В Україні стартував третій сезон Teсhnovation Challenge 2019 - конкурсу з
ІТ-підприємництва для школярок

1 грудня 2018 року, Київ, Україна – у київському офісі Grammarly відбулась презентація
третього сезону конкурсу з ІТ-підприємництва серед дівчат-школярок Teсhnovation Challenge
2019 та обговорення можливостей для дівчат в ІТ. Україна вперше взяла участь у програмі у
2017 році і вже випустила 45 команд-дівчат, які розробили мобільні додатки зі значним
соціальним впливом.
“Я твердо переконана, що українські дівчата можуть зробити значний внесок у розвиток
України. І ми у Western NIS Enterprise Fund пишаємося підтримкою такої важливої ініціативи,
як Technovation Challenge. Завдяки спілкуванню з інноваційними та прогресивними людьми
дівчата надихнуться на зміни, відкриють для себе нові можливості, та чітко побачать, що
вони можуть все”, переконана Ярослава Джонсон, Президент та Головний виконавчий
директор Western NIS Enterprise Fund.
Заступник Міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, а також лідери провідних
організацій та ІТ-компаній в Україні, таких як UNICEF, UN Women, Microsoft, Horizon Capital,
Львівська міська рада, дівчата-винахідниці та розробниці мобільних додатків взяли участь у
презентації нового сезону проекту, та своїми історіями успіху надихнули дівчат не боятися змін,
вірити в себе, та відкривати нові горизонти для себе та міст, у яких вони живуть. Також, в
рамках заходу відбулася дискусія «He for She», на якій чоловіки розповідали про відомих
жінок-засновниць стартапів.

“Метою програми не є навчити дівчат працювати лише з дівчатами, а радше допомогти
їм більше повірити у себе, зрозуміти, що ІТ не обмежується технічною роботою, а може
бути інструментом корисних змін у будь-якій сфері та заохотити до формування команд,
які в майбутньому можуть стати успішними стартапами. Technovation базується на
цінностях, адже школярки розробляють рішення для проблем громад. Це майбутні лідерки
та агенти змін”, - зазначила Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого економічного
розвитку Western NIS Enterprise Fund.
Участь у конкурсі безкоштовна. Реєстрація відкрита до 20 березня 2019 року на сайті
https://technovationchallenge.org/ . В Україні проект реалізовують Western NIS Enterprise Fund та
Peace Corps. Такі організації як USAID, Microsoft, школа стартапів Sikorsky Challenge, ІТ-школа
Beetroot Academy та компанія Genesis були партнерами регіональних конкурсів Technovation.
***
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих
інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство
США з міжнародного розвитку (USAID). Він має понад 20 років досвіду успішного інвестування у
підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд проінвестував 185 млн. доларів США у 129
компаній із приблизно 27 000 працівників та зробив можливим залучення 1,8 млрд доларів в компанії
України та Молдови. З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові
на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний
розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування
інноваційних, високоефективних програм, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя
звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org.
Technovation є програмою організації Iridescent, чий головний офіс знаходиться у США. Організація
функціонує за рахунок зусиль волонтерів та є безкоштовною для дівчаток віком від 10 до 18 років.
Впродовж 12-20 тижнів з грудня по квітень учасники працюють в групах по 3-5 чоловік протягом
декількох годин після школи, збираючись один або два рази на тиждень . Після того, як вони
представлять свій проект, вони змагатимуться з іншими командами по всьому світу, щоб
отримати можливість поїхати в Сан-Франциско і вибороти право на отримання фінансування від
технологічних гігантів, котрі є партнерами програми. Вчителі, батьки, ІТ-фахівці та інші зацікавлені
дорослі можуть добровільно стати наставниками, щоб отримати вільний доступ до мережевих
ресурсів і можливість підтримати дівчат у цій вражаючій освітній програмі. При цьому ні від дівчат,
ні від наставників не вимагається попередній досвід в області ІТ , обов'язковою умовою є лише
бажання вчитися .https://www.facebook.com/TechnovationUkr/

