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Проект Кешер пишається роботою Проекту Кешер в Україні, спрямованої
на розбудову єврейського життя, підвищення статусу жінок та розвиток
громадянського суспільства в Україні. 

Ініціативи Проекту Кешер в Україні у 2021, в тому числі щодо покращення
здоров’я жінок, припинення гендерного насилля та підтримки жінок у часи
епідемії COVID-19, говорять про найактуальніші проблеми в житті жінок
сьогодні, де б ми не жили. 

Розробка Проектом Кешер в Україні матеріалів, у тому числі й першого
календаря українською мовою, свідчить про прагнення забезпечити появу
автентичної української єврейської ідентичності. 

Вступаючи у 2022 рік, ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої
підтримки цієї новаторської роботи та нашого постійного партнерства з
ПКУ для покращення якості життя української єврейської громади та всіх
жінок.

ВСТУПНЕ СЛОВО

Керін Гершон, виконавча директорка
Проекту Кешер у США 1



У 2021 році Проект Кешер завдяки усім проєктам та діяльності транслював
єврейські цінності, які є універсальними для багатьох жінок неєврейського
походження та громадськості в цілому. 

Ми допомагали жінкам з єврейської громади отримувати відповіді на
сучасні питання та виклики мовою Тори та за допомогою знань, які несе
юдаїзм протягом століть. Для нас важливо робити релігію живою та
поширювати традиції навіть у сучасному світі.

Цього року ми зміцнювали наші партнерські звʼязки, а також формували
нові. Це дало нам можливість реалізувати важливі проєкти у сфері
попередження гендерно зумовленого насилля, а також у напрямі
міжнаціонального діалогу.

Ми говорили про відкритість сучасної громади, демонстрували це через
обговорення та участь у важливих проєктах інших організацій. Ми віримо,
що вдосконалення світу під силу кожній людині, варто починати з себе та
рухатись навіть невеличкими кроками!

ВСТУПНЕ СЛОВО

Влада Недак, виконавча директорка
Проекту Кешер в Україні 2



ПРО НАС
Проект Кешер в Україні – це всеукраїнська громадська жіноча
єврейська організація. Ми займаємось підтримкою активних жінок,
сприяємо утвердженню гендерної рівності. Для нас важливо, щоб
кожна єврейська жінка змогла зберегти традиції народу, втілюючи
їх у своєму житті і передаючи майбутньому поколінню. Ми
знайомимо з єврейською культурою і традиціями представниць
інших релігій та культур, які зацікавлені дізнатися більше.

НАША ОРГАНІЗАЦІЯ – ЦЕ:
11 людей у команді.
36 міст, у яких ми працюємо.
Головний офіс у Кривому Розі. 

Тікун Олам
Даркей Шалом

Духовність, Тора і Галаха
Клаль, Еретц Ісраель

Ор Легоім Агава
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ПРО НАС
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ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 2021

Випустили нову команду ментор-мам 
 

Випустили перший жіночий
єврейсько-український календар

Вперше провели серію акцій
«Червоний пісок» (Red Sand) в Україні

Провели кампанію з підвищення
обізнаності щодо раку молочної залози
спільно з видавництвом «Vivat»

Повернули сувій Тори до Харкова

Випустили 40 учасниць 9-місячної програми
«Єврейський шлях жіночого лідерства» 

Провели кампанію проти гендерно
зумовленого насильства #ЦеМенеСтосується 

Вперше запустили україномовний
цикл зустрічей із єврейської освіти 

Провели Ханукальний марафон із
жінками з усієї України 

А ще – бігли марафони, вийшли на Марш
Жінок, чаювали на День миру, брали
участь у дискусіях, навчали і вчилися! 5



КЛЮЧОВІ ЦИФРИ

11 450

662

421 788

Онлайн та офлайн заходів

Учасниць заходів

Онлайн охоплення
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ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО
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Для участі у навчальній програмі «Єврейський шлях жіночого
лідерства» ми отримали 73 заявки з 36 населених пунктів. 

Програму успішно завершили 40 учасниць. З них – 24
представниці єврейських громадських організацій, хеседів та
громад та 16 – представниці громадських організацій, які
працюють з жінками. 

Навчання тривало 9 місяців і складалося з 4 обов’язкових
модулів та 1 факультативного. Загалом ми провели 18
заходів з унікальними, мотивуючими лідерками та
експетками у своїй галузі.

«Я змінила ставлення до себе – моя робота важлива і ніхто не
в праві її знецінювати. Сьогодні, завдяки набутим у проєкті
знанням, у команді однодумців я маю змогу втілювати у
життя важливу ідею – розповсюджувати світло Тори серед
народів світу». 

«Проєкт допоміг мені відшукати у собі лідерські якості та ще
більше впевнитися у них, я почала активно практикувати
приватну юридичну практику та громадську діяльність. Стала
більш активною та ініціативною, відкритою до нового,
балотуюся у громадську раду при облдержадміністрації.
Подала заявку з власним проєктом на участь в Академії
жіночого лідерства. Впевнено йду вперед!».

9 місяців
18 заходів
40 учасниць

Єврейський шлях
жіночого лідерства
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ЄВРЕЙСЬКА ОСВІТА
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Цього року ми вперше провели україномовний цикл
зустрічей з єврейської освіти «Цінності Юдаїзму та їхнє
відображення у Проекті Кешер в Україні»! Спікеркою циклу
стала Міхаль Стамова – фахівчиня з історії, культури та
традицій єврейської спільноти, експертка з єврейської освіти,
ребецн. 

В онлайн форматі ми провели святкування Міжнародного
Жіночого Седеру, до якого долучилися жінки з
найрізноманітніших країн. 

У соціальних мережах ми провели Ханукальний марафон
#ОсяємоВогнямиХанукиУкраїну. Кожну свічку по черзі
запалювали у різних містах – Кривому Розі, Запоріжжі, Одесі,
Полтаві, Дніпрі, Рівному та Сараєво! А восьму свічку ми
запалили разом з усією командою Проекту Кешер в Україні. 

Окрім цього, ми організували Ханукальні посиденьки. Разом
з Віккі Глікін – канторкою із США, співали ханукальні пісні, а
Міхаль Стамова зарядила нас єврейською мудрістю та
натхненням.

У День єврейських знань ми говорили про те, яку казку ми
повинні створити та передати власним дітям. А Влада Недак –
виконавча директорка ПКУ провела зворушливу та важливу
зустріч «Ладор Вадор. Зв'язок поколінь».

8 заходів

Єврейські святкування
та освіта

5987 охоплених
користувачів
Ханукального
марафону 
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Створили унікальний єврейсько-український календар! Це
перший календар, створений єврейськими та українськими
жінками та виданий українською мовою. 

Він поєднує дві культури та мудрість єврейських текстів. Тут
відображено традиції, життя та ідентичність сучасної
єврейської жінки в Україні. На його створення нас надихнули
роботи ілюстраторки Марії Рубан в акварельній техніці. Ми
вдячні Марії за те, що вона втілила наші думки, почуття та
наповнила ці сторінки зарядом натхнення!

Ми створили настінні та настільні календарі, які не залишили
нікого байдужими. Наш календар відзначили у єврейському
феміністичному журналі «Lilith Magazine». 

1 унікальна ідея

Подивитися календар
ближче та замовити

Єврейсько-український
календар

228 відправлених
календарів

11
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21 травня, через три дні після свята Шавуот, відбулася
неймовірно важлива для кожної єврейської громади подія –
Внесення сувою Тори!

Представниці ПКУ передали Тору до Харківської громади
руху традиційного юдаїзму. Це вже 11 сувій, що повернувся
до України в рамках нашого проєкту «Повернення Тори
додому». Він є подарунком синагоги Бет Емет Веор Шари
Цедек (Нью-Йорк, США).

Завдяки сучасним технологіям, свідками цієї чудової події
стали більш ніж 150 членів громади. 

Тора була передана координаторкою напряму «Єврейська
освіта» Оксаною Мантузовою та регіональною менеджеркою
Оленою Колпаковою у присутності 30 членів громади
Харкова, серед яких – Другий секретар Посольства Держави
Ізраїль в Україні Марк Гольдман, активістки організації,
колектив, учні ліцею «Шаалавім», їхні батьки та директор
Євген Єфраїмович Перський.

11 сувоїв за
історію проєкту

Повернення
Тори додому

150 учасників
церемонії у Харкові

Як це було?
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ЖІНКА У СУСПІЛЬСТВІ
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За підтримки Всесвітнього ОРТу в Україні працюють
навчальні центри,  у яких можна поглибити свої знання
комп'ютерної грамотності або отримати їх з нуля! 

У 2021 році функціонувало 4 комп'ютерних центри: у
Кривому Розі, Черкасах, Хмельницькому та Луцьку. 

У Кривому Розі активно проводилися заходи для дітей та
підлітків з 3D моделювання, створення стікерів для Telegram
і Viber. УЧеркасах найбільш популярними курсами стали:
«Гаджети», «Сервіси Google», «Таблиці Microsoft Excel»,
«Англійська для ком'ютера і навпаки».

Щасливі, що наші центри змінюють життя на краще: «Олена –
художниця за освітою. Після декрету так і не повернулася на
попереднє місце роботи. Діти виросли, а в усіх інших місцях
вимагалося знання комп'ютера та графічних програм. 

Прийшла у ОРТ-Кешернет у Луцьку на початковий курс
комп'ютерної грамотності, а потім пройшла навчання
Photoshop. Через деякий час влаштувалася на роботу
художницею-оформлювачкою і одночасно зареєструвалася
на сайті фрілансу й отримала своє перше замовлення». 

4 міста

952 пройшли навчання 

ОРТ-Кешернет
ім. Мари Шварц.
Комп'ютерна
грамотність
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Комплексний підхід. Ви дізнаєтесь про те, що робити не
лише у випадку домашнього насилля, але і в інших
ситуаціях.
Розповідаємо, як допомогти собі, незнайомій людині або
подрузі. Залежно від того, про кого йдеться, пропонуємо
різні алгоритми.
Акцент на специфіці спілкування із людиною, яка зазнала
насилля.

Ми віримо, що завдяки мові мистецтва можливо змінювати
світ. Саме тому ми провели конкурс постерів серед молоді
«Твори мистецтво, не насильство». У своїх постерах молодь
висвітлювала тему ратифікації Стамбульської Конвенції та
протидії будь-яким формам насильства щодо жінок в Україні.
Ми нагородили трьох учасниць з найкращими роботами та
опублікували ці постери у наших соцмережах та на сайті. 

Також ми провели кампанію у соцмережах
#ЦеМенеСтосується, присвячену 16 дням активізму проти
гендерно зумовленого насильства. В межах кампанії було
опубліковано 12 матеріалів, які стосуються різноманітних
аспектів цього жахливого явища та його протидії. 

Створили Путівник із реагування на випадки насилля. В
Україні існують десятки публікацій щодо протидії
домашньому насиллю. Чим унікальний саме цей путівник?

12 публікацій

Поговоримо
про гендер

16 574 охоплених
користувачів кампанії
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Завантажити путівник

Як це було?

Вперше ділимося простими прийомами самозахисту. Не
варто відповідати агресією на агресію, проте важливо
вміти себе захистити.
Розповідаємо, що робити у випадку домагань на
робочому місці або онлайн.

5 міст 

305 учасниць акцій

Поговоримо
про гендер

Вперше в Україні провели серію акцій «Червоний пісок».
Проєкт «Червоний пісок» (Red Sand) створила американська
мисткиня Моллі Гочман. Це арт-інтервенція, проєкт, який
закликає звернути увагу на всіх тих, хто виключається у
нашому суспільстві. 

Ми заповнювали тріщини на тротуарі червоним піском, щоб
привернути увагу суспільства до проблеми насилля та
виключення жінок, які представляють різні вразливі групи. 

Акції пройшли у 5 містах: Кривому Розі, Козятині, Рівному,
Дніпрі, Запоріжжі. Усі разом ми змогли показати, наскільки
важливо реагувати на факти насилля і не залишатися
осторонь!
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Розпочали новий проєкт про жінок різних національностей
 «Жіноча єдність» спільно із журналом  «Українки».  Це, без
перебільшення, унікальний спецпроєкт. Жодне вітчизняне
жіноче медіа або жіноче об’єднання не розповідали всебічно
й детально про неповторну багатогранність українського
жіноцтва, про його мультикультурність і при цьому єдність. 

Наша країна об’єднала безліч культур та націй: єврейки,
татарки, ромки, полячки, вірменки – це теж українки. Вони
народилися, мешкають, реалізовуються в Україні – на своїй
нинішній батьківщині й при цьому шанують своє коріння,
зберігають свої традиції. Щомісяця в онлайн-журналі
«Українки» публікуватиметься інтерв’ю однієї з героїнь
«Жіночої єдності». 

Читати історії

1 історія на місяць

Запуск нового проєкту
та розвиток порозуміння

Нарешті зібралися в офлайн форматі на Чай миру! День
Миру – це чудовий привід для того, щоб поговорити про мир,
загальнолюдські цінності, про те, як змінився світ за час
пандемії і як зробити його кращим. Чаювання відбувалися у
Дніпрі, Харкові, Хмельницькому, Рівному, Кам’янець-
Подільському, Вінниці, Черкасах та Полтаві. Символічно, що
захід, присвячений Дню Миру, відбувався у перші дні
Суккоту, коли прийнято радіти та запрошувати гостей! 
 

8 міст чаювали у
День Миру
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ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я
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У 2021 ми активно проводили заходи, спрямовані на
популяризацію вакцинації серед вікової групи 65+. 

Провели 2 вебінари з медичною експерткою Катериною
Булавіновою для соціальних працівників, волонтерів. Їх
відвідало 150 людей. Створили 2 ролики на основі вебінарів,
які поширили серед 450 представників єврейських громад та
партнерських організацій.

Надрукували 35 000 інформаційних флаєрів, які висвітлюють
специфіку вакцинації для людей 65+. Флаєри
розповсюджувалися у Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Миколаєві,
Херсоні, Кривому Розі, Харкові, Житомирі, Вінниці,
Чернівцях, Києві, Львові, Полтаві, Сумах, Хмельницькому,
Черкасах, Кам'янці-Подільському, Чернівцях та Рівному. 

У Кривому Розі розмістили 5 білбордів із закликом
вакцинуватися. Їхнє охоплення склало 500 000 людей.  

Також розповсюдили подібні плакати у всіх поліклініках
Одеси, Дніпра, Рівного і Хмельницького (320 штук) і флаєри
для поліклінік у Дніпрі (2000 штук). 

2 вебінари
5 білбордів
320 плакатів
35 000 флаєрів

Популяризація
вакцинації проти
COVID-19 

Отримати інформацію
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Жовтень – місяць активних дій для профілактики раку
молочної залози. Кожна 8-ма жінка в Україні стикається з
цією проблемою і важливо пам’ятати: рання діагностика
рятує життя.

Проект Кешер в Україні спільно з видавництвом «Vivat»
провели кампанію з підвищення обізнаності щодо раку
молочної залози! 

Наша спільна кампанія розпочалася у вересні, під час
справжнього книжкового свята у Львові. Усі, хто придбали
книги видавництва на Форумі видавців 2021, отримали
закладинки від Проекту Кешер в Україні з інформацією про
14 кроків збереження здоров’я грудей.

Протягом жовтня усі, хто замовляли книги видавництва
«Vivat», також отримали у подарунок закладинки та
дізналися, що необхідно робити для профілактики цього
захворювання та ранньої діагностики.  

14 кроків збереження
здоров'я грудей

Кампанія з
видавництвом «Vivat»

10 000 закладинок

Зберегти здоров'я
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До нашого проєкту приєдналося 22 молодих матусі, ми
сформували 12 пар «молода мама + ментор-мама». Також
ми випустили нову групу ментор-мам із 6 жінок, які пройшли
спеціальне навчання. Протягом року ми проводили
додаткове навчання для ментор-мам у формі 8 онлайн
тренінгів, які проводила супервізорка проєкту, а також 2
офлайн. 

Для молодих мам ми проводили щомісячні зустрічі та
вебінари із різноманітними експертами, які допомагали
краще налагодити контакт та догляд за малюком. Протягом
року ми провели 6 заходів. 

Новою формою діяльності проєкту стало проведення груп
підтримки для молодих мам, дітям яких виповнився 1 рік. Це
матусі, які завершили свою взаємодію з ментор-мамою, але
досі потребують психологічної підтримки. 

Також ми проводили візити у 9 пологових будинків Кривого
Рогу та Дніпра. Під час зустрічей ми презентували проєкт
молодим мамам та керівництву закладів. Розмістили
інформаційні плакати, а також розповсюдили флаєри із
запрошенням приєднатися до проєкту для 345 матусь. У
Всесвітній день недоношених дітей ми також завітали до 2
пологових будинків Дніпра, де 110 матусь отримали
інформацію про наш проєкт. 

22 нових учасниць 

Мама для мами

6 нових ментор-мам
9 пологових будинків
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ПРО НАС ПИШУТЬ
The Forward опублікували статтю про нашу ініціативу щодо протидії антисемітизму у комерційній продукції.
Lilith Magazine відзначили випуск нашого єврейсько-українського календаря.
Акцію «Червоний пісок» висвітлювали у Кривому Розі – Суспільне, Перший міський телеканал, Krivbass.city,
Expert-KR, ТРК Рудана, у Рівному – Сфера-ТВ, у Дніпрі – 9 канал, Інформатор, у Запоріжжі – Суспільне,
ALEX.UA. 
На сайті Українки ділилися матеріалами нашого веб-сайту та важливими новинами про нашу роботу. 
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БЮДЖЕТ

1 858 945 грн

1 981 050 грн
2020 рік, проєктні витрати

2021 рік, проєктні витрати

На фоні кризи, спричиненої пандемією, нам вдалося у 2021
році зберегти достатній рівень фінансування для реалізації
важливих проєктів.
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РАЗОМ З НАМИ!

ДЯКУЄМО ЗА ЩЕ ОДИН РІК


