Заходи за період вересень 2016 – вересень 2017
Тренінги, бізнес-сніданки, форуми, фести
20 жовтня 2016
13-14 Жовтень
15-16 листопад
09.12.2016
Січень 2017
12 грудня 2016
2 лютого 2017

7 лютого 2017
12 лютого 2017

Березень 2017
2 модуля по 2 дня
4-5 квітня
5-6 травня 2017
17 березня 2017

Травень 2017
25.07.2017
Вересень 2016

Вересень 2016

08.02.2017

4 Національний бізнес-форум Ділових та професійних жінок
Тренінг-практикум по цифровому маркетингу «Going Digital» у
Парк-готелі «Чернігів» ЄБРР
«Жінка року»
«Как влюбить в себя клиента» Владлен Сисун
Фінансовий облік на підприємстві Владлен Сисун
Презентація бізнесу Тетяни Глєбової
Відбулася стратегічна сесія, присвячена питанням реформування
Ліги ділових та професійних жінок України, за участю викладача
Кєво-Могилянської Бізнес Школи, куратора Ліги Марини
Маслової.
Святкували 16-у річницю створення Ліги
Бізнес-сніданок, на якому члени Ліги обговорили актуальні гострі
питання трудових та цивільних правовідносин, поділилися
досвідом ведення бізнесу в сучасних умовах (Мірошніченко
Оксана)
Управління персоналом «Команда звезд или звездная
команда?» Висоцкий консалтинг
Тренінг «Профессиональный руководитель» Марина
Первушина – Консалт-Ресурс
БІЗНЕС-ЗУСТРІЧІ на тему «Як захистити свій бізнес у сучасних
умовах?». (юстиція)
- про стандарти у сфері реєстрації бізнесу;
- про права на нерухомість, механізми захисту бізнесу від
рейдерських захоплень (у тому числі й від незаконного
відчуження нерухомого майна);
- про останні новації в законодавстві про працю та зайнятість
населення.
Скористайтесь досвідом та знаннями спеціального гостя зустрічі
– Лори Апасової – засновника Асоціації платників податків
України, офіційного уповноваженого представника
Європейського Економічного Сенату в Україні:
- про те, що загрожує вашому бізнесу, коли справи йдуть добре;
- про права платників податків та їх захист.
Національний бізнес-фест «Ліга жіночого успіху»
Презентація бізнесу Лілії Шупрудько
“Побудова бізнес-спільноти жінок-підприємниць “Україна ЄС”. Ліга ділових та професійних жінок Чернігова приймала
представників жіночих бізнес-асоціацій з Iспанії та Литви,
співпраця з Чернігівською ТПП
Підприємець року від ТПП – 2 номінантки-переможиці
За вагомий внесок в розвиток жіночого лідерства
Прес-конференція в УНІАН «Розвиток малого і середнього
бізнесу через посилення бізнес-об’єднань” за участю
Виконавчого директора Ліги Юлії Заїки. Подивитися запис ви
можете за посиланням
https://www.facebook.com/byaremchuk/videos/760821264076451/

08.02.2017

15.02.2017

22.11.2016

29.11.2016
30.11.2016

Обговорення Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року в Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ). Розробники
Стратегії вислухали й зафіксували зауваження та конкретні
пропозиції від представників бізнес-асоціацій, учасників проекту
ПРООН “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх
підприємств”
Киевская ТПП и Национальный университет «КиевоМогилянская академия» провели круглый стол на тему
«Женское предпринимательство и лидерство», на котором
обсудили современные тенденции развития женского
лидерского потенциала, европейский опыт развития женской
предпринимательской инициативы, проблемы открытия
бизнеса, образовательные возможности, а также направления
развития диалога «бизнес-власть-образование».
Заїка – виступ з презентацією, створення жіночого комітету
Позачергове розширене засідання Правління ГО "Ліга ділових
та професійних жінок України"
Обговорювали ті стрімкі зміни, що відбуваються в організації
впродовж останніх місяців, та нові й нові завдання.
Після проведення надзвичайно потужного Форуму, на якому
Ліга продемонструвала не лише свої амбітні плани, а й бажання
співпрацювати з жінками всієї України, планку очікувань від її
роботи піднято на принципово новий рівень.
Але сучасна амбітна бізнес-леді прийде тільки в ту організацію,
де її будуть чути, її думку будуть враховувати та вона зможе
реалізувати свій потенціал.
Тому надзвичайно важливо – продовжити й закріпити процеси
демократизації в Лізі, які докорінно змінюють той стиль роботи
організації, що склався за 15 років її існування.
Учасники зібрання з розумінням сприйняли інформацію про
розмежування повноважень між керівними органами Ліги –
Президентом, Виконавчим директором та Правлінням.
Символічно це закріпили передачею нової печатки Ліги від
Президента Ірини Дорожкіної до Виконавчого директора Юлії
Заїки.
Також було презентовано 4 комітети за основними напрямами
діяльності Ліги:
- маркетингу, піару, зовнішніх та внутрішніх комунікацій;
адвокаційної діяльності;
- фандрейзінгу (проектна діяльність);
надання бізнес-послуг, розвитку підприємницької
діяльності.
Церемонія посвячення нових учасниць
В рамках V Форуму розвитку громадянсього суспільства
пройшла ІІ Конференція “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і
середніх підприємств”.
У ній взяли участь 40 громадських організацій різного
спрямування.
Формат конференції включав виступ провідних експертів
України, обмін кращим досвідом, дискусії та пропозиції.

Говорили про перешкоди організаційному розвитку і досвід їх
подолання, про сучасні тренди в розвитку БО, про діалог між
бізнес-об’єднаннями та владою.
Виконавчий директор Ліги ділових та професійних жінок України
Юлія Заїка поділилася досвідом проведення реформ та
процесів демократизації, що відбуваються в організації.

01.12.2016

3 березня 2017

9.11.2016

14.12.2016 –
30.07.2017
27-28.02.2017
Серпень-грудень
2017

31.05.2017
07.06.2017
06-07.07.2017
1-2.08.2017

З цікавістю була сприйнята присутніми інформація члена
Правління Ліги Катерини Свистун про особливостіі Етичного
кодексу як важливого інструменту виховання корпоративної
культури та запобігання конфлікту інтересів в організації.
ХІ обласна науково-практична конференція «Жінки
Чернігівщини: історія і сучасність”, яка пройшла під гаслом:
«Місія сучасної жінки: виклики часу».
Вона була проведена у рамках впровадження Закону України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», Національного плану дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року
Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
Чернігівський національним педагогічним університетом імені
Т.Г. Шевченка, Федерацією профспілкових організацій
Чернігівської області, Громадською організацією «Спілка жінок
Чернігівщини» та Громадською
Фахова дискусія «Рівні права і можливості працюючих жінок.
Децентралізація, роль жінок у створенні територіальних громад»
Владлен Сисун, координатор ПРООН проінформував членів
Правління про проекти, в яких візьмуть участь наші колежанки.
Один з такіх проектів - навчання в бізнес-школі КиєвоМогилянської академії в рамках проекту ПРООН “Зміцнення
бізнес-об’єднань малих та середнх підприємств». Хвилюючими
були презентації кандидатів Ліги.
Голосуванням 3 з 6 кандидаток були обрані до навчання в
бізнес-школі, а три рекомендовані в резерв.
Навчання в Києво-Могилянській бізнес-школі
5 представниць (по 3 дні очні в місяць, 2 вебінари і ДЗ)
Навчання в Києві за програмою «Базові навички медіатора».
Навчання з маркетингу та піару – 3 представниці очно (3 резерв)
Навчання по проектній діяльності, фандрейзингу – Клуб сталого
бізнесу (Олександр Бабій)
Практичний семінар «Купуймо разом»

Тренінг для тренерів Управління в малих та середніх
підприємствах від IFC

