Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у форумі «Основнi засади рiвного економiчного
розвитку жiнок і чоловiкiв», що відбудеться 6 грудня о 9:30 у приміщенні бутік-готелю
«Воздвиженський» (вул. Воздвиженська, 60- б) у м. Києві.
Організатори заходу : ГО «Спілка жінок України», ГО «Соціальна справедливість»,
Міністерство соціальної політики України та Міністерство юстиції України
Співорганізатори : ГО «Українські Люди», ГО «Український медичний клуб».
Метою форуму є формування ефективної системи співпраці всіх соціальних
партнерів, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків у суспільстві, розвиток людського капіталу та забезпечення сталого розвитку
регіонів.
Під час форуму буде обговорено основні напрямки державної політики у сфері
рівного економічного розвитку жінок і чоловіків, регіональні аспекти реалізації державних
ініціатив та важливість симбіотичної участі громадськості та міжнародних партнерів у
цьому процесі. За результатами форуму відповідні напрацьовані рекомендації буде
направлено до Уряду. Форум стане платформою для дискусії, обміну досвідом та
налагодження партнерства між представниками громадянського суспільства, органів
державної влади та місцевого самоврядування, медіа, бізнес середовища.
Спікери форуму:
Ірина Луценко - представник Президента України у Верховній Раді, голова підкомітету з
міжнародно-правових питань та парламентського контролю за виконанням Україною
міжнародних зобов'язань Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Олександра Чуркіна - заступник Міністра соціальної політики України з питань
європейської інтеграції
Алла Шлапак- президент ГО «Соціальна справедливість», депутат Київської міської
ради, громадський діяч
Світлана Глущенко - заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
Анна-Вікторія Воронцова - віце-президент ГО «Спiлка жiнок Украiни»
Тетяна Ковальчук - заступник міністра МВС
Iрина Суслова - голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації
Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав людини, національних меншин та
міжнаціональних відносин

Тарас Токарський - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ
Костянтин Бриль -голова Запорізької ОДА
Катя Тіілікайнен - радниця з гендерних питань Офісу Ради Європи в Україні
Мар'яна Каганяк - співзасновниця програми She Exports і радниця Міністра
економічного розвитку та торгівлі України
Ірина Никорак - депутат Київської міської ради, радник Київського міського голови,
засновник та директор Української Асоціації Шовкового Шляху
Ірина Рубіc -генеральний директор і власниця бізнес медіа бюро Ekonomika +
Олексій Суханов - журналіст, теле- і радіоведучий
Людмила Станіславенко - депутат Вінницької обласної ради
Олександр Слобожан - виконавчий директор Асоціації міст України
Лілія Леонідова – депутат Одеської міської ради. Голова міжфракційної депутатської
групи «Рівні можливості»
Наталія Окша - заступник директора департаменту інформації та комунікацій з
громадськістю Секретаріату КМУ
Аліна Левченко – радник Міністра інфраструктури України, голова правління ГО
«Українські люди»
Валентина Полтавець - виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних
громад
Юрій Крикунов -директор Департаменту соціальної політики КМДА
Дар'я Мустафiна - директорка Інституту партнерства та сталого розвитку, засновниця
Академії жіночого лідерства та підприємництва “Inspiring Women”Сергій Замідра Немішаєвський cелищний голова
Євген Бистрицький - виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» ,
доктор філософських наук, професор
Леокадія Герасименко - голова ГО «Спiлка жiнок Украiни»
Лариса Кобилянська - координатор Гендерної Експертної Громадської ради при МФО
«Рівні можливості»
Павло Замостьян - заступник представника ФН ООН в Україні
Соломія Марчук - адвокат, СЕО Юридичної компанії «Main Business Partner», член Ради
директорів наймасштабнішої асоціації українського бізнесу - Спілки українських
підприємців.
Ніна Мазур - експерт NDI, голова громадської організації "В єднання - сила!"
Тетяна Котенко - керівник програми «Горизонт 2020» за напрямом «Малі та середні
підприємства» (SMEs)
Уляна Пчолкіна - громадська діячка, телеведуча
Ірина Трухачова - головний редактор журналу «НАТАЛІ»;
Вікторія Краснопір - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Житомирської міської ради

Наталія Ковалко - доцентка кафедри фінансового права КНУ імені Тараса Шевченка,
адвокатка, медіаторка, фундаторка «Всеукраїнського інноваційного руху юристів»
(В.І.Р.Ю.)
Анастасія Давидова - регіональний директор One Young World (Україна, Литва,
Білорусь), президент клубу маркетинг директорів The CMO Club CIS
Тетяна Нехайчук - голова ГО «Центр громадських ініціатив – Центральний регіон»,
проектний менеджер, учасниця національного проекту «Нові лідери»
Лілія Олійник - теле- і радіоведуча, засновник і видавець газети «Еко Україна»

Реєстрація за посиланням : https://goo.gl/forms/cLMBCyJnfWFRv7cm1
Дякуємо за співпрацю!
Організатори:
Анна

+38 (067) 569-45-44

Олена +38 (093) 482-27-41

e-mail: vippodium@gmail.com
e-mail: 169209@gmail.com

