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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 

 Chereshnivska  

 Онлайн-курс «Жіноче 

лідерство та політична участь 

жінок»! 

 Онлайн-курс «Гендерно 

орієнтоване врядування»! 

 Книга Вперед за мрією. 

Відвага, креативність і сила 

змін 

 2022 РІК СІЧЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 249 

https://chereshnivska.com/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NDI_EdEra+1.1+2021/about
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Chereshnivska 
Для любителів комфорту та речей зі змістом. Кожна 

колекція керується сильною основною ідеєю, але все ще 

відкрита для інтерпретації.  

 

    

Всього за 5 років невеликій групі майстрів у Львові в Україні вдалося 

побудувати успішний бренд повсякденного одягу унісекс.  

Кожен предмет виготовляється на замовлення одним кравцем. 

Більшість із них представлені унікальними ручними принтами 

художниці та креативного керівника з Білорусі Анастасії Розової. 
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Chereshnivska увійшла до числа шести брендів-переможців, які 21-25 лютого 

2022 презентуватимуть свою модну колекцію осінь-зима 2022 в 

ексклюзивному шоурумі в Нью-Йорку!🎉 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» надає 

неймовірну можливість показати свою колекцію міжнародним баєрам, 

отримати PR та маркетингову підтримку від фешн-консультантки Джен Сідарі 

(Jen Sidary), яка свого часу працювала з такими брендами, як Vivienne 

Westwood та Zappos. 
 

Бренди покажуть свою колекцію американським і канадським баєрам та 

зможуть знайти потенційних клієнтів та домовитись про довготривалу 

міжнародну співпрацю. 

 

8 Fedorova St., Lviv, Ukraine 
 
Щодня з 11:00 до 21:00 
 
info@chereshnivska.com 
 

https://chereshnivska.com/ 
 

 

mailto:info@chereshnivska.com
https://chereshnivska.com/
https://www.facebook.com/chereshnivska/
https://www.instagram.com/chereshnivska/
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Онлайн-курс «Жіноче лідерство та політична участь жінок»! 

 
На курсі «Жіноче лідерство та політична участь жінок» ми розкажемо, як жінкам стати лідерками 

та активно долучатися до ухвалення рішень в громадах   
 
На вас чекають 6 модулів:  

жіноче лідерство крізь призму історії та сьогодення; 

участь жінок в ухваленні рішень: від першого кроку до представництва; 

комунікаційна стратегія лідерки та співпраця з медіа; 

гендерно орієнтоване врядування як вимога часу; 

побудова коаліцій задля досягнення цілей; 

підготовка та написання гендерно чутливих проєктів. 
 

 

Зареєструватися на курс 

 

https://8wf0vwhc.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcourses.ed-era.com%2Fcourses%2Fcourse-v1:NDI_EdEra%2B1.1%2B2021%2Fabout/2/0102017e771dcc7d-efded144-79c9-4aef-9be8-99b9744c8bc0-000000/17Y5PeFCjcHOfmJTxFC7kAff5vo=254
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Онлайн-курс «Гендерно орієнтоване врядування»! 

 
На курсі «Гендерно орієнтоване врядування» розкажемо: 

чому врядування в громаді має бути гендерно орієнтованим? 

на які законодавчі норми та успішні практики варто зважати? 

які перші кроки має зробити громада на шляху до впровадження гендерно 
орієнтованого врядування? 

які інструменти використовувати, щоби запровадити гендерно орієнтоване 
врядування у громаді? 

як зробити послуги орієнтованими на потреби людей? 
 
Для кого курс? 
Курс призначено для представників органів місцевого самоврядування, державних 
службовців та всіх, кого цікавить тема гендерно орієнтованого врядування. 
 

 
 

Зареєструватися на курс 

 

 

 

 
 

https://8wf0vwhc.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcourses.ed-era.com%2Fcourses%2Fcourse-v1:NDI_EdEra%2B1.2%2B2022%2Fabout/1/0102017e771dcc7d-efded144-79c9-4aef-9be8-99b9744c8bc0-000000/ZnMzWRIESMCKiDWNMYtDP8xQBcs=254
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Книга Вперед за мрією. Відвага, креативність і сила змін 

Бет Комсток, Тал Раз 

 

 
«Талант: інструкція з 
використання» — книжка, 
створена Фундацією Дарини 
Жолдак, яка розповідає 
підліткам та їхнім батькам про 
різноманітні творчі професії та 
про те, як відчути, розвивати та 
реалізувати свій талант. 13 
креативних індустрій, реальні 
історії визнаних українських 
професіоналів, цікаві факти 
про професії та практичні 
завдання — усе це допоможе 
по-новому оцінити творчу 
сферу та відчути суперсилу 
власного таланту. 

Бет Комсток – директорка в Nike, колишня віце-президентка з 

інновацій в General Electric, членкиня правління The National 

Geographic Society. Журнал Forbes назвав Бет Комсток однією з 

найвпливовіших жінок світу.  

 

Видавництво «Видавництво Старого Лева» детальніше про книги за посиланням. 

https://starylev.com.ua/knyga-talant-instrukciya-z-vykorystannya

