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LPW President’s Statement on Continuation of Support \ Заява Президента Ліги
про продовження підтримки
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 second report of
Ukrainian NGO "League of Professional Women" (LPW)
as non-governmental, 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
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 друга
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 Жіночої Професійної
Ліги
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 Західних і Східних 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.
Пріоритетними для Ліги проектними
тематиками є: креативні соціальні акції,
розвиток економічних можливостей жінок
(зараз у фокусі МСП та жіноче
підприємництво);
соціальна
відповідальність;
освіта
дорослих;
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. Ліга є членом: Глобального
Договору ООН, Коаліції Karat (Польща),
Feminist Alliance, УС ПГС Україна-ЄС,
СIVICUS, Громадської ради з ґендерних
питань при МФО «Рівні можливості» у
Верховній Раді України, Платформи МСБ
в Україні, Lean In. Дізнайтеся більше про
нас, наших проектах, про те, хто є нашими
членами / радниками, приєднуйтесь до
нашої мережі на сайті www.lpw.org.ua

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 western and eastern 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. Core
project`s subjects are: Creative Social
Actions, SME Development (SME Learning
Needs, Social Responsibility), CSR, Lifelong
Learning (non-formal adult education (AE),
senior adult learning, study & providing of the
AE), Gender Development and Women's
Entrepreneurship (WE).
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 Social Policy of
Ukraine, Ministry of Economic Policy etc.
LPW has membership in the UN Global
Compact, Karat Coalition, SME Platform in
Ukraine, Feminist Alliance, Lean In, Public
Council on Gender issues under Equal
Opportunity Caucus at Parliament of Ukraine,
EU-Ukraine Civil Society Platform and CIVICUS.
Assess Gender Strategy Platform in Ukraine,
WEConnect International and Vital Voices
Network (via individual membership of LPW
President).
Learn more about us, who are our
members/advisers, become a member or
adviser www.lpw.org.ua
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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 \
On 6 of August 2017 LPW Celebrated 20 Years of women’s career development &
rights advocacy, economic empowerment achievement and lifelong learning activities
promotion in Ukraine.

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
22 грудня 2016 Мережа Глобального Договору в Україні спільно з CSREduHub
організувала та провела практичний семінар на тему «Стратегічному управлінню
КСВ та стійкому розвитку компаній у Києві. Це був перший захід місцевої мережі в
Україні після перерви у роботі, до дискусії на якому долучилися представниці Ліги\
22 December 2016 The Global Compact Network in Ukraine, together with
CSREduHub, organized and conducted a workshop on CSR Strategic Management and
Sustainable Development in Kyiv. This was the first public event of the local network in
Ukraine after a break in the work, that has been attended by LPW representatives.
14 березня 2017 Мережа Глобального Договору в Україні організувала та провела
Форум сталого бізнесу у Києві. У заході взяла участь Президент Ліги. Фото з
Форуму наведені нижче та за посиланням у соціальних медіа\
14 of March 2017 UN Global Compact Network in Ukraine organized and conducted the
Sustainable Business Forum in Kyiv. The LPW President attended the event. More
info: https://www.facebook.com/ global.compact.Ukraine/
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https://www.facebook.com/ events/676493262524765/
Forum in Kyiv.

Результати діяльності
Component 1

за

Компонентом

1\

These pictures refer to the

Measurement

of

outcomes

Під час заходу у грудні 2016 та березні 2017 була представлені аналітичні розробки
нашої громадської організації завдяки 2-м грантам на тему Корпоративної соціальної
відповідальності (Див. http://lpw.org.ua/ua/CSR_projects/ ) та нещодавно видану академічну
монографію ІФ НАНУ у темі соціальної відповідальності. Запрошені представники місцевої
мережі ГД ООН до участі в академічній презентації , яка відбулася 19.05.2017 в Києві. \
During the event in December 2016 and March 2017, the analytical and policy papers and
books produced by our NGO through financial support by two grants for CSR (See:
http://lpw.org.ua/en/CSR_projects/?) and the recently published academic monograph of the
National Academy of Sciences of Ukraine on social responsibility have been presented.
Representatives of the local NGO network have been invited to participate in the academic
presentation held on May 19, 2017 in Kyiv.

These pictures refer to May 19,
2017 Social philosophy department of the National Academy of Sciences of Ukraine
presentation of their publications and new monograph on social responsibility issues in
Kyiv.
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Компонент 2. Приєднання та / або підтримка спеціальних ініціативи та
робочих груп \Component 2. Join and/or support special initiatives and work
streams
Підтримка Цілей сталого розвитку\ Support SDGs
ГО «Жіноча Професійна Ліга» (Україна) взяла участь
у національних
консультаціях по Порядку денному 2030 р., яке проводило Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України та ПРООН в 2016(Детальніше
http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=667\ NGO “League of Professional Women” (LPW,
Ukraine) participated in the national consultations on Agenda 2030 launched by the
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine & UNDP in 2016
http://lpw.org.ua/en/news/?pid=667

Результати діяльності за Компонентом 2\ Measurement of outcomes
Component 2
Результати адвокаційної роботи Ліги: Адаптація Цілей Сталого Розвитку
(ЦСР) для України \ Outcome& Impact: NGO "League of Professional Women"
(LPW) Advocacy on Localization SDGs for Ukraine
Літом-осінню 2016р. експерти Жіночої Професійної Ліги (далі- Ліга) доктор філософії
Олена Лазоренко, професор Ольга Гомілко та магістр ділового адміністрування
Валентина Легка, брали участь у національних консультаціях по Порядку денному до
2030 р., яке проводило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та
Програма Розвитку ООН (ПРООН). Наприкінці 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
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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

In June-August 2016 LPW pro-bona
experts (Dr.Olena Lazorenko, Prof. Olga Gomilko and Mrs.Valentina Legkha)
participated in the National Consultations launched by the Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine & UNDP on the localization of the Ukrainian policy
within the framework of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. In the end
of July 2017, LPW had a good news from the Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine concerning impact of our last summer advocacy activity. The
biggest part of our proposal accepted in the 2017 Ukraine National Report on the
Sustainable Development Goals (in Ukrainian). There are SDGs #4 “lifelong learning”
added to the national Goal, also the task “formal & non-formal learning” (Task4.5.1);
SDGs #5 “women entrepreneurship development” (Task 5.6.2); and SDG #8 with the
task "development
of
creative
economy"
(Task
8.6).
More
here:
http://lpw.org.ua/en/news/?pid=675 LPW thanks to our experts Dr.Olena Lazorenko,
Prof. Olga Gomilko and Mrs.Valentina Legkha for high quality pro-bona service. Link
for 2017 Baseline National Report. The “Sustainable Development Goals: Ukraine”Kyiv,
2017
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/sustainabledevelopment-report/sustainable-development-goals--2017-basseline-nationalreport.html
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Ліга взяла участь «Ми, люди, вживаємо заходів для ЦСР» вересень 2017
\LPW #Act4SDGs “WE The People”, September 2017.
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.

LPW has become a part of Global Movement to make the Sustainable Development
Goals (SDGs) anniversary an event of importance for Civil Society across the globe.
The 25th of September 2017 marks the two-year anniversary since the SDGs were
adopted by 193 countries, including Ukraine. MYWorld2030 is a global citizen survey
lead by the United Nations and partners (LPW - one of the partners from Ukraine) to
capture public awareness of the SDGs. The links https://myworld2030.org/partner/lpw
Additional LPW supporting #Act4SDGs and taking actions for the SDGs in 22 & 24 of
September in Kyiv & Lviv (Ukraine). Photo made near Princess Olga monument in Kyiv
& near Mykhailo Grushevsky monument in Lviv. In Kyiv action LPW`s national experts
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on SDGs: Mrs.Valentina Legkha, MBA; Dr. Olena Lazorenko and Prof. Olga Gomilko
took part; and in Lviv action – LPW members: Mrs. Oleksandra Drabyk and Mrs.
Oleksandra Tymchyshyn. Photo credit by Bogdana Kostyuk, journalist Radio Liberty &
LPW. In 25 September in the Global Day of Action on the SDGs, we uploaded these
photos
on
the
new
LPW
FB
page
https://www.facebook.com/LPWUA/posts/119376712078873
Компонент 3. Надання коментаря компаніям щодо «Повідомлення про
досягнутий прогрес» (COP) \ Component 3. Provide commentary to companies
on Communications on Progress (СОP)

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-GC-Communicationon-Progress-2016-online.pdf

KPMG in Ukraine in May 2017 presented the Social Report for 2016 with
indicators of social responsibility activities. The Social Report discloses information concerned
with the process of social responsibility management to better engage all stakeholders to it.
Measurement of outcomes :Dr. Olena Lazorenko included in the expert comment part of the
2016
KPMG
Social
Report
(see
at
page
21
in
Ukrainian
by
link
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2017/05/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communicationon-Progress-2016-online.pdf

Компонент 4. Участь у заходах Глобального Договору на глобальному та
місцевому рівні \Component 4.Participate in Global Compact global, and local
events
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
United Nations Global Compact Communications on Engagement
LPW COE Report 2017 (in English & Ukrainian)

UA

11

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.).
Measurement of outcomes : This “web-seminar” concerns and key elements have been
largely discussed at LPW meeting with SDGs experts in September 2017, and has also
become a basis for making decision for LPW to join the #Act4SDGs “WE The People”,
September 2017. Furthermore, it was an opportunity to learn more about local actions
on SDGs and enable LPW to actively promote these latter through LPW networks and
direct contacts with business members of Global Compact Network in Ukraine (for
example, during business meeting with ASTARTA, on 2 of October 2017).
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