
Шість основних інструментів діяльності    

                            Жіночої Професійної Ліги у 2016 

1.Комунікація : Офіційний сайт web-site www.lpw.org.ua та адміністрування груп  у 

соціальних медіа . 

 Women Entrepreneurship (WE)\Жіноче Підприємництво 

https://www.facebook.com/groups/189478497881158/ 

League of Professional Women .Ukraine  

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=5138924&trk=anet_ug_hm 

 

Поштова адреса Аб\с 27 Київ 01021 Україна \ P.O.Box 27 Kyiv 01021 Ukraine 

Адреса Президента Ліги\ LPW President`s e-mail: lpw.network@gmail.com, lpw@voliacable.com 

Адреса офісу мережі \ e-mail LPW office: lpw_network@i.ua 

 

2. Новини Ліги  

Називаються "Поточні Новини Ліги" або "Новини з офісу Президента". Їх отримують по е-

розсилці члени мережі і зможуть отримувати ті, хто підтримує зв'язки з Лігою як 

добровольці, учасники наших заходів, зацікавлені особи. Отримання по е-пошті бюлетеня 

ГД ООН учасниками мережі. Також Новини ставляться у вільному доступі на сайті Ліги у 

розділі http://lpw.org.ua/ua/news/ 

 

3. Регулярний Сервіс Ліги для дійсних членів мережі Ліги 

Дійсні члени мережі- це ті, хто оплатили членські \ благодійні внески за поточний рік. 

Ознайомиться з «Положенням про сплату членських внесків» на сайті та у розсилці. 

А) Розсилка по е-мережі Ліги (називається "LPW BusInfo-L”), що включає інформацію 

про індивідуальні гранти на навчання, дослідження, вакансії, ділові зустрічі, правову 

інформацію комерційного характеру та інше. Читайте також «Принципи користування 

розсилкою LPW BusInfo_L»  

Б) Індивідуальна консультація (до 1 години – очна або віртуальна) раз на рік за темами: 

розвиток кар'єри або підготовка індивідуальних заявок на грант для навчання, стажування 

(тільки за попереднім запитом на е-пошту lpw_network@i.ua). 

 

4. Організація Просвітницької \ Культурних \ Освітніх \ Нетворкінг (розширення 

контактів) Заходів.  

Наприклад, Літніх Зустрічей, Річних Зборів, Робочих груп тощо. Читайте звіти з Літніх 

зустрічей, Річних зборів http://lpw.org.ua/ua/reports/   українською та англійською мовами   

http://lpw.org.ua/en/reports/? 

Наприклад,  

2015 Річні Збори  «Тренди у бізнесі та навчанні дорослих: креативна соціальна акція» 

http://lpw.org.ua/ua/reports/29102015  Video http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=658 
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2014 Річні Збори «Ідеї, які об`єднують: розширення мережі контактів» 

http://lpw.org.ua/ua/reports/30102014/       

Video https://drive.google.com/file/d/0B11cGyPwBVAYQXBha0FrcGNmVms/view 

2013 Річні Збори «Жінки, що надихають: рівні можливості для підприємництва та 

громадської сфери в Україні» у рамках Глобального тижня підприємництва 

http://lpw.org.ua/ua/reports/11_2013/ 

2012 Річні Збори : груднева зустріч учасниць мережі Ліги 

http://lpw.org.ua/files//LPWnews1Jan_2013_37.pdf 

2011 Річні Збори « ГО “Жіноча Професійна Ліга” у 2011: досягнення, а також виклики та 

перспективи 2012 року» http://lpw.org.ua/files//content/LPWPresent14Meeting2011Ukr.pdf 

2011 Літня зустріч  «Фруктовий Тур без ГМО» Київ-Умань-Київ» 11 червня 

http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=606 

2010 Річні збори мережі ГО "Жіноча Професійна Ліга" та конференції на тему "Усний 

журнал історій життя" 16.09.2010 у Києві http://lpw.org.ua/ua/reports/16092010/ 

2009 Літня зустріч  та Річні збори «Креативний Зелений Тур Київ-Чернігів-Київ 20.06.2009» 

http://lpw.org.ua/ua/reports/200609/ 

Учасники мережі отримають знижки для покриття адміністративного внеску за участь у 

заходах Ліги та запрошення до розробки їх пріоритетних тематик.  

 

Робочі групи Ліги : наприклад, у 2010-2011 працювала  Національна робоча група зі 

сфери освіти дорослих http://lpw.org.ua/ua/adult_education/national_group/   

З 2013 працює Ініціативна група з підтримки жіночого підприємництва в Україні при Лізі (ІГ 

ПЖП Ліги) http://lpw.org.ua/ua/announces/?pid=622 Її комунікаційний майданчик 

(WE)\Жіноче Підприємництво https://www.facebook.com/groups/189478497881158/ 

2015 захід ІГ ПЖП Ліги  "Український Політичний Узвар". Київ, 2 квітня 2015. Тема 

зустрічі на "Узварі" 2 квітня : політичні ризики , що стоять перед мікро- та малим бізнесом 

в Україні. Web Анонс http://lpw.org.ua/ua/announces/?pid=650 FB Анонс 

https://www.facebook.com/events/855207747874023/ 

 

5. Розробка грантових заявок по пріоритетним для Ліги тематиками \Адвокасі.  

Запрошення членів мережі до розробки заявки, в команду проекту тощо відбувається по 

е-пошті\або в соціальній мережі ФБ група WE https://www.facebook.com/groups/189478497881158/  

У минулому році були розроблені та подані 6 грантових заявок. У підготовці аплікацій 

брали участь Олена Лазоренко (Президент Ліги , Україна) та Неллі Діжольц (Радниця Ліги, 

Франція). Результат: 4 – не підтримані, 2 travel grants – виграні (до Варшави та до Нью 

Йорку). У 2016 р. – подані 4 запити (bid) на конкурси. 

Адвокасі (захист та представлення інтересів) у фокусі дві теми – розширення 

економічних можливостей жінок та навчання протягом життя. 

 

6. Запрошення Лігіонерок і радників(ць) до участі від імені Ліги у проектах, заходах 

наших колег і партнерів в Україні та світі, у проектах партнерів.  

Приклади:  "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 events, 

2015 International Alumnae Component in Warsaw, Poland and many others.  

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 
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and Gender issues, Ukraine 2014-2015); 2016 CSW-60 at U.N. Commission on the Status of 

Women 

Принципи користування розсилкою LPW BusInfo_L 

1. Регулярна розсилка «LPW BusInfo-L:»  входить до «Сервісу для учасників 

мережі ГО «Жіноча Професійна Ліги» http://lpw.org.ua/ua/service/ та 

надходить з е-пошти email: lpw_network@i.ua 

2. До повідомлень «LPW BusInfo-L:»  включається  інформація про 

індивідуальні стипендії, грантові програми для досліджень, вакансії, ділові 

зустрічі, правова інформація тощо. Усе відбирається згідно «сферам ваших 

професійних інтересів», які ви вказували в формах при реєстрації. 

3. Адміністраторами  мережі на громадських засадах у поточному році є члени 

Правління: Олена Лазоренко (Президент) та Світлана Оліфіра (Координатор 

по роботі з членами\комунікація) 

4. «LPW BusInfo-L:» надсилається на персональні електронні адреси (які 

вказуються при реєстрації в Лігу) для учасників мережі  (Лігіонерок та 

Радників) 

5. «LPW BusInfo-L:» розсилка надходить тільки на ті адреси учасників мережі, 

хто оплатив поточні річні членські\ благодійні  внески в Лігу 

6. Лігіонерки або Радники особисто приймають рішення про реагування на 

інформацію, яка надходить з «LPW BusInfo-L:» 

7. Прохання не пересилати (не поширювати у інший спосіб) третім особам 

повідомлення з «LPW BusInfo-L:» без дозволу адміністратора(ів) мережі  

8. У деяких випадках, адміністратором мережі «заклик до розповсюдження» 

буде прямо вказаний у повідомленні з «LPW BusInfo-L:», тоді, будь ласка, 

розсилайте таке повідомленні по своїм листам контактів або соціальним 

мережам. 

9. Підписатися на річну розсилку «LPW BusInfo-L:» можуть інші зацікавлені 

особи при заповнені заявки та сплаті благодійного внеску на статутну 

діяльність Ліги (мінімальний рівень 800 грн., вітаються більші внески ) 

 

Оновлено 19.01.2016 

 

 

 

http://lpw.org.ua/ua/service/

