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" Єдина причина для засмучення — зупинка в особистісному рості " 
(М. Литвак) 

Актуально 24 серпня Україна святкує 26-й День Незалежності 

Підприємства 
Львова 

Творча майстерня "Сверлик" 

Анонс 
У Львові 3-9 вересня відбудеться «Тиждень креативного підприємництва» 

Семінар «Корпоративна соціальна відповідальність: оціни свою компанію» 

Актуально 
 

 

24 серпня Україна святкує 26-й День Незалежності 
 

 
 

Вітаємо усіх українців з Днем Незалежності! 

Бажаємо благополуччя, щастя, радості, натхнення, 

добра, здоров’я й злагоди. 

Нехай це свято Вас надихає. 

Любіть Україну! 
 

Детальну програму святкування Дня незалежності у Львові  

читайте за посиланням: 
http://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/241744-u-den-nezalezhnosti-ukrainy-u-lvovi-

na-lychakovi-vshanuiut-pamiat-heroiv 

 

 
 

 

http://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/241744-u-den-nezalezhnosti-ukrainy-u-lvovi-na-lychakovi-vshanuiut-pamiat-heroiv
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Підприємства 
Львова 

 

 

 
Творча майстерня "Сверлик" 

 

ТМ “Сверлик” засновано у 2013 року. Все почалось з дитячої навчальної 
майстерні, в якій талановиті діти та художники власноруч майструють цікаві 
речі. Тут прививають любов до ручної роботи змалку, розвивають в дітях 
технічні та творчі навички. Навчальна майстерня пропонує: навчання за 
програмою, майстер-класи для дітей та дорослих, сімейні та корпоративні 
майстер-класи та дає можливість креативним людям працювати над 
власними проектами, забезпечуючи їх всім необхідним. Слоганом 
навчальної майстерні є фраза: “ Найкращі іграшки ті, що змайстровані 
руками ” і саме це підштовхнуло організаторів до відкриття виробничої 
майстерні, щоб навіть найменші відвідувачі мали змогу 
бавитись дерев'яними іграшками в які вкладено душу. 
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Зараз Творча майстерня "Сверлик" - це дві молоді, амбіційні команди, 
об'єднані спільною ідеєю створити осередок творчостіі та креативу. 
На виробництві працюють справжні майстри своєї справи. Тільки з такою 
командою можна створити щось справді важливе та оригінальне. 
Майстерня виготовляє іграшки з екологічно чистої деревини, якісних 
матеріалів, оригінальним дизайном та безпечні для здоров'я дитини. Кожну 
іграшку майстер виготовляє вручну, щоб приділити максимум уваги всім 
деталям, саме тому іграшка стає неповторною в своєму роді. 
 

 

  

  

В асортименті товарів ТМ “Сверлик”: розвиваючі іграшки, рухомі 
іграшки, конструктори, іграшкові меблі, іграшкова зброя, інтер’єрний 
декор та сувенірна продукція. Всі іграшки мають сертифікати якості. 
 

 

 

Творча майстерня "Сверлик" - це 
місце, де народжуються оригінальні 

іграшки ручної роботи. 

 

Україна, 79040 0676781551 
м. Львів sverlyktm@gmail.com 
вул. Городоцька, 224 sverlyk.com.ua 

 
 

mailto:sverlyktm@gmail.com
http://sverlyk.com.ua/
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Анонс 

 

СЕМІНАР «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОЦІНИ 
СВОЮ КОМПАНІЮ» 
 
Центр «Розвиток КСВ» у партнерстві з Департаментом економічного 
розвитку Львівської міської ради та Львівською торгово-промисловю 
палатою за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні 
запрошують міжнародні і українські компанії на семінар «Корпоративна 
соціальна відповідальність: оціни свою компанію», що відбудеться                
5 вересня 2017 року у конференц-залі готелю «Rius» за адресою: вул. 
Академіка Гнатюка, 12А. 

 
 В рамках проекту експертна організація Центр «Розвиток КСВ» вже 
провела дослідження серед інвесторів, яке продемонстувало, що компанії-
інвестори не є активними у просуванні відповідальної бізнес-поведінки 
(більшість з них просто виконує політику комплаєнс). Враховуючи 
міжнародні і українські вимоги до бізнесу стосовно відповідальної поведінки 
бізнесу, компаніям потрібно приділяти більше уваги до цього питання.  
Тому, на основі цих вимог Центр «Розвиток КСВ» розробив самооцінку для 
компаній і рекомендації щодо відповідальної бізнес - поведінки. 
 
Самооцінка компаній і рекомендації будуть представлені під час семінару, 
що відбудеться у Львові 5 вересня 2017 року, з 12:00 по 15:00. Учасники, 
представники компаній, зможуть дізнатися більше про: 
міжнародні норми для ведення відповідального бізнесу, в тому числі Керівні 
принципи ОЕСР для багатонаціональних компаній; 
рекомендації компаніям, як впроваджувати корпоративну соціальну 
відповідальність  в Україні; 
кейси з відповідальної бізнес-поведінки українських і міжнародних компаній 
в Україні; 
створення Національного Контактного пункту з просування Керівних 
принципів ОЕСР для багатонаціональних компаній при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі в Україні та сферу його відповідальності. 
Також, учасники зможуть пройти самооцінку для своєї компанії, 
ознайомитися з веб-сайтом і керівництвом для компаній з відповідальної 
бізнес-поведінки. 
Участь у заході – БЕЗКОШТОВНА. 
Реєстрація обов’язкова (прохання вказати ПІБ, компанію, посаду та 
контактні дані). 
Телефон: (044) 292 02 48 
E-mail: ld@csr-ukraine.org 
 

 

mailto:ld@csr-ukraine.org
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У Львові 3-9 вересня відбудеться «Тиждень креативного 
підприємництва» 
 

 
 

Львів активно творить стратегію креативного міста, тобто найбільші надії у 
сфері економіки воно покладатиме на творчий підхід. Таким чином 3-9 
вересня у Львові проведуть «Тиждень креативного підприємництва», де 
успішні підприємці мотивуватимуть і навчатимуть бізнес-старту молодих 
людей. 

Тиждень креативного підприємництва вперше організовується до Дня 
підприємця. Планується зробити цей захід масштабним і щорічним, аби 
привернути увагу до цієї тематики. Протягом тижня на гостей заходу 
чекатимуть бізнес-сніданки, які розпочинатимуться о 9.00 в різних локаціях 
міста. Будь-хто зможе до них долучитись, вони всі різної тематики, про це 
можна дізнатись на сторінці події у Фейсбук: 

https://www.facebook.com/events/111451146195109/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/111451146195109/

