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Керівнику/-ниці департаменту
Про набір на відкриття Філіалів #ДівчатаSTEM
у навчальних закладах України

CSR Ukraine, експертна організація Центр “Розвиток КСВ” (ініціатива Дівчата STEM)
спільно з UNFPA Ukraine, Фонд ООН в галузі народонаселення в Україні, запрошу.ють
активних представників/-ниць шкіл, коледжів та університетів долучитися до програми
розвитку Філіалів #ДівчатаSTEM, що проходить у рамках проєкту "Трамплін до
рівності" за фінансової підтримки уряду Швеції.
Дівчата STEM - це Всеукраїнська ініціатива, спрямована на збільшення кількості дівчат у
STEM (наука, технології, інженерія, математика). У вересні 2019 року відбулося перше
відкриття 49 Філіалів “Дівчата STEM” - спільноти активних дівчат у школах, коледжах та
університетах України, що об’єднуються з метою популяризації STEM і більшого залучення
дівчат до STEM-напрямів.
У рамках програми розвитку й підтримки Філіалів навчальні заклади та дівчата можуть взяти
участь у STEM-челенджах, надихаючих зустрічах і конференціях з успішними жінками у
STEM з провідних компаній, цікавих конкурсах, курсах з розвитку м'яких навичок,
STEM-таборах, хакатонах тощо.
Завданням Філіалів буде впровадження освітніх STEM активностей, допомога дівчатам у
реалізації їх власних STEM-проєктів, а також підвищення обізнаності про STEM як провідний
підхід до навчання в Україні. Долучившись до Спільноти, навчальні заклади отримують
офіційний статус Філіалу “Дівчата STEM” та зв'язок із мережею навчальних закладів по всій
Україні, які також розвивають STEM напрямки, для обміну досвідом і найкращими
практиками.
У створенні Філіалів можуть взяти участь активні представники/-ці закладів загальної,
середньої та вищої освіти всіх областей України, крім територій ООС та тимчасово
окупованих територій АР Крим.
Для участі необхідно:
1) Ознайомитися з Положенням Спільноти “Дівчата STEM”: https://bit.ly/3owcJeA

2) До 15 червня заповнити реєстраційну заявку: https://bit.ly/3hGqZQA
3) Описати в реєстраційній формі мотивацію, чому Ваш навчальний заклад хоче
долучитися до Спільноти.
4) Написати ключові STEM активності, які ви хочете впровадити до кінця 2021 року.
На основі заповнених заявок організатори оберуть навчальні заклади та сконтактують їх для
подальших дій щодо долучення до Спільноти “Дівчата STEM”.

Просимо Вас сприяти участі навчальних закладів та поширити інформацію про
програму.

Детальна інформація: Юлія Шкуліпа, stem@csr-ukraine.org.

З повагою,
Марина Саприкіна

Голова Правління ГО «Центр «Розвиток КСВ»

_____
*STEM – це акронім, який означає науку (Science), технології (Technology), інженерію (Engineering) та
математику (Mathematics).
CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40
великих компаній, спільно з якими вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та
соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить
семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів
влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі
сталого розвитку (Женева, Швейцарія). www.csr-ukraine.org
UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення – є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою
роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді.
Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, а з 1997 року і в Україні для
утвердження рівності, подолання гендерних стереотипів, посилення можливостей жінок,
рівномірного розподілу домашніх обов’язків та залучення чоловіків у виховання дітей. З 2015 року
спільно з Міністерством соціальної політики України впроваджується кампанія «Щастя в 4 руки».
Більше інформації про UNFPA та нашу роботу в Україні: www.ukraine.unfpa.org. Стежте за діяльністю
UNFPA у Twitter та Facebook.
#ДівчатаSTEM – це спільнота активних дівчат та філіалів в школах, коледжах та університетах
України (надалі – Спільнота), що об’єднуються з метою більшого залучення та збільшення кількості
дівчат до STEM-напрямів (наука, технології, інженерія, математика). Наразі у Спільноті 43 філіали.
Детальніше про проєкти в рамках ініціативи ДівчатаSTEM на Facebook та Instagram.

