
Центр «Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності»

02094,  Київ,  пр.-т. Ю. Гагаріна, 23, оф. 802
+38  044 292 02 48 ; www.csr-ukraine.org

№   2021-10-25/1  від 25 жовтня  2021 р.

Керівникам/-цям закладів вищої освіти
Про партнерство
та інформаційну підтримку

CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ», її ініціатива Дівчата STEM і
UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, висловлюють Вам свою повагу та
запрошують студенток Вашого навчального закладу до участі в онлайн-хакатоні для
студенток “Hack4Good”, що відбудеться 3-5 листопада 2021 року. Захід пройде у рамках
проєкту "Трамплін до рівності" і за фінансової підтримки Швеції.

Онлайн-хакатон “Hack4Good: як зацікавити дівчат технологіями” - це онлайн захід для
студенток з усієї України, мета якого - розробка ідей проєктів щодо залучення дівчат до
навчання і побудови кар'єри у STEM (наука, технології, інженерія, математика). Всі учасниці
отримають круті подарунки від організаторів, а команда-переможниця отримає грант у
розмірі 93 000 грн на реалізацію ідеї проєкту до кінця року для зацікавлення дівчат
технологіями.
Реєстрація до 28  жовтня включно - https://forms.gle/LTQBnw5aADrLy4uV6.
Детальніше про захід у Додатку 1.

В Хакатоні можуть взяти участь дівчата віком з 16 до 24 років, які є студентками ЗВО та
професійно-технічних навчальних закладів та які навчаються на спеціальностях технічного
спрямування або є студентками спеціальностей будь-якого іншого спрямування й зацікавлені
STEM сферами та мають мотивацію до участі в Хакатоні.

Запрошуємо Вас до співпраці та просимо поширити на інформаційних ресурсах (вебсайті,
Facebook, Instagram, Telegram тощо) Вашого навчального закладу інформацію з анонсуванням
хакатону (прес-анонс, оголошення) та посприяти залученню студенток з Вашого
навчального закладу до участі у зазначеному заході. Учасниці заходу отримають корисний
досвід і відвідають майстер-класи від експертів/ок, зможуть виграти цінні призи й
подарунки та зробити так, щоб їх ідеї втілилися у життя, а дівчат у STEM стало більше!

Ми запрошуємо Ваш навчальний заклад доєднатись до заходу, оскільки ми спільно з Вами
працюємо над тим, щоб більше дівчат обирали науку та технології та ставали студентками
такого закладу, як Ваш.

У додатку до цього листа надсилаємо детальний опис заходу. При виникненні будь-яких питань
стосовно події звертайтеся до Юлії Шкуліпи за номером телефону +380930922481 або на
ел.пошту stem@csr-ukraine.org

З повагою,
Марина Саприкіна Голова Правління ГО «Центр «Розвиток КСВ»
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Додаток 1

ЗАПРОШУЄМО СТУДЕНТОК НА ОНЛАЙН-ХАКАТОН
«HACK4GOOD: ЯК ЗАЦІКАВИТИ ДІВЧАТ ТЕХНОЛОГІЯМИ»

Онлайн-хакатон “Hack4Good: як зацікавити дівчат технологіями” - це унікальна
онлайн подія, за короткий період якої, учасниці розробляють командні проєкти на
тему заохочення дівчат до STEM спеціальностей!

Дати проведення: 3-5 листопада 2021, online

Захід пройде онлайн на платформі ZOOM.

Орієнтовні дата та час:
(точну програму буде надіслано відібраним учасницям)

3 листопада - 10:00 - 18:00

4 листопада - 10:00  - 18:00

5 листопада - 10:00 - 17:00

Кінцевий термін подачі заявок на участь: 28 жовтня 2021 (включно)
Заявка: https://forms.gle/LTQBnw5aADrLy4uV6

Хто може взяти участь?
В Хакатоні можуть взяти участь дівчата віком з 16 до 24 років, які є студентками ЗВО
та професійно-технічних навчальних закладів та які навчаються на спеціальностях
технічного спрямування або є студентками спеціальностей будь-якого іншого
спрямування й зацікавлені технологічними сферами та мають мотивацію до участі в
Хакатоні.

Мета Хакатону: підвищити рівень знань дівчат про гендерну рівність та навчити їх

дизайн-мисленню, щоб розробити командні проєкти на тему заохочення дівчаток до

технічних спеціальностей.

Протягом трьох днів на учасниць очікують:
• майстер-класи від експертів/ок з ефективних презентацій та пітчингу;
• сесія з дизайн-мислення та гендерної рівності;
• робота в командах над ідеями проєктів, які допоможуть зробити STEM-професії
цікавими для дівчат;
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• менторський супровід команд протягом програми хакатону;
• нагородження учасниць та допомога з розробкою та втіленням проєкту у
майбутньому;
• знайомство та натхненні розмови з успішними жінками в STEM про майбутню
кар'єру.

Для участі в заході необхідно відправити індивідуальну онлайн-заявку та
мотивацію до 28 жовтня включно: https://forms.gle/LTQBnw5aADrLy4uV6

На основі заповненої заявки та мотивації до участі буде відібрано 40 учасниць з усієї
України. Результати відбору будуть оголошені на офіційних сторінках ініціативи
Дівчата STEM у Facebook та Instagram, а також на вебсайті https://divchata-stem.org.

Під час заходу буде сформовано команди з відібраних учасниць. Всі учасниці
отримають круті подарунки від організаторів, а команда-переможниця отримає грант у
розмірі 93 000 грн на реалізацію ідеї проєкту до кінця року для зацікавлення дівчат
технологіями.

Обов’язковою умовою участі є присутність учасниць впродовж всього часу проведення
онлайн-заходу 3-5 листопада 2021 року (три робочих дні). За необхідності організатори
відправлятимуть листи-сприяння щодо участі у Хакатоні для навчальних закладів
відібраних учасниць.

Умови та правила участі за посиланням: https://bit.ly/2YGWGCu

Захід організовують: Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності»
(ініціатива Дівчата STEM) та Фонд Народонаселення ООН в Україні, UNFPA Ukraine в
рамках проєкту "Трамплін до рівності", який реалізується за фінансової підтримки
Швеції та за сприяння Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції.
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