
                                                                          

 

Соціальні підприємці отримають ще більше можливостей: Western NIS 
Enterprise Fund разом з партнерами підтримав запуск в Україні 

міжнародного проекту Social Impact Award 

 

Київ, Україна, 19 травня 2021 року. Western NIS Enterprise Fund підтримав запуск в Україні 
міжнародної програми для соціальних підприємців Social Impact Award. Проект в Україні 
підтримали також Фонд родини Нечитайло, SAP та Ukrainian Social Venture Fund. 
 
Social Impact Award (SIA), заснована у 2009 році, проводить освітні та інкубаційні програми більше 
ніж у 18 країнах Європи, Африки та Азії, підтримуючи молодих соціальних підприємців, що лише 
починають свій шлях, у розвитку та імплементації інноваційних бізнес-рішень для розв'язання 
соціальних проблем. Це вдається завдяки проведенню освітніх заходів і воркшопів для 
привернення уваги до соціального підприємництва, навчанню необхідним навичкам для 
перетворення ідей на реальні підприємства, а також надаючи доступ до мережі однодумців та 
експертів Social Impact Award.  

«Культура соціального підприємництва в Україні лише починає розвиватися. Виклики, що 
існують у громадах, стимулюють підприємців знаходити нові шляхи розвитку бізнесу, та 
водночас допомагати вразливим групам населення. Western NIS Enterprise Fund має значний 
досвід підтримки та розвитку соціального підприємництва. Ми твердо переконані, що Social 
Impact Award є критично важливим проектом і може стати каталізатором розвитку 
екосистеми соціального підприємництва», - зазначила Ярослава Джонсон, Президент та 
Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. 

«Загальна приємна риса соціального підприємництва – майже повна відсутність токсичності. 

Ні тобі дискримінації, ні знецінення, тільки здорова конкуренція, підтримка, повага. Після цього 

стандарти свого бізнес-оточення важко понизити. Інкубаційні програми світового значення як 

Social Impact Award – це можливість для молоді доєднатися до міжнародної бізнес-спільноти 

свідомих підприємців. Дуже чекаємо на заявки, а також будемо раді бачити на наших воркшопах 

по ідеації та створенню імпакт-підприємництва вже 24 та 31 травня», - сказав співзасновник 

та голова правління громадської організації School of ME, яка реалізовує SIA Ukraine 2021, 

Артем Корнецький. 

Фаза приймання заявок на участь у програмі SIA розпочалася 28 квітня, і триватиме до 10 
червня 2021 року. У цей час буде проведено декілька онлайн-заходів і воркшопів для 
привернення уваги соціальних новаторів до такої можливості та допомоги їм у генерації ідеї, з 
якою можна податися на участь в інкубаційній програмі SIA. 

Після завершення приймання заявок, команда SIA та журі до 1 липня повинні визначитися з 10 
командами-переможцями, що стануть учасниками інкубаційної фази, протягом якої вони 
працюватимуть над своєю ідею та її бізнес-моделлю, за інтенсивної підтримки менторів та 
експертів SIA. 

Наприкінці інкубації, програма переходить в фазу нагородження, де журі обирає найсильніші 
команди та вручає їм Нагороди Журі на Церемонії Нагородження. Також протягом інкубаційної 
програми з усіма командами будуть створені відео про них та їх діяльність, які стануть доступними 
загалу під час Голосування Спільноти, коли спільнота SIA може проголосувати за, на їх думку, 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwnisef%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZV4DJI6TEpJZpj6j1zygGC7EWFvMfVZtJLZtjAqiij95jUFiT-xJVoIE1DVXFqkrrqlOKqOLTsJ6l9WETR8u0Yuj7VRThPaUdr25j3YRQ5SJf4L4AnsZa16sbRkqWDb6TLobyP17J13chzZm0-U6qWQk-l7Krk0h5MdkD6rra_1Qg%26__tn__%3DkK-R&data=04%7C01%7Clmarkitan%40wnisef.org%7Ce1b13e3c71714f493fa908d919d4b2a6%7C02b3fa5e40754b6488ed788ff25d9a76%7C0%7C0%7C637569224801320463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45ivxwne8F4iKAV3XfmdYvbvqZ3kYbEJ5pkoLQU73To%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwnisef%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZV4DJI6TEpJZpj6j1zygGC7EWFvMfVZtJLZtjAqiij95jUFiT-xJVoIE1DVXFqkrrqlOKqOLTsJ6l9WETR8u0Yuj7VRThPaUdr25j3YRQ5SJf4L4AnsZa16sbRkqWDb6TLobyP17J13chzZm0-U6qWQk-l7Krk0h5MdkD6rra_1Qg%26__tn__%3DkK-R&data=04%7C01%7Clmarkitan%40wnisef.org%7Ce1b13e3c71714f493fa908d919d4b2a6%7C02b3fa5e40754b6488ed788ff25d9a76%7C0%7C0%7C637569224801320463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45ivxwne8F4iKAV3XfmdYvbvqZ3kYbEJ5pkoLQU73To%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnechytailofund%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZV4DJI6TEpJZpj6j1zygGC7EWFvMfVZtJLZtjAqiij95jUFiT-xJVoIE1DVXFqkrrqlOKqOLTsJ6l9WETR8u0Yuj7VRThPaUdr25j3YRQ5SJf4L4AnsZa16sbRkqWDb6TLobyP17J13chzZm0-U6qWQk-l7Krk0h5MdkD6rra_1Qg%26__tn__%3DkK-R&data=04%7C01%7Clmarkitan%40wnisef.org%7Ce1b13e3c71714f493fa908d919d4b2a6%7C02b3fa5e40754b6488ed788ff25d9a76%7C0%7C0%7C637569224801320463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sJcVTZL8%2BuMA%2FuHyOyjxcnL8woBuCCdPHJdqHoYgml8%3D&reserved=0
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найсильніші команди-учасники. Команда, що набере найбільше голосів, отримає Нагороду 
Спільноти.  

Переможці Social Impact Award з усіх країн пізніше зберуться на SIA Summit, де вони доєднаються 
до міжнародної спільноти SIA й продовжать роботу над своїми навичками. Як Випускники SIA, 
вони продовжать отримувати допомогу й після завершення регіональної Нагороди. Перші три 
місця отримують грошові винагороди у розмірі 1500 євро. Подробиці програми шукайте на 
офіційному сайті https://ukraine.socialimpactaward.net/. Анонси воркшопів та супутніх подій на 
Facebook-сторінці School of ME: www.facebook.com/schoolofme.ukraine. 

 

*** 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 

інвестицій з капіталом 150 млн. дол. США, заснований за допомогою уряду США через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 25 років досвіду успішного інвестування в підприємства 

малого та середнього бізнесу. Загалом фонд інвестував 186 млн. дол. США в 130 компаній (приблизно 26 

000 працівників) та зробив можливим залучення 2 млрд. дол. США в компанії України та Молдови. З 2015 

року фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму 35 млн. дол. США, 

основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування 

та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні високоефективні програми, що спрямовані на 

здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

School of ME: Школа усвідомленого підприємництва — стартап однодумців, який розробляє і 

впроваджує освітні проєкти з соціального, шкільного, молодіжного підприємництва для досягнення 

ціннісних змін у підприємницькій екосистемі. www.schoolofme.me 

Social Impact Award (SIA) – це 18 країн, тисячі молодих соціальних підприємців, бізнес-партнерів та сотні 
запущених стартапів. Це база знань, яку не кожна МВА дає. Перші три місця отримують грошові винагороди 
у розмірі 1500 євро. У той час, як більшість інкубаційних програм вимагають наявність працюючого 
прототипу бізнесу і перших інвестицій (а значить и набитих шишок), ментори SIA допомагають запустити 
бізнес з найменшими втратами.  www.ukraine.socialimpactaward.net  
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