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LPW President’s Statement on Continuation of Support \ Заява Президента Ліги
про продовження підтримки

January 2020
To our stakeholders:
I am pleased to confirm that the League of Professional
Women (LPW) reaffirms its support to the 10 principles of
the United Nations (UN) Global Compact with respect to
human rights, labour, environment and the prevention of
corruption. This is the third report of Ukrainian NGO
"League of Professional Women" (LPW) as nongovernmental, non-profit organization in engagement to
UN Global Compact principles and activities.
In this Report of Engagement, we describe LPW specific
activities as NGO support of the UN Global Compact.
Sincerely,
Dr. Olena Lazorenko, LPW President
Kyiv, Ukraine
Січень 2020
Шановні партнери та колеги!
Я рада підтвердити, що Жіноча Професійна Ліга
підтверджує
свою
підтримку
10
принципам
Глобального Договору Організації Об'єднаних Націй
(ООН) щодо прав людини, праці, навколишнього
середовища та запобігання корупції. Це третя
Доповідь української громадської організації «Жіноча
Професійна Ліга» (надалі «Ліга») як недержавної
неприбуткової організації, яка є залученою до
просування принципів та діяльності Глобального
Договору ООН (ГД ООН) в Україні.
У цій Доповіді про залучення до діяльності ГД ООН ми
окреслюємо нашу активність у напрямках, які
визначені ГД ООН для звітування громадських
організацій.
З повагою,
Олена Лазоренко, Президент ГО «Жіноча Професійна
Ліга»
Київ, Україна
.
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Про Жіночу Професійну Лігу

About the LPW

Жіноча професійна Ліга (LPW \ Ліга) є
українською неурядовою, некомерційною
організацією, створеною 1997 року.
Головний офіс Ліги знаходиться в Києві,
мережа організації включає представниць
із різних областей України. Ліга об'єднує
представниць(ків) бізнесу, науки, освіти,
засобів масової інформації та громадської
сфери. Ліга підтримує активну роль жінок в
економічному та суспільному житті України
шляхом створення мереж, інформаційної
та культурної підтримки, навчання та
професійного
розвитку.
Ключовими
цінностями LPW є ґендерна рівність,
навчання впродовж усього життя і
соціальна відповідальність.

The League of Professional Women (LPW) is
a Ukrainian non-governmental, non-profit
organization set up in 1997. LPW head office is
based in Kyiv, Ukraine, and LPW network has
representatives in different regions of Ukraine.
LPW includes representatives of business,
science, education, mass media and public
spheres. The LPW supports the active role of
women in the economic and civic life of Ukraine,
through networking, informational & cultural
support, learning and professional development.
Among the key LPW values are gender equality,
lifelong learning and social responsibility. LPW
membership network consists of active
members\ advisers from all over Ukraine.

Пріоритетними для Ліги проектними
тематиками є: креативні соціальні акції,
розвиток економічних можливостей жінок
(зараз у фокусі МСП та жіноче
підприємництво);
соціальна
відповідальність;
навчання
і
освіта
дорослих; розвиток кар’єри жінок; ґендерна
рівність та захист трудових прав.

Core project`s subjects are: Creative Social
Actions, SME Development (SME Learning
Needs, Social Responsibility), CSR, Lifelong
Learning (non-formal adult education and
learning, Gender Development and Women's
Entrepreneurship (WE).

Про результати аналітичної, адвокасі та
просвітницької роботи Ліги у сферах
навчання
дорослих,
розширення
економічних можливостей жінок, ЦСР
можливо дізнатися на веб-сайті Ліги та на
ФБ сторінці у соціальних медіа.

LPW Advocacy Activities: at national level (in
focus are women economic empowerment,
lifelong learning, SDGs) in Parliament of
Ukraine, with some government institutions such
as Ministry of Education and Science, Ministry of
Economic Policy etc. you can read at LPW web
and social media (Facebook page).

Ліга є членом: Глобального Договору
ООН, СIVICUS, WMG, УС ПГС Україна-ЄС,
Платформи «Рівні права та можливості»,
Платформи МСБ в Україні, Feminist
Alliance. Дізнайтеся більше про нас, наших
проектах, про те, хто є нашими членами /
радниками, приєднуйтесь до нашої мережі
на сайті www.lpw.org.ua

LPW has membership in the UN Global
Compact, CIVICUS, WMG, Platform on Equal
Rights, SME Platform in Ukraine, , EU-Ukraine
Civil Society Platform, Feminist Alliance.
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Залучення до Глобального Договору ООН \LPW Engagement in UN
Global Compact
Компонет1. Залучення до місцевої мережі Глобального Договору ООН \
Component 1. Engagement to Global Compact Local Networks
Ліга залучена до цифрових засобів комунікації Глобального договіру ООН в
Україні, таким як електронна розсилка «Найважливіше від Глобального договору
ООН» info@globalcompact.org та Фейсбук сторінка ГД ООН в Україні \ LPW
engagement in digital communication channels of UN Global Compact Network in
Ukraine
as
ListServ
and
Facebook
page
https://www.facebook.com/global.compact.Ukraine/?eid=ARDTwL5PD209msndrJsB96IDuyyCnAi95r6wgntFFNnrXMeYCCcgDSvPr6DRPihrhWNcks85eaILhq
Результати діяльності з Компонентом1\Measurement of outcomes Component1
Отримання з листопада 2019 електронної розсилки «Найважливіше від
Глобального договору ООН» надало можливість бути в курсі подій місцевої мережі
та
її
заходів,
таких
як,
наприклад,
https://www.facebook.com/events/2649446078431662/ \ Receiving the ListServ “Most
Important of the UN Global Compact” from November 2019 made it possible to stay
up to date with local network events and activities, such as, for example,
https://www.facebook.com/events/2649446078431662/
Компонент 2. Приєднання та / або підтримка спеціальних ініціативи та робочих
груп / Component 2. Join and/or support special initiatives and work streams
2.1. Підтримка Цілей сталого розвитку\ Support SDGs
The High-level Political Forum, United Nations central platform for follow-up and review of the
2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals.
League of Professional Women Thematic Report on SDG4-Education 2030. Input to 2019
HLPF: Ukraine. 25 of May 2019
League of Professional Women - Para 89 - HLPF
2019\\Inputs to the High-level Political Forum on
Sustainable Development. USA, New York. 2019
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Link: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2250&men
u=3170

Ліга дякує автору, співавторам і редактору цієї тематичної доповіді: д-ру Олені
Лазоренко, проф.Ользі Гомілко, д-р Родіон Колішко, д-р Марфа Скорик та пані Неллі
Рассе-Дійол за внесок та коментарі, які були в процесі підготовки з березня по
травень 2019 року \
LPW thanks lead author, contributors and editor of this report: Dr. Olena Lazorenko, Prof.
Olga Gomilko, Dr. Rodion Kolishko, Dr. Marfa Skoryk and Ms.Nelly Rasse-Dijols for the
inputs and insights pro bono during the drafting process from March to May 2019.
2.2. Створена Жіноча Підприємницька та Інтелектуальна Спільнота при Лізі
(далі- Спільнота)\ The Female Entrepreneurial and Intellectual Community under
the LPW (hereinafter - the Community) was created http://www.lpw.org.ua/en/community
On January 24, 2018 Ukrainian NGO
"League of Professional Women" (LPW)
has announced the start of the virtual
Female Entrepreneurship and Intellectual
Community by LPW (hereinafter referred to
as Community). The Community moderate
by the leaders of LPW and currently languages of Community’s communication
are Ukrainian and\or Russian. More about its presentation in Kyiv you can read by link
Візія/ Vision
Спільнота допомагатиме розвитку підприємницьких навичок жінок, сервісу у сферах
економіки, науки, культури, громадянського суспільства і освіти, , а також,
сподіваємося, стане інтелектуальним патронажем для бізнесу \ Community is
development of entrepreneurial skills of women in the spheres of economics, science,
culture, civil society and education, and propose intellectual patronage for business in
Ukraine.
Місія/ Mission
Місія Спільноти в об’єднанні різних людей задля спільної мети в розширенні
економічних можливостей жінок в Україні.
We unite different people for the common goal of expanding the economic opportunities
of women in Ukraine
Ціль/ Goal
Сприяти формуванню національної екосистеми з розширення прав та можливостей
жінок, з підтримки жіночого бізнесу та інтелектуальних форм діяльності в країні.
To facilitate the formation of an ecosystem of support women's empowerment and
intellectual activities in the country.
Результати діяльності з Компонентом2\Measurement of outcomes Component2
2.1. During the preparation process of the “LPW Thematic Report on SDG4-Education
2030” lead authors conducted the verbal, writing consultations and negotiation with state
actors from the Ministry of Education and Sciences of Ukraine on drafting “Law of Ukraine
on Adult Education” in December 14, 2018 and February 20, 2019. Besides that,
conducted review drafting “Law of Ukraine on Adult Education” by members of the expert
COE 2020
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working group under the Ministry of Education and Sciences of Ukraine in November
2018, January 2019, March 2019.

2.2. Що стосується результатів роботи Жіночої Підприємницької та Інтелектуальної
Спільноти при Лізі (далі- Спільнота), то її першою грантовою подією став жіночий
менторський проект у березні 2019. Більше тут http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=688
As for as outcomes of the Female Entrepreneurial and Intellectual Community under the
LPW (hereinafter - the Community), the Community the first grant activity was pilot
women`s mentorship project in March 2019. More here: http://lpw.org.ua/en/news/?pid=688
Video: ICSW Local Ukraine: Women Mentoring Walk & Talk, March 10, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=7N4z1qi2vPg&feature=youtu.be

Довідково:

Міжнародний тиждень громадянського суспільства (ICSW) – глобальна зустріч для організацій громадянського
суспільства, яка об'єднує, обговорює та створює спільні рішення. ICSW об'єднує учасників заходу, не тільки як
учасників, але і як його співтворців і співорганізаторів. Через «підхід до партнерства» організації об'єднують свої
ресурси,
щоб
створити
різноманітну
міжнародну
групу
лідерів
громадянського
суспільства https://www.civicus.org/icsw/index.php/programme/icsw-local
Менторський проект Жіночої Професійної Ліги (скорочено – Ліга) фокусується на темі розбудови професійної кар’єри
жінки. Ліга є першою громадською організацією в Україні, яка створила жіночу міжсекторальну наставницьку програму
для стажерок, котрі хочуть розвиватися і зростати в одній з 4-х сфер: науки, освіти, бізнесу або громадської діяльності.
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Ментори (які працюють в одній з цих сфер та є учасницями мережі Ліги) пропонували власний досвід і поради, щоб
підтримати стажерку у взаємодії з професійною спільнотою, ставши дзеркалом і зразком для наслідування

Reference:

International Civil Society Week (ICSW\local) is a global gathering for civil society to connect, debate and create shared
solutions. ICSW brings participants together, not just as participants, but also as co-creators and co-owners. Through a
‘partnered’ approach, organizations pool their resources to convene a diverse international group of civil society
leaders. https://www.civicus.org/icsw/index.php/programme/icsw-local
The mentorship project of the League of Professional Women (shortly – LPW) focuses on the topic of support professional
career for women. The LPW is the first NGO in Ukraine that has created a female inter-sectoral mentoring program for
mentees who want to grow and develop in one of the four spheres: science, education, business or social activities. Mentors
(who work in one of these spheres and are members of the LPW Network) offered their experience and advice to support
mentees in their activities within the professional community, becoming a mirror and a role model.

Участь у заходах Глобального Договору на глобальному та місцевому рівні
\Component 3.Participate in Global Compact global, and local events
Ліга взяла участь 26.11.19 в поширенні в своїх соціальних медіа ресурсах
інформації про "принципи розширення можливостей жінок" (WEPs), які є спільною
розробкою ООН Жінки та ГД ООН. Лінк на наші публікації та хештегі стоять внизу
після англомовного повідомлення. \ LPW took part 26 November 2019 in
disseminating on its social media resources information about these "Women
Empowerment Principles" (WEPs), which are a joint development of the UN Women and
the UN Global Compact. The links to our publications and hashtags are at the bottom
after this announcement.
« #WeCommit #SheDefends All businesses stand to benefit from gender equality and
women’s empowerment. The Women’s Empowerment Principles (WEPs) platform offers
the private sector a global network of like-minded companies and guidance on advancing
gender equality and women’s empowerment in the workplace, marketplace and
community. Support for the seven Principles has gathered global momentum – thousands
of companies worldwide are now WEPs champions – and therewith also contribute to the
Sustainable Development Goals. Joining the WEPs network is straightforward: Download
the CEO Statement of Support, have it signed by your company’s CEO, and submit it with
your application below.https://www.empowerwomen.org/en/weps/signtheweps »
26.11.2019 Facebook page Жіноча професійна Ліга \League of Professional Women
https://www.facebook.com/LPWUA/posts/435719193777955?__xts__[0]=68.ARCx_aWnwwIIYoQyiBLgn
DhB4_BIXD8oT9ATzUKk-v7feptahVlYC-QKjCyFoI4nHD-gwt1s2wsp7Kybl6cfxVaru38mXRF_LZw_nYFzwfRZiFzZN5PxrbppuBDXLqnJcGPfu_ebKjNU_ikUXpbRCvnJFlBFpd6mtRaLTFpd7G1paZX37lCDhII9XBYZlFSSLYmj-bj8HHjpwEjgNyXXYRPumdrrUDj0zoA0Ec_GoNUbIOepGt0nHpmzcNZmJfGkypbC6MNZl_P41OhdFK_gSQC5ykIvhsoJo57AU-eCIDN44t5sRdwafsrmHQoXIMEWAHlE99Wnel82UcRTDsw&__tn__=-R
Результати діяльності за Компонентом 3 \ Measurement of outcomes Component 3
Одностайна підтримка серед членів Ліги (LPW) важливість поширення обміну знаннями,
навчанням та мережевими заходами стосовно реалізації принципів WEPs. \ Unanimous support
among LPW members the importance of disseminating knowledge, training and networking activities
to implement WEPs principles.
У підготовці цього Звіту брали участь Валентина Легка, Членкіня Правління Ліги та Олена
Лазоренко, Президент Ліги \ In LPW COE preparation \edition took part Valentina Legkha, LPW Board
member & Olena Lazorenko, LPW President.
i
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