Прес-реліз

Допомога переселеним дітям та безпритульним тваринам: Western NIS
Enterprise Fund провів шостий міжнародний конкурс для дівчат в ІТ
Technovation Girls

13 липня відбувся шостий Регіональний Пітч Technovation Girls Ukraine, на якому українські команди
світових півфіналісток представили прототипи своїх додатків!
Спеціальною гостею заходу стала Вікторія Рєпа, засновниця та головна виконавча директорка стартапу
BetterMe: Health Coaching, яка поділилася з дівчатами порадами для успішного перетворення ідей у
прибуткові та корисні проектні світового масштабу.
Журі обрало команду the it girls! зі Львова та м. Кам’янське Дніпропетровської області переможницею
українського змагання. Дівчата отримали підписку на ресурс онлайн-навчання MasterClass та участь в
інкубаційній програмі YEP Incubator від Андрія Заїкіна.
the it girls! змогли закінчити свій проєкт попри війну та попали у ТОП-100 юних програмісток
Technovation. Софія Терещенко, Анастасія Демченко та Анастасія Фескова розробили прототип
застосунку під назвою Refee, який допоможе тимчасово переселеним українським дітям за кордоном.
У додатку можна перекласти нескладні фрази з іншої мови, зателефонувати на гарячу лінію чи пограти
в гру всього в кілька кліків (за згодою батьків).

Також судді відмітили старанність команди Hoomagentesses з міста Енергодар Запорізької області –
учасниці вже другий рік поспіль представляють на конкурсі свої ідеї, тому запропонували їм
менторську підтримку від проєктів Animal ID Ukraine і UAnimals та допомогу у створенні тестового
кейса на рівні міської громади.
Дівчата з Енергодара Христина, Яна, Вероніка, Анастасія та Марія працювали над розробкою і під час
російської агресії та активних атак на місто та розробили прототип застосунку під назвою Hoomanizer,
який допоможе знайти господарів для безпритульних тварин, та забезпечити їм гарне життя. У
застосунку можна додавати тварин в базу даних, відстежувати їх статус опікунства та співпрацювати з
іншими опікунами.
Всього цього року на конкурс зареєструвалося близько 150 школярок з України, що сформували 9
команд. Дві команди дівчат завершили розробку прототипів мобільних застосунків з допомогою
менторів. Обидві команди потрапили у світовий півфінал конкурсу. Над власними ініціативами дівчата
працювали понад 3 місяці: від вигадування ідеї, проектування, складання бізнес-плану до розробки
мобільних додатків, котрі покликані вирішувати проблеми їх громад.
«Нам в дитинстві практично не говорили про рольові моделі, про дівчат, які чогось досягли своїми
зусиллями та знаннями! Я рада, що часи змінилися і тепер є багато жінок-підприємниць, які можуть
показати приклад для наслідування. А сьогодні школярки і є цими рольовими моделями. Ми раді бути
частиною такої важливої місії та допомагати дівчатам представляти Україну на світовому рівні. Адже
учасниці конкурсу не тільки змінюють сприйняття ролі жінок в суспільстві чи tech-професіях, а й
допомагають будувати краще майбутнє країни завдяки розробці соціально важливих проєктів»,
зазначила Ірина Озимок, амбасадор Technovation в Україні.
Technovation є найбільшим у світі конкурсом ІТ-підприємництва для дівчат, котрий проводять
зусиллями неурядової організації Iridescent за підтримки провідних ІТ-компаній світу – Google,
Microsoft, Adobe та інших. Програма є безкоштовною для дівчат. Ініціатива стартувала у США, і з 45
дівчат-учасниць за кілька років виросла до світової мережі із понад 25 тисяч дівчат у 100 країнах світу.
В Україні програму Technovation Girls організовує Western NIS Enterprise Fund.
***
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 проєкт, 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.
https://www.facebook.com/TechnovationUkr/
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 25 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього
бізнесу. Загалом, фонд проінвестував 186 млн. доларів США у 130 компаній із приблизно 26 000 працівників та
зробив можливим залучення 2,2 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.

