Короткий звіт 2019 Загальних зборів ГО «Жіноча Професійна Ліга» та
воркшопу «Аналітика про жінок або розроблена жінками у 2019»
Загальні збори нашої громадської організації успішно відбулися ввечері 19 грудня 2019 року у
Києві. Цьогорічні загальні збори ми об’єднали із проведенням воркшопу «Аналітика про жінок або
розроблена жінками у 2019», який був зареєстровано як місцевий захід для глобального
Феміністичного та Жіночого Руху Плану Дій до Пекін+25. Цей майбутній План Дій буде
розглядатися під час 64сесії Комітету ООН з прав жінок у Нью Йорку 9-20 березня 2020, де ми
плануємо брати участь.
Під час планових загальних зборів були оголошені результати дострокових перевиборів Президента
та Правління ГО «Жіноча Професійна Ліга» на новий термін – 5 років, тобто 2020-2024. Більшість
Лігіонерок проголосувала онлайн електронними бюлетенями (що передбачено новою версією
нашого Статуту), результати голосування затверджено у день загальних зборів 19.12.19.
За результатами голосування, до складу Правління на 2020-2024 роки увійшли: Олена Лазоренко
(Президент та голова Правління за посадою), координатори - Валентина Легка і Ольга Гомілко.

Усіх щиро вітаємо та зичимо наснаги та драйву у цій громадській діяльності!
Ліга дякує Світлані Оліфірі за чотирьохрічне урядування на громадських засадах у нашому
Правлінні як координаторці з комунікацій.

На фото засідання Правління 28.12.2018: Олена, Світлана і Валентина. 19.12.2019- Валентина і Олена
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➢
Надалі Президент Ліги Олена Лазоренко представила слайд-звіт здійснених у 2019 році
проєктів, прокоментувала основні події, адвокацію та досягнуті результати у поточному році
діяльності Ліги. З презентацією Олени та фотографіями заходу можна ознайомитися онлайн
тут https://drive.google.com/open?id=1hocDRUvOK9NoYN4Iqjp4vbPhEtCYhYrX

➢ Висвітлення підготовчого етапу та створення публікації «Паралельний звіт до Пекін+25»
здійснила Марфа Скорик. Цікава доповідь із значущими результатами надихнула учасників на
подальшу працю Лігіонерок у цьому напрямі.

➢ Доповнення до основновної доповіді нашої лідерки стосовно проведення пілотного 2019
жіночого менторського проєкту Ліги здійснила Олена Кудряшова. Подробиці даного заходу
засвідчили про цінність такої форми комунікацій із учасниками проєкту та бажання Лігіонерок
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продовжити менторство на багатостороннє благо. Тут і постало завдання пошуку донорів для
реалізації другої черги такого проєкту. Відео першого етапу менторського проєкту тут
https://www.youtube.com/watch?v=7N4z1qi2vPg

➢ Тетяна Абрамова натхненно розкрила можливості жіночого бізнесу у сучасній Україні,
окреслила виклики та у підсумку потенціал, який можна реалізовувати при правильній мотивації та
постановці цілей.

➢ Олена Лазоренко зупинилася на характеристиці проведеного третього Українського
політичного Узвару за темою «Відповідальність інтелектуалів – які теорії впливають на
суспільство?». Додали до головного виступу своїх вражень двоє присутніх на тогочасній події –
Наталія Вяткіна та Алла Кожина. Відео заходу тут https://www.youtube.com/watch?v=R3t1E8XmCx0
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Ефективність заходу підкріплено бліц-опитуванням «Чи зацікавлені у продовжені теми», за
підсумками якого встановлено бажання Лігіонерок і Радниць продовжити дану тематику у цікавій
формі дискусії.
➢ Валентина Легка у своїй доповіді підтвердила високу кваліфікацію напрямів діяльності Ліги,
розкрила плани ГО «Жіноча Професійна Ліга» на 2020 рік у контексті Глобального Феміністичного
та Жіночого Руху Плану Дій та Першого VNR України за Цілями сталого розвитку. Окремо було
приділено увагу поточній підготовці до звітування Ліги до ГД ООН за два роки (жовтень 2017січень 2020).

➢ Питаннню освіти для дорослих присвятила свій виступ Наталія Вяткіна. Актуальність освіти
для дорослих у нашому суспільстві тільки зростає, навчання впродовж життя потребує
кваліфікованого підходу, відповідних законодавчих рішень, тому для Ліги ця проблематика
залишається у колі інтересів і завдань.
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➢ Цікавою була бліц-презентація власних доробок майстрині Ольги Герасимчук. Висока художня
творчість, різноманітне виконання робіт, краса різнобарв’я надала естетичну насолоду всім
присутнім та підтвердила тезу, що праця у задоволення надихає на подальшу творчість.

Приємним для всіх учасників зборів – Лігіонерок, Радниць і гостей – стало місце проведення, а саме
прекрасна зала у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, що розташована на
території Києво-Печерської Лаври. Місце біля святинь саме у День святого Миколая та гостинність
господарів склали перший шар чудової атмосфери зібрання. Іншим шаром приємностей стала
безпрограшна лотерея (наприкінці заходу): святковий настрій учасників був підкріплений
яскравими лотами, які всі по черзі отримали після короткої оповіді про себе (самопрезентації).
Доповненням складеної атмосфери стало чаювання/ кавування, смаколики і фрукти, щоб
запланована 4-годинна робота була плідною.

На завершення, ще раз привертаємо увагу щодо наступних кроків – а саме у контексті
підготовки Національного Звіту (2020 VNR ) по цілям сталого розвитку в Україні, що ми,
скоріше всього будемо готувати у 2020 для ООН Форумі по ЦСР , де буде звітуватися
Україна 2020 VNR, доповідь від громадської організації (або кола організацій). Наш звіт читайте
2019 LPW`s Thematic Reporton SDG4-Education 2030. Input to 2019 HLPF: Ukraine
тут https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2250&menu=3170
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Хто зацікавлений взяти участь від імені ГО «Жіноча Професійна Ліга» у розробці Плану Дій до
Пекін+25, добре володіє англійською мовою, зацікавлений в глобальній і національній адвокації прав
жінок, та має хороші аналітичні здібності, то звертайтесь до Олени Лазоренко за е-поштою
lpw.network@gmail.com
Приєднуйтесь до мережі Жіночої Професійної Ліги - деталі тут http://lpw.org.ua/ua/membership/ , увесь
пакет
документів
(включаючи
реєстраційну
форму )
тут https://drive.google.com/drive/folders/1mecyTex1EHZxDem4dnriGh9KiooySqFL або заповніть форму
онлайн - якщо тільки до Спільноти вступити - Female Entrepreneurial and Intellectual Community by LPW
- Apply to joint Community via https://goo.gl/forms/mAKGW7HssfrdI6v43

6

