєкт за підтримки Голландського єврейського гуманітарного
фонду у лютому ми провели дві продуктивні інтерактивні зустрічі для активісток
із Сум та Запоріжжя
У зв язку із пандемією коронавірусу у березні ми вдало переформатували
проєкт в онлайн провівши загалом
онлайн заходи в громадах та жіночих
групах присвячених темам волонтерства лідерства та неформальної
єврейської освіти У результаті нам вдалося значно розширити географію
проєкту охопивши активісток не тільки із п яти міст учасників проєкту але й із
інших міст України
Ми організували та провели унікальний онлайн інтенсив
який об
єднав майстер класи спікерів ок із різних країн та унікальну панельну дискусію
із представниками цями єврейських громад України які ділилися досвідом
організації роботи в умовах карантину

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Створити команди навчених лідерок в
ти громадах України Дніпро
Запоріжжя Вінниця Суми і Чернігів які ініціюють організовують і проводять
громадські заходи на різні теми
• Дати можливість учасницям проєкту проявити свій внутрішній потенціал
знань ресурс про боно і грунтуючись на поняттях Цдака та Міцва
безоплатно ділитися знаннями мотивуючи інших до активної діяльності
спрямованої на розвиток і просування громади

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
Нами передано до єврейських громад України
Сувоїв Тори
Вінниця Запоріжжя Кам янець Подільський Луцьк Миргород
Одеса Сувої Тори Полтава Рівне Мелітополь Хмельницький
Черкаси Шостка
З Сувоями Тори у цих громадах проходили усі ключові
святкування Бар Міцва і Бат Міцва Так з липня по грудень
відбулося близько
зустрічей і
громадських святкувань
включно з двома Бат Міцва в Одесі та Києві
Регулярно щотижня проходили онлайн заняття з вивчення
тижневих глав Тори для більш ніж
жінок

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Сприяти кращому пізнанню єврейських традицій і текстів
• Завдяки наявності автентичних джерел зміцнити розвиток
єврейської громади на місцях
• Надати доступ до Сувоїв Тори представницям єврейських
громад

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
Ми організували та провели більше
онлайн заходів різних
форматів присвячених ключовим єврейським святам
Ми успішно переформатували унікальне жіноче єврейське свято
Проекту Кешер Міжнародний жіночий Седер в онлайн формат
об єднавши більше
учасниць із країн на спільному онлайн
майданчику в
Ми запустили цикл щомісячних жіночих онлайн зустрічей на честь
дня Рош Ходеш Регулярно жінки мали можливість зустрітися
онлайн в дружній атмосфері з цікавими обговореннями аспектів
свята Рош Ходеш зануренням в наші традиції і цінності та
розмовами про роль жінки в єврейській історії

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Створити умови для консолідації єврейських жіночих громад та
об єднання учасниць жіночих спільнот Проекту Кешер із різних
міст України під час святкувань
• Акцентувати увагу на жіночому підході та баченні єврейських
святкувань
• Поглибити вивчення сенсу та особливостей жіночих єврейських
святкувань

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
Ми підтримали щорічну кампанію Жовтень місяць профілактики раку
молочної залози та провели свою акцію Рак не пішов на карантин
Спільно із брендом
ми підготували і розповсюдили у точках продажу
корисних флаєрів які вручали усім відвідувачкам магазину
Ми розмістили
інформаційних банерів у Дніпрі Запоріжжі Кривому
Розі та Харкові
Ми вперше розробили онлайн фотопроєкт Окрилені рожевою стрічкою
кроків збереження здоров я грудей Більше
жінок змогли
переглянути онлайн фотовиставку Окрилені рожевою стрічкою Н
Базилєва із надихаючими героїнями які побороли рак молочної залози
та дізнатися практичних кроків збереження здоров я грудей
Ми зробили спецвипуск програми Правда про жіноче здоров я на
Громадському радіо присвячений темі профілактики раку молочної
залози
Також ми підтримали Тиждень профілактики раку молочної залози в
Одесі провели вебінар із лікарями фахівцями у сфері збереження
здоров я грудей та здійснювали активну інформаційну кампанію на
наших онлайн каналах комунікації

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Популяризувати та розповсюдити інформацію щодо норм ранньої
діагностики захворювань грудей та комплексу необхідних обстежень
для різних вікових груп
• Об єднати державні та медичні структури для роботи над питаннями
раннього діагностування та профілактики раку молочної залози

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
У
році ми залучили до участі в проєкті
молодих мам які відвідували
регулярні зустрічі із ментор мамами вебінари із лікарями фахівцями та зустрічі із
психологинею
Ми проводили навчання для ментор мам які беруть участь у проєкті Так
проведено онлайн тренінгів на тему Робота із внутрішньою дитиною Також
спільно з Бостонською організацією
розроблено проєкт спільного навчання
ментор мам міст Дніпро і Бостону по темі вибудовування діалогу із молодою
мамою у онлайн просторі
У зв язку з пандемією С
для учасниць проєкту підготовлені і роздані
набори особистого захисту Також молоді мами отримали для своїх дітей
благодійні подарунки від спонсорів
У жовтні
року ми розширили географію діяльності проєкту на всю Україну і
переформатували його в онлайн Так здійснено набір молодих мам із різних міст
України для участі у проєкті У проєкті вже пройшли дві онлайн зустрічі молодих
мам із педіатром та неврологом Також для учасниць проєкту рази на місяць
працює онлайн група психологічної підтримки

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Посилити у молодих мам позитивне сприйняття себе та своєї нової ролі для
формування здорових взаємовідносин між мамою і немовлям
• Емоційно підтримати молодих мам задля подолання післяпологової депресії
та стресу
• Сприяти формуванню у молодих мам нових навичок та вмінь

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
З лютого по вересень
року ми запустили онлайн цикл вебінарів із
нутриціологинею
Змінюй звички Баланс харчування фізичної
активності та психологічного комфорту який став однією із складових
проєкту Жіноча сторона карантину див стор
Учасниці вебінарів
мали можливість дізнатись від нутриціологині базові поради для
збереження здоров я під час карантину
З вересня
року ми розпочали реалізацію річного проєкту Рік
турботи про себе У проєкті щомісяця ми розглядаємо одну із ключових
тем пов язану із збереженням здоров я під час пандемії
У межах проєкту ми оновили Маршрути здоров я для різних вікових
категорій жінок із списками необхідних базових обстежень та аналізів які
поширили на наших онлайн каналах комунікації

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Сприяти підвищенню особистої відповідальності жінок за власне
здоров я
• Посилити суспільну увагу щодо питання здорового способу життя без
шкідливих звичок та його просування
• Популяризувати профілактику захворювань як важливу складову
життя сучасної жінки

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
У межах проєкту за підтримки Всесвітнього ОРТу в Україні функціонує
комп ютерних центрів Кривий Ріг Вінниця Черкаси Луцьк та
Хмельницький в яких є можливість пройти комп ютерні курси різного
рівня та тематики
У
році комп ютерні центри переформатувались в онлайн
пропонуючи дистанційні курси із комп ютерної грамотності Загалом
курси пройшли
людини які отримали відповідні знання та
сертифікати
Влітку
року на базі комп ютерних центрів Черкас та Кривого Рогу
стартував новий онлайн курс
з навчання цифрових
інструментів що допомагають користуватись можливостями сучасного
світу та основ інтернет просування і ведення онлайн бізнесу
Слухачками курсів стало вже більше дівчат та жінок
Навчання проводяться як в групі так і індивідуальні з кожним
слухачем кою окремо Усі консультації проводяться за допомогою
а також в телефонному режимі
Проводяться онлайн заняття з основ дистанційної роботи та освіти для
вчителів батьків та учнів

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Сприяти навчанню інформаційних технологій для працевлаштування
та подальшої професійної діяльності
• Навчити аспектам самопрезентації і грамотного написання резюме
• Підвищити рівень правової і фінансової грамотності жінок завдяки
формування навичок користування електронними послугами та
електронними картами

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
У
році ми
рік поспіль долучилися до акції проти насильства
міжнародної організації
яка
проводиться щорічно з листопада по грудня
Цього року ми провели онлайн кампанію ЗупиниТИ звернену до усіх
хто ставав є чи може потенційно стати свідками насильства
Ми спільно із Громадським радіо випустили спецпроєкт ЗупиниТИ у
подкастах якого експертки розповідали як реагувати на насильство зі
сторони
Ми запустили продаж значків
ЗупиниТИ як символ протидії
насильству та підтримки жінок Усі зібрані кошти із продажів підуть на
випуск гайду Що робити якщо ви стали свідком насильства у форматі
відео або онлайн інструкції
Ми підтримали кампанію Патрульної поліції Кривого Рогу випустивши
інформаційні тематичні банери які були розміщені на вулицях міста
Щоденно ми публікували для вас корисну інформацію щодо фактів про
насильство та протидії цьому явищу Наші публікації охопили більше
тисяч людей

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Підвищити обізнаність щодо гендерного насильства щодо жінок як до
питання про права людини на місцевому регіональному та
державному рівнях
• Продемонструвати спільну позицію жінок Проекту Кешер із іншими
жінками світу що об єднуються проти гендерного насильства
• Консолідувати українські жіночі ініціативи на об єднання для
посилення місцевої роботи щодо гендерного насильства стосовно
жінок
• Підтримати інструменти тиску на уряд для виконання зобов язань
щодо усунення гендерного насильства жінок

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
Ми проводили активну онлайн кампанію для просування тем фемінізму
та гендерної рівності
Нами підтримано Міжнародний марш солідарності жінок та протидії
насильству
Міжнародної організації
та
залучено до участі у ньому більше
дівчат та жінок
Ми організували низку тематичних вебінарів та панельних дискусій
онлайн залучивши спікерок експерток у різних сферах юристка Тамара
Бугаєць гендерні експертки Тамара Марценюк Олександра Новицька
США та інші
Ми сприяли проведенню вперше в Україні унікального онлайн тренінгу із
протидії вуличному харазменту в межах міжнародної програми
організації Холлабек за підтримки
Париж Нью Йоркського
комітету з питань гендерної рівності та міської адміністрації Нью Йорку
по боротьбі з побутовим і гендерним насильством

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Спонукати до зміни особистісного ставлення жінок щодо себе та свого
місця в світі допомогти жінкам в підвищенні своєї соціальної
економічної активності особистої і суспільної ситуації
• Сприяти підвищенню соціального статусу жінок поліпшенню
становища жінок в сучасному світі
• Адвокація жіночих прав в українському суспільстві

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
Впродовж травня червня та липня ми за підтримки Українського
Жіночого Фонду та Уряду Канади реалізували спецпроєкт Жіноча
сторона карантину
здійснюючи інформаційну та
психологічну підтримку жінок під час пандемії коронавірусу
У партнерстві з Громадським радіо ми випустили
подкастів
радіопередачі Жіноча сторона карантину у яких жінки розповідали як
їм вдавалося вийти зі складних ситуацій під час карантину Один із
подкастів радіопередачі увійшов до рейтингу найпопулярніших подкастів
Громадського радіо за
рік
Ми провели
онлайн зустріч груп психологічної підтримки у жіночому
колі із психологинею із додатковими індивідуальними консультаціями
Ми допомогли із пошуком експертної інформації залучивши до проєкту
експерток у різних сферах Вони надавали профільні відповіді на
анонімні запитання які дівчата та жінки залишали у нас на сайті
Ми запустили онлайн цикл вебінарів
Змінюй звички Баланс
харчування фізичної активності та психологічного комфорту
див
стор
Ми залучили більше ніж
активісток до Міжнародного маршу проти
збільшення насильства під час карантину
який ініціювала
міжнародна організація

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Показати із якими додатковими викликами та проблемами зіткнулись
жінки під час карантину та пандемії
• Допомогти адаптуватися до нових умов здійснивши психологічну та
інформаційну підтримку жінок під час пандемії

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
У
році ми традиційно долучилися до Міжнародної акції Тиждень
толерантності
листопада та у її межах провели активну онлайн
кампанію Цього року ми акцентували увагу на важливості толерантності
під час пандемії коронавірусу Наші тематичні публікації охопили більше
тисяч осіб у соціальних мережах
У Міжнародний день толерантності ми провели онлайн інтенсив
який включав майстер клас Ігоря Щупака по історії та теорії
толерантності Майстер клас переглянуло понад людей
Ми активно розвивали партнерство з іншими некомерційними
неєврейськими
організаціями
працюючи
над
створенням
міжнаціональних жіночих коаліцій та реалізацією спільних проєктів

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Сприяти культурному діалогу та обміну досвідом представниць різних
організацій та об єднань
• Актуалізувати вирішення назрілих соціальних питань жіночого
здоров я виховання дітей протидії насильству булінгу тощо
• Зміцнити міжнаціональні та міжкультурні відносини з позицій
співпраці толерантності та терпимості

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ЩО МИ РОБИЛИ
Навесні
року ми почали працювати із темою екології та екологічного
способу життя Ми проводили різноманітні онлайн заходи для активісток
вивчаючи різні аспекти теми екології наші права у сфері збереження
довкілля єврейська традиція та екологія роль релігій та цінностей у
збереженні навколишнього середовища екологія споживання та
розумний гардероб
У межах проєкту ми вивчали досвід неєврейських некомерційних
організацій та розвивали партнерство із ними
Ми проводили активну інформаційну кампанію у соціальних мережах та
на сайті регулярно публікуючи тематичний статті та корисну інформацію
щодо збереження довкілля

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Ми прагнемо
• Показати зв язок єврейського вчення та теми збереження і захисту
довкілля
• Залучити партнерські міжнародні організації до співпраці та
організації спільних заходів на тему екології
• Вплинути на покращення екологічної ситуації в Україні та світі

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

У зв язку із пандемією коронавірусу у березні місяці
ми у своїй діяльності повністю перейшли у онлайн
формат
Тому онлайн канали комунікації стали відігравати
важливу роль у нашій діяльності у
році
Проект Кешер в Україні

Окрім зазначених нижче ключових онлайн каналів комунікації
використовувались й інші соціальні мережі
розсилка месенджери
платформи для
онлайн заходів
тощо

• У
році ми освоїли новий формат інформування через ЗМІ такий як
взаємореклама у
• Ми регулярно інформували про події організації на партнерських ресурсах
єврейських організацій та громад
• Інформація про заходи та кампанії організації була розміщена на таких
впливових українських ресурсах як Гендер в деталях
Повага сайт
Громадського радіо
• Про Проект Кешер в Україні було згадано в статтях у впливових іноземних
виданнях
та

Промопродукція о

• Ми здійснили підтримку активісток та волонтерок у період карантину
завдяки випуску такої промопродукції як маски антисептики та серветки
• Ми розробили та розповсюдили нові формати промопродукції такі як
підставки під телефони маски значки тощо
• Ми розробили промопродукцію яку можливо використовувати онлайн
планер Проекту Кешер в Україні

Фінансова частина ф
Коштів
витрачено
грн

Проєкт

Кампанія Рак не пішов на
карантин проєкт
див стор
Кампанія ЗупиниТИ
проєкт
днів проти
насильства див стор
Проєкт Жіноча сторона
карантину див стор
Міні гранти в ти містах
України проєкт Жіноче
єврейське лідерство див
стор
Проєкт Мама для мами
див стор
Проєкт Вмотивоване
єврейське волонтерство
нові підходи див стор
Проєкт ОРТ КешерНет
Комп ютерна грамотність
див стор

Вказаний бюджет основних проєктів та кампаній
організації за
рік без зазначення операційних та
додаткових витрат

Наші партнери о
Український
жіночий фонд

Український жіночий фонд

Громадське радіо

Українська федерація
боротьби проти раку

Наша команда ф

Наша команда ф

Остання сторінка з контактами

ВГО Всеукраїнська жіноча єврейська
організація Проект Кешер

Проект Кешер в Україні

Всеукраїнська Жіноча Єврейська Організація Проект Кешер
Проект Кешер

