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У номері: Звіт про відкрите засідання новообраного Правління та Зустріч членів 
мережі Жіночої Професійної Ліги у 2012 

Та  плани на 2013 

 Змінити внутрішню організаційну структуру Ліги, ліквідувати 
Консультаційну групу Ліги. Замість консультантів  запровадити з 2013 
р. статус Радника Ліги.  

 Провести меморіальні заходи у 2013.  

 Продовжити у 2013 працювати за 6 основними інструментами 

діяльності Ліги 

 Пройшла дискусія по питанню можливості зміни статусу Ліги  на 
Всеукраїнську громадську організацію. Чи варто набувати такого 
статусу, хто буде займатись даними питаннями від Ліги?  

 Обговорення започаткування Лігою ініціативної групи з підтримки 
розвитку жіночого підприємництва в Україні 

 Склад Правління Ліги на період 2013-2014рр. 
 

=== 
Звіт про відкрите засідання новообраного Правління та Зустріч 

членів мережі Жіночої Професійної Ліги у 2012 
З грудня 2012 у Києві відбулася зустріч членів мережі громадської організації, яка 

була поєднана з представленням результатів цьогорічних виборів Президента та 

Правління Жіночої Професійної Ліги (Ліга).  

Серед рішень,  які були прийняті на заході, наступні: 

 Змінити внутрішню організаційну структуру Ліги, ліквідувати 
Консультаційну групу Ліги. Замість консультантів  запровадити з 2013 
р. статус Радника Ліги.  

У квітні 1998 р. при Лізі було створено Консультативну групу, до складу якої увійшли 

чоловіки і  жінки  вищої професійної кваліфікації з аналогічних сфер діяльності, де 

працюють члени Ліги. Мета консультативної групи - проведення спільних з членами Ліги 

досліджень, проектів,  конференцій, семінарів, консультативної допомоги. Консультативна 

група виконала своє завдання, та у зв’язку з смертю її Голови, буде розформована та як 

структурний підрозділ Ліги, закривається. Замість консультативної групи у Лізі для 

чоловіків та певної частини жінок буде запроваджено статус Радника.  

Радник(ця) Ліги – сучасно професійні освічені чоловіки та жінки, вищі професіонали, які 

на громадських засадах будуть надавати Лізі допомогу у різних сферах її діяльності. На 

Радника(цю) не буде розповсюджуватися Сервіс Ліги та він(вона) не буде зобов’язаний 

сплачувати наші річні членські (благодійні) внески, але зможе робити благодійні пожертви 

на статутну діяльність Ліги за бажанням. Радник(ця) Ліги може отримувати винагороду за 

участь у неприбуткових проектах Ліги тощо, розмір якої та  механізм її отримання 

повинний регулюватися окремими документами.  

http://www.lpw.org.ua/


 

 Провести меморіальні заходи у 2013.  

Меморіальні заходи будуть присвячені пам`яті керівниці нашої Консультативної 

групи, професора Олени Володимирівні Лазоренко. Надсилайте ваші пропозиції 

щодо таких заходів на lpw_network(at)i.ua 

 Продовжити у 2013 працювати за 6 основними 

інструментами діяльності Ліги 

У 2012 р. основними інструментами роботи Ліги були наступні:  

1.Офіційний сайт web-site www.lpw.org.ua 

2. Новини Ліги - називаються "Поточні Новини Ліги" або "Новини з офісу Президента". Їх 

отримують по 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 www. lpw.org.ua 

3. Регулярний Сервіс Ліги для дійсних членів мережі (оплатили членські \ благодійні 

внески за рік) 

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

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

інформацію комерційного характеру та інше 

Б) Індивідуальна консультація (до 1 годинна) за темами: розвиток кар'єри або підготовка 

індивідуальних заявок на грант (тільки за попереднім запитом на е-пошту). 

4. Організація Культурних \ просвітницької \ Освітніх \ Нетвокінг (розширювати контакти) 

Заходів. Наприклад, Літніх Зустрічей, Річних Зборів тощо. Отримання знижок для участі в 

платних заходах Ліги та запрошення до розробки їх пріоритетних тематик. 

5. Розробка грантових заявок по пріоритетним для Ліги тематикам (запрошення членів 

мережі до розробки заявки, в команду проекту тощо) 

6. Запрошення Лігіонерок і консультантів до участі від імені Ліги у проектах, заходах наших 

колег і партнерів в Україні та світі. Приклади: participation in international conferences: 

"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 and many others 

 Пройшла дискусія по питанню можливості зміни статусу Ліги  на 
Всеукраїнську громадську організацію. Чи варто набувати такого 
статусу, хто буде займатись даними питаннями від Ліги?  

Відомо, що 1 січня 2013 р. набуває чинності новий закон «Про Громадські 

об’єднання». Коментарі щодо норм цього закону надали відомі юристи - Максима 

Лациби, Олександра  Виннікова та Тетяни Яцків. Питання до членів мережі – чи  

варто набувати Лізі нового статусу? Величко Олена Георгіївна  під час заходу  

запропонувала прийняте стратегічно позитивне рішення за цим питанням, яке 

було підтримано іншими учасницями..  Повернутись до розгляду даного питання 

наступного року,  обговорити його з представниками Харківської та Івано-



 

Франківської областей, а також підготувати перелік усіх вимог щодо перереєстрації 

Ліги зі статусом Всеукраїнська громадська організація.  

 Обговорення започаткування Лігою ініціативної групи з підтримки 
розвитку жіночого підприємництва в Україні. 

Президент Ліги Олена Лазоренко повідомила, що за результатами зустрічей у Брюсселі 

під час Всесвітнього тижня підприємництва у Європі (додаткові матеріали англ. мовою від 

European Economic and Social Committee для ознайомлення у е-мережі Ліги від 

25.11.2012) виникла ідея започаткувати при Лізі ініціативну групу з підтримки розвитку 

жіночого підприємництва в Україні. Ця ініціативна група буде мати на меті згодом 

розбудувати засади для створення Національної Платформи розвитку і підтримки 

жіночого підприємництва у нас в країні. Подібну практику вже кілька років поспіль має 

одна з східноєвропейських країн.  

Було прийняте рішення про утворення складу ініціативної групи з 3-4 осіб, які будуть 

представляти: а) Лігу як громадську організацію та сектор ОГС , б) корпоративний сектор, 

в) власне жінок-підприємниць (переважно сектор МСП) , г) зацікавлені державні органи та 

міжнародні організації на експертному рівні. Підготувати поіменний склад ініціативної 

групи, що буде працювати на громадських засадах. Пошук фінансування для цієї 

ініціативи. Підготовка списку осіб та організацій для комунікації. 

Склад Правління Ліги на період 2013-2014: e-mail office: lpw_network(at)i.ua 

 

Президент: Лазоренко Олена Олександрівна,  e-mail: lpw(at)voliacable.com , 

lpw.network(at)gmail.com 

Координатор програм бізнес комітету: Легка Валентина Григорівна,  e-mail: 

vlegka(at)ufpaa.org 

Координатор програм: Величко Олена Георгіївна ,  e-mail: evelichko(at)ukr.net 
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