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Комунікацій

ЗА ПІДТРИМКИ:

SHE WEEK 
for Democracy Development

7 вересня 2019 року

у рамках Gender Month та Європейського тижня місцевої демократії,
 за мотивами Місяця Жіночої Історії в США

10.30 – 11.00 
Реєстрація учасників

11.00 – 11.15 
Вітальне слово

11.15 – 11.30 

Вступне слово від організаторів

Олександра Чуркіна – заступниця Міністра соціальної політики України з питань 
європейської інтеграції

Представники Посольства Канади
Маркус Бранд – старший радник з питань демократичного врядування 
ПРООН в Україні

Лотта Сільвандер  – голова представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 
Україні

Ярослава Джонсон – президентка Western NIS Enterprise Fund

Катя Тілікайнен – радниця з гендерних питань Ради Європи
Наближення до європейськиї стандартів в сфері прав людини, розширення жіночих 
можливостей, розвиток демократії та верховенства права

Сергій Сухомлин – міський голова Житомира
Місцевий економічний розвиток та соціальне інвестування. Лідерство

Хюг Мінгареллі – глава представництва ЄС в Україні

Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст України
Роль лідерства жінки в закріпленні демократії, партнерство для ефективного 
управління

Світлана Жаворонкова – менеджрка в проекті сталого розвитку міст “Проміс” за 
підтримки Міністерства закордонних справ Канади
Проблеми міст та фінансуваннні Women Empowerment, міжнародні можливості

Ірина Ярмоленко – ідеологиня проекту, голова депутатської групи “Рівні можливості”, 
експертка Асоціації міст України з гендерних питань, лобістка Хартії рівності, віце-
президентка Європейської асамблеї жінок депутатів
Особливості здійснення політики рівних можливостей на місцевому рівні, роль 
заходів та поширення практик по Україні та світу



11.30 – 12.15 

Модераторка: Ірина Ярмоленко

Анна-Вікторія Воронцова – президентка громадської спілки UA Woman, голова 
комітету з питань розвитку соцільних послуг, питань деінституалізації, сімейної та 
гендерної політики Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, 
шеф-редакторка “Бізнес Woman”, увійшла в рейтинг “100 успішних жінок Київщини”

Алла Шлапак – депутатка Київської міської ради V-VIII скликань, з 2008 до 2014 – 
голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики, доцентка, 
професорка КНЕУ, голова партії “Соціальна справедливість”

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних 
повноважень 

Ірина Варагаш – президентка компанії Econia Ukraine
Технологічні інновації та їх вплив на демократію

Ірина Мірошник – президентка IMMER Group, офіційна представниця ініціативи ООН 
«Save Food» в Україні
Про бізнес та команду вільнодумаючих

Ірина Суслова – народна депутатка України VIII скликання, голова підкомітету з 
питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань 
захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин

Тетяна Абрамова – власниця і директорка будинку моди “RITTO”

Галина Янченко – народна депутатка політичної партії “Слуга народу”, експертка з 
антикорупційної політики

Марина Бардіна – радниця Президента України з гендерних питань, народна 
депутатка політичної партії “Слуга народу”

Інна Коган – членкиня “Law Society of Upper Canada”, державний нотаріус, 
засновниця освітнього центру CanSchool

Ульяна Хромяк – заступниця директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій 
UkraineInvest
Зростання у партнерстві та участь жінок у бізнесі

Марія Мезенцева – голова комітету Верховної ради з питань європейської інтеграції, 
народна депутатка України політичної партії “Слуга народу”

Ірина Никорак – депутатка Київради, радниця Віталія Кличко з питань інвестиції, 
секретарка Депутатських груп Верховної ради України України з міжпарламентських 
зв'язків з Китайською Народною Республікою, Австрією та Королівством Саудівської 
Аравії, виконавчий директор української асоціації шовкового шляху “Silk Link”

Паламар Ірина – голова Асоціації тваринників України, співвласниця групи компаній 
«АгроВет Атлантик»

Лілія Леонідова – депутатка VІІ скликання Одеської міської ради, віце-президентка 
громадської спілки UA Woman

ПЕРША ПАНЕЛЬ: ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ: 
СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

СПІКЕРИ:
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Наталія Микольська – українська юристка, заступниця Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України,  Торгова представниця України, Радниця, керівниця 
практики міжнародної торгівлі юридичної фірми “Sayenko Kharenko”

Мар'яна Каганяк – українська експертка у сфері міжнародних економічних відносин, 
громадська діячка, співзасновниця програми “SheExports”, радниця Міністра 
економічного розвитку торгівлі України Степана Кубіва 

12.15 – 13.00 

Надихаюча промова від телеведучої, Почесного Посла UNFPA 
в Україні Марії Єфросиніної 

Ірина Галай – українська альпіністка, перша українка, котра здійснила сходження на 
Еверест в складі комерційної групи з використанням кисню. 
Як покорити свій особистий Еверест?

Рідні кати: як позбутися насильства по відношенню до себе, своєї сестри, доньки, 
матері. Методи розвитку родин в чотири долоні

13.00 – 13.30 

Кава-брейк 

ДРУГА ПАНЕЛЬ: ЖІНКИ В НЕВІДОМИХ ПРОФЕСІЯХ – ДІЯЛЬНІСТЬ 
В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІ СПРАВ, МНС ТА У ВІЙСЬКУ, 

ЗАХИСТ СЕБЕ ТА ПОКАЗОВІ ВИСТУПИ

13.30 – 14.45 

Модераторка: Дар'я Мустафіна  економічна експертка Центру Демократичного 
Відродження, засновниця “Інституту партнерства та сталого розвитку”, академії 
жіночого лідерства та підприємництва

СПІКЕРИ:

Тетяна Ковальчук – заступниця Міністра внутрішніх справ

Наталія Ковалко – фундаторка та членкиня Наглядової ради “Рух юристів VIRU”, 
членкиня національної асоціації медіаторів України, кандидатка юридичних наук, 
доцентка кафедри фінансового права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат, бізнес-медіаторка

Марина Авдєєва – бізнес-вумен, керуюча акціонерка компанії “Арсенал 
Страхування”, наставниця практичного курсу «ДНК підприємця»

Катерина Павличенко – голова Української асоціації працівниць правоохоронних 
органів, заступниця начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України

Олена Єна – керівниця програми “Жінки-Лідери” NDI

Катерина Павлюченко – голова правління, старша лейтинантка, 
Патрульна поліція України
Стереотипи і жінки в політиці
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Показові виступи: 

 – показові виступи у гирьовому спорті – перетягування канату між курсантками, 
показові виступи кінологинь.

– курсантки Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова навчать 
представлять в Бойову армійську систему (БАРС);

ТРЕТЯ ПАНЕЛЬ: WORK, HOME AND LIFE BALANCE – 
ЖІНКИ В НАУЦІ ТА БІЗНЕСІ, ЗДОРОВ'Я ТА СПОРТ

15.30 – 16.30 

Валерія Бородіна – засновниця сервісу оренди суконь “Oh My Look”, 
засновниця G.Bar 
Про мрії та помилки, успіх та успішних людей

Марина Білінська – віце-президентка НАДУ при Президентові України

Ірина Сисоєнко – українська політикиня та громадська діячка, народна депутатка VIII 
скликання, заступниця Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони 
здоров'я, співзасновниця та голова «Благодійного фонду захисту прав медичних 
працівників»

Cергій Замідра – Немішаєвська сільська голова 

Світлана Свердлікова – засновниця освітнього проекту Fenomen, авторка жіночого 
освітнього блогу
Жінки в сучасному світі, виходи зі складних ситуацій, успіх

Анастасія Іванова – українська дизайнерка, власниця бренду «Nai Lu-na by 
Anastasiya Ivanova», випускниця школи дизайну Instituto Marangoni Paris, постійна 
учасниця Ukrainian Fashion Week

Юлія Гершун – "Місіс Всесвіт 2018", меценатка і телеведуча

Ярослава Грейс – засновниця Gres Todorchuk PR
Зростання у партнерстві та участь жінок, як створити ефективний 
персональний бренд

Зоя Литвин – голова ГО “Освіторія”, засновниця Новопечерської школи

Ірина Скрипник – заслужена лікарка України, заснованиця авторської стоматології 
“ІрисДент”
Вік народження нвої жінки: міфи щодо призначення

Кіра Рудик – chief Executive Officer, міжнародної IT компанії Ring Ukraine 

Ірина Бойко – практикуюча психолог, коучерка, блогерка, засновниця благодійного 
фонду “Time for Kids”, засновниця освітнього курсу “Жінка та Гроші” та “Шлях до себе”
Портрет сучасної мами 21 століття, виховання щасливої дитини. Декрет жінки 
та чоловіка, депресія, делегування в родині та бізнесі, parents friendly

Анна Петрова – генеральна директорка Startup Ukraine
Як почати свій бізнес, як масштабувати його та вийти на нові ринки

16.30 

Заключне слово від проектних менеджерів проекту
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Стретегічний воркшоп 
“She Week for Democracy Development”

(практичні семінари)
12.00 

Стретегічний воркшоп “Жінка в політиці”

12.00 
Стретегічний воркшоп “Жінка в бізнесі”

12.00 
Стретегічний воркшоп “Жінка лідерка та громадський сектор”

12.00 
Стратегічний воркшоп “Жінка та світ”

12.00 
Стретегічний воркшоп “Жінка в незвичних професіях та науці”

12.00 
Стретегічний воркшоп “Дівчатка школярки та студентки”

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК З ВІДПОВІДАЛЬНИМИ АНІМАТОРАМИ 
ПРАЦЮВАТИМЕ ДЛЯ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ ПРОТЯГОМ УСІХ СЕСІЙ.
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