ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЛІГА ДІЛОВИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЖІНОК УКРАЇНИ»
Єднаймося заради успіху!

Ліга – це добровільне об’єднання ділових, творчих
та професійних жінок, що діє на основі Конституції, чинного законодавства
України та власного Статуту.
Ліга – це національна жіноча бізнес-спільнота, лобіст та акселератор
підприємництва через механізми навчання та менторства.
Наш вектор – політика рівних можливостей
.
Наша місія – зробити бізнес в Україні ефективним, а жінок – компетентними
та успішними.
Наша мета– добровільне об’єднання зусиль жінок для захисту їх прав і
свобод, сприяння розвитку жіночих ділових ініціатив та підприємництва,
самореалізації жінок, посилення їх ролі та впливу на економічне й
соціальне життя суспільства, припинення будь-яких проявів дискримінації
за ознаками статі.
Наші завдання:
● спільний пошук нових можливостей для підприємницької
або
професійної діяльності учасників організації, підтримка один одного як
членів єдиної бізнес-спільноти;
● сприяння жіночому підприємництву, зростанню професійного рівня,
лідерських якостей та особистісного розвитку жінок, розкриття їх
потенціалу;
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● представництво й захист інтересів членів Ліги в органах влади та
державного контролю;
● взаємодія із суб’єктами господарювання, іншими юридичними
особами шляхом членства в дорадчих та робочих органах;
● залучення членів Ліги до вирішення соціальних та економічних
проблем, благодійної діяльності, соціального захисту дітей і літніх
осіб;
● участь у розробці, громадському обговоренні, контролі, експертизі та
моніторингу рішень, нормативно-правових і регуляторних актів, а
також їх проектів, що стосуються мети й завдань організації;
● сприяння забезпеченню рівних прав і можливостей для жінок та
чоловіків, у тому числі щодо участі в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування;
● активна співпраця з вітчизняними, іноземними та міжнародними
громадськими організаціями (у тому числі – жіночими) для
вирішення спільних цілей і задач, надання взаємної допомоги й
підтримки.
Ми керуємося загальнолюдськими цінностями, усвідомлюємо свою
відповідальність перед суспільством та законом, 
проголошуємо наступні
етичні принципи та норми спільної діяльності
.
Єдність інтересів:об’єднання зусиль заради реалізації місії та досягнення
мети Ліги.
Взаємна відповідальність:поєднання інтересів кожної членкині та
бізнес-організації в цілому – один за всіх і всі за одного.
Справедливість:створення однакових умов для реалізації інтересів кожної
учасниці об’єднання.
Взаємопорозуміння та лояльність:запровадження єдиної моделі поведінки,
єдиних стандартів у стосунках та спільній діяльності, що грунтуються на
високих етичних нормах; створення атмосфери довір’я, взаємоповаги й
порядності.
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Відкритість та прозорість:не допускається ніяких обговорень у кулуарах,
усі рішення приймаються в Лізі колегіально, згідно Статуту. Виступати від
імені Ліги мають право лише уповноважені особи або представники керівних
органів.
Толерантністьдо політичних поглядів та повага віросповідання кожної
учасниці об’єднання. Ми – не політична й не релігійна організація.
Добровільність прийняття етичних принципів та 
рівністьусіх членів
організації в їх дотриманні.
Чесністьв особистих та ділових стосунках. Підтримка позитивної репутації
кожної учасниці Ліги та її бізнесу. Членами Ліги можуть бути представники
лише надійних компаній та особи з позитивною діловою репутацією, котрі
дотримуються Конституції України
Соціальна відповідальність:
ініціювання вирішення соціальних проблем
суспільства, участь у регіональних (державних) соціальних програмах.
Основні цінності організації:

●
●
●
●
●
●
●

демократичність
прозорість
етичність
професійність
менторство
надійність
емоційний інтелект.

Ліга не є місцем для просування й відстоювання своїх індивідуальних
позицій та інтересів, а є організацією, що слугує спільним інтересам усіх
членів.
Етичний кодекс не може використовуватись замість Статуту Ліги.
Однак дотримання його правил і вимог є обов`язковою умовою членства в
Лізі.
Учасники Ліги вважають членство в ній справою своєї честі.
Ми відкриті для всіх, хто потребує нашої допомоги, прагне спільного
розвитку, поділяє наші принципи та цінності.
Приєднуйтеся, щоб разом досягти успіху!
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