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Мета діяльності та завдання організації
Жіноча Професійна Ліга (далі – LPW / Ліга) є українською неурядовою,
некомерційною організацією, створеною 1997 року. Головний офіс Ліги знаходиться
в Києві, мережа організації включає представниць(ків) із Західних і Східних
областей України та зарубіжжя.
Мета діяльності: Ліга підтримує активну роль жінок в економічному та суспільному
житті України шляхом створення мереж, інформаційної та культурної підтримки,
навчання та професійного розвитку.

Організаційна Структура
Ліга об'єднує представниць та представників бізнесу, науки, освіти, засобів масової
інформації та громадської сфери (включаючи державне управління) у статусі членів
мережі та радниць(ків) . Учасники мережі – сучасно професійні освічені чоловіки та
жінки. З 2013 р. у рамках Ліги була створена Ініціативна група з підтримки
жіночого підприємництва в Україні (ІГ ПЖП Ліги), яка налічує більше 100
учасників.
,
її
Facebook
комунікаційна
платформа
є
група
WE
https://www.facebook.com/groups/189478497881158/
Членство у Лізі
Ліга має два рівні індивідуального членства – Членкиня Ліги (Лігіонерка) та
Радник (ця). Для того, щоб приєднатися до лав Ліги, потрібно відповідну форму на
веб-сайті www.lpw.org.ua у розділі «Членство» або надіслати своє резюме на
адресу lpw_network@i.ua.
Членкинями (Лігіонерками) можуть бути жінки, як українки, так громадянки інших
держав, котрі підтримують цілі організації, та є професіоналами в одній із
зазначених сфер (бізнес, наука і освіта, політика/держслужба, мас-медіа). Для
членів Ліги встановлені річні та вступні членські внески та безоплатна добровільна
робота в Лізі (мін. 70 годин на рік).
Радником(цею) можуть бути жінки та чоловіки, вищі професіонали з бізнесу,
державної служби, науки та освіти і мас-медіа, які працюють у м.Києві, підтримують
мету діяльності Ліги, її заходи, надають pro bona послуги для організації та
сплачують внески.
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Основні інструменти роботи у 2016 р.
1. Комунікація: Офіційний сайт www.lpw.org.ua, профільні групи у соціальних
мережах

,

та е-розсилка («LPW BusInfo-L»).

2. Адвокація (захист та представлення інтересів) сфокусована на темах:
розширення економічних можливостей жінок, навчання протягом життя та цілей
сталого розвитку до 2030 року.
3. Регулярний Сервіс Ліги для дійсних членів мережі (членство підтверджується
сплатою щорічних членських/благодійних внесків):
а) Розсилка по е-мережі Ліги («LPW BusInfo-L») включає інформацію про
індивідуальні гранти/стипендії на навчання, дослідження, вакансії, ділові зустрічі,
правову інформацію комерційного характеру тощо
б) Індивідуальна консультація (до 1 години) за темами: розвиток кар'єри або
підготовка індивідуальних заявок на грант (за попереднім запитом на е-пошту).
4. Організація публічних заходів. Наприклад, Річних зборів, Літніх зустрічей,
засідань Робочих груп тощо. Загальні Збори Ліги мають щороку різний формат, що
поєднує в собі не лише можливість отримати нові корисні контакти, а й розширити
світогляд, спробувати та дізнатися щось нове й цікаве. Так, наприклад, Річні Збори
Ліги відбувалися у вигляді Фієсти, музичного салону, театрального перфомансу,
креативних соціальних акцій тощо. Учасники мережі Ліги мають знижки для покриття
внеску за участь в заходах організації та запрошення до визначення їх пріоритетних
тематик.
5. Розробка грантових заявок з пріоритетних для Ліги тематик (запрошення
членів мережі до розробки заявки, в команду проекту тощо). Загалом виграні 12
грантових проектів (1999-2012) на ключову діяльність та 3 індивідуальні гранти на
професійний розвиток учасників мережі (2015-2016). Пріоритетні тематики
проектів Ліги:
- Розширення економічних можливостей жінок,
- Навчання та освіта дорослих,
- Розвиток кар’єри жінок,
- Гендерна рівність та захист трудових прав,
- Соціальна відповідальність,
- Безпека і жінки
6. Участь Лігіонерок і Радників від імені Ліги у проектах, заходах наших колег
і партнерів в Україні та світі.
Наприклад, участь у міжнародних конференціях «Salzburg Seminar» (1999, 2004), «Women
- New Economic Force», CIPE (USA, 2000); 12th ICISD symposium (Turkey, 2001), NEWW
Gender Policy Conference, Women and Economy in Poland (2003); WIDE Conference (Women
in Development Europe (Austria 2003), Young Forum of Diplomats (Poland, 2006), International
Visitor Leadership Program (US, 2006), Open World program (US, 2005, 2007), Management of
gender programs (Germany, 2008, 2010), «Gender and Trade» (Czech), 2010, UN Global
Compact Network in Ukraine, 2015 International Alumnae Component in Warsaw, Poland, 2016
CSW-60 at U.N. Commission on the Status of Women тощо. Served as short term UNFPA expert
at Eastern Ukraine Recovery and Peace-building Assessment Project of European Union/World
Bank/United Nations (Rule of Law, Human Rights and Gender issues, Ukraine 2014-2015).
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Основні результати діяльності у 2016
Адвокаційна робота Ліги у напрямках:
 Цілей Сталого Розвитку в Україні - Презентації та посилання - з
фокусом на ЦСР 4,5, та 8. Новини та перша аналітична записка щодо Цілей
сталого розвитку (ЦСР) (автор – Олена Лазоренко)
http://lpw.org.ua/en/news/?pid=667

В літку-осені 2016 р. Жіноча Професійна Ліга
(Україна) взяла участь
у національних
консультаціях по Порядку денному 2030 р.
(ЦСР),
яке
проводило
Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України та
ПРООН
(експертиОлена
Лазоренко,
Валентина Легка, Ольга Гомілко)
Друга аналітична записка Лазоренко О. Аналітична записка до МЕРТ та ПРООН
«Коментарі до оновлених Таблиць завдань та індикаторів Цілей сталого розвитку
для України" , 27.09.2016 \ https://nas.academia.edu/OlenaLazorenko
Ліга
запропонувала
додати
до
національних задач у рамках ЦСР № 4
завдання розвиток навчання протягом
життя, включаючи неформальне та
спонтанне навчання та освіту дорослих,
додавши індикатор: До 2030 року
збільшити число молодих та дорослих
людей, які володіють необхідними для
ринку праці компетенціями»; у рамках
ЦСР
# 5 завдання «розширення
економічних
можливостей
жінок,
розвиток
жіночого
підприємництва,
гендерно-чутливий ринок праці»; у рамках ЦСР № 8 додавши завдання розвиток
креативної економіки в Україні і додавши індикатор: показники секторів культурних
і креативних індустрій як форм підприємництва у сфері культури, в якій
виробляється інтелектуалоємний продукт». На фото 1 Олена Лазоренко, Президент
Ліги під час Консультацій та фото 2 – Валентина Легка, Олена Лазоренко та Наталія
Горшакова у МЕРТ України. Уся адвокаційна діяльність була проведена
експертками Ліги на громадських засадах.
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Короткий огляд щодо економічних можливостей жінок в Україні,
підготовлений для CSW-60, U.N. Commission on the Status of Women at New York,
USA. Context and Problem Analysis Regarding Women’s Economic Empowerment in
Ukraine by Dr. Olena Lazorenko . Читайте англійською мовою за посиланням:
https://www.academia.edu/28307488/Lazorenko_Olena_2016_._Context_and_Problem
_Analysis_Regarding_Women_s_Economic_Empowerment_in_Ukraine





Валентина Легка, ділова поїздка від імені Ліги та за підтримки United
Methodist Women for the United Nations до США на 60 сесію комітету ООН з
прав жінок у Нью-Йорку (березень 2016)

У рамках нашого напрямку щодо розширення економічних можливостей жінок
продовжила свою діяльність Ініціативна група з підтримки жіночого
підприємництва в Україні (ІГ ПЖП Ліги), яка була створена у 2013р. Оленою
Лазоренко та Валентиною Легкою. Участь у групі – безкоштовна, якщо Ви є жінкоюпідприємцем або належите до організації, яка підтримує жіноче підприємництво. Її
комунікаційною платформою є група у Фейсбук
Women Entrepreneurship (WE)/
Жіноче Підприємництво www.facebook.com/groups/189478497881158/
Основні форми діяльності ІГ ПЖП Ліги : інформаційна, комунікаційна,
нетворкінг. Група нараховує більше 100 учасників.
Наприклад, участь представників Ініціативної Групи з підтримки жіночого
підприємництва в Україні у заходах і конференціях:
«Успішне ведення малого та середнього бізнесу: як зробити так, щоб вдалося?»,
Київ, 6.06.2016, яку провела Американська торгівельна палата спільно з компанією
Amway Ukraine. На конференції обговорювалися ключові бар'єри, які стоять на
шляху створення і розвитку власного бізнесу (малий та середній бізнес) – як з боку
держави, так і всередині самого бізнес-середовища (Валентина Легка)
«Розвиток українського бізнес середовища: Що може зробити підприємець?» 1617 червня 2016 року, Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
(ЛЕВ), Київ (Олена Лазоренко, Андрій Чупріков, Олександра Драбік).
Міжнародний курс «підтримка жіночого підприємництва як фактор стійкого
розвитку» , Міжнародний учбовий центр МАШАВ «Кармель» та UNECE –
Європейською Економічною комісією ООН. Поїздка за підтримки MASHAV , Хайфа,
Ізраїль. 25.07- 18.08.2016 (Андрій Чупріков).
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1)

2)
3)
4)

Підтримка регулярного Е-Сервісу у царині професійного розвитку, з
акцентом на інтереси Лігіонерок\радників. Наприклад, у розсилці LPW
BusInfo-L від 6.05.2016 йшлося про таке:
Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professionals 2017-2018, USA
сфери - Agricultural and Rural Development, Economic Development/Finance and
Banking, Natural Resources, Environmental Policy and Climate Change, Urban and
Regional Planning, Public Health Policy and Management, Communications/Journalism,
Public Policy Analysis and Public Administration, Technology Policy and Management,
Educational Administration, Planning and Policy, Urban and Regional Planning, Law and
Human Rights
Female web entrepreneurs webinar 30.05.2016 (French association on gender equality
& German network of women in digital & Lebanese women business platform)
WeHubs Newsletter - WeHubs is the first European network for women web
entrepreneurs
Webinar 17.05.2016 “The role of Parliamentarians in the implementation of the 2030
Agenda for Sustainable Development”

Про умови користування розсилкою для учасників мережі ГО «Жіноча
Профессійна Ліга» читайте тут http://lpw.org.ua/ua/service/
 2016 Річні Збори
19 Загальні Збори Жіночої професійної Ліги (Ліга) розпочалися 16 грудня з короткого
звіту Голови зборів, Президента Ліги Олени Лазоренко, та оголошення результатів
перевиборів Правління і Президента Ліги на період 2017-2021 рр. Результати
голосування керівництва Ліги на період 2017-2021: Президент – Олена Лазоренко,
члени Правління – Валентина Легка та Світлана Оліфіра. Семінар, що став чудовим
продовженням річних зборів, розпочався одразу ж по офіційній частині. Семінар
складався
з
коротких
презентацій\
історій,
які
увібрали
в
себе
професійну\громадську діяльність учасників нашої мережі, що відбулися цього року.
Під час виступу доповідач (ка) крізь власний досвід розповідали про свої акції,
стажування, робочі поїздки, адвокаційну роботу та нові місця роботи.
Короткий Звіт з 2016р. Загальних Зборів Жіночої Професійної Ліги
http://lpw.org.ua/ua/reports/2016_brief_report/?
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У 2016 р. був випущений новий буклет Ліги українською мовою,
підготовлений буклет англійською мовою.

Правління
Правління
складається
з
Президента
та
Координаторів
Ліги
lpw.org.ua/ua/board_of_directors/
Президент Ліги – Олена Лазоренко E-mail: lpw.network@gmail.com
Члени Правління – координатори Ліги - Валентина Легка та Світлана Оліфіра
Адміністративний і Фінансовий асистент: Таісія Іванська itaisia@yandex.ua
Партнери та Донори
Ліга є членом: Глобального Договору ООН, Коаліції Karat (Польща), СIVICUS, Post
2015 Women`s Coalition, Громадської ради з ґендерних питань при МФО «Рівні
можливості» у Верховній Раді України, Платформи МСБ в Україні, Lean In.
У 2016 р. різні форми підтримки надані низкою організацій і приватних осіб, зокрема
Міжнародна Консалтингова Компанія (Україна), Компанія «Active Media» (Україна),
United Methodist Women for the United Nations та MASHAV.

Фінансові показники організації
Загальні надходження у 2016 р. склали 4 876,18 грн. , загальні видатки склали
4 814,00 грн.
У 2016 р. діяльність громадської організації та її ІГ ПЖП відбувається завдяки
обмеженим фінансовим ресурсам ГО «Жіноча професійна Ліга» та роботі її
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Лігіонерок\радників\запрошених експертів на громадських засадах. Індивідуальні
гранти (від United Methodist Women for the United Nations та MASHAV ) на поїздки
для участі у адвокаційних та навчальних заходах у США та Ізраїлі отримали 2
учасника мережі Ліги безпосередньо.
Призначений ревізор Ліга, яка склала висновок за внутрішню ревізію фінансової
діяльності організації. Згідно з висновком ревізора О. Драбік від 01.04.2017
«Фінансових порушень у веденні фінансових звітів щодо діяльності ГО «Жіноча
професійна ліга» не виявлено. Діяльність Ліги відповідає статутним завданням,
ведеться згідно з затвердженим кошторисом витрат.»

Контакти
Поштова адреса Лазоренко, А/с 27, Київ, 01021 Україна
Адреса офісу е-мережі lpw_network@i.ua
Web-site www.lpw.org.ua
Соціальні медіа
Women Entrepreneurship (WE)/
Жіноче Підприємництво www.facebook.com/groups/189478497881158/
League of Professional Women .Ukraine
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