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Мета діяльності та завдання організації
Жіноча професійна Ліга (далі – LPW / Ліга ) є українською неприбутковою
організацією, створеною в 1997 році українськими жінками - науковцями. Головний
офіс Ліги знаходиться в Києві, мережа організації включає представниць\ків з усієї
України.
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 та Основні напрями діяльності
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.
Основні напрямки роботи: а) Проведення аналітичних досліджень та адвокація за
тематиками: креативна економіка, розширення економічних можливостей жінок,
навчання дорослих та Цілей сталого розвитку до 2030 року. Деякі результати
адвокаційної роботи Ліги у 2016-17 рр. http://www.lpw.org.ua/ua/news?pid=675
Ліга у період 2009-2015 провела 4 креативні соціальні акції в Україні; активно
займається адвокаційною діяльністю.
б) Розвиток економічних можливостей жінок: З 2013 р. по грудень 2017 у рамках Ліги
діяла 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/
Ця ФБ група передана наступниці ІГ ПЖП Ліги - віртуальна Жіноча підприємницька
та інтелектуальна спільнота (Спільнота) при Лізі.
В) Навчання дорослих та розвиток кар’єри жінок (Сервіс Ліги для членів на умовах
членських внесків). Професійний розвиток- оперативна розсилка по е-мережі Ліги
(називається "LPW BusInfo-L”), що включає інформацію про індивідуальні гранти на
навчання, дослідження, вакансії, ділові зустрічі, правову інформацію тощо та
консультація про можливості долучення. Загалом виграні 12 грантових проектів
(1999-2012) на ключову діяльність організації та 22 індивідуальні гранти на
професійний розвиток учасників мережі у період 1999-2006 та 3 індивідуальних
грантів на професійний розвиток\адвокацію у період 2015-2017.
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Членство у Лізі
Ліга має два рівні індивідуального членства – Членкиня Ліги (Лігіонерка) та
Радник (ця). Для того, щоб приєднатися до лав Ліги, потрібно заповнити
електронну форму, стоїть на веб-сайті www.lpw.org.ua у розділі «Членство», та
надіслати її на е-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.

Основні інструменти роботи у 2017 р.
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,
Адреса офісу мережі \ e-mail LPW office: lpw_network@i.ua

Новини Ліги
Називаються "Поточні Новини Ліги"\ "Новини з офісу Президента"\ «Заходи, що
плануються»\Короткі звіти. Їх отримують по е-розсилці члени мережі і зможуть
отримувати ті, хто підтримує зв'язки з Лігою як добровольці, учасники наших
заходів, зацікавлені особи. Також Новини ставляться у вільному доступі на сайті
Ліги у розділі http://lpw.org.ua/ua/news/ Отримання по е-пошті бюлетеня ГД
ООН\CIVICUS\УС ПГС Україна-ЄС учасниками мережі.
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 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
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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,
2016
Річні
Збори
«Колекція
досвіду
та
вражень
2016
року»
http://lpw.org.ua/ua/reports/2016_brief_report/?
Електронна
версія
2016
Річного
Звіту
http://iteach.com.ua/files/2016annualReportUA.pdf
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
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 по 2017 працювала 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/
2017 другий захід Ліги "Український Політичний Узвар". Київ, 22.06.2017
5. Розробка грантових заявок з пріоритетних для Ліги тематик (запрошення
членів мережі до розробки заявки, в команду проекту тощо відбувається по е4

пошті\або
в
соціальній
мережі
ФБ
група
WE
https://www.facebook.com/groups/189478497881158/). 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. 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; MASHAV Program`s on Supporting Women Entrepreneurs for Sustainable
Development (Israel, 2016), 2016 CSW-60 at U.N. Commission on the Status of Women
in NY, USA and many others.
Served as short term UNFPA expert by LPW nomination 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).

Основні результати діяльності у 2017
Пріоритетними для Ліги проектними тематиками є: навчання дорослих; розвиток
економічних можливостей жінок (зараз у фокусі МСП та жіноче підприємництво);
соціальна відповідальність; креативні соціальні акції, розвиток кар’єри жінок;
ґендерна рівність та захист трудових прав. Про результати аналітичної,
адвокаційної та просвітницької роботи Ліги у сферах розширення економічних
можливостей жінок, навчання дорослих, ґендерної рівності, розвитку креативної
економіки можливо дізнатися на веб-сайті Ліги та на ФБ сторінці та групі «WE» у
соціальних медіа.
6 серпня 2017 Жіноча Професійна Ліга святкувала 20 років діяльності у
розвитку кар'єри жінок та адвокації, досягнення економічних можливостей та
сприяння навчанню впродовж усього життя в Україні
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1.Адвокаційна робота Ліги у напрямках:


Цілей Сталого Розвитку в Україні

1.1Наприкінці липня 2017 р. експерти Ліги отримали електронний лист подяки від
МЕРТ за нашу роботу по адаптації Цілей Сталого Розвитку. Також нам приємно
повідомити, що більшість наших пропозицій враховані у Національній
доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна” , 2017 , яку було схвалено на засіданні
Міжвідомчої робочої групи високого рівня для організації процесу імплементації
ЦСР.
Мова йде про наступні пропозиції: ЦСР № 4 до національної цілі включено завдання
4.5.1. з індикатором «Рівень участі дорослих та молоді у формальних та
неформальних видах навчання та професійної підготовки за останні 4 тижні, %
населення віком 15–70 років»; у рамках ЦСР # 5 завдання 5.6 «Розширити
економічні можливості жінок» з індикатором 5.6.2. «Середньозважений індекс
підприємницької діяльності» жінок (Індекс політики щодо МСП), балів»; та у рамках
ЦСР № 8 додавши у завдання 8.6. «розвиток креативної економіки в країні»
(повністю завдання 8.6. сформульовано так «Створити інституційні та фінансові
можливості для самореалізації потенціалу економічно активної частини населення
та розвитку креативної економіки»).
Дякуємо експертам: Олені Лазоренко, Ользі Гомілко та Валентині Легкій за
високопрофесійну громадську роботу. З повним текстом Національної доповіді
“Цілі сталого розвитку: Україна”, 2017 можна ознайомитися на сайті Ліги
http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=675
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1.2.Ліга взяла участь «Ми, люди, вживаємо заходів для ЦСР» вересень 2017
\LPW #Act4SDGs “WE The People”, September 2017.

Представниця Ліги брала участь у веб-семінарі "Заклик до партнерів на Всесвітній
день дій 25 вересня: Ми, люди, вживаємо заходів для ЦСР" 30 серпня 2017 року
LPW representative took part in the Webinar "Call for Partners for Global Day of Action
Sept 25: We the People take Action for SDGs " Aug 30, 2017.
Результат: концепція вебінару та ключові елементи стали предметом обговорення
під час зустрічі експертів Ліги по ЦСР у вересні ц.р, а також стали базою для
прийняття рішення про приєднання до Всесвітнього дня дій 25 вересня. Крім того,
це була можливість більше дізнатись про місцеві дії щодо ЦСР та дозволило
активно просувати ці останні через мережу Ліги та через прямі контакти з бізнесучасниками з мережі Глобального Договору в Україні (наприклад, під час ділової
зустрічі з ASTARTA від 2 Жовтня 2017 р.).
Жіноча професійна Ліга стала частиною глобального руху, щоб зробити ювілей
Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) важливою подією для громадянського суспільства в
усьому світі. 25 вересня 2017 р. відзначається дворічний ювілей з дати підписання
Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) 193 країнами світу, включаючи Україну. Ми стали
партнерами в онлайн опитуванні MYWorld2030 https://myworld2030.org/partner/lpw
та Ліга проводила фотографування для сайту ООН (22.09.17, Київ та 24.09.17,
Львів). 25 вересня в Глобальний день дій щодо Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), на
новій
сторінці
Жіночої
Професійної
Ліги
у
ФБ
https://www.facebook.com/LPWUA/posts/119376712078873 (яке побачили 855
людей), ми розмістили ці фото на тлі пам’ятників історичним діячам у Києві та Львові
(Україна). У Києві в акціях взяли участь національні експерти по ЦСР пані Валентина
Легка, MBA; д-р Олена Лазоренко та професор Ольга Гомілко; і в акції у Львові члени Ліги: пані Олександра Драбік та пані Олександра Тимчишин. Фото звіт Богдана Костюка, журналіста «Радіо Свобода» та Жіноча Професійна Ліга.
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2.Розширення економічних можливостей жінок
2.1.У рамках нашого напрямку щодо розширення економічних можливостей
жінок продовжила свою діяльність Ініціативна група з підтримки жіночого
підприємництва в Україні (ІГ ПЖП Ліги), яка діяла з 2013р. по 2017 р. Лідером
групи була Олена Лазоренко. 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 нараховувала у цей період більше 100 учасниць.
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2.2.Підготовлена Доповідь про участь Жіночої Професійної Ліги у
Глобальному Договорі ООН. Звітний період – 31.10.2015 – 30.10.2017
COMMUNICATION ON LEAGUE OF PROFESSIONAL WOMEN`S ENGAGEMENT
WITH THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (COE)
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/detail/385291
http://lpw.org.ua/en/reports/LPW_Report_to_UN_Global_Compact_2017/?
http://lpw.org.ua/ua/reports/LPW_Report_to_UN_Global_Compact_2017/?
Facebook LPW page

https://www.facebook.com/LPWUA/photos/a.117287468954464.1073741828.115118779171333/125675
764782301/?type=3&theater

2.3.
КПМГ в Україні у травні 2017 представило Соціальний Звіт за
2016 р. зі своїми показники діяльності з соціальної відповідальності. Соціальний
Звіт розкриває інформацію про процес управління соціальною відповідальністю для
ефективнішого залучення до нього зацікавлених сторін.
Результат: Повний текст Звіту КПМГ, з коментарем експерта Олени
Лазоренко,
читайте
на
стор.
21
за
цим
посиланням
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2017/05/KPMG-Ukraine-UN-GCCommunication-on-Progress-2016-online.pdf
2.4. Участь представниць Ініціативної Групи з підтримки жіночого
підприємництва в Україні у заходах:
Участь в SheTalks з Ванесою Ерогбогбо (Head of Women and Trade Programme,
ITC).
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25 травня 2017 року у Києві лідерка Ініціативної Групи з підтримки жіночого
підприємництва
в
Україні
при
ГО
«Жіноча
Професійна
Ліга»
https://www.facebook.com/groups/189478497881158/ Олена Лазоренко відвідала
SheTalks. Захід відбувся на базі української платформи SheExports*
http://epo.org.ua/, який дав можливість послухати та поспілкуватися з
Мар`яною Каганюк, керівником офісу з просування експорту; Барборою Мак Ларен,
експерта Проекту Canada-Ukraine Trade and Investment Support project – CUTIS
https://www.facebook.com/CUTISproject/ . Барбора представила діяльність проекту
щодо гендерної рівності у торгівлі та активність WEConnect International Canada
https://www.facebook.com/WeConnectCanada/?fref=ts .
Приємно повідомити, що першою учасницею з України ще у 2013 р. європейського
підрозділу
WEConnect
International
in
Europe
https://www.facebook.com/WEConnectInternationalEurope/?fref=ts стала
ТОВ
«Міжнародна Консалтингова Компанія» (керуючим партнером якої у 2003-2017 рр.
була Олена Лазоренко, зараз МКК належить іншим власникам).
Спеціальною подією стала лекція гості Ванеси Ерогбогбо, головою програми
Міжнародного торгового центру (ITC) #SheTrade (https://shetrades.com/ з залучення
жінок,
задіяних
в
підприємництві
та
виробництві,
до
можливостей
ведення
підприємницької
діяльності
на
міжнародних
ринках.
Зацікавлені жінки бізнесекспортери
мають
можливість
реєструватися
https://shetrades.com/
безкоштовно.
.

Участь та виступ в установчому засіданні Жіночого Комітету КТПП

10

3. Підтримка регулярного Е-Сервісу у царині професійного розвитку, з
акцентом на інтереси Лігіонерок\радників.
Про умови користування розсилкою для учасників мережі ГО «Жіноча Професійна
Ліга» читайте тут http://lpw.org.ua/ua/service/
4. Заходи Ліги: «Український політичний узвар: Про майбутнє

України і шляхи вперед»

Другий «Український політичний узвар» на тему «Про майбутнє України і шляхи
вперед» пройшов 22 червня 2017 у Києві. Його організатором виступила ГО «Жіноча
Професійна Ліга» (Ліга) www.lpw.org.ua за участі Американського Дому (America House Kyiv)
та авторів Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030».
Панельна дискусія на «Українському політичному узварі» («Узвар») була присвячена
пам’яті професора політичних наук Олени В. Лазоренко, керівниці Консультативної групи
ГО
«Жіноча
Професійна
Ліга»
[Профіль
у
Вікипедії]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%
D0%B0 Коротку меморіальну частину провела модератор заходу д-р Олена Лазоренкомолодша. Вона також пояснила формат заходу. Адже перед початком панельної дискусії
та наприкінці її учасникам були запропоновані не тільки традиційний українській напій –
узвар - і пироги, а також завдяки вибору тем, була створена можливість обговорити
дотичність глобальної концепції Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030, які
запропоновані ООН, та місцевої Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», а
також їхнє змістовне наповнення. Тим самим породжуючи простір для синергії, такого собі
ідейного «Узвару».
Експертами під час панельна дискусія на Узварі, який присвячений 3-м темам: Цілям
сталого розвитку (ЦСР) до 2030, Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030»- К,
2017 та сценаріям майбутнього українського політичного розвитку виступили пані
Валентина Легка, пані Оксана Мельничук, д-р Ніна Чала та д-р Антон Фінько (біо
експертів та модератора дивиться в Анонсі «Узвару» тут http://lpw.org.ua/ua/announces/?pid=673
або тут
https://www.academia.edu/33390772/Panel_discussion_Ukrainian_Political_Uzvar_about_Future_of_Ukraine_and_t
he_Way_Forward_June22_2017)

Першою модератор звернулася до пані Валентини Легкої, з пропозицією розповісти
детальніше, яким чином проходив процес локалізації ЦСР, в якому брала участь експерти
від Жіночої Професійної Ліги у 2016 р. (Олена Лазоренко, Валентина Легка та Ольга
Гомілко). Які саме ЦСР є у фокусі діяльності Ліги? Яким чином ОГС, бізнес, можновладці,
громадяни можуть долучитися до процесу імплементації ЦСР, на Вашу думку?
Другим компонентом стала презентація актуальності, ідейних джерел для розробки та
змісту Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» (див. опис у Вікипедії
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7
%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%A3%D0%
BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_2030%C2%BB#.D0.9A.D0. BB.D1.8E.D1.87.D0.BE.D0.B2

.D1.96_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8 ) Доктрину представили її
автори - Оксана Мельничук та Ніна Чала.
Узагальнюючи, зазначимо, що Доктрина «Україна 2030», аналізуючи різноманітні концепції
розвитку, зіставляючи наявні сильні та слабкі сторони національної економіки, визначає, що
головним багатством і ключовим потенціалом розвитку України є людський капітал, а
інвестиції в людей, тобто в освіту та охорону здоров'я, науку, культуру, дають найбільш
очікуваний результат — це високотехнологічна національна економіка, а також стійке,
збалансоване зростання, формування засад для розбудови соціального капіталу в країні.
Слід зазначати, що серед 8-ми механізмів реалізації політики збалансованого розвитку,
виокремленим є «Ефективна реалізація та розвиток людського й соціального капіталу».
Більше про концепцію соціального та людського капіталу, Ви можете прочитати у
монографії модератора «Узвару»: Лазоренко О. Соціальний капітал: соціальні та
професійні мережі в Україні –К.: Вид-но Енергія, 2010. Ця книга також згадується у
бібліографії Доктрини «Україна 2030», з україномовним змістом «Соціального капіталу»
можливо познайомитися за посиланням тут :
https://www.academia.edu/10360324/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0._%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1
%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%B6%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD.__%D0%9A._%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%
BE_%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_2010

Англомовна анотація «Соціального капіталу» стоїть тут
https://www.academia.edu/33040465/Olena_Lazorenko._Abstract_of_the_Book_Social_Capital
_Social_and_Professional_Networks_in_Ukraine_, а замовити цю книгу можливо в Інтернетмагазині http://shop.vlasnasprava.info/book/Sots-alniy-kap-tal--sots-aln--ta-profes-yn--merezh-v-Ukrain-/
або її повну електронну версію, надіславши запит на е-пошту
lpw.network(at)gmail.com
Заключну тему на другому «Узварі» представив д-р Антон Фінько. Як зазначила
модератор, «оскільки без «гарної політики неможливі добрі фінанси», то які на Вашу думку
є політичні передумови та можливі політичні сценарії у перспективі 5-10-15 років для
України?». На завершення обговорення 4 учасника «Узвару», які на думку організаторів,
задали найбільш цікаві запитання, отримали у подарунок книги «Доктрина збалансованого
розвитку «Україна 2030»- К, 2017» та «Лазоренко О. Соціальний капітал: соціальні та
професійні мережі в Україні –К.: Вид-но Енергія, 2010».
Дивіться
запис
прямого
ефіру
https://www.youtube.com/watch?v=3sSd1L7cvuQ

22/06/17

на

YouTube

Правління
Правління
складається
з
Президента
та
Координаторів
Ліги
www.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
Ліга є членом: УС ПГС Україна-ЄС, Глобального Договору ООН, ITC She Trades,
Action for Sustainable Development: A Global Civil Society Platform, СIVICUS,
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Феміністичного Альянсу, Громадської ради з ґендерних питань при МФО «Рівні
можливості» у Верховній Раді України, Платформи МСБ в Україні, Lean In,

Фінансові показники організації
Загальні надходження у 2017 р. склали 6 000 грн. , загальні видатки склали 5
932,61.
У 2017 р. діяльність громадської організації та її ІГ ПЖП відбувається завдяки
обмеженим фінансовим ресурсам ГО «Жіноча професійна Ліга» та роботі її
Лігіонерок\радників\запрошених експертів на громадських засадах.
Призначений ревізор Ліга, яка склала висновок за внутрішню ревізію фінансової
діяльності організації. Згідно з висновком ревізора О. Драбік від 02.08.2018
«Фінансових порушень в діяльності ГО «Жіноча професійна ліга» не виявлено.
Діяльність Ліги відповідає статутним завданням, ведеться згідно з затвердженим
кошторисом витрат.
Залишок коштів на рахунках Ліги на 1 січня 2018 року складає 1 591,02 гривні (одна
тисяча п’ятсот дев’яносто одна грн. 02 коп.)»

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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