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NGO “League of Professional Women” (LPW) 

 

ГО “Жіноча Професійна Ліга” у 2011: 

досягнення, а також виклики та 

перспективи 2012 року. 
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Метою Ліги є 

• 1)захист громадянських і трудових прав  

• 2)сприяння розвитку професійної кар’єри 

жінок у сферах бізнесу, науки та освіти, мас-

медіа, громадського сектору і державного 

управління в Україні.  

 
 Основні 

форми 

діяльності Консультативно-

аналітична 

   Тренінгова 

 

Інформаційна 

Networking/Контакти 
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Структура Ліги 

• Ліга –це локальна 
організація (1997) 
міжнародним мережевим 
членством (2001) 

• Ліга має 4 секції  – бізнес, 
наука\освіта, мас-медіа та 
громадської сфери.  

• В 1998, була створена 
Консультативна група 
Ліги,яка об'єднує чоловіків 
та жінок, вищих 
професіоналів з цих 4-х 
сфер 
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Структура-2 

Офіс Ліги базується в Києві та 
організація має соціальну 
мережу членів з Києва, 
Харкова, Полтави,  
Гамбурга, Сараєво та 
об'єднує підприємців, 
менеджерів науковців, 
освітян, держслужбовців, 
громадських діячів та 
представників мас-медіа, 
які є громадянами України, 
США та Німеччини. Фото: 

Sue Folger, USA(from left),LPW 
Board member during CSR project 
reception in Kyiv 

 



Цінності Ліги 

Наші основні цінності: це -  

• соціальна відповідальність (СВ)  

• освіта протягом життя – освіта 

дорослих (ОД) 

• та гендерна рівність (ГР). 

Values: Social Responsibility (SR and CSR), 

Lifelong Learning (LLL), Gender Equality 

 

 



Постійний Сервіс  (ОД) 

для членів/консультантів Ліги 
(членські внески) 

1.Електронний 
Інформаційний лист 
“Поточні Новини Ліги” 

або «Новини з офісу 
Президента Ліги», 
адміністрування мережі та 
сайту www.lpw.org.ua. 

3.Можливість отримати 
одну одногодинну 
консультацію протягом року 
за Вашим вибором у сферах:  

“Підготовка індивідуальних 
проектів для стажування або 
навчання”,  

“Розвиток кар’єри”. 

 

2.Електронну e-mail розсилку 
“Бізнес -  Інфо Ліги” (LPW 

BusInfo-L) 
• повідомлення про індивідуальні грантові 

проекти навчання, дослідження, 
тренінги, стажування, конференції у 
сферах Вашої професійної діяльності, 
які організовують університети, інші 
асоціації, тренінгові центри, благодійні 
фонди у всьому світі; 

• інформацію про комерційні виставки та 
конференції, зустрічі з підприємцями 
України та інших країн; 

• інформацію про вакансії у комерційній 
сфері; 

• комерційні пропозиції від організацій, 
де працюють члени та консультанти 
Ліги. 

• Правова інформацію про новини 
законодавства, трудового права 

 



Сфери діяльності 2011   

- організаційний розвиток - 
за рахунок участі у партнерських проектах 

• у фокусі наш напрямок діяльності як організації з підтримки розвитку 

бізнесу    

Практикум "Будуємо бізнес асоціації : 

(CIPE,США)22.09.2011 (Лазоренко) 

2010-11 Програма CIPE «Розвиток потенціалу 

бізнес-асоціацій» (Мартиненко) 

2011 Академія Еврочембер (ЕС)/ 

EUROCHAMBRES (проект Іст Інвест/ East 

Invest (Легка) 
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•   

 

javascript:;


Сфери діяльності 2011-2 

підтримка розвитку МСП 
• 1) Освітній компонент 

ТОТ EUROCHAMBRES 

(проект Іст Інвест/ East 

Invest) з 

інтернаціоналізації 

діяльності МСП та 

тренінги (Гур`єва – літо 

та осінь 2011) 

• 2) Форум ділових людей, 

2.09.2011 Київ, Комітет ВР з 

питань промислової 

політики та підприємництва 

(Лазоренко) 

 

 

•   

 

Advocacy – Просування 

інтересів 

Участь у проведенні оцінки 

індикаторів щодо державної 

політики «Підприємницька 

діяльність жінок» за запитом 

від Державного Комітету з  

регуляторної політики та 

підприємництва – (зараз 

Служби) листопад 2011 

(Лазоренко) 
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Сфери діяльності 2011-3 

освіта дорослих (ОД) 
(членські внески) 

• Організаційний 

розвиток з ОД - 

Практикум – 

«Сучасні методи 

модерації» квітень 

2011 спільно Олена 

Лазоренко (Україна) 

та Хайке Фіцнер 

(Німеччина) 

• Робоча зустріч групи 

стратегічного 

планування з освіти 

дорослих 11.10.11 у 

Києві. Тематика – 

вдосконалення 

основного сервісу 

Ліги у 2012-2014 з по 

життєвого навчання 
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Цінність: соціальна 

відповідальність (СВ)  
Співпраця  на національному та міжнародному рівні 

• з 2008 р. в рамках мережі Глобального Договору 

ООН. Ліга є першою жіночою неприбутковою 

організацією з України, яка офіційно підписала ГД 

ООН. У 2011 Ліга є членом комітетів ГД з  

розвитку КСВ  та трудових відносин. 

У 2011 – зустрічі 14/12/2011 з фокусом  

на проблеми корупції, літом – «відповідальне 

 управління ланцюгами постачань» 

• Академічне Дослідження СВ у рамках 

Національної Академії Наук України 



Сфери діяльності 2011-4 

гендерна рівність (ГР ) 

• У фокусі роботи за цим напрямком 

діяльності Ліги стали тематики гендерної 

рівності та ефективності міжнародної 

допомоги  

• Зустрічі  лідерів жіночих організацій та 

гендерних центрів України з  представницею 

фонду «ООН Жінки» (UN Women) з 

проблематики розвитку жіночого руху та 

питання відновлення національного 

механізму з гендерної рівності. Підписання 

відкритого звернення щодо цієї теми. 
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Цінність: гендерна рівність 

• Беручи участь у діяльності жіночих мереж ЄС 
(Карат Коаліції, NEWW-Poland), Vital Voices 
(США) Ліга намагається імплементувати кращі 
західні практики в нашій країні, і перші кроками у 
цьому напрямку є інформування про них, 
влаштування робочих та ознайомчих візитів, 
обмін досвідом, участь у конференціях та інших 
міжнародних Заходах  

• Наприклад, у 2008, 2010 участь представників 
Правління Ліги у міжнародному курсі щодо 
управління гендерною різнобарвністю у м. Берлін, 
який проводить Heinrich Boll Foundation 
(Мартиненко, Лазоренко) 

• 2011- наступний слайд 



Цінність: гендерна рівність 

(ГР) 

Просування ідеї ГД   

Виступи під час 

щорічної конференції 

«Жінки у бізнесі» 

Американських Рад з 

міжнародної освіти у 

Києві (лютий 2011) - 

Лазоренко 

• Участь у 
засіданнях щодо 
ЗВТ з ЄС 

 

 

• Під час заходів, які 

проводили: Українська ТПП 

у лютому, директорат з 

торгівлі ЄС у березні, 

комітет ВР України у вересні 

ц.р.  підняла питання перед 

Українськими та 

Європейськими пере 

мовниками  про доцільність 

врахування гендерної 

тематики при укладанні 

торговельних угод, у тому 

числі про всебічну та 

всеохоплюючу Зону Вільної 

Торгівлі Україна - ЄС. *** 
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LPW Networking/Learning Activity Річні збори в 2010  

Конференція “журнал історій життя” 
http://lpw.org.ua/ua/life_story_journal/  

 •        Міжнародні відносини пані  Рікарда Рігер, Директор 
Представництва ПРООН в Україні (Німеччина) 

•  пан     Овал Берстад, Посол, Посольство Королівства Норвегія в 
Україні (Норвегія) 

 

• Суспільні відносини пані Олена Величко, Директор 
департаменту, Державна Комісія з цінних паперів та  

 фондового ринку (Україна)  

пан Олексій Мірошниченко, Виконавчий Віце-президент 
Конфедерації роботодавців України (Україна) 

 

• Медіа сфера пані Сью Фолгер, Регіональний  

   менеджер NIS, COP U-Media Україна, Інтерньюс Нетворк/  

Internews Network (США)  

пан Василь Зоря, Головний редактор, Журнал «Народний Депутат» 

http://lpw.org.ua/ua/life_story_journal/
http://lpw.org.ua/ua/life_story_journal/
http://lpw.org.ua/files//content/riger1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/riger1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/riger1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/berstad-1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/berstad-1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/velichko-1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/miroschnichenko-1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/folger-1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/folger-1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/folger-1.doc
http://lpw.org.ua/files//content/zorya-1.doc
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LPW Networking/Learning 

Activity, Літня зустріч 2011 
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LPW Strategy goals for 2012-2014: 

 

• Development of innovative services and proposals on lifelong 

learning, gender equality,  social responsibility, with focus on 

professional women in Ukraine and Eastern partnership countries and 

Eastern Europe; 

• Innovative, demand-driven training and consultancy services, 

targeted at SMEs, with a focus on women entrepreneurs; 

• Development of unique adult learning programs for different target 

groups;  

• Creation of partnership adult learning programs; 

• Diversification of income source;  

• Improvement of fundraising activities aimed at reduction of LPW 

financial dependence;  

• Organizational development (membership, new services, regional 

groups of female professionals, etc.)  
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Стратегічні цілі 2012-2014 

1. Розвиток інноваційних послуг та пропозицій щодо 

безперервного навчання, гендерної рівності, соціальної 

відповідальності, з акцентом на жінок, які працюють в Україні, 

країнах Східного партнерства,Європи та Америки 

2. Інноваційний сервіс , вивчення попиту на  тренінгові та 

консалтингові послуги, орієнтовані на МСП, з акцентом на 

жінок-підприємців (1), науковців \ освітян (2), ОГС (3); 

3. Розробка унікальних програм з навчання дорослих для різних 

цільових груп; 

4. Створення партнерських програм навчання дорослих; 

5. Диверсифікація джерел доходу; 

6. Поліпшення діяльності зі збору коштів, спрямованих на 

зниження залежності LPW від не прогнозованості фінансових  

7. Організаційний розвиток (членство, нові послуги, регіональні 

групи професійних жінок тощо) 
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хто може бути нашими 

членами? 
• Ліга має два рівні 

індивідуального 
членства: Член Ліги 
та  консультант. 

• Консультантами - 
жінки та чоловіки, вищі 
професіонали з 4-х 
сфер, які підтримують 
мету діяльності Ліги, її 
заходи та сплачують 
річні членські 
консультативні внески.  

 

 

• Члени мережі Ліги -
жінки  

• Головними критерії: є 
підтримка цілей Ліги, 
професійна діяльність в 
одній із 4-х сфер (бізнес, 
наука і освіта, 
держслужба, мас-медіа) 

• У Лізі - річні та вступні 
внески та обов’язкова 
громадська  робота або 
безоплатні послуги на 
користь Ліги (мінімум 70 
годин в рік).  
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Дякую! 

Контакти Олена Лазоренко, Президент Ліги 

• LPW President E-mail: 

lpw@voliacable.com  

• E-mail  

 

• LPW office: lpw_network@i.ua 

www.lpw.org.ua 

 

mailto:lpw@voliacable.com
mailto:lpw_network@i.ua
http://www.lpw.org.ua/

