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Святкування 19 листопада 

Всесвітнього/Міжнародного 

Дня жінок-підприємців 

було започатковано у 2014 році

в Нью-Йорку

З 2014 року і по сьогодні, цей день 

урочисто святкується в Нью-Йорку в 

резиденції ООН 

Міжнародний День Жінок-Підприємців 

Одночасно 144 країни офіційно 

визнали це свято та приєдналися до 

святкування

З 2016 року до цього свята 

приєдналась і Україна завдяки         

ГО «Міжнародна Амбасада  Жінок-

Підприємців»



Міжнародна Амбасада жінок-підприємців
 Міжнародну Амбасаду Жінок-Підприємців в Україні було створено            

у 2016 році.

 Це незалежна громадська організація, метою діяльності якої̈ є 

формування сприятливого середовища і умов для розвитку 

підприємництва серед жінок, усвідомлення їх суспільної значущості, та 

практична підтримка жінок завдяки мережі українських та польських, 

Амбасадорок, їх проектів.

 Міжнародна Амбасада Жінок - Підприємців в Україні, є партнером 

Польської̈ Амбасади Жінок - Підприємців та створена на зразок 

Європейської мережі Жінок - Підприємців (European Network of

Female Entrepreneurship Ambassadors).



Міжнародна Амбасада жінок-підприємців

 Громадська організація заснована ініціативною групою 

українських Жінок-Підприємців, що брали участь у 

Польському міжнародному проекті E-Bridge. 

Серед них: 

Почесний Президент 
Громадської організації 

Марчук Вероніка

Голова Правління 

Громадської організації  

Тимощук Олександра



Міжнародний День Жінок – Підприємців

Україна, 17 листопада 2017

НАТХНЕННЯ — ПІДТРИМКА — УСПІХ

Ціль: святкування всесвітнього дня жіночого підприємництва WED. Інтеграція 

українських жінок-підприємців в міжнародну бізнес-мережу. 

Задачі: 

 закріпити у свідомості українського суспільства 19   листопада як Всесвітній 

День жіночого підприємництва;

 надихнути українських жінок-підприємців стати каталізатором змін в 

суспільстві;

 посилити авторитет Амбасади, як представника міжнародної мережі 

Амбасадорок в Україні; 

 збільшити кількість Амбасадорок як представників всесвітніх 

підприємницьких цінностей в Україні;

 підвести підсумки конкурсу “Кращі ініціативи жінок України для економічного 

розвитку місцевих громад”  та нагородити переможців; 

 сприяти формуванню мережі представників Амбасади в усіх регіонах країни;

 підкреслити значення жінки в суспільстві, шляхом проведення  мистецького 

вернісажу



Цільова аудиторія

ПЕРВИННА: 

- українські жінки-підприємниці

- жінки, які планують свій бізнес

ВТОРИННА:

- бізнес-спільнота

- неурядові організації

- ЗМІ та лідери думок

- політики

- митці.
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Формат: проведення широко анонсованого статусного

заходу присвяченого жінкам, із святкуванням Всесвітнього

Дня жіночого підприємництва, а також річниці заснування

Амбасади в Україні.

Підчас заходу буде проведено урочисте вручення дипломів

новим амбасадоркам, вручення нагород переможницям

конкурсу “Кращі ініціативи жінок України для економічного

розвитку місцевих громад” і мистецький вернісаж з джазовим

супроводом.

До заходу залучаються мас-медіа, відомі жінки, бізнес-

спільнота, дипломатичні представники, неурядові організації.

Кількість гостей:

- 100-150 осіб на офіційній церемонії
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ПРИМІЩЕННЯ 

Колонна зала Верховної Ради України
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ПЛАН ЗАХОДУ 2017 року

14 листопада 

10:00 – прес брифінг з презентацією концепції святкування WED і Арт-

проекту

10:30 – відкриття виставки

17 листопада

15:30 – Welcome drink & photo session

16:00 – Офіційне відкриття WED 2017

16:15 – Презентація здобутків і майбутніх проектів Амбасади

16:30 – Нагородження переможців конкурсу “Кращі ініціативи жінок України

для економічного розвитку місцевих громад” (виступають представники

Європейської Асамблеї жінок-депутатів і Асоціації міст України )

16:45 – Офіційне відеозвернення жінок-підприємців до міжнародної мережі

17:15 – Урочисте прийняття до лав Амбасади нових Амбасадорок

17:30 – Вернісаж експозиції «Вона - це натхнення»

18:00 – Музичний виступ (джаз, блюз)
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МИСТЕЦЬКА ЧАСТИНА

“ВОНА - ЦЕ НАТХНЕННЯ”

Експозиція сучасного українського образотворчого

мистецтва про місце жінки у сучасному суспільстві.

Митці спробують відповісти на питання наскільки жінка

змінилася під впливом змін навколишнього світу та

наскільки світ змінився під впливом жінки.
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Запрошуємо до співпраці та партнерства, 

звертаємось за підтримкою, щоб провести захід 

на високому рівні та подарувати радість свята 

жінкам-підприємцям!
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Почесний Президент Вероніка Марчук

weronika.olena@gmail.com 

Viber +48 601 235695

Голова Правління Олександра Тимощук 

Olexa35@ukr.net 

моб. +38 067 230 02 73

PR-менеджер Олена Казарінова

kazarinova@ukr.net 

моб. +38 067 502 56 41

Контактна інформація

http://www.ambasada.org.ua/

https://www.facebook.com/AmbasadaUkr/?ref=bookmarks

e-mail: info@ambasada.org.ua

http://www.ambasada.org.ua/
https://www.facebook.com/AmbasadaUkr/?ref=bookmarks
mailto:info@ambasada.org.ua


Будемо раді співпраці!

Дякуємо за увагу!


