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Про каталог
Команда Pro Bono Club Ukraine створила каталог КСВ-ініціатив,
щоб посилити ефективність співпраці бізнесу з громадським сектором.
Цей каталог складається з трьох частин.
1. Статистичний огляд сфери
корпоративної соціальної
відповідальності українських
компаній. Це — можливість
побачити загальну картину
та зрозуміти ринок краще.
2. Ключові інтереси компаній
згідно з Цілями сталого
розвитку ООН.
Ця частина може полегшити
пошук партнерів для реалізації
потужних ініціатив.

3. Приклади реалізованих
КСВ-ініціатив українських
компаній. Ми сподіваємося,
що концентрація позитивного
досвіду сприятиме його
поширенню. У майбутньому
ми плануємо оновлювати
та доповнювати каталог.
44 компанії взяли участь
у статистичному дослідженні.
53 компанії загалом поділились
своїми КСВ-ініціативами.

Слідкуйте за новинами на facebook.com/pro.bono.club.ua
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Партнери
Ми вдячні усім асоціаціям
та компаніям, які долучилися
до створення цього каталогу.
Разом ми робимо значний
внесок у розвиток КСВ
в Україні!
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Основні
скорочення
КСВ — корпоративна соціальна
відповідальність. Відповідальне
ставлення будь-якої компанії
до свого продукту або послуги,
до споживачів, працівників,
партнерів; активна соціальна
позиція компанії, що полягає
в гармонійному співіснуванні,
взаємодії та постійному діалозі
із суспільством, участі
у вирішенні найгостріших
соціальних проблем.

ЦСР — Цілі сталого розвитку
(відомі також як Глобальні цілі).
Ключові напрямки розвитку
країн, ухвалені на Саміті ООН
зі сталого розвитку.
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СТАТИСТИЧНИЙ
ОГЛЯД
У розділі наведено дані за останній
фінансовий рік компаній.

44
українські компанії взяли
участь у дослідженні.

48%

Міжнародні компанії
з українським
представництвом

52%

Національні
компанії

З них найбільше працюють
у таких сферах:
— IT-індустрія (17 компаній);
— промисловість /
виробництво (5 компаній).

17

IT

39%

5

Промисловість / Виробництво

4

Інше

9%

3

Консалтинг / Аудит

7%

3

Рітейл

7%

3

Юриспруденція

7%

2

Енергетика

5%

2

Транспорт / Логістика

5%

2

Фінанси / Банки / Страхування

5%

2

Аграрна

5%

Телекомунікації / Зв'язок

2%

1

11%
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Кількість компаній, де
з’явилися КСВ-програми,
за роками
Цей графік ілюструє,
що кількість компаній
зі стратегіями / програмами
/ проєктами з КСВ загалом
збільшується.
Значний приріст
спостерігався
у 2016-му році.

Скільки компаній мають
окремий КСВ-відділ?
Лише 25% компаній мають
окремий КСВ-відділ.
В які відділи компанії
включають КСВ-діяльність?
70% опитаних компаній
включають КСВ-діяльність
у відділи:
PR — 34%.

2020

HR — 20%.

2019

Маркетинг — 16%.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Скільки компаній планують
збільшувати кількість
КСВ-спеціалістів?
57% компаній не планують
збільшувати кількість
КСВ-спеціалістів наступного
фінансового року.

2010
2009

57%

Ні

2008

36%

Так

2007
2006

Невідомо

До 2005

25

8

16

3

7%

кількість

Cкільки людей працює
у КСВ-напрямку в компанії?

Поєднує свої функції
з іншими напрямами
Більше 5
3
2
1
4

27%
27%
16%
14%
14%
2%
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37

компаній

Які проєкти/ініціативи з
КСВ реалізовують компанії?

Освітні проєкти

31

компанія

Трудові відносини (поліпшення
умов праці та розвитку персоналу)

31

компанія

Благодійні збори коштів

29

компаній

Інтелектуальне волонтерство
(pro bono)

28

компаній

Зелений офіс або еко-ініціативи

25

компаній

Розвиток регіонів (ініціативи
спрямовані на допомогу
регіональним ініціативам)

20

компаній

Практичне волонтерство
(облаштування парків, фарбування
приміщень лікарні)

13

компаній

Антикорупційні практики
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Більшість компаній
проводять освітні проєкти,
займаються поліпшенням
умов праці та розвитку
персоналу, а також
організовують благодійні
збори коштів.

Який річний бюджет на КСВ
виділяють компанії (грн)*?
Серед компаній,
які поділились цією
інформацією, бюджет
варіюється від 7 000 грн
до 370 млн грн.

43%
компаній планують
збільшувати річний
бюджет на КСВ

30%

8%
0 — 100 тис. грн

32%
101 тис. — 500 тис. грн

40%
1 млн грн — 5 млн грн

16%

10 млн — 50 млн грн

4%
Понад 300 млн грн

не планують
збільшувати

Решта ще не мають
інформації щодо цього
питання.

* 57% опитаних компаній
відповіли на це запитання.
11

Залученість до КСВ-ініціатив
працівників компанії, які не
є КСВ-спеціалістами*

Близько

12 000
працівників не з відділу КСВ
було залучено компаніями
до КСВ-активностей за
минулий фінансовий рік.

Кількість варіюється від

3
до

3 000
працівників.

У середньому

300
працівників на компанію.

*89% опитаних компаній
відповіли на це запитання.
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Які види КСВ-активностей
реалізовують компанії?
Зазвичай компанії працюють
над зовнішніми та внутрішніми
проєктами та ініціативами.

86% компаній співпрацюють
із громадськими організаціями
та благодійними фондами.

Внутрішні
(ініціативи запропоновані
та ініційовані працівниками)

5%

9%

Внутрішні
та зовнішні

86%

Зовнішні
(проєкти ГО, БФ та інших організацій,
які вже існують, або нові ініціативи
з цими організаціями)
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Чи вимірюють компанії
вплив КСВ-проєктів?

Вимірювання впливу
КСВ-проєктів

Чи планують вимірювати вплив
КСВ-проєктів в майбутньому?

34% опитаних компаній
вимірюють вплив
КСВ-проєктів.

Ні

Не планують

16%

9%

Так

Планують

34%

66%

Частково

Можливо

50%

50% вимірюють частково.
Позитивною тенденцією
є збільшення кількості
компаній, які планують
вимірювати вплив КСВ
наступного року (66%),
та зменшення кількості
тих, які не планують (9%).

20%

Не впевнені

5%

Понад

33 600 000
аудиторії охопили*
КСВ-проєкти за минулий
фінансовий рік.
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* Тільки 73% опитаних компаній
рахують охоплення КСВ-проєктів.

ПРІОРИТЕТИ КОМПАНІЙ
ЗГІДНО З ЦСР

ПОДОЛАННЯ
БІДНОСТІ

«Альфа-Банк Україна» — один із найбільших українських
комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить
до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA.
Відповідно до даних НБУ належить до топ-10 фінустанов країни
за обсягом активів та до переліку системно важливих банків.
Ключові інтереси
Робота з дитячими будинками: менторська підтримка вихованців
дитячих будинків, допомога в адаптації до дорослого життя.
Контакти
Олена Рябенко
Менеджерка проєктів

pr@alfabank.kiev.ua
www.alfabank.ua

EY — міжнародний лідер із аудиту, оподаткування,
консультаційного супроводу угод і консультування з питань
ведення бізнесу, що має 728 офісів у 152 країнах світу.
Ключові інтереси
Робота з дитячими будинками / інтернатами. Освітні програми
для дітей у дитячих будинках.
Контакти
Наталія Теленкова
Голова комітету з питань
корпоративної відповідальності

natalia.telenkova@ua.ey.com
www.ey.com
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Компанія «Віннер Груп Україна» — один із лідерів вітчизняного
автомобільного бізнесу, яка понад 26 років веде успішну,
прозору і соціально відповідальну діяльність в Україні. «Віннер»
— офіційний імпортер автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land
Rover, Porsche та Bentley. Автомобільний бізнес «Віннер»
представлений такими компаніями: «Віннер Імпортс Україна»,
«Віннер Автомотів», «Порше Центр Київ Аеропорт», «Ягуар Ленд
Ровер Центр Аеропорт», «Бентлі Київ» та «Віннер Лізинг». Окрім
автомобільного бізнесу, «Віннер» має напрям будівництва,
нерухомості та енергетики.
Ключові інтереси
Робота з дитячими будинками / інтернатами.
Контакти
Олександра Патлач
Провідна фахівчиня з корпоративних
комунікацій та КСВ

opatlach@winner.ua
www.winner.ua

Computools — компанія з повним спектром програмного
забезпечення, яка розробляє рішення, щоб допомогти
підприємствам задовольнити потреби завтрашнього дня.
Клієнти представляють широкий спектр галузей, включаючи
роздрібну торгівлю, фінанси, охорону здоров'я, побутове
обслуговування тощо.
Ключові інтереси
Робота з дитячими будинками / інтернатами.
Контакти
info@computools.com
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www.computools.com

dentsu Ukraine — комунікаційна група №1 в Україні, лідер у всіх
медіадисциплінах. За даними Всеукраїнської рекламної коаліції,
сумарні обороти агентств dentsu Ukraine найбільші в Україні
протягом п’яти років. Група представляє інтереси одного
з найбільших світових рекламних холдингів dentsu.
Ключові інтереси
Благодійна допомога дитячим будинкам та фондам.
Контакти
Тетяна Юрченко
PR-директорка

tetiana.yurchenko@dentsu.com.ua
www.dentsu.com.ua

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — банк для світу,
що змінюється. Прагне зробити фінансове життя клієнтів
успішним, безпечним і простим. UKRSIBBANK працює на ринку
України з 1990 року. Банк пропонує своїм клієнтам якісне
фінансове обслуговування у найкращих європейських
фінансових традиціях. 60% акцій банку належать одній
з найбільших у світі фінансових груп — BNP Paribas, 40% — ЄБРР.
Ключові інтереси
Робота з дитячими будинками / інтернатами.
Контакти
Яніна Ольховська
Head of Communication,
CSR&Engagement
at UKRSIBBANK BNP Paribas

yanina.olkhovska@ukrsibbank.com
my.ukrsibbank.com
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«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на український ринок
у 2003 році. Наразі компанія керує 23 класичними центрами
оптової торгівлі METRO Cash&Carry та трьома магазинами
оптової торгівлі «Бери Вези» у Тернополі, Луцьку та Чернігові.
За 16 років діяльності в Україні METRO Cash&Carry інвестувала
в національну економіку понад 600 млн євро.
Ключові інтереси
Робота з дитячими будинками / інтернатами, а також
найбільшими гуманітарними організаціями в Україні,
що займаються боротьбою з голодом та зменшенням кількості
відходів у харчовій промисловості. Благодійні ініціативи
для незахищених верств населення, корпоративне
волонтерство. Робота з людьми літнього віку.
Контакти
Христина Генсіровська
Провідна спеціалістка
з корпоративних комунікацій
та проєктів КСВ
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k.gensirovska@metro.ua
www.metro.ua

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Надання спеціалістам з малих і середніх міст можливості
співпрацювати з міжнародними клієнтами / сприяння розвитку
місцевих громад без потреби в еміграції заради пошуків
кращого життя / неприбуткова організація Beetroot Academy
надає можливість розпочати роботу в IT жителям малих
і середніх міст.
Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я
І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

«Альфа-Банк Україна» — один із найбільших українських
комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить
до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA.
Відповідно до даних НБУ належить до топ-10 фінустанов країни
за обсягом активів та до переліку системно важливих банків.
Ключові інтереси
Проєкти, спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих: залучення
всіх абонентів «Київстар» (передплаченого зв'язку) до допомоги.
Контакти
Олена Рябенко
Менеджерка проєктів

pr@alfabank.kiev.ua
www.alfabank.ua

«Ашан Рітейл» — міжнародна компанія роздрібної торгівлі,
присутня в Україні з 2008 року. Зараз компанія —
мультиформатний рітейлер: 6 000 співробітників, 27 магазинів
у 9 містах, а також електронна комерція по всій Україні.
Ключові інтереси
Підтримка корпоративним благодійним фондом проєктів,
що спрямовані на здорове харчування та здоровий спосіб життя
серед молоді.
Контакти
Злата Костюк
Фахівчиня з КСВ

zkostiouk@auchan.ua
brand.auchan.ua

23

«Нова Пошта» — лідер логістичного ринку, який забезпечує
легку доставку кожному клієнту — до відділення, поштомату,
за адресою — і дозволяє тисячам підприємців створювати
і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.
Ключові інтереси
Боротьба з COVID-19.
Контакти
Лілія Загребельна
Директорка дирекції іміджевих
та соціальних проєктів

zagrebelna.l@novaposhta.ua
www.novaposhta.ua

Asters є найбільшою за кількістю юристів українською
юридичною фірмою з офісами у Києві, Вашингтоні, Брюсселі
та Лондоні. З 1995 року фірма надає послуги великим
міжнародним організаціям, державним агентствам і ключовим
транснаціональним та українським компаніям, що працюють
у різних галузях бізнесу.

Ключові інтереси
Проєкти, що спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.
Контакти
Олег Киричук
PR Coordinator
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oleg.kirichuk@asterslaw.com
www.asterslaw.com

EY — міжнародний лідер із аудиту, оподаткування,
консультаційного супроводу угод і консультування з питань
ведення бізнесу, що має 728 офісів у 152 країнах світу.
Ключові інтереси
Проєкти, що спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.
Надання фінансової підтримки онкохворим дітям.
Контакти
Наталія Теленкова
Голова комітету
з питань корпоративної
відповідальності

natalia.telenkova@ua.ey.com
www.ey.com

Лінія магазинів EVA — найбільша національна мережа магазинів
краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів
декоративної косметики, парфумерії, товари з догляду за
обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а
також товари з догляду за малюками. Понад вісім мільйонів осіб
є користувачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА.
Ключові інтереси
Проєкти, що спрямовані на допомогу лікарням.
Контакти
Олександра Гнатик
Керівниця PR-напряму

agnatik@eva.ua
www.eva.ua
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TECHIIA — міжнародна диверсифікована холдингова компанія,
заснована справжніми лідерами. Складна екосистема бізнесу
дозволяє органічно зростати у багатьох технологічних напрямках:
від кіберспорту і ІТ-продуктів, до ІТ-сервісу та венчурної студії, від
продажу та дистрибуції кіберспортивного мерчу і аксесуарів до
будівництва інфраструктурних об'єктів. Компанія веде бізнес легко
і професійно. Жодних обмежень для амбітних бізнес-ідей та цілей.
Ключові інтереси
Проєкти, що спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.
Забезпечення дитячих лікарень сучасним обладнанням.
Контакти
Маріанна Коніна
Chief Public Engagement Oﬃcer
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marianna@techiia.com
www.techiia.com/ua

«Дарниця» — національний лідер із виробництва та фізичних
продажів генеричних лікарських засобів. EU GMP сертифіковане
виробництво. Портфоліо включає 280 найменувань препаратів,
представлені на ринках 16 країн. Стратегічний фокус — цифрові
інновації, міжнародний бренд і лідерство в генеричному сегменті.
Ключові інтереси
Cпівпраця з громадським сектором в напрямку розширення
доступності лікування, забезпечення ліками людей з соціально
незахищених категорій.

Контакти
Оксана Пирожок
Керівниця відділу зв'язків
із громадськістю

o.pyrozhok@darnitsa.ua
www.darnitsa.ua
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KNESS — міжнародна група компаній, народжена в Україні,
яка розробляє технології та втілює проєкти відновлюваної
й традиційної енергетики. Працює на ринку з 2009 року. Основні
напрямки діяльності: проєктування та будівництво сонячних,
вітрових електростанцій та розподільчих мереж, сервісне
обслуговування об’єктів енергетики, виробництво комплектуючих
для ВДЕ, електропостачання, розробка та впровадження
інноваційних рішень. Станом на 2020 рік портфель реалізованих
проєктів відновлюваної енергетики складає понад 1,2 ГВт.
Ключові інтереси
Підтримка та участь відкритих спортивних заходів, підтримка
здорового способу життя. Закупівля медобладнання для медичних
закладів. Турбота про здоров'я співробітників та їх родин (ДМС).
Дні донора.
Контакти
Ганна Козирь
Менеджерка
із внутрішньокорпоративних
комунікацій та КСВ
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PR@kness.energy
kness.energy

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних
пивоварних груп у світі з великим портфелем брендів пива
та інших напоїв. З моменту заснування в 1847 році, група стабільно
працює і здійснює позитивний внесок у розвиток суспільства
на всіх своїх ринках. Carlsberg Group — один із найбільших
данських інвесторів на території України. До складу Carlsberg
Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.
Ключові інтереси
Проєкти, що спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих. Боротьба
з безвідповідальним споживанням алкоголю. Проєкти з боротьби
із COVID-19.
Контакти
Олена Басько
Провідна фахівчиня
з корпоративних питань

elena.basko@carlsberg.ua
carlsbergukraine.com
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ГРУПА

Група «Нафтогаз» — це найбільша в Україні група компаній
паливно-енергетичного комплексу, що стоїть на захисті
енергонезалежності країни та слугує опорою для державного
бюджету. АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз
є найбільшою газовидобувною компанією у Центральній і Східній
Європі. В Україні це великий гравець, що видобуває 73%
природного газу та спеціалізується на виробництві газового
конденсату.
Ключові інтереси
Постійна підтримка базових районних лікарень та закладів
охорони здоров'я на місцях, надання допомоги у вигляді
обладнання, лікарських засобів та засобів захисту, техніки,
ремонтів апаратів ШВЛ, інше.
Контакти
Віталій Чудак
Начальник Департаменту
регіонального розвитку
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vitalii.chudak@ugv.com.ua
www.ugv.com.ua
www.csr.ugv.com.ua

«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» — одна із провідних
вертикально-інтегрованих агропромислових компаній України.
Компанія обробляє 120 тис. га землі у Вінницькій, Житомирській,
Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Основні
напрямки діяльності: вирощування сільськогосподарських
культур, виробництво цукру, тваринництво та виробництво
борошна.
Ключові інтереси
Запровадження проєкту безкоштовного медичного страхування
сільського населення в регіонах діяльності компанії, підтримка
медичних закладів (купівля медичного обладнання,
співфінансування ремонту приміщень ФАПів та амбулаторій).
Контакти
Яна Кавушевська
Директорка департаменту
земельних питань
та комунікацій

kavushevskaya@upi-agro.com.ua
www.upi-agro.com.ua
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Infopulse — одна з провідних IT-компаній в Україні, заснована у 1991
році. Infopulse надає IT-сервіси широкого спектру: Digital Innovations, SAP &amp; Microsoft, Cloud &amp; DevOps, IT Security, Software Engineering, Mobile &amp; Web Development та інші. Компанія
має експертизу в банківській і телекомунікаційній сферах, рітейлі
та E-сommerce, енергетиці, Hi-Tech технологіях, агросекторі,
виробництві та фармацевтиці. У Infopulse є представництва
в Німеччині, Болгарії, Польщі, США та Бразилії. Серед клієнтів
Infopulse провідні світові бренди та компанії: Credit Agricole, Delta
Wilmar, ING Bank, Microsoft, OLX Group, OTP Bank, Raiffeisen Bank
Aval, SAP, UkrSibbank BNP Paribas Group, VEON, Vodafone, Zeppelin
Group, RAGT Semences та багато інших.
Ключові інтереси
«Вантажівка здоров'я» — волонтерська ініціатива із допомоги
медзакладам у боротьбі із COVID-19.
Контакти
Оксана Ситник
Head of Brand Communication
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Oksana.Sytnyk@infopulse.com
www.infopulse.com

N-iX — це одна з найдинамічніших IT компаній Європи та один
з найкращих IT роботодавців України, згідно з Forbes та DOU.
Клієнти N-iX — це лідери світових ринків та Fortune 500
компанії. N-iX розробляє рішення у сферах фінансів,
промислового виробництва, телекомунікацій, логістики, а також
ритейлу та ін. Компанія є сертифікованим партнером AWS, GCP,
Microsoft, OpenText, SAP. В N-iX працює більше 1,500 експертів
з України та інших локацій по всьому світу.
Ключові інтереси
Протидія пандемії COVID-19. Cеред ініціатив компанії —закупівля
8 тис. тестів для масового тестування в рамках проекту “United
for health” Львівського ІТ Кластеру; скерування коштів
на закупівлю засобів індивідуального захисту, які необхідні
медичним установам у Київській та Львівській областях;
розробка інтерактивної карти поширення захворювань
на COVID-19 у Львові та Львівській області.
Контакти
Святослав Кавецький
Director of Industry Affairs

skavetskyi@n-ix.com
www.n-ix.com
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ДТЕК — лідер і найбільший приватний інвестор енергетичної
галузі України. Підприємства ДТЕК видобувають вугілля
і природний газ, виробляють електроенергію на сонячних,
вітрових і теплових електростанціях, здійснюють трейдинг
енергоресурсами на українському і зарубіжних ринках,
розподіляють і поставляють електроенергію споживачам, надають
клієнтам послуги з енергоефективності та розвивають мережу
швидкісних зарядних станцій.
У Новій стратегії 2030 ДТЕК зобов'язався трансформувати бізнес
в більш екологічний, ефективний і технологічний, керуючись
принципами ESG. Стратегічна мета – досягти вуглецевої
нейтральності до 2040 року. Для цього створена краща
експертиза в галузі, щоб впроваджувати інновації та нові
технології, створювати нові напрямки бізнесу і реалізувати
масштабну програму цифрової трансформації.
Ключові інтереси
З лютого 2020 року почалась реалізація проєкту «Боротьба з
COVID-19 в Україні». У кризовій ситуації пандемії Covid-19,
першочерговими цілями ДТЕК були конкретна і швидка
матеріальна допомога системі охорони здоров'я та безперебійне
виробництво електроенергії, безпека і здоров'я співробітників
компанії.

Контакти
Олена Бажановська
Менеджерка департаменту
з регіональної політики
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bazhanovskaOV@dtek.com
www.dtek.com

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Створення безпечного і здорового робочого середовища,
що стимулює продуктивність, цілісність та душевну рівновагу.
Здійснюють це через: гнучкий робочий час, селф-менеджмент,
можливість віддаленої роботи (навіть до спалаху COVID-19),
соціальні виплати (медичне страхування, щомісячні
спортивні/медичні бонуси, регулярні заняття йогою тощо),
постійні зусилля зі сприяння оздоровленню (наприклад, освіта,
семінари).
Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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ЯКІСНА
ОСВІТА

«Альфа-Банк Україна» — один із найбільших українських
комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить до
приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA.
Відповідно до даних НБУ належить до топ-10 фінустанов країни
за обсягом активів та до переліку системно важливих банків.
Ключові інтереси
Партнерські проєкти у сфері освіти, що спрямовані на
підвищенні обізнаності серед дітей, молоді та людей
старшого віку у сфері фінансів, економіки тощо.
Контакти
Олена Рябенко
Менеджерка проєктів

pr@alfabank.kiev.ua
www.alfabank.ua

«Дарниця» — національний лідер із виробництва та фізичних
продажів генеричних лікарських засобів. EU GMP сертифіковане
виробництво. Портфоліо включає 280 найменувань препаратів,
представлені на ринках 16 країн. Стратегічний фокус — цифрові
інновації, міжнародний бренд і лідерство в генеричному сегменті.
Ключові інтереси
Стипендії для професорсько-викладацького складу та студентів.
Контакти
Оксана Пирожок
Керівниця відділу зв'язків
із громадськістю

o.pyrozhok@darnitsa.ua
www.darnitsa.ua
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«АСТАРТА» — вертикально-інтегрований агропромисловий
холдинг, що працює у сфері цукрового та сільськогосподарського
виробництва. Компанія є лідером у виробництві цукру, молока,
соєвого шроту та біогазу в Україні. Агропромхолдинг веде свій
бізнес у восьми областях та 365 населених пунктах України.
В компанії працює більше 9 000 осіб.
Ключові інтереси
Освітні проєкти з розвитку лідерських навичок у сільської
молоді; освітні проєкти, щоб зацікавити школярів сучасним
агросектором, ІТ-технологіями та допомогти визначитися
з майбутньою професією.
Контакти
Лілія Марачканець
Керівниця відділу комунікацій
та корпоративного партнерства

Lillia.marachkanets@astarta.ua
www.astartaholding.com

Computools — компанія з повним спектром програмного
забезпечення, яка розробляє рішення, щоб підприємствам
задовольнити потреби завтрашнього дня. Клієнти
представляють широкий спектр галузей, включаючи роздрібну
торгівлю, фінанси, охорону здоров'я, побутове обслуговування
тощо.
Ключові інтереси
Освіта молоді.
Контакти
info@computools.com
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www.computools.com

Компанія «Віннер Груп Україна» — один із лідерів вітчизняного
автомобільного бізнесу, яка понад 26 років веде успішну,
прозору і соціально відповідальну діяльність в Україні. «Віннер»
— офіційний імпортер автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land
Rover, Porsche та Bentley. Автомобільний бізнес «Віннер»
представлений такими компаніями: «Віннер Імпортс Україна»,
«Віннер Автомотів», «Порше Центр Київ Аеропорт», «Ягуар Ленд
Ровер Центр Аеропорт», «Бентлі Київ» та «Віннер Лізинг». Окрім
цього, «Віннер» має напрям будівництва, нерухомості
та енергетики.
Ключові інтереси
Якісна освіта для дітей.
Контакти
Олександра Патлач
Провідна фахівчиня
із корпоративних комунікацій
та КСВ

opatlach@winner.ua
www.winner.ua

Innovecs — міжнародна IT-компанія з цифрової трансформації
бізнесу з офісами в Україні, США, Великій Британії, Австралії
та Ізраїлі.
Ключові інтереси
Освіта молоді, менторські програми.
Контакти
Ольга Бойко
Head of PR & Communications

prmedia@innovecs.com
www.innovecs.com
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Європейська Бізнес Асоціація була заснована в 1999 році
за підтримки Європейської Комісії в Україні. З того часу компанія
виросла до найбільш впливового та найчисельнішого об’єднання
бізнесу в Україні. ЄБА працює для того, аби дати компаніям
можливість спільними зусиллями вирішити важливі
для інвестиційного клімату України питання та покращити його
на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому.
Об’єднуючи більш ніж 1000 компаній, Європейська Бізнес
Асоціація є однією з наймасштабніших спільнот бізнесу,
які працюють на українському ринку.
Ключові інтереси
Безкоштовна освітня програма для студентів «Успішний старт»,
майстер класи з профорієнтації для підлітків. Співпраця з ВНЗ.
Контакти
Валерія Кудлатова
HR та CSR координаторка

Valeriia.Kudlatova@eba.com.ua
www.eba.com.ua

dentsu Ukraine — комунікаційна група №1 в Україні, лідер у всіх
медіадисциплінах. За даними Всеукраїнської рекламної коаліції,
сумарні обороти агентств dentsu Ukraine найбільші в Україні
протягом п’яти років. Група представляє інтереси одного з
найбільших світових рекламних холдингів dentsu.
Ключові інтереси
Школи з медійних дисциплін для студентів; менторська
підтримка молодих спеціалістів.
Контакти
Тетяна Юрченко
PR-директорка
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tetiana.yurchenko@dentsu.com.ua
www.dentsu.com.ua

ГРУПА

Група «Нафтогаз» — це найбільша в Україні група компаній
паливно-енергетичного комплексу, що стоїть на захисті
енергонезалежності країни та слугує опорою для державного
бюджету. АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз
є найбільшою газовидобувною компанією у Центральній і Східній
Європі. В Україні це великий гравець, що видобуває 73%
природного газу та спеціалізується на виробництві газового
конденсату.
Ключові інтереси
Підтримка для проведення майстер-класів, створення
креативних просторів у закладах дошкільної, шкільної освіти.
Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.
Контакти
Віталій Чудак
Начальник Департаменту
регіонального розвитку

vitalii.chudak@ugv.com.ua
www.ugv.com.ua
www.csr.ugv.com.ua

Intellias — одна з найбільших українських ІТ-компаній, яка
об’єднує понад 2000 спеціалістів. Компанія забезпечує повний
цикл реалізації ІТ-продуктів та фокусується на галузях, де має
потужну експертизу — автомобільна індустрія, фінансовий
сектор, телеком тощо. Розробками Intellias користуються понад
два млрд людей у всьому світі.
Ключові інтереси
STEM-освіта для молоді.
Контакти
Олександра Чучко
CSR Specialist

oleksandra.chuchko@intellias.com
www.intellias.ua
41

«Нова Пошта» — лідер логістичного ринку, який забезпечує
легку доставку кожному клієнту — до відділення, поштомату,
за адресою — і дозволяє тисячам підприємців створювати і
розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.
Ключові інтереси
Воркшопи для студентів, які допоможуть успішно вийти на ринок
праці; навчання підприємництву, яке допоможе українському МСБ
зробити свій бізнес успішним, інноваційним та відповідальним.
Контакти
Лілія Загребельна
Директорка дирекції іміджевих
та соціальних проєктів

zagrebelna.l@novaposhta.ua
www.novaposhta.ua

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» — національний
перевізник вантажів та пасажирів. Компанія забезпечує близько
80% вантажних і 50% пасажирських перевезень,
які здійснюються усіма видами транспорту. Укрзалізниця —
найбільший український роботодавець, що об’єднує понад
260 тисяч осіб.
Ключові інтереси
Освітні проєкти для молоді та дітей.
Контакти
Ігор Котелянець
Директор Департаменту
сталого розвитку та внутрішніх
комунікацій
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kotelianets.i@uz.gov.ua
www.uz.gov.ua

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України.
До складу 1+1 media входять 7 власних телеканалів: «1+1», «2+2»,
«ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН», «Бігуді»
та 2 партнерські: «Kvartal TV» та «Paramount Comedy», новинні
ресурси ТСН.ua, Главред, Інформаційне агентство «УНІАН»,
власні продакшн-підрозділи, партнерські платформи Київстар ТБ,
Viasat та власна платформа 1+1 video, а також освітній проєкт 1+1
media school.
Ключові інтереси
Освітні проєкти для молоді.
Контакти
Аліна Марценюк
Керівниця групи з корпоративної
соціальної відповідальності

a.martsenyk@1plus1.tv
www.media.1plus1.ua/ua/media

appﬂame — українська продуктова IT-компанія, що розвиває
власні продукти в ніші social discovery/social network. Продукти
компанії працюють на Tier-1 ринках, таких як США,
Великобританія, Канада й Австралія. Найбільші переваги
appﬂame — швидкість, з якою ідеї втілюються в продукт,
відсутність бюрократії, орієнтація на результат. Компанія дуже
пишається, що змогла налагодити партнерство зі Snapchat, Apple,
Facebook та Google. Але найбільше appﬂame пишається своєю
командою.
Ключові інтереси
Освіта молоді.
Контакти
Анна Соколова
HRD appﬂame

anna.sokolova@appﬂame.com
www.appﬂame.com
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Аpple Consulting® — консалтингова компанія-лідер, яка надає
повний спектр професійних послуг для посилення ринкових
позицій і підвищення ефективності бізнесу в розробці
і впровадженні вирішальної конкурентної переваги. Результатом
спільної роботи з Аpple Сonsulting® є виключно досягнення
більш високого ROI, ROA, EBITDA бізнесу і ринкової капіталізації
клієнтської компанії.
Ключові інтереси
Освітні проєкти, а саме: забезпечення молоді прогресивними
знаннями та інструментами ТОС (Теорії Обмежень).
Контакти
Julia Plieva
Managing Partner, CEO

j_plieva@applecons.com.ua
www.applecons.com.ua

Asters є найбільшою за кількістю юристів українською
юридичною фірмою з офісами у Києві, Вашингтоні, Брюсселі
та Лондоні. З 1995 року фірма надає послуги великим
міжнародним організаціям, державним агентствам і ключовим
транснаціональним та українським компаніям, що працюють
у різних галузях бізнесу.
Ключові інтереси
Освіта молоді.
Контакти
Олег Киричук
PR Coordinator
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oleg.kirichuk@asterslaw.com
www.asterslaw.com

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — банк для світу,
що змінюється. Прагне зробити фінансове життя клієнтів
успішним, безпечним і простим. UKRSIBBANK працює на ринку
України з 1990 року. Банк пропонує своїм клієнтам якісне
фінансове обслуговування у найкращих європейських
фінансових традиціях. 60% акцій банку належать одній
з найбільших у світі фінансових груп — BNP Paribas, 40% — ЄБРР.
Ключові інтереси
Освітні проєкти для молоді та дітей.
Контакти
Яніна Ольховська
Head of Communication,
CSR & Engagement
at UKRSIBBANK BNP Paribas

yanina.olkhovska@ukrsibbank.com
my.ukrsibbank.com

EY — міжнародний лідер із аудиту, оподаткування,
консультаційного супроводу угод і консультування з питань
ведення бізнесу, що має 728 офісів у 152 країнах світу.
Ключові інтереси
Програми розвитку лідерських та підприємницьких навичок
молоді.
Контакти
Наталія Теленкова
Голова комітету з питань
корпоративної відповідальності

natalia.telenkova@ua.ey.com
www.ey.com
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Genesis — це понад 1 500 осіб в п’яти країнах, які створюють
продукти для 200 мільйонів користувачів на місяць. Genesis —
найбільш навантажена IT-компанія в країні і один з найбільших
партнерів Facebook, Google, Snapchat і Apple з CEE. Це компанія
повного циклу, де немає замовників, ми самі створюємо всі свої
проєкти від ідеї і перших начерків до реалізації та отримання
кращих позицій на ринку або в своїй ніші.
Ключові інтереси
Системна робота з ВУЗами та створення власних освітніх та
кар'єрних проєктів.
Контакти
Анастасія Овчаренко
Employer Brand Manager

anastasia.ovcharenko@gen.tech
www.gen.tech

Infopulse — IT-компанія з 10-ки найбільших в Україні, заснована у
1991 році. Компанія є партнером із digital-трансформацій для
клієнтів з 30 країн світу, серед яких: Bosch, Citrix, Microsoft, SAP,
VEON, Vodafone, Zeppelin Group та багато інших. Спеціалісти в
Україні, Польщі, Болгарії, Німеччині та США надають IT-сервіси
широкого спектру: Digital Innovation, SAP; Microsoft, Cloud,
DevOps, IT Security, Mobile; Web Development та інші.
Ключові інтереси
Робота зі студентами та співпраця з університетами: програма
інтернатури для студентів, розробка та викладання навчальних
курсів в університетах.
Контакти
Олена Нескородяна
Head of CSR
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oneskorodjana@gmail.com
www.infopulse.com

Luxoft — глобальна технологічна компанія, одна із лідерів на
ринку послуг цифрової трансформації та створення програмних
продуктів. У 2019 Luxoft стала частиною американського
технологічного гіганта DXC Technology. В компанії працює
більше 13 000 фахівців із яких 3 500 в Україні (офіси в Києві,
Одесі та Дніпрі).
Ключові інтереси
Курси на різноманітні теми для студентів і школярів.
Контакти
Леся Мандзевич
Employer branding manager
Luxoft Україна

LMandzevych@luxoft.com
www.luxoft.com

Nestle — одна з найбільших компаній світу з виробництва продуктів
харчування та напоїв. Компанія працює у 187 країнах світу.
В Україні Nestle працює вже 25 років. Команда в Україні та Молдові
налічує близько 5 500 співробітників. Компанія має три фабрики
в Україні, де виготовляють продукцію під місцевими брендами
«Світоч», «Торчин», «Мівіна» і не лише, а також розвиває такі
міжнародні бренди, як NESCAFE, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та інші.
Ключові інтереси
Підтримка молодих фахівців у побудові професійних навичок
та працевлаштуванні. Популяризація раціонального харчування
серед школярів.
Контакти
Юлія Шевченко
Creating Shared Values Manager

yuliia.shevchenko@ua.nestle.com
www.nestle.com
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N-iX — це українська компанія, що надає послуги з розробки
програмного забезпечення. У розробницьких центрах N-iX в
Україні, Польщі та Білорусі працює 1 200 експертів. З 2002 року
компанія вибудувала стратегічні партнерські відносини з
світовими лідерами індустрій — Lebara, Currencycloud, FlukeCorporation, Gogo, TuneIn, Travelport, декількома компаніями із
списку Fortune 500 та з понад сотнею інших середніх та великих
бізнесів. N-iX розробляє рішення для компаній у сферах
фінансів, телекомунікацій, ритейлу, гостинності, медицини, а
також автомобільній та інших індустріях.
Ключові інтереси
Підтримка освітніх ініціатив, надання стипендій студентам УКУ,
спонсорство підготовчих курсів до ЗНО.
Контакти
Святослав Кавецький
Director of Industry Affairs

skavetskyi@n-ix.com
www.n-ix.com

TECHIIA — міжнародна диверсифікована холдингова компанія,
заснована справжніми лідерами. Складна екосистема бізнесу
дозволяє органічно зростати у багатьох технологічних напрямках:
від кіберспорту і ІТ-продуктів, до ІТ-сервісу та венчурної студії, від
продажу та дистрибуції кіберспортивного мерчу і аксесуарів до
будівництва інфраструктурних об'єктів. Компанія веде бізнес легко
і професійно. Жодних обмежень для амбітних бізнес-ідей та цілей.
Ключові інтереси
Якісна освіта — розвиток STEM-освіти.
Контакти
Маріанна Коніна
Chief Public Engagement Oﬃcer
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marianna@techiia.com
www.techiia.com/ua

Sigma Software — частина Sigma Group, однієї з найбільших
скандинавських ІТ-корпорацій. Вже 18 років надають послуги
з ІТ-консалтингу клієнтам у всьому світі — від Австралії
до Західного узбережжя США. Компанія розробляє круті
рішення для клієнтів у сферах телекомунікацій, реклами, авіації,
автомобільній індустрії, ігор, фінансів та інших. Sigma Software
налічує більше 3 700 спеціалістів у 12 країнах і понад 1 300
в Україні.
Ключові інтереси
Розвиток ІТ-освіти для школярів та студентів, співпраця з ВИШ’ами,
спільні курси та освітні програми, інтернатури та стажування
в компанії, стипендії, тощо.
Контакти
Віра Солдатова
Head of PR

vera.soldatova@sigma.software
www.sigma.software
career.sigma.software

SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері
розробки програмного забезпечення та надання консультаційних
послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників
програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі
та входить у трійку найбільших ІТ-компаній України. Близько 9 000
співробітників працюють у європейських та американських офісах
компанії, що знаходяться у 12 країнах.
Ключові інтереси
Навчальні проєкти для школярів та студентів, курси програмування
для молоді, стратегічна співпраця з університетами.
Контакти
Марія Кучеренко
PR & CSR manager

mkuch@softserveinc.com
www.softserveinc.com
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«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» — одна із провідних
вертикально-інтегрованих агропромислових компаній України.
Компанія обробляє 120 тис. га землі у Вінницькій, Житомирській,
Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Основні
напрямки діяльності: вирощування сільськогосподарських
культур, виробництво цукру, тваринництво та виробництво
борошна.
Ключові інтереси
Забезпечення навчальних закладів у селах необхідним
обладнанням (інтерактивні дошки, комп'ютери, телевізори);
забезпечення дошкільних навчальних закладів необхідними
матеріалами (посуд, побутова техніка для приготування їжі,
продукти тощо); допомога в облаштуванні якісних умов навчання
(допомога з ремонтом шкіл, дитсадків); залучення дітей в проєкти
щодо розвитку свого села, школи тощо.
Покращення інфраструктури малих населених пунктів — підтримка
закладів культури та дозвілля, облаштування зон відпочинку
та дитячих майданчиків, допомога у ремонтах водогонів тощо.
Контакти
Яна Кавушевська
Директорка департаменту
земельних питань
та комунікацій
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kavushevskaya@upi-agro.com.ua
www.upi-agro.com.ua

Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM)
сьогодні є провідним світовим постачальником послуг
з розробки програмного забезпечення і цифрових платформ.
Використовуючи свій багаторічний технологічний досвід, EPAM
тісно співпрацює зі своїми клієнтами, створюючи рішення,
які перетворюють складні бізнес-завдання в реальні
бізнес-можливості. Команди професіоналів EPAM працюють
із замовниками в більш ніж 35 країн світу. Входить до списку
Forbes «25 найбільш швидкозростаючих публічних
технологічних компаній».
Ключові інтереси
Якісна освіта (Діти) — програма знайомства дітей 8-14 років
з основами програмування eKids. Якісна освіта (Молодь) —
навчальні програми EPAM University, стажування вчителів Teacher’s Internship, співпраця з університетами EPAM University
Ambassador.
Контакти
Азіза Хамідова
Експертка КСВ-проєктів
ЕРАМ Ukraine

Aziza_khamidova@epam.com
www.careers.epam.ua
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ELEKS — інженерна інноваційна компанія, яка надає послуги
з розробки комплексних програмних продуктів. Майже 30 років
працює партнером з інноваційних програм у компаніях
із Fortune 500, великими підприємствами та технологічними
лідерами. Команда із 1 600+ професіоналів пропонує повний
спектр ІТ-послуг. Програмні продукти, які створює компанія,
допомагають провідним світовим брендам трансформувати
свій бізнес, збільшувати доходи та економити час на розробку
та експлуатаційні витрати. Компанія займається розвитком
ІТ-освіти для школярів та студентів, співпрацює з ВНЗ, реалізує
спільні курси та освітні програми, інтернатури та стажування
в компанії, стипендії, підтримує ініціативи «Дівчата STEM».
Ключові інтереси
Літні табори англійської, підтримка ініціативи «Дівчата STEM»,
промоція дуальної освіти у ВНЗ. Організація хакатонів.
Контакти
Катерина Андрущенко
Head of Employee Relations
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k.andrushchenko@eleks.com
www.eleks.com

EVERLEGAL — це незалежна українська юридична фірма
із секторальним фокусом. Компанія, заснована у 2015 році, сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-15 юридичних фірм України.
EVERLEGAL працює із лідерами індустрій зі світовим ім`ям,
середнім та малим бізнесом, а також із зростаючими стартапами.
Основна місія фірми — бути юридичним бізнес-партнером для своїх
клієнтів у найвідповідальніших проектах, направлених
на створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем
для кращого майбутнього.
Ключові інтереси
Партнерські проєкти у сфері освіти, що спрямовані на
розширення можливості кожної дитини реалізувати власний
потенціал за допомогою якісної освіти. А також партнерські
проєкти, спрямовані та підтримку молодих юристів у отриманні
якісних знань.
Контакти
Дарія Кравець
Керівник відділу маркетингу та PR

kravets@everlegal.ua
www.everlegal.ua
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N-iX — це одна з найдинамічніших IT компаній Європи та один
з найкращих IT роботодавців України, згідно з Forbes та DOU.
Клієнти N-iX — це лідери світових ринків та Fortune 500
компанії. N-iX розробляє рішення у сферах фінансів,
промислового виробництва, телекомунікацій, логістики, а також
ритейлу та ін. Компанія є сертифікованим партнером AWS, GCP,
Microsoft, OpenText, SAP. В N-iX працює більше 1,500 експертів
з України та інших локацій по всьому світу.
Ключові інтереси
Підтримка 60 освітніх ініціатив та співпраця з університетами,
надання стипендій студентам УКУ, спонсорування підготовчих
курсів до ЗНО, співпраця з проєктом Teach for Ukraine.
Контакти
Святослав Кавецький
Director of Industry Affairs
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skavetskyi@n-ix.com
www.n-ix.com

Асоціація «IT Ukraine» — це найбільше національне об’єднання
ІТ-компаній. Об’єднуємо інтереси бізнесу, держави та
міжнародних партнерів задля розвитку ІТ-індустрії в Україні.
Разом з компаніями-учасницями, ІТ-кластерами та партнерами
відстоюємо інтереси галузі та промотуємо бренд України як
провідної технологічної нації. Представляємо інтереси понад 65
000 ІТ-спеціалістів та спеціалісток.
Ключові інтереси
Розвиток ІТ-освіти для сталого зростання технологічної сфери
в Україні. Робота з підлітками, котрі цікавляться галуззю і бажають
розпочати свій професійний шлях в ІТ. Проведення онлайн-курсів
для дітей, батьків, вчителів, профорієнтаційні проєкти, конференції
з трансформації освіти в Україні. Залучення ключових сторін, котрі
зацікавлені у розвитку ІТ-освіти в Україні: держава, ВНЗ, ІТ-компанії.
Контакти
Вікторія Федоренко
Head of education and customer
experience development

fedorenko@itukraine.org.ua
www.itukraine.org.ua
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ДТЕК — лідер і найбільший приватний інвестор енергетичної
галузі України. Підприємства ДТЕК видобувають вугілля
і природний газ, виробляють електроенергію на сонячних,
вітрових і теплових електростанціях, здійснюють трейдинг
енергоресурсами на українському і зарубіжних ринках,
розподіляють і поставляють електроенергію споживачам, надають
клієнтам послуги з енергоефективності та розвивають мережу
швидкісних зарядних станцій.
У Новій стратегії 2030 ДТЕК зобов'язався трансформувати бізнес
в більш екологічний, ефективний і технологічний, керуючись
принципами ESG. Стратегічна мета – досягти вуглецевої
нейтральності до 2040 року. Для цього створена краща
експертиза в галузі, щоб впроваджувати інновації та нові
технології, створювати нові напрямки бізнесу і реалізувати
масштабну програму цифрової трансформації.
Ключові інтереси
ДТЕК підтримує низку проєктів, спрямованих на підвищення
доступу до освіти. Реалізуються освітні програми для зовнішніх
та внутрішніх зацікавлених сторін, зокрема Academy DTEK.

Контакти
Олена Бажановська
Менеджерка департаменту
з регіональної політики
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bazhanovskaOV@dtek.com
www.dtek.com

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Робота з EdTech індустрією як цільовим напрямком / співпраця з
міжнародними організаціями для надання стипендій
представникам вразливих соціальних груп (Beetroot Academy) /
постійна організація безкоштовних тренінгів з лідерства від
Стокгольмської компанії для координаторів направлень /
надання освітніх бонусів усім консультантам.
Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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Deloitte — глобальна мережа компаній, що надають послуги
з консалтингу й аудиту. Завдяки глобальній мережі, а також
27-річному досвіду роботи в Україні, «Делойт» відкриває клієнтам
можливості світового класу та надає високоякісні послуги,
спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих
рішень щодо економічної діяльності.
Ключові інтереси
Проєкти для професійного розвитку молоді.
Контакти
Катерина Юрченко
Лідерка з корпоративної
відповідальності та сталого
розвитку
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kiurchenko@deloitte.ua
www.deloitte.com/ua

lifecell — український діджитал-оператор, що розвиває цифрові
сервіси на базі швидкісного мобільного інтернету для всіх
категорій користувачів незалежно від віку чи знань технологій.
Компанія реалізовує низку проєктів у сфері «розумного міста»,
покращення безпеки громадян та запуску мереж IoT.
Ключові інтереси
Розвиток освіти у сфері телекомунікацій, популяризація
технічних спеціальностей. Компанія має програми з підвищення
кваліфікації викладачів, менторства та стажування студентів,
забезпечення телеком-обладнання для профільних факультетів.
Контакти
Тетяна Бакун
Спеціалістка зі зв'язків
із громадськістю

tetyana.bakun@lifecell.com.ua
www.lifecell.ua
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ҐЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ

appﬂame — українська продуктова IT-компанія, що розвиває власні
продукти в ніші social discovery/social network. Продукти компанії
працюють на Tier-1 ринках, таких як США, Великобританія, Канада
й Австралія. Найбільші переваги appﬂame — швидкість, з якою ідеї
втілюються в продукт, відсутність бюрократії, орієнтація
на результат. Компанія дуже пишається, що змогла налагодити
партнерство зі Snapchat, Apple, Facebook та Google. Але найбільше
appﬂame пишається своєю командою.
Ключові інтереси
Гендерна рівність.
Контакти
Анна Соколова
HRD appﬂame

anna.sokolova@appﬂame.com
www.appﬂame.com

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 500+
спеціалістів у восьми містах України та Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди для
клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у рейтингу 10-ти
найкращих IT-компаній України. А до 2030-го Beetroot робить все,
щоб стати компанією з найбільш позитивним впливом в Україні:
розвиває IT у малих та середніх містах, ростить технічні спільноти,
популяризує тему ментального здоров’я на роботі, допомагаємо
різним соціальним та екологічним ініціативам.
Ключові інтереси
Гендерна рівність.
Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM)
сьогодні є провідним світовим постачальником послуг з розробки
програмного забезпечення і цифрових платформ. Використовуючи
свій багаторічний технологічний досвід, EPAM тісно співпрацює
зі своїми клієнтами, створюючи рішення, які перетворюють складні
бізнес-завдання в реальні бізнес-можливості. Команди
професіоналів EPAM працюють із замовниками в більш ніж 35
країнах світу. Входить до списку Forbes «25 найбільш
швидкозростаючих публічних технологічних компаній».
Ключові інтереси
Профорієнтаційні зустрічі професіоналів ЕРАМ
з дівчатками-підлітками.
Контакти
Азіза Хамідова
Експертка КСВ-проєктів
ЕРАМ Ukraine

Aziza_khamidova@epam.com
www.careers.epam.ua

Лінія магазинів EVA — найбільша національна мережа магазинів
краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів
декоративної косметики, парфумерії, товари з догляду за
обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а
також товари з догляду за малюками. Понад вісім мільйонів осіб
є користувачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА.
Ключові інтереси
Проєкти спрямовані на досягнення гендерної рівності.
Контакти
Олександра Гнатик
Керівниця PR-напряму
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agnatik@eva.ua
www.eva.ua

Intellias — одна з найбільших українських ІТ-компаній, яка
об’єднує понад 2000 спеціалістів. Компанія забезпечує повний
цикл реалізації ІТ-продуктів та фокусується на галузях, де має
потужну експертизу — автомобільна індустрія, фінансовий
сектор, телеком тощо. Розробками Intellias користуються понад
два млрд людей у всьому світі.
Ключові інтереси
Впровадження рівних умов та можливостей на робочому місці.
Контакти
Олександра Чучко
CSR Specialist

oleksandra.chuchko@intellias.com
www.intellias.ua

Luxoft — глобальна технологічна компанія, одна із лідерів на
ринку послуг цифрової трансформації та створення програмних
продуктів. У 2019 Luxoft стала частиною американського
технологічного гіганта DXC Technology. В компанії працює
більше 13 000 фахівців із яких 3 500 в Україні (офіси в Києві,
Одесі та Дніпрі).
Ключові інтереси
Співробітництво з Women who code і внутрішні проєкти,
спрямовані на розвиток жінок у компанії.
Контакти
Леся Мандзевич
Employer branding manager
Luxoft Україна

LMandzevych@luxoft.com
www.luxoft.com
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Sigma Software — частина Sigma Group, однієї з найбільших
скандинавських ІТ-корпорацій. Вже 18 років надають послуги
з ІТ-консалтингу клієнтам у всьому світі — від Австралії
до Західного узбережжя США. Компанія розробляє круті
рішення для клієнтів у сферах телекомунікацій, реклами, авіації,
автомобільній індустрії, ігор, фінансів та інших. Sigma Software
налічує більше 3 700 спеціалістів у 12 країнах і понад 1 300
в Україні.
Ключові інтереси
Протидія домашнього насильства, популяризація STEM напряму
серед дівчат, впровадження рівних умов та можливостей всередині
компанії.
Контакти
Віра Солдатова
Head of PR
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vera.soldatova@sigma.software
www.sigma.software
career.sigma.software

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Постійне просування жінок у технологічній галузі за допомогою
стипендій і широкого кола ініціатив з підвищення гендерної
обізнаності / постійний збір і аналіз статистичних даних щодо
віку та статі консультантів з метою забезпечення різноманіття
і покращення інклюзії.

Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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ЧИСТА ВОДА
ТА НАЛЕЖНІ
САНІТАРНІ УМОВИ

AB InBev Efes є одним із лідерів українського пивоварного ринку
та спільним підприємством найбільшої у світі пивоварної
компанії Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної
компанії Туреччини Anadolu Efes. На території України компанія
має три броварні: в Чернігові, Миколаєві та Харкові.
Ключові інтереси
Збереження води на виробництвах, створення екологічно чистої
інфраструктури, належні санітарні умови та забезпечення
доступу до якісної питної води.
Контакти
Ганна Бедіна
Менеджерка з корпоративної
соціальної відповідальності

Hanna.bedina@abinbevefes.com
www.abinbevefes.com.ua

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних
пивоварних груп у світі з великим портфелем брендів пива
та інших напоїв. З моменту заснування в 1847 році, група стабільно
працює і здійснює позитивний внесок у розвиток суспільства
на всіх своїх ринках. Carlsberg Group — один із найбільших
данських інвесторів на території України. До складу Carlsberg
Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.
Ключові інтереси
Проєкти зі збереження води на виробництвах, підтримка
громадських активістів, що піклуються питаннями збереження,
очистки води.
Контакти
Олена Басько
Провідна фахівчиня
з корпоративних питань

elena.basko@carlsberg.ua
carlsbergukraine.com
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EVERLEGAL — це незалежна українська юридична фірма
із секторальним фокусом. Компанія, заснована у 2015 році, сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-15 юридичних фірм України.
EVERLEGAL працює із лідерами індустрій зі світовим ім`ям,
середнім та малим бізнесом, а також із зростаючими стартапами.
Основна місія фірми — бути юридичним бізнес-партнером для своїх
клієнтів у найвідповідальніших проектах, направлених
на створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем
для кращого майбутнього.
Ключові інтереси
Партнерські проєкти, направлені на підтримку компаній та
організацій в сфері сталого управління водними ресурсами та
відходами.

Контакти
Дарія Кравець
Керівник відділу маркетингу та PR
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kravets@everlegal.ua
www.everlegal.ua

ВІДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГІЯ

AB InBev Efes є одним із лідерів українського пивоварного ринку
та спільним підприємством найбільшої у світі пивоварної
компанії Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної
компанії Туреччини Anadolu Efes. На території України компанія
має три броварні: в Чернігові, Миколаєві та Харкові.

Ключові інтереси
Протидія зміні клімату, перехід на енергоресурси з
відновлюваних джерел, зниження викидів парникових газів.

Контакти
Ганна Бедіна
Менеджерка з корпоративної
соціальної відповідальності
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Hanna.bedina@abinbevefes.com
www.abinbevefes.com.ua

KNESS — міжнародна група компаній народжена в Україні,
яка розробляє технології та втілює проєкти відновлюваної
й традиційної енергетики. Працює на ринку з 2009 року. Основні
напрямки діяльності — проєктування та будівництво сонячних,
вітрових електростанцій та розподільчих мереж, сервісне
обслуговування об’єктів енергетики, виробництво комплектуючих
для ВДЕ, електропостачання, розробка та впровадження
інноваційних рішень. Станом на 2020 рік портфель реалізованих
проєктів відновлюваної енергетики складає понад 1,2 ГВт.

Ключові інтереси
Пошук, розробка та впровадження інноваційних рішень в
енергетиці, спрямованих на зменшення викидів СО2.

Контакти
Ганна Козирь
Менеджерка
із внутрішньокорпоративних
комунікацій та КСВ

PR@kness.energy
kness.energy
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EVERLEGAL — це незалежна українська юридична фірма
із секторальним фокусом. Компанія, заснована у 2015 році, сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-15 юридичних фірм України.
EVERLEGAL працює із лідерами індустрій зі світовим ім`ям,
середнім та малим бізнесом, а також із зростаючими стартапами.
Основна місія фірми — бути юридичним бізнес-партнером для своїх
клієнтів у найвідповідальніших проектах, направлених
на створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем
для кращого майбутнього.

Ключові інтереси
Відновлювальна енергетика.

Контакти
Андрій Оленюк
Партнер, керівник практики
енергетики
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olenyuk@everlegal.ua
www.everlegal.ua

ГІДНА ПРАЦЯ
ТА ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM)
сьогодні є провідним світовим постачальником послуг з розробки
програмного забезпечення і цифрових платформ. Використовуючи
свій багаторічний технологічний досвід, EPAM тісно співпрацює
зі своїми клієнтами, створюючи рішення, які перетворюють складні
бізнес-завдання в реальні бізнес-можливості. Команди
професіоналів EPAM працюють із замовниками в більш ніж 35
країнах світу. Входить до списку Forbes «25 найбільш
швидкозростаючих публічних технологічних компаній».
Ключові інтереси
Забезпечення повної та продуктивної зайнятості, а також
її гідної компенсації.
Контакти
Азіза Хамідова
Експертка КСВ-проєктів
ЕРАМ Ukraine
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Aziza_khamidova@epam.com
www.careers.epam.ua

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Підтримання фінансової стабільності для розширення робочих
місць і сталого зростання / впровадження процесів побудованих
на селф-менеджменті, що забезпечує гнучкість
та масштабованість бізнесу, сприяє розвитку громадянського
суспільства в Україні на фундаментальному щоденному рівні /
позитивний вплив на розвиток міст середнього розміру.
Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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Deloitte — глобальна мережа компаній, що надають послуги з
консалтингу й аудиту. Завдяки глобальній мережі, а також
27-річному досвіду роботи в Україні, «Делойт» відкриває клієнтам
можливості світового класу та надає високоякісні послуги,
спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих
рішень щодо економічної діяльності.
Ключові інтереси
Гідна праця та економічне зростання.
Контакти
Катерина Юрченко
Лідерка з корпоративної
відповідальності та сталого
розвитку

kiurchenko@deloitte.ua
www.deloitte.com/ua

SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері
розробки програмного забезпечення та надання консультаційних
послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників
програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та
входить у трійку найбільших ІТ-компаній України. Близько 9 000
співробітників працюють у європейських та американських офісах
компанії, що знаходяться у 12 країнах.
Ключові інтереси
Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній
праці для всіх. Забезпечення гідних умов праці та можливостей
розвитку для всіх, незалежно від статі, віку, соціального статусу,
тощо.
Контакти
Марія Кучеренко
PR & CSR manager
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mkuch@softserveinc.com
www.softserveinc.com

ІННОВАЦІЇ ТА
ІНФРАСТРУКТУРА

Genesis — це майже 2000 осіб в п’яти країнах, які створюють
продукти для 200 мільйонів користувачів на місяць. Genesis —
найбільш навантажена IT-компанія в країні і один з найбільших
партнерів Facebook, Google, Snapchat і Apple з CEE. Це компанія
повного циклу, де немає замовників, ми самі створюємо всі свої
проєкти від ідеї і перших начерків до реалізації та отримання
кращих позицій на ринку або в своїй ніші.
Ключові інтереси
Розвиток продуктового IT в Україні.
Контакти
Анастасія Овчаренко
Employer Brand Manager

anastasia.ovcharenko@gen.tech
www.gen.tech

Infopulse — IT-компанія з 10-ки найбільших в Україні, заснована у
1991 році. Компанія є партнером із digital-трансформацій для
клієнтів з 30 країн світу, серед яких: Bosch, Citrix, Microsoft, SAP,
VEON, Vodafone, Zeppelin Group та багато інших. Спеціалісти в
Україні, Польщі, Болгарії, Німеччині та США надають IT-сервіси
широкого спектру: Digital Innovation, SAP; Microsoft, Cloud, DevOps,
IT Security, Mobile; Web Development та інші.
Ключові інтереси
ІТ-інновації. Project camр — учасники інтернатури працюють над
ІТ-розробками для партнерських НГО.
Контакти
Олена Нескородяна
Head of CSR
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oneskorodjana@gmail.com
www.infopulse.com

Innovecs — міжнародна IT-компанія з цифрової трансформації
бізнесу з офісами в Україні, США, Великій Британії, Австралії
та Ізраїлі.
Ключові інтереси
IT-інновації.
Контакти
Ольга Бойко
Head of PR & Communications

prmedia@innovecs.com
www.innovecs.com

Асоціація «IT Ukraine» — це найбільше професійне об’єднання
українських сервісних та продуктових компаній. Місія асоціації
— забезпечити сприятливі умови для сталого розвитку сфери
інформаційних технологій в країні. Представляємо інтереси 50
000+ ІТ-спеціалістів.
Ключові інтереси
Створення освітньої Slack-платформи ITU&МОН, що дозволить
IT-компаніям бути в курсі освітніх проєктів Міністерства та швидко
реагувати на них, а також долучитись до них організаційно /
консультаційно / матеріально.
Контакти
Вікторія Федоренко
Head of education and customer
experience development

fedorenko@itukraine.org.ua
www.itukraine.org.ua
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lifecell — український діджитал-оператор, що розвиває цифрові
сервіси на базі швидкісного мобільного інтернету для всіх
категорій користувачів незалежно від віку чи знань технологій.
Компанія реалізовує низку проєктів у сфері «розумного міста»,
покращення безпеки громадян та запуску мереж IoT.
Ключові інтереси
IT- та телеком-інновації, покращення рівня життя в містах
та підвищення рівня безпеки громадян завдяки інноваційним
технологіям та smart-рішенням.
Контакти
Тетяна Бакун
Спеціалістка зі зв'язків
із громадськістю

tetyana.bakun@lifecell.com.ua
www.lifecell.ua

N-iX — це українська компанія, що надає послуги з розробки
програмного забезпечення. У розробницьких центрах N-iX в
Україні, Польщі та Білорусі працює 1 200 експертів. З 2002 року
компанія вибудувала стратегічні партнерські відносини з світовими
лідерами індустрій — Lebara, Currencycloud, FlukeCorporation, Gogo,
TuneIn, Travelport, декількома компаніями із списку Fortune 500 та з
понад сотнею інших середніх та великих бізнесів. N-iX розробляє
рішення для компаній у сферах фінансів, телекомунікацій, ритейлу,
гостинності, медицини, а також автомобільній та інших індустріях.
Ключові інтереси
Відкриття інноваційних лабораторій при університетах.
Контакти
Святослав Кавецький
Director of Industry Affairs
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skavetskyi@n-ix.com
www.n-ix.com

Netpeak Group — група ІТ-компаній з єдиними цінностями
і місією «перейти з третього світу в перший, не змінюючи свого
географічного розташування».
Ключові інтереси
IT-інновації.
Контакти
Сергій Лукач
Керівник «Мой город»

s.lukachko@mg.od.ua
www.netpeak.group

Sigma Software — частина Sigma Group, однієї з найбільших
скандинавських ІТ-корпорацій. Вже 18 років надають послуги
з ІТ-консалтингу клієнтам у всьому світі — від Австралії
до Західного узбережжя США. Компанія розробляє круті
рішення для клієнтів у сферах телекомунікацій, реклами, авіації,
автомобільній індустрії, ігор, фінансів та інших. Sigma Software
налічує більше 3 700 спеціалістів у 12 країнах і понад 1 300
в Україні.
Ключові інтереси
Розвиток ІТ-освіти для школярів та студентів, співпраця з вишами,
спільні курси та освітні програми, інтернатури та стажування
в компанії, стипендії, тощо.
Контакти
Віра Солдатова
Head of PR

vera.soldatova@sigma.software
www.sigma.software
career.sigma.software
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Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Забезпечення безперервного розвитку, підвищення якості
послуг і принципів організації, здатної до покращення /
розвиток у технологічній галузі, яка швидко набирає обертів /
прагнення стати одним з провідних учасників ВВП України.

Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy
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Andreas@beetroot.se
beetroot.co

EVERLEGAL — це незалежна українська юридична фірма
із секторальним фокусом. Компанія, заснована у 2015 році, сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-15 юридичних фірм України.
EVERLEGAL працює із лідерами індустрій зі світовим ім`ям,
середнім та малим бізнесом, а також із зростаючими стартапами.
Основна місія фірми — бути юридичним бізнес-партнером для своїх
клієнтів у найвідповідальніших проектах, направлених
на створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем
для кращого майбутнього.

Ключові інтереси
Інновації та технології. Партнерські проєкти, спрямовані
на розвиток сектору інновацій та технологій в Україні.

Контакти
Олександр Ружицький
Партнер

ruzhytskyi@everlegal.ua
www.everlegal.ua
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N-iX — це одна з найдинамічніших IT компаній Європи та один
з найкращих IT роботодавців України, згідно з Forbes та DOU.
Клієнти N-iX — це лідери світових ринків та Fortune 500
компанії. N-iX розробляє рішення у сферах фінансів,
промислового виробництва, телекомунікацій, логістики, а також
ритейлу та ін. Компанія є сертифікованим партнером AWS, GCP,
Microsoft, OpenText, SAP. В N-iX працює більше 1,500 експертів
з України та інших локацій по всьому світу.
Ключові інтереси
Відкриття інноваційних лабораторій при університетах.
Контакти
Святослав Кавецький
Director of Industry Affairs
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skavetskyi@n-ix.com
www.n-ix.com

ДТЕК — лідер і найбільший приватний інвестор енергетичної
галузі України. Підприємства ДТЕК видобувають вугілля
і природний газ, виробляють електроенергію на сонячних,
вітрових і теплових електростанціях, здійснюють трейдинг
енергоресурсами на українському і зарубіжних ринках,
розподіляють і поставляють електроенергію споживачам, надають
клієнтам послуги з енергоефективності та розвивають мережу
швидкісних зарядних станцій.
У Новій стратегії 2030 ДТЕК зобов'язався трансформувати бізнес
в більш екологічний, ефективний і технологічний, керуючись
принципами ESG. Стратегічна мета – досягти вуглецевої
нейтральності до 2040 року. Для цього створена краща
експертиза в галузі, щоб впроваджувати інновації та нові
технології, створювати нові напрямки бізнесу і реалізувати
масштабну програму цифрової трансформації.

Ключові інтереси
ДТЕК реалізує програми соціального партнерства з метою
забезпечення сталого розвитку. Програми мають п’ять основних
напрямів: енергоефективність у комунальному секторі, охорона
здоров’я, розвиток соціально значущої інфраструктури,
підтримка бізнес-середовища та підвищення активності громад.

Контакти
Олена Бажановська
Менеджерка департаменту
з регіональної політики

bazhanovskaOV@dtek.com
www.dtek.com
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ЗМЕНШЕННЯ
НЕРІВНОСТІ

«Ашан Рітейл» — міжнародна компанія роздрібної торгівлі,
присутня в Україні з 2008 року. Зараз компанія —
мультиформатний рітейлер: 6 000 співробітників, 27 магазинів
у 9 містах, а також електронна комерція по всій Україні.
Ключові інтереси
Рівність та різноманітність на робочому місці.
Контакти
Злата Костюк
Фахівчиня з КСВ

zkostiouk@auchan.ua
brand.auchan.ua

Європейська Бізнес Асоціація була заснована в 1999 році
за підтримки Європейської Комісії в Україні. З того часу комапанія
виросла до найбільш впливового та найчисельнішого об’єднання
бізнесу в Україні. ЄБА працює для того, аби дати компаніям
можливість спільними зусиллями вирішити важливі
для інвестиційного клімату України питання та покращити його
на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому.
Об’єднуючи більш ніж 1000 компаній, Європейська Бізнес
Асоціація є однією з наймасштабніших спільнот бізнесу,
які працюють на українському ринку.
Ключові інтереси
HR-зустрічі для вивчення політик різноманіття. Організація
круглих столів та заходів з партнерами ЕВА. Складання каталогу
кращих практик та обмін досвідом.
Контакти
Валерія Кудлатова
HR та CSR координатор

Valeriia.Kudlatova@eba.com.ua
www.eba.com.ua
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Sigma Software — частина Sigma Group, однієї з найбільших
скандинавських ІТ-корпорацій. Вже 18 років надають послуги
з ІТ-консалтингу клієнтам у всьому світі — від Австралії
до Західного узбережжя США. Компанія розробляє круті
рішення для клієнтів у сферах телекомунікацій, реклами, авіації,
автомобільній індустрії, ігор, фінансів та інших. Sigma Software
налічує більше 3 700 спеціалістів у 12 країнах і понад 1 300
в Україні.
Ключові інтереси
Рівність та різноманітність на робочому місці, промо позиції
компанії на спеціалістів, вимірювання та відстеження поточної
ситуації, реагування на будь-які кейси виникнення нерівних
можливостей.
Контакти
Віра Солдатова
Head of PR

vera.soldatova@sigma.software
www.sigma.software
career.sigma.software

TECHIIA — міжнародна диверсифікована холдингова компанія,
заснована справжніми лідерами. Складна екосистема бізнесу
дозволяє органічно зростати у багатьох технологічних напрямках:
від кіберспорту і ІТ-продуктів, до ІТ-сервісу та венчурної студії, від
продажу та дистрибуції кіберспортивного мерчу і аксесуарів до
будівництва інфраструктурних об'єктів. Компанія веде бізнес легко
і професійно. Жодних обмежень для амбітних бізнес-ідей та цілей.
Ключові інтереси
Проєкти, що спрямовані на онкохворих, ВІЛ-інфікованих.
Забезпечення дитячих лікарень сучасним обладнанням.
Контакти
Маріанна Коніна
Chief Public Engagement Oﬃcer
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marianna@techiia.com
www.techiia.com/ua

dentsu Ukraine — комунікаційна група №1 в Україні, лідер у всіх
медіадисциплінах. За даними Всеукраїнської рекламної коаліції,
сумарні обороти агентств dentsu Ukraine найбільші в Україні
протягом п’яти років. Група представляє інтереси одного з
найбільших світових рекламних холдингів dentsu.
Ключові інтереси
Програма стажування та працевлаштування для глухих та
слабочуючих людей в рекламній та ІТ-сферах.
Контакти
Тетяна Юрченко
PR-директорка

tetiana.yurchenko@dentsu.com.ua
www.dentsu.com.ua

Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM)
сьогодні є провідним світовим постачальником послуг з розробки
програмного забезпечення і цифрових платформ. Використовуючи
свій багаторічний технологічний досвід, EPAM тісно співпрацює
зі своїми клієнтами, створюючи рішення, які перетворюють складні
бізнес-завдання в реальні бізнес-можливості. Команди
професіоналів EPAM працюють із замовниками в більш ніж 35
країнах світу. Входить до списку Forbes «25 найбільш
швидкозростаючих публічних технологічних компаній».
Ключові інтереси
Проведення аудиту з рівних можливостей та різноманіття,
моніторинг рівності в сферах рекрутингу, компенсації, кар’єрного
зростання; проведення тематичних заходів з популяризацією теми
різноманіття, підтримка вразливих груп населення.
Контакти
Азіза Хамідова
Експертка КСВ-проєктів
ЕРАМ Ukraine

Aziza_khamidova@epam.com
www.careers.epam.ua
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ELEKS — інженерна інноваційна компанія, яка надає послуги
з розробки комплексних програмних продуктів. Майже 30 років
працює партнером з інноваційних програм у компаніях
із Fortune 500, великими підприємствами та технологічними
лідерами. Команда із 1 600+ професіоналів пропонує повний
спектр ІТ-послуг. Програмні продукти, які створює компанія,
допомагають провідним світовим брендам трансформувати
свій бізнес, збільшувати доходи та економити час на розробку
та експлуатаційні витрати. Компанія займається розвитком
ІТ-освіти для школярів та студентів, співпрацює з ВНЗ, реалізує
спільні курси та освітні програми, інтернатури та стажування
в компанії, стипендії, підтримує ініціативи «Дівчата STEM».
Ключові інтереси
Впровадження рівних умов та можливостей на робочому
місці,моніторинг рівності в сферах рекрутингу, компенсації,
кар’єрного зростання; підтримка вразливих груп населення.
Контакти
Катерина Андрущенко
Head of Employee Relations

90

k.andrushchenko@eleks.com
www.eleks.com

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Дотримання принципів не ієрархічної організації, що створює
більше можливостей для професійного зростання, більш
відкритого спілкування на всіх рівнях і формування культури /
забезпечення різноманітності та інклюзії, активне просування
цих принципів у суспільстві / впровадження цінностей
і організаційної культури на ранніх етапах співпраці
з консультантами, під час зовнішньої та внутрішньої комунікації /
забезпечення стандартизованого процесу найму, який запобігає
можливості неявного чи явного упередження під час рекрутингу
та дискримінаційних дій.

Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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appﬂame — українська продуктова IT-компанія, що розвиває власні
продукти в ніші social discovery/social network. Продукти компанії
працюють на Tier-1 ринках, таких як США, Великобританія, Канада
й Австралія. Найбільші переваги appﬂame — швидкість, з якою ідеї
втілюються в продукт, відсутність бюрократії, орієнтація
на результат. Компанія дуже пишається, що змогла налагодити
партнерство зі Snapchat, Apple, Facebook та Google. Але найбільше
appﬂame пишається своєю командою.
Ключові інтереси
Рівність та різноманітність на робочому місці.
Контакти
Анна Соколова
HRD appﬂame
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anna.sokolova@appﬂame.com
www.appﬂame.com

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

«АСТАРТА» — вертикально-інтегрований агропромисловий
холдинг, що працює у сфері цукрового та сільськогосподарського
виробництва. Компанія є лідером у виробництві цукру, молока,
соєвого шроту та біогазу в Україні. Агропромхолдинг веде свій
бізнес у восьми областях та 365 населених пунктах України.
В компанії працює більше 9 000 осіб.
Ключові інтереси
Впровадження проєктів для розвитку сільських територій, їх
економічної привабливості.
Контакти
Лілія Марачканець
Керівниця відділу комунікацій
та корпоративного партнерства

Lillia.marachkanets@astarta.ua
www.astartaholding.com

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» — національний
перевізник вантажів та пасажирів. Компанія забезпечує близько
80% вантажних і 50% пасажирських перевезень, які
здійснюються усіма видами транспорту. Укрзалізниця —
найбільший український роботодавець, що об’єднує понад 260
тисяч осіб.
Ключові інтереси
Урбаністика / міста / інфраструктура.
Контакти
Ігор Котелянець
Директор Департаменту
сталого розвитку та внутрішніх
комунікацій
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kotelianets.i@uz.gov.ua
www.uz.gov.ua

Intellias — одна з найбільших українських ІТ-компаній, яка
об’єднує понад 2000 спеціалістів. Компанія забезпечує повний
цикл реалізації ІТ-продуктів та фокусується на галузях, де має
потужну експертизу — автомобільна індустрія, фінансовий
сектор, телеком тощо. Розробками Intellias користуються понад
два млрд людей у всьому світі.
Ключові інтереси
Екомобільність, розумні міста (Smart City) та розвиток велокультури.
Контакти
Олександра Чучко
CSR Specialist

oleksandra.chuchko@intellias.com
www.intellias.ua

Netpeak Group — група ІТ-компаній з єдиними цінностями
і місією «перейти з третього світу в перший, не змінюючи свого
географічного розташування».
Ключові інтереси
IT-інновації.
Контакти
Сергій Лукач
Керівник «Мой город»

s.lukachko@mg.od.ua
www.netpeak.group
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ГРУПА

Група «Нафтогаз» — це найбільша в Україні група компаній
паливно-енергетичного комплексу, що стоїть на захисті
енергонезалежності країни та слугує опорою для державного
бюджету. АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз
є найбільшою газовидобувною компанією у Центральній і Східній
Європі. В Україні це великий гравець, що видобуває 73%
природного газу та спеціалізується на виробництві газового
конденсату.
Ключові інтереси
Партнерство у реалізації масштабних проєктів на місцях,
для покращення благоустрою громад, забезпечення освітленням
та водопостачанням, відновлення культурно-дозвіллєвих
осередків, наприклад будинків культури, а саме створення
на їх базі дозвіллєвих центрів та інше.
Контакти
Віталій Чудак
Начальник Департаменту
регіонального розвитку
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vitalii.chudak@ugv.com.ua
www.ugv.com.ua
www.csr.ugv.com.ua

ELEKS — інженерна інноваційна компанія, яка надає послуги
з розробки комплексних програмних продуктів. Майже 30 років
працює партнером з інноваційних програм у компаніях
із Fortune 500, великими підприємствами та технологічними
лідерами. Команда із 1 600+ професіоналів пропонує повний
спектр ІТ-послуг. Програмні продукти, які створює компанія,
допомагають провідним світовим брендам трансформувати
свій бізнес, збільшувати доходи та економити час на розробку
та експлуатаційні витрати. Компанія займається розвитком
ІТ-освіти для школярів та студентів, співпрацює з ВНЗ, реалізує
спільні курси та освітні програми, інтернатури та стажування
в компанії, стипендії, підтримує ініціативи «Дівчата STEM».
Ключові інтереси
Підтримка територіальних громад, культурних проєктів, розвиток
інфраструктури міст.
Контакти
Катерина Андрущенко
Head of Employee Relations

k.andrushchenko@eleks.com
www.eleks.com
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EVERLEGAL — це незалежна українська юридична фірма
із секторальним фокусом. Компанія, заснована у 2015 році, сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-15 юридичних фірм України.
EVERLEGAL працює із лідерами індустрій зі світовим ім`ям,
середнім та малим бізнесом, а також із зростаючими стартапами.
Основна місія фірми — бути юридичним бізнес-партнером для своїх
клієнтів у найвідповідальніших проектах, направлених
на створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем
для кращого майбутнього.

Ключові інтереси
Партнерські проєкти, направлені на сталий розвиток міст
та спільнот.

Контакти
Дарія Кравець
Керівник відділу маркетингу та PR
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kravets@everlegal.ua
www.everlegal.ua

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ

«Ашан Рітейл» — міжнародна компанія роздрібної торгівлі,
присутня в Україні з 2008 року. Зараз компанія —
мультиформатний рітейлер: 6 000 співробітників, 27 магазинів
у 9 містах, а також електронна комерція по всій Україні.
Ключові інтереси
Відповідальне споживання, відповідальне пакування, відповідальне
сортування відходів та відповідальне споживання ресурсів.
Контакти
Злата Костюк
Фахівчиня з КСВ

zkostiouk@auchan.ua
brand.auchan.ua

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на український ринок
у 2003 році. Наразі компанія керує 23 класичними центрами
оптової торгівлі METRO Cash&Carry та трьома магазинами
оптової торгівлі «Бери Вези» у Тернополі, Луцьку та Чернігові.
За 16 років діяльності в Україні METRO Cash&Carry інвестувала
в національну економіку понад 600 млн євро.
Ключові інтереси
Проєкти в сфері екології та відповідального споживання,
роздільний збір відходів, переробка сміття.
Контакти
Христина Генсіровська
Провідна спеціалістка
з корпоративних комунікацій
та проєктів КСВ
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k.gensirovska@metro.ua
www.metro.ua

«Нова Пошта» — лідер логістичного ринку, який забезпечує
легку доставку кожному клієнту — до відділення, поштомату,
за адресою — і дозволяє тисячам підприємців створювати
і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.
Ключові інтереси
Зменшення викидів СО2 та впровадження процесів переробки
та повторного використання сировини у діяльності компанії.
Контакти
Лілія Загребельна
Директорка дирекції іміджевих
та соціальних проєктів

zagrebelna.l@novaposhta.ua
www.novaposhta.ua

AB InBev Efes є одним із лідерів українського пивоварного ринку
та спільним підприємством найбільшої у світі пивоварної
компанії Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної
компанії Туреччини Anadolu Efes. На території України компанія
має три броварні: в Чернігові, Миколаєві та Харкові.
Ключові інтереси
Формування і просування культури відповідального споживання
алкоголю, скорочення випадків надмірного споживання
алкоголю, підвищення рівня знань про вплив алкоголю
на організм, розміщення на етикетках розширеної інформації
про продукцію, збільшення кількості безалкогольних
та слабоалкогольних напоїв.
Контакти
Ганна Бедіна
Менеджерка з корпоративної
соціальної відповідальності

Hanna.bedina@abinbevefes.com
www.abinbevefes.com.ua
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KNESS — міжнародна група компаній народжена в Україні,
яка розробляє технології та втілює проєкти відновлюваної
й традиційної енергетики. Працює на ринку з 2009 року. Основні
напрямки діяльності — проєктування та будівництво сонячних,
вітрових електростанцій та розподільчих мереж, сервісне
обслуговування об’єктів енергетики, виробництво комплектуючих
для ВДЕ, електропостачання, розробка та впровадження
інноваційних рішень. Станом на 2020 рік портфель реалізованих
проєктів відновлюваної енергетики складає понад 1,2 ГВт.
Ключові інтереси
«Зелений офіс», просвітницькі проєкти для співробітників,
еко-волонтерство. Підтримка та участь в ініціативах, спрямованих
на захист довкілля.
Контакти
Ганна Козирь
Менеджерка
із внутрішньокорпоративних
комунікацій та КСВ
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PR@kness.energy
kness.energy

БОРОТЬБА ЗІ
ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

ELEKS — інженерна інноваційна компанія, яка надає послуги
з розробки комплексних програмних продуктів. Майже 30 років
працює партнером з інноваційних програм у компаніях
із Fortune 500, великими підприємствами та технологічними
лідерами. Команда із 1 600+ професіоналів пропонує повний
спектр ІТ-послуг. Програмні продукти, які створює компанія,
допомагають провідним світовим брендам трансформувати
свій бізнес, збільшувати доходи та економити час на розробку
та експлуатаційні витрати. Компанія займається розвитком
ІТ-освіти для школярів та студентів, співпрацює з ВНЗ, реалізує
спільні курси та освітні програми, інтернатури та стажування
в компанії, стипендії, підтримує ініціативи «Дівчата STEM».
Ключові інтереси
Екосвідомість. Сортування відходів та збір батарейок
для вторинної переробки. Проведення інформаційних кампаній
щодо економії ресурсів.
Контакти
Катерина Андрущенко
Head of Employee Relations

k.andrushchenko@eleks.com
www.eleks.com

Innovecs — міжнародна IT-компанія з цифрової трансформації
бізнесу з офісами в Україні, США, Великій Британії, Австралії
та Ізраїлі.
Ключові інтереси
Екосвідомість.
Контакти
Ольга Бойко
Head of PR & Communications
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prmedia@innovecs.com
www.innovecs.com

Європейська Бізнес Асоціація була заснована в 1999 році
за підтримки Європейської Комісії в Україні. З того часу комапанія
виросла до найбільш впливового та найчисельнішого об’єднання
бізнесу в Україні. ЄБА працює для того, аби дати компаніям
можливість спільними зусиллями вирішити важливі
для інвестиційного клімату України питання та покращити його
на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому.
Об’єднуючи більш ніж 1000 компаній, Європейська Бізнес
Асоціація є однією з наймасштабніших спільнот бізнесу,
які працюють на українському ринку.
Ключові інтереси
Розробка законодавчих ініціатив. Участь у профільних комітетах
Верховної Ради. Співпраця з профільними міністерствами.
Організація освітніх програм.
Контакти
Валерія Кудлатова
HR та CSR координатор

Valeriia.Kudlatova@eba.com.ua
www.eba.com.ua

Netpeak Group — група ІТ-компаній з єдиними цінностями
і місією «перейти з третього світу в перший, не змінюючи свого
географічного розташування».
Ключові інтереси
Екосвідомість.
Контакти
Сергій Лукач
Керівник «Мой город»

s.lukachko@mg.od.ua
www.netpeak.group
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Nestle — одна з найбільших компаній світу з виробництва продуктів
харчування та напоїв. Компанія працює у 187 країнах світу.
В Україні Nestle працює вже 25 років. Команда в Україні та Молдові
налічує близько 5 500 співробітників. Компанія має три фабрики
в Україні, де виготовляють продукцію під місцевими брендами
«Світоч», «Торчин», «Мівіна» і не лише, а також розвиває такі
міжнародні бренди, як NESCAFE, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та інші.
Ключові інтереси
Боротьба зі зміною клімату — розвиток інфраструктури збору
та переробки відходів. Формування стійких навичок поводження
з відходами у громадян.
Контакти
Юлія Шевченко
Creating Shared Values Manager

yuliia.shevchenko@ua.nestle.com
www.nestle.com

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України.
До складу 1+1 media входять 7 власних телеканалів: «1+1», «2+2»,
«ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН», «Бігуді»
та 2 партнерські: «Kvartal TV» та «Paramount Comedy», новинні
ресурси ТСН.ua, Главред, Інформаційне агентство «УНІАН»,
власні продакшн-підрозділи, партнерські платформи Київстар ТБ,
Viasat та власна платформа 1+1 video, а також освітній проєкт 1+1
media school.
Ключові інтереси
Екосвідомість.
Контакти
Аліна Марценюк
Керівниця групи з корпоративної
соціальної відповідальності
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a.martsenyk@1plus1.tv
www.media.1plus1.ua/ua/media

«Дарниця» — національний лідер із виробництва та фізичних
продажів генеричних лікарських засобів. EU GMP сертифіковане
виробництво. Портфоліо включає 280 найменувань препаратів,
представлені на ринках 16 країн. Стратегічний фокус — цифрові
інновації, міжнародний бренд і лідерство в генеричному сегменті.
Ключові інтереси
Зменшення використання ресурсів у виробничому циклі,
скорочення викидів, роздільний збір відходів, передача
їх на переробку та утилізацію.
Контакти
Оксана Пирожок
Керівниця відділу зв'язків
із громадськістю

o.pyrozhok@darnitsa.ua
www.darnitsa.ua

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних
пивоварних груп у світі з великим портфелем брендів пива
та інших напоїв. З моменту заснування в 1847 році, група стабільно
працює і здійснює позитивний внесок у розвиток суспільства
на всіх своїх ринках. Carlsberg Group — один із найбільших
данських інвесторів на території України. До складу Carlsberg
Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.
Ключові інтереси
Заходи на зменшення викидів вуглецю: проєкти на виробництві,
використання більш екологічної упаковки та інші. Проєкти,
направлені на зменшення забруднюючих викидів.
Контакти
Олена Басько
Провідна фахівчиня
з корпоративних питань

elena.basko@carlsberg.ua
carlsbergukraine.com
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EVERLEGAL — це незалежна українська юридична фірма
із секторальним фокусом. Компанія, заснована у 2015 році, сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-15 юридичних фірм України.
EVERLEGAL працює із лідерами індустрій зі світовим ім`ям,
середнім та малим бізнесом, а також із зростаючими стартапами.
Основна місія фірми — бути юридичним бізнес-партнером для своїх
клієнтів у найвідповідальніших проектах, направлених
на створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем
для кращого майбутнього.

Ключові інтереси
Розробка законодавчих ініціатив. Проєкти, направлені на
боротьбу зі зміною клімату. Екосвідомість.

Контакти
Дарія Кравець
Керівник відділу маркетингу та PR
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kravets@everlegal.ua
www.everlegal.ua

Beetroot — затишна шведсько-українська IT-компанія. 590+
спеціалістів у восьми містах України і Швеції. Компанія
займається розробкою під ключ, створює виділені команди
для клієнтів з різних куточків світу. Зараз Beetroot у десятці
найкращих IT-компаній України за рейтингом DOU. А до 2030-го
планує стати компанією з найбільш позитивним суспільним
впливом. Тому Beetroot розвиває IT у малих і середніх містах,
взрощує технічні спільноти, популяризує тему ментального
здоров’я на роботі, допомагає різним соціальним і екологічним
ініціативам.
Ключові інтереси
Фокус на секторі GreenTech як одній з основних цільових
галузей / дотримання принципів «CO2-нейтральної» компанії /
підтримка глобальних екологічних рухів і підвищення рівня
обізнаності щодо екологічних проблем в Україні / сортування
відходів у всіх українських містах, незважаючи навіть
на відсутність державної інфраструктури для правильної
утилізації / відмова від одноразового пластику і мінімізації
використання паперу, надаючи перевагу електронним
документам / ефективне використання електроенергії,
відповідального споживання / дотримання сталого підходу
до подарунків та товарів, обираючи продукцію від місцевих
виробників / організація «зелених» заходів.
Контакти
Андреас Флодстром
Співзасновник Beetroot
та Beetroot Academy

Andreas@beetroot.se
beetroot.co
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ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СУШІ

Diya — український провайдер сервісних послуг з цілодобової
підтримки корпоративних ІТ-систем для компаній у всьому світі.
Компанія заснована в 2018 році, має статус партнера Microsoft,
Intercom, Digital Ocean, Cloudtalk, NinjaRMM.
Ключові інтереси
Підтримка безпритульних тварин: участь у побудові притулків,
організації збору коштів та харчування.
Контакти
Анатолій Добринський
Засновник

anatoliy.dobrynskyy@diya.pro
www.diya.pro
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ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ

Deloitte — глобальна мережа компаній, що надають послуги з
консалтингу й аудиту. Завдяки глобальній мережі, а також
27-річному досвіду роботи в Україні, «Делойт» відкриває клієнтам
можливості світового класу та надає високоякісні послуги,
спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих
рішень щодо економічної діяльності.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.
Контакти
Катерина Юрченко
Лідерка з корпоративної
відповідальності та сталого
розвитку

kiurchenko@deloitte.ua
www.deloitte.com/ua

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України.
До складу 1+1 media входять 7 власних телеканалів: «1+1», «2+2»,
«ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН», «Бігуді»
та 2 партнерські: «Kvartal TV» та «Paramount Comedy», новинні
ресурси ТСН.ua, Главред, Інформаційне агентство «УНІАН»,
власні продакшн-підрозділи, партнерські платформи Київстар ТБ,
Viasat та власна платформа 1+1 video, а також освітній проєкт 1+1
media school.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.
Контакти
Аліна Марценюк
Керівниця групи з корпоративної
соціальної відповідальності

a.martsenyk@1plus1.tv
www.media.1plus1.ua/ua/media
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Аpple Consulting® — консалтингова компанія-лідер, яка надає
повний спектр професійних послуг для посилення ринкових
позицій і підвищення ефективності бізнесу в розробці
і впровадженні вирішального конкурентної переваги.
Результатом спільної роботи з Аpple Сonsulting® є виключно
досягнення більш високого ROI, ROA, EBITDA бізнесу і ринкової
капіталізації клієнтської компанії.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство для розвитку малого та середнього
бізнесу.
Контакти
Julia Plieva
Managing Partner, CEO

j_plieva@applecons.com.ua
www.applecons.com.ua

Asters є найбільшою за кількістю юристів українською
юридичною фірмою з офісами у Києві, Вашингтоні, Брюсселі
та Лондоні. З 1995 року фірма надає послуги великим
міжнародним організаціям, державним агентствам і ключовим
транснаціональним та українським компаніям, що працюють
у різних галузях бізнесу.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.
Контакти
Олег Киричук
PR Coordinator

114

oleg.kirichuk@asterslaw.com
www.asterslaw.com

ELEKS — інженерна інноваційна компанія, яка надає послуги
з розробки комплексних програмних продуктів. Майже 30 років
працює партнером з інноваційних програм у компаніях
із Fortune 500, великими підприємствами та технологічними
лідерами. Команда із 1 600+ професіоналів пропонує повний
спектр ІТ-послуг. Програмні продукти, які створює компанія,
допомагають провідним світовим брендам трансформувати
свій бізнес, збільшувати доходи та економити час на розробку
та експлуатаційні витрати. Компанія займається розвитком
ІТ-освіти для школярів та студентів, співпрацює з ВНЗ, реалізує
спільні курси та освітні програми, інтернатури та стажування
в компанії, стипендії, підтримує ініціативи «Дівчата STEM».
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство. Проведення лекцій, курсів,
вебінарів. Менторство в межах співпраці з ВНЗ України.
Контакти
Катерина Андрущенко
Head of Employee Relations

k.andrushchenko@eleks.com
www.eleks.com

Diya — український провайдер сервісних послуг з цілодобової
підтримки корпоративних ІТ-систем для компаній у всьому світі.
Компанія заснована в 2018 році, має статус партнера Microsoft,
Intercom, Digital Ocean, Cloudtalk, NinjaRMM.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство, допомога благодійним організаціям у
налаштуванні та підтримці роботи ІТ-інфраструктури: робочих
станцій, серверів, сайтів, корпоративних систем .
Контакти
Анатолій Добринський
Засновник

anatoliy.dobrynskyy@diya.pro
www.diya.pro
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Computools — компанія з повним спектром програмного
забезпечення, яка розробляє рішення, щоб допомогти
підприємствам задовольнити потреби завтрашнього дня.
Клієнти представляють широкий спектр галузей, включаючи
роздрібну торгівлю, фінанси, охорону здоров'я, побутове
обслуговування тощо.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.
Контакти
info@computools.com

www.computools.com

Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM)
сьогодні є провідним світовим постачальником послуг з розробки
програмного забезпечення і цифрових платформ. Використовуючи
свій багаторічний технологічний досвід, EPAM тісно співпрацює
зі своїми клієнтами, створюючи рішення, які перетворюють складні
бізнес-завдання в реальні бізнес-можливості. Команди
професіоналів EPAM працюють із замовниками в більш ніж 35
країнах світу. Входить до списку Forbes «25 найбільш
швидкозростаючих публічних технологічних компаній».
Ключові інтереси
Менторство для допомоги у навчанні людям з інвалідністю, людям
з економічно-депресивних регіонів, знайомство дітей з основами
програмування, профорієнтаційні лекції для підлітків, розробка
та підтримка сайтів декількох ГО.
Контакти
Азіза Хамідова
Експертка КСВ-проєктів
ЕРАМ Ukraine
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Aziza_khamidova@epam.com
www.careers.epam.ua

EVERLEGAL — незалежна українська юридична фірма, що
підтримує глобальні цілі сталого розвитку, «зелені» ініціативи та
здоровий спосіб життя. Компанія заснована у 2015 році, сьогодні
налічує близько 50 юристів та входить в ТОП-15 провідних
юридичних компаній України.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.
Контакти
Олександр Ружицький
Партнер EVERLEGAL

ruzhytskyi@everlegal.ua
www.everlegal.ua

Genesis — це понад 1 500 осіб в п’яти країнах, які створюють
продукти для 200 мільйонів користувачів на місяць. Genesis —
найбільш навантажена IT-компанія в країні і один з найбільших
партнерів Facebook, Google, Snapchat і Apple з CEE. Це компанія
повного циклу, де немає замовників, ми самі створюємо всі свої
проєкти від ідеї і перших начерків до реалізації та отримання
кращих позицій на ринку або в своїй ніші.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство. Розвиток підприємництва.
Контакти
Анастасія Овчаренко
Employer Brand Manager

anastasia.ovcharenko@gen.tech
www.gen.tech
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Glagos — українське адвокатське об’єднання з офісом у Києві,
що спеціалізується на супроводженні судових спорів. Входить
до ТОП-25 українських юридичних фірм, що займаються
судовою практикою.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.
Контакти
Дмитро Шаповал
Керуючий партнер

d.shapoval@glagos.ua
glagos.ua

lifecell — український діджитал-оператор, що розвиває цифрові
сервіси на базі швидкісного мобільного інтернету для всіх
категорій користувачів незалежно від віку чи знань технологій.
Компанія реалізовує низку проєктів у сфері «розумного міста»,
покращення безпеки громадян та запуску мереж IoT.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство, програми з підвищення
кваліфікації викладачів, менторства та стажування студентів.

Контакти
Тетяна Бакун
Спеціалістка зі зв'язків
із громадськістю
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tetyana.bakun@lifecell.com.ua
www.lifecell.ua

Netpeak Group — група ІТ-компаній з єдиними цінностями
і місією «перейти з третього світу в перший, не змінюючи свого
географічного розташування».
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.
Контакти
Сергій Лукач
Керівник «Мой город»

s.lukachko@mg.od.ua
www.netpeak.group

SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері
розробки програмного забезпечення та надання консультаційних
послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників
програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та
входить у трійку найбільших ІТ-компаній України. Близько 9 000
співробітників працюють у європейських та американських офісах
компанії, що знаходяться у 12 країнах.
Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство. Pro bono допомога з розробки
цифрових рішень.
Контакти
Марія Кучеренко
PR & CSR manager

mkuch@softserveinc.com
www.softserveinc.com

119

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — банк для світу,
що змінюється. Прагне зробити фінансове життя клієнтів
успішним, безпечним і простим. UKRSIBBANK працює на ринку
України з 1990 року. Банк пропонує своїм клієнтам якісне
фінансове обслуговування у найкращих європейських
фінансових традиціях. 60% акцій банку належать одній
з найбільших у світі фінансових груп — BNP Paribas, 40% — ЄБРР.

Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.

Контакти
Яніна Ольховська
Head of Communication,
CSR&Engagement
at UKRSIBBANK BNP Paribas
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yanina.olkhovska@ukrsibbank.com
my.ukrsibbank.com

EVERLEGAL — це незалежна українська юридична фірма
із секторальним фокусом. Компанія, заснована у 2015 році, сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-15 юридичних фірм України.
EVERLEGAL працює із лідерами індустрій зі світовим ім`ям,
середнім та малим бізнесом, а також із зростаючими стартапами.
Основна місія фірми — бути юридичним бізнес-партнером для своїх
клієнтів у найвідповідальніших проектах, направлених
на створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем
для кращого майбутнього.

Ключові інтереси
Інтелектуальне волонтерство.

Контакти
Дарія Кравець
Керівник відділу маркетингу та PR

kravets@everlegal.ua
www.everlegal.ua
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ДТЕК — лідер і найбільший приватний інвестор енергетичної
галузі України. Підприємства ДТЕК видобувають вугілля
і природний газ, виробляють електроенергію на сонячних,
вітрових і теплових електростанціях, здійснюють трейдинг
енергоресурсами на українському і зарубіжних ринках,
розподіляють і поставляють електроенергію споживачам, надають
клієнтам послуги з енергоефективності та розвивають мережу
швидкісних зарядних станцій.
У Новій стратегії 2030 ДТЕК зобов'язався трансформувати бізнес
в більш екологічний, ефективний і технологічний, керуючись
принципами ESG. Стратегічна мета – досягти вуглецевої
нейтральності до 2040 року. Для цього створена краща
експертиза в галузі, щоб впроваджувати інновації та нові
технології, створювати нові напрямки бізнесу і реалізувати
масштабну програму цифрової трансформації.
Ключові інтереси
Група ДТЕК розвиває партнерські відносини з міжнародними
організаціями-донорами, державними фондами для реалізації
спільних проєктів сталого розвитку на територіях діяльності.
ДТЕК також є членом Глобального договору ООН з 2007 року.

Контакти
Олена Бажановська
Менеджерка департаменту
з регіональної політики

122

bazhanovskaOV@dtek.com
www.dtek.com

КСВ-ІНІЦІАТИВИ

№12
№15

Зменшення кількості органічних відходів,
покращення екологічного стану та боротьба
з бідністю

«Ашан» у співпраці з громадською організацією «Тарілка»
працює над мінімізацією відходів та допомагає тим, хто цього
потребує. Окрім цього, компанія запустила пілотний проєкт, який
допоможе покращувати екологічний стан в країні, боротися
із бідністю та зменшувати кількість органічних відходів, а також
харчове марнотратство у магазині «Ашан Південний» у Львові.

Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 400 нужденних отримали
допомогу за п'ять місяців
роботи проєкту.

Популяризація культури
відповідального споживання,
допомога локальному бізнесу,
підвищення залученості
співробітників та лояльності
клієнтів, промотування
боротьби з харчовим
марнотратством.

Партнер: ГО «Тарілка».
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№5
№8

Національна програма «Жінки в бізнесі»

UKRSIBBANK BNP Paribas Group сконцентрував увагу на програмі
«Жінки в бізнесі», на факторах, які заважають розвитку власного
бізнесу: нестача знань в менеджменті, оподаткуванні, маркетингу
та інших спеціалізованих галузях, невпевненість у власних силах
та страх ризикнути, відсутність джерел інвестицій.
Національна програма має три напрямки: інформаційна
та консультаційна підтримка жінок в бізнесі, психологічна
підтримка жінок, допомога в розвитку бізнесу і фінансування. Банк
розробив серію семінарів, що допоможуть клієнткам розвивати
і розширювати свій бізнес.
Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 10 000 учасників проєкту.
• 8 мільйонів охоплення
аудиторії.

Мета — показати жінкам
їх безмежний потенціал,
допомогти розкрити таланти,
дати поштовх не боятися
зробити ризиковані кроки,
а також отримувати
задоволення від результатів
своєї роботи.

Партнери: ООН Україна, ЕБА, Торгово-промислова палата
України.
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№4

Стипендіальна програма для студентів
та викладачів УКУ
«Дарниця» має стипендіальну програму для студентів та викладачів
Українського католицького університету. З 2015 року компанія
вклала в програму 6,5 млн грн. Цільова аудиторія програми —
студенти і викладачі «небізнесових» спеціальностей (як-от історія,
філософія, соціальні науки), що також є важливими
для економічного зростання держави.

Невимірювані результати
Якісна підготовка талановитих студентів. (УКУ — недержавний
виш, у якому немає загальноприйнятих стипендій, фінансування
стипендій та викладацьких зп здійснюється завдяки залученню
коштів меценатів).

Партнер: Український католицький університет.
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№3

Ашан з тобою у кожному моменті

У березні 2020 року, у зв’язку зі світовою санітарною кризою,
виникла гостра потреба у харчових продуктах та засобах
захисту у наших громадян (діти, пенсіонери, сім’ї). На рівні
компанії та кожного магазину були зібрані звернення
від організацій та асоціацій-партнерів. Кожен магазин підтримав
асоціацію-партнера, а також відгукнувся на звернення місцевих
громад. Співробітники-волонтери займались збором
та пакуванням товарів для “Let’s help” та “Життєлюб”. Кулінари
відділів власної кулінарії магазинів Ашан у місті Львів протягом
трьох місяців готували обіди для медиків, долучившись до акції
Нагодуй Лікаря. 9 магазинів допомагали наборами першої
необхідності дітям та людям із синдромом Дауна. Аналогічні
локальні ініціативи на підтримку місцевих громад та вразливих
груп населення.
Вимірювані результати
• 317 співробітників-волонтерів.
• 22 магазини взяли участь.
• 274 годин окремо присвячено на волонтерство.
• 31 організація отримала допомогу.
• 11 860 бенефіціарів були забезпечені необхідним та отримали
допомогу від Ашан серед яких 1016 дітей, 1106 сімей, 9837
пенсіонерів.
• Усього на підтримку українців компанія Ашан
направила 1 750 000 грн.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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№4
№8
№10

Підтримка розвитку цифрової інклюзії

SoftServe працюють з Accessibility Testing. Це — один із видів
тестування програмного забезпечення, створений переконатися
у тому, що web-продукт, мобільна аплікація зручні для людей
із різними видами порушень: зору, слуху, ментальності,
опорно-рухової системи тощо. Сайти та додатки оцінюють за 50
accessibility-критеріями, дві третини критеріїв припадають
на порушення зору.
Віднедавна в SoftServe почали працювати над Accessibility Service,
але оскільки звичайні кінцеві користувачі продукту не можуть дати
остаточних висновків про доступність, то у SoftServe вирішили
навчити тестувати людей із порушеннями зору. В кінці 2019 року
в компанії розробили перший навчальний курс на базі SoftServe ІТ
Academy для підготовки спеціалістів з Accessibility Testing.
Курс Accessibility Testing розрахований на два місяці і складається
із двох частин: перша містить стандартне наповнення для груп
тестувальників, а друга — це, власне, частина, що стосується Accessibility Testing. Ментори ІТ Академії максимально адаптували
навчальні матеріали у формати доступні для людей із порушеннями
зору. Відтак, випускники цього курсу можуть бути корисними
на будь-якому проєкті, де застосовують регресивне тестування.
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Вимірювані результати

Невимірювані результати

• П’ятеро випускників групи
після завершенню навчання
стали співробітниками
компанії SoftServe.
• Компанія провела
дослідження доступності
власних навчальних
приміщень та офісів, яке
виявило що 50% усіх офісів
SoftServe є доступними.
• Погодили внутрішні вимоги
щодо будівництва чи вибору
орендованих приміщень для
офісів компанії, згідно з якими
усі такі споруди повинні бути
доступними для
маломобільних груп людей.
• Розробили інструкцію
з вимогами щодо доступності
внутрішніх та зовнішніх
заходів, які організовує
компанія.

Розвінчування стереотипів,
створення позитивного
прецеденту та прикладу для
наслідування іншими
компаніями.

Партнери: Українське Товариство Сліпих, SoftServe IT Academy.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації «Ціль
сталого розвитку №10 — «Зменшення нерівності»
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№4
№9
№10

Подолання цифрового розриву між поколіннями

Київстар розвиває соціальний освітній проєкт «Смартфон для
батьків». Завдання ініціативи — допомогти людям старшого віку
освоїти сучасні гаджети, подолати цифровий розрив між
поколіннями та побороти вікові стереотипи щодо нових
технологій.
На порталі batky.kyivstar.ua усі охочі можуть навчитися
як користуватись мобільним інтернетом, спілкуватись з рідними
у месенджерах, робити відеодзвінки, завантажувати додатки
на свій смартфон, записатись до лікаря онлайн, купити квитки
на потяг в інтернеті.
Проєкт підтримало Міністерство цифрової трансформації
України та у лютому 2020 року розмістило освітній курс
на національній платформі «Дія. Цифрова освіта».
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Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 120 тисяч унікальних
користувачів відвідали
batky.kyivstar.ua.
• 100 тисяч переглядів зібрали
навчальні відеоуроки
на YouTube.
• 20 тисяч користувачів
пройшли курс на платформі
Дія.Цифрова освіта.
• Збільшилася кількість людей
віку 50+ зі смартфонами,
користувачів мобільного
інтернету.

Подолання цифрового розриву
між поколіннями.

№4

Профорієнтація в агросфері

АСТАРТА у 2018 році запустила проєкт «Моє майбутнє в агро».
Мета проєкту — зацікавити школярів сучасним агросектором
та допомогти визначитися з майбутньою професією, показавши,
що аграрна сфера — це інновації, кар’єрне зростання
та можливість реалізувати себе у безлічі різних професій.
У школах, які залучені в проєкт, функціонують теплиці, у яких
вихованці самостійно вирощують рослини та досліджують,
як на них діють засоби захисту, роблять різноманітні досліди
та пишуть наукові роботи. Навчання проходить за підручником
«Агросфера», який на замовлення АСТАРТИ розробив Уманський
аграрний ліцей за підтримки USAID «Агросільгоспрозвиток».
Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 25 шкіл з п'яти областей
України беруть участь
в проєкті.
• 350 дітей пройшли курс
факультативних занять «Моє
майбутнє в агро».
• 25 викладачів проходять
навчання від Українського
Аграрного ліцею.
• 19 дітей взяли участь
в конкурсі наукових проєктів.
• 14 наукових досліджень
розробили.

Популяризація аграрних
професій серед школярів
та місцевих громад та розвиток
науково-дослідницького
потенціалу молоді.

Партнери: 25 навчальних закладів п'яти областей України,
Український Аграрний ліцей.
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№1

Табори психологічної підтримки для підлітків дитячих
будинків “Like Camp — лайкни своє життя!”
Компанія організувала проєкт “Like Camp – лайкни своє життя”.
Це табори психологічної підтримки для підлітків дитячих будинків,
в яких проводиться робота з найбільш вразливою категорією
молоді. Такий напрямок корпоративної соціальної відповідальності
є невід’ємною складовою бізнес-стратегії компанії. Для ефективної
реалізації цілі компанією засновано Всеукраїнський благодійний
фонд “Ти можеш”. Місією Фонду є укріплення ментального здоров’я
нації та підвищення загального рівня щастя людини.

Вимірювані результати:
• Вже успішно завершили програму 60 підлітків з дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей.
• Мінімум 900 підлітків із дитячих будинків ознайомлені
з основами турботи про психічне здоров’я та подолання
труднощів.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Ціль сталого розвитку №1 — «Подолання бідності»
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День Донора МХП

В 2020-му серед працівників МХП було започатковано важливу
волонтерську ініціативу: День Донора МХП, добру справу,
яка об’єднує колег з різних підприємств холдингу навколо високої
мети – допомогти врятувати життя. В результаті прийнятого
рішення проєкт підтримали понад 600 працівників компанії
у 13 регіонах присутності підприємств холдингу, серед яких понад
400 стали донорами.

Вимірювані результати
Акція дозволила поєднати колег навколо доброї справи,
долучитися бажаючим до корпоративного волонтерства, повністю
або частково закрити потреби центрів крові.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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№3
№4

Боротьба з Covid-19

З перших днів поширення Covid-19 в Україні компанія об’єднала
зусилля з партнерами для вирішення нагальних потреб громад.
Свою допомогу компанія запропонувала «Урядовому контактному
центру». Компанія надала можливість своїм працівникам у робочий
час на добровільних засадах (зі збереженням за ними заробітної
плати) допомагати контактному центру і консультувати громадян
з питань коронавірусу. Товариство Червоного Хреста отримало
грант фундації Coca-Cola, який виступає благодійною програмою
компанії, для оперативного вирішення проблем, пов’язаних
з пандемією COVID-19 в країні.

Вимірювані результати
• 1500 волонтерських годин.
• 63% від загальної кількості дзвінків (протягом травня-червня)
прийнято волонтерами.
• 2500 громадянам України надано консультації, інформаційну
та психологічну підтримку.
• Завдяки гранту шість ключових лікарень по всій Україні було
обладнано життєво-важливим обладнанням.
• Підтримка 15 000 донорів крові у 35 Центрах крові
у всіх областях України.

Партнери: Урядовий контактний центр, Товариство Червоного
Хреста.
Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Допомога бізнесу

«Європейська Бізнес Асоціація» розвиває проєкт EBA CSR
Network. Мета — допомога бізнесу з пошуком найкращих проєктів
та програм пов’язаних із корпоративною соціальною
відповідальністю та сталим розвитком. На платформі компанія
збирає перевірені досвідом Асоціації чи інших компаній проєкти,
фонди, організації.
Учасниками платформи є українські та міжнародні фонди,
неурядові організації, посольства, компанії та організації,
які розробляють проєкти, спрямовані на покращення ведення
бізнесу в Україні, життя громади і суспільства.

Партнери: Карітас, Unicef, Доступно.UA, Бібліотечна Країна,
БФ «Таблеточки», UNFPA, Мальтійська Служба Допомоги.
135

№3

Підтримка лікарень у боротьбі з COVID-19

«Нова пошта» через три дні після оголошення карантину
оприлюднила «НП_маніфест». Після цього компанія закупила
медичного обладнання для лікарень на суму 25 млн грн. Вже 18
березня відбулась перша доставка медичного обладнання
до Полтавської інфекційної лікарні

Невимірювані результати
• 280 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту для
медперсоналу (маски, респіратори, бахіли, захисні костюми,
одноразові халати, медичні шапочки та ін.), 8 тисяч літрів
антисептичних та дезінфекційних засобів; понад 4,5 тисячі
одиниць медичного обладнання (в тому числі апарати ШВЛ);
більше 275 кисневих концентраторів отримали заклади охорони
здоров’я у різних населених пунктах України.
• 25 млн грн — загальна сума допомоги.
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Розвиток практичної освіти та soft skills

«КРУТО Нова пошта» — це проєкт, що поєднує кар’єру, розвиток,
успіх, таланти та освіту. Два роки поспіль компанія проводила
тренінги та об’єднала більше ніж 250 студентів з 8 вишів у 6 містах
України. У 2020 році «Нова пошта» розробила та провела
онлайн-навчання, яке зібрало 1 200 студентів з усієї України.

Вимірювані результати
• 1 200 студентів пройшли онлайн-навчання.
• 80% учасників готові рекомендувати проєкт КРУТО
своїм знайомим.
• 104 найкращих студенти отримали у подарунок технологічні
подарунки, бізнес-літературу, дипломи та сертифікати.
• 10 ZOOMів загальною тривалістю більше 20 годин.
• 1 522 перевірених домашніх завдань.
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Гуманітарна пошта України

В 2014 році з’явилась програма «Гуманітарна пошта України»
від «Нової пошти». Проєкт допомагає волонтерським організаціям
безкоштовно доставляти допомогу військовим, постраждалим
від бойових дій, пораненим у шпиталі. А у березні 2020 року «Нова
пошта» прийшла на підтримку у боротьбі з епідемією. У програмі
отримали акредитацію 19 нових учасників, які одразу включились
у допомогу медичним закладам, виготовляючи та відправляючи
засоби індивідуального захисту: маски, захисні костюми, екрани
тощо.
Компанія L’Oréal Україна виготовила та передала лікарням, аптекам
і продовольчим мережам понад 100 000 продуктів, включно
зі спиртовими гелями для санітарної обробки рук. В Україні
партнерами компанії стали благодійний фонд «СпанБонд»
та «Гуманітарна пошта України», яка безкоштовно доставила
допомогу опорним лікарням.
Лінія магазинів EVA, у партнерстві з благодійним фондом «КОЛО»
та «Гуманітарною поштою України», сформувала набори із миючих
та дезінфікуючих засобів для 242 опорних лікарень. Загалом,
в межах проєкту, «Нова пошта» безкоштовно доставила
українським лікарням понад 4 000 кілограмів прального порошку,
3 000 літрів антисептика і рідкого мила, 2 500 літрів гелю
для туалету, 2 000 літрів універсального миючого засобу, 25 000
літрів білизни та ін.
Вимірювані результати
4 000 відправлень, загальною вагою близько 160 тис. кг зробили
усі учасники програми.
Партнери: L’Oréal, EVA, БФ «Коло»
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Підтримка літніх людей, позбавлених піклування

«Нова пошта» разом із благодійним фондом «Життєлюб»
та інтернет-магазином ROZETKA, запустила спільний проєкт
із доставки продуктових наборів літнім людям, позбавленим
піклування. Компанії сформували продуктовий набір
з найнеобхідніших продуктів, а кожен охочий міг придбати
та «підвісити» такий набір на сайті маркетплейсу. «Нова пошта»
комплектувала, пакувала та доставляла набори до міських служб
соціального захисту.
Вимірювані результати
• 3 000 придбаних наборів в перший день запуску проєкту.
• 73 022 продуктових набори за весь час проєкту.
• 547 665 кг — загальна вага всіх пакунків.
• Продуктові набори доставили в такі міста: Дніпро, Запоріжжя,
Київ, Львів, Харків, Малин, Нова Каховка, Чортков, Бориспіль,
Кременчуг, Городня, Веселе, Кам’янка, Торецьк, Парафіївка,
Генічеськ, Вінниця, Новоайдар, Ужгород, Хотин, Семенівка,
Кушугум, Нижні Сірогози, Новоолександрівка, Медивин.

Партнери: БФ «Життєлюб», ROZETKA.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Підтримка людей з інвалідністю

«Марафон для всіх» — онлайн-забіг, де кожен охочий міг подолати
дистанцію за того, хто мріє про медаль марафонця, але не може
бігати через вік, хворобу або інші обставини. До забігу,
організованого Новою поштою і New Run, долучилися учасники з
23 областей України, а також із Німеччини, Ізраїлю і США. 1
листопада бігуни по всій Україні вийшли на свою дистанцію. У
кожного на грудях — ім’я людини, для якої здобуває медаль. Також
учасники забігу знімали для своїх героїв відеозвернення і
публікували їх у Facebook та Instagram з позначкою Нової пошти та
хештегом #марафондлявсіх.
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Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 1 000+ учасників
• «Нова пошта» отримала
одразу три нагороди Eﬃe
awards Ukraine 2020 за
«Марафон для всіх».

Люди, які прагнули взяти
участь у марафоні, але не
могли в силу своїх фізичних
особливостей нарешті
здійснили свою мрію.

№8

Школа бізнесу

«Школа бізнесу Нова пошта» з’явилася у 2016 році як інтенсивний
освітній практикум для власників малого та середнього бізнесу.
За час існування проєкту, навчання пройшли понад 2 000
українських підприємців. 23% випускників збільшили прибуток
на 100% і більше, майже половина — на 30-50%, інші — на 5-25%.
У 2020 році школа вийшла в онлайн та запустила власну
навчальну платформу і перший онлайн-курс — «Великий курс
для малого бізнесу». Тепер підприємці з усієї України можуть
навчатися у «Школі бізнесу» будь-де і будь-коли.

Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 8 000 учасників
зареєструвалися на платформі
за три місяці.
• 92,5% опитаних учасників
поставили курсу найвищі
оцінки (5 або 4).
• 9 годин практичних знань,
24 додаткові матеріали
від тренерів, 159 тестів.

У 2020 році проєкт «Школа
бізнесу Нова пошта» став
одним із переможців конкурсу
«Партнерство заради сталого
розвитку-2020» в категорії
«Економічний розвиток»
від Глобального договору ООН
в Україні.

Партнери: БФ «Життєлюб», ROZETKA.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Медичне страхування в селах

«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» розвивають соціальну програму
«З турботою про Вас!» з 2016 року. Програма забезпечує медичне
страхування орендодавців та працівників компанії у селах.
Страхування наразі покриває витрати на лікування до 10 тис. грн
на рік. До послуг полісу входить лікування захворювань
і загострень хронічних хвороб, компенсація вартості ліків, оплата
послуг медичного обстеження і діагностики.
Вимірювані результати
• 36 000 осіб охопив проєкт.
• 60 навчальних семінарів для лікарів районних лікарень
та сільських амбулаторій та більше 200 роз’яснювальних зустрічей
для жителів сіл на тему переваг медичного страхування та правил
користування полісом.
• 170 працівників медичних закладів у трьох регіонах України
пройшли навчання.
• 177 тисяч звернень до лікарів за страховим полісом.
• 50 млн грн — загальна вартість ліків, які отримали застраховані
особи.
Невимірювані результати:
Зменшилася кількість випадків самолікування. Люди частіше
почали звертатися за допомогою до кваліфікованих працівників
у медичні заклади. Збільшилася кількість звернень
за профілактичним оглядами для попередження захворювань.
Партнер: Страхова компанія «Країна».
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Women Empowerment Principles в дії: інтеграція
принципів гендерної рівності у бізнес
StarLightMedia реалізувала проєкт глобальної трансформації
бізнесу. Серед його головних завдань — побудова нової
корпоративної культури, яка відповідатиме запитам не тільки
нинішнього, а й майбутнього покоління співробітників та партнерів
компанії. В компанії запроваджено використання WEPs Gender Gap
Analysis Tool для оцінки практик компанії та прозорого аналізу
досягнутого прогресу.
Вимірювані результати
• Загальний гендерний баланс організації — 53% жінок, 47%
чоловіків.
• На рівні топ-менеджменту — 56% жінок, 44% чоловіків.
• Серед внутрішніх промоушнів — 49% жінок.
• Гендерний розрив в заробітних платах відсутній.
• Показник StarLightMedia у WEPs Gender Gap Analysis Tool
збільшено у 4,2 рази. У 2019 році він складав 11% зі 100. Наразі
показник StarLightMedia — 47%.

Невимірювані результати:
Впроваджено корпоративну програму підтримки батьківства, що
сприяє спільній відповідальності за виховання дитини та
розширює можливості та підтримку жінок.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Ціль сталого розвитку №5 — «Гендерна рівність»
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Програма дуального навчання

Deloitte має програму дуального навчання Work&Study. Вона
передбачає підтримку студентів факультету фінансів КНЕУ.
Компанія оплачує навчання учасників проєкту в університеті, а
вони поєднують пари та сесії з роботою в Deloitte. Це перша
офіційна програма дуальної освіти в Україні в сфері фінансів. А
Deloitte — перша компанія Великої четвірки, яка взяла участь у
такому проєкті.
Вимірювані результати
• 11 першокурсників взяли участь у пілотному проєкті. Вони
пройшли ретельний відбір, здали першу сесію і 2020 року почали
працювати в офісі Deloitte.
Невимірювані результати:
• Для студентів можливість закріпити теоретичні знання
на практиці та підвищити свої конкурентні переваги як фахівців
на ринку праці.
• Учасники виступають амбасадорами компанії серед інших
студентів та сприяють розвитку бренду роботодавця.
• Університету участь у програмі допомагає розширювати коло
бізнес-партнерів та отримувати визнання на міжнародному рівні.

Партнери: Київський національний економічний університет ім.
Вадима Гетьмана, компанія Baker Tilly.
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Популяризація українського кінематографу

«Дивись українське!» — це комплексний соціальний комунікаційний
проєкт, що ставить за мету популяризувати український
кінематограф. Deloitte в Україні вже чотири роки поспіль підтримує
цю ініціативу.

Вимірювані результати
До грудня 2020 року фільми проєкту «Дивись українське!»
показали на 90 кінофестивалях у 36 країнах світу.
Короткометражні фільми проєкту здобули 59 фестивальних
перемог та відзнак.
Невимірювані результати:
Deloitte в Україні відійшов від застарілих традицій подарунків
у бік ціннісних категорій. Компанія дарує своїм клієнтам
і бізнес-партнерам квитки у кіно та таким чином теж просуває
проєкт «Дивись українське!».

Партнери: Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в України
— дивись українське!»
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Лекторії для неприбуткового сектору

Deloitte запустив WorldClass — лекторії для неприбуткового
сектору. Компанія вірить, що розвиток громадського сектору
сприяє соціальним змінам в Україні. Тому фахівці з Deloitte
регулярно діляться своїм професійним досвідом. За два останні
роки компанія провела 12 лекцій і вебінарів для представників
громадських організацій та соціального підприємництва.

Вимірювані результати
200 представників громадських організацій та соціальних
підприємств прослухати серію вебінарів Deloitte WordClass Week:
«Навички XXI століття».
Невимірювані результати:
Компанія допомогла учасникам прокачати лідерські навички,
інформаційну грамотність, гнучкість та пристосовуваність.

Партнери: Pro Bono Club Ukraine.
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Цифрова підтримка

Diya допомагає happypaw.ua — благодійному фонду, який
займається долею безпритульних котів та собак. Компанія надає
послуги хостингу, підтримки роботи серверів сайту, а також
обслуговування ти виправлення помилок роботи сайту Фонду.
Це важливо для happypaw.ua, адже сайт, — єдине місце збору
коштів та організації прилаштування тварин у Фонді.

Невимірювані результати:
Стабільна робота сайту.

Партнери: Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Щаслива
Лапа».
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Коллаборація заради подолання наслідків COVID-19
ELEKS провели хакатон The New Online Era — Collaborate for
Impact. Hack the New World. Метою проєкту було знайти рішення,
які б допомогли бізнесам, мешканцям Львова та світу загалом
пристосуватись до життя, яке після завершення карантину
виглядатиме по-іншому. Хакатон зібрав учасників з 15 країн світу,
зокрема з Німеччини, Канади, Мексики, Індії, Казахстану
та Пакистану. Україна зарекомендувала себе як чудовий партнер
для розширення міжнародної співпраці.
Головний приз хакатону $3000 отримала команда Kolo.Track.
Стартап пропонує корпоративні системи для фермерського
бізнесу, які автоматизують внутрішні процеси та допоможуть
з отриманням необхідної сертифікації продуктів, з контролем
якості, а також з комунікацією з контролюючими державними
органами.
Друге місце та $2000 отримала команда проєкту SafeMenu. Ідея
стартапу в тому, аби зробити нарешті дозволене відвідування
ресторанів та кафе Львова безпечним, а зокрема — замінити
усі друковані меню закладів на згенеровані онлайн.
Ідея автоматичного вимірювання температури взяла третє місце
та $1000 відповідно, а саме стартап Thermal Camera.
Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 181 учасник (22 команди).
• 5 500 охоплення у
соцмережах.

Можливість знайти необхідні
рішення, які можна застосувати
з користю для суспільства.

Партнери: Lviv Tech Angels, IT Arena, Львівська міська рада, N-iX,
SoftServe, Intellias, Sigma Software, Garage48, Platforma Coworking,
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство цифрової
трансформації України, LITS, DOU, Zaxid.net.
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Давай, грай!
«Давай, грай!» — це спільний проєкт з ФК «Шахтар», який
передбачає будівництво і адміністрування футбольних майданчиків
на територіях діяльності компанії ДТЕК. Проєкт реалізує
проведення локальних турнірів у населених пунктах, зустрічі
та тренуванням дітей з футболістами ФК «Шахтар», відкриття
нових майданчиків в межах відкритого конкурсу.
За 2020 рік всього в проєкт залучені майже 4 500 дітей до занять
футболом на 66 спортивних майданчиках у 36 населених пунктах
України. Проєкт став основою в межах оцінки кейса ФК «Шахтар»
на конкурсі «2020 UEFA GrassrootsAwards», де клуб визнаний
срібним призером щорічної премії масового футболу УЄФА
в номінації «Кращий професійний футбольний клуб».
ФК «Шахтар» відзначений як один з кращих клубів з інклюзивним
напрямом і конкретною соціальною метою з урахуванням значного
внеску в розвиток спортивних соціальних ініціатив.
Вимірювані результати
• 5651 учасників: хлопчики
і дівчатка у віці 7-12 років,
включаючи дітей з інвалідністю.
• 40 населених пунктів, 73
футбольних майданчиків
в 11 регіонах діяльності ДТЕК, 60
тренерів.
•майданчики в 27-ми містах в межах
співробітництва з ДТЕК, серед яких
17 — міста діяльності Компанії ДТЕК.

•33 футбольних майданчики,
серед яких 18 — у містах
діяльності Компанії.
•В межах генерального
спонсорства на 6 футбольних
майданчиках у футбол грають
діти з інвалідністю.

Партнери: ФК «Шахтар», БФ «Шахтар Сошиал», UEFA FOUNDATION for children, UNFPA, Special Olympics, M Sport, Лемтранс,
Академія А+, Донецьксталь, Football Club Social Alliance (FCSA),
Scort Foundation, EFDN - European Football for Development,
Network, Metinvest (Запоріжсталь), KAN Development, Гімназія А+,
Sphero
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Протидія ейджизму

1+1 media проводить масштабну соціальну кампанію з протидії
ейджизму — #забутипровік. Підґрунтям для її старту стали
дослідження стереотипів щодо людей зрілого віку в Україні.
Упередження свідчать, що вони не можуть бути креативними,
освоювати нові професії чи вивчати щось нове.

Вимірювані результати:
• 11 млн українців охопила кампанія загалом. Більше тисячі
публікацій на інтернет-сайтах та 20 сюжетів на ТБ.
• 1 835 заявок та мотиваційних відеорезюме, з яких відібрано 14
кандидатів на 8 різних напрямків.
• 20 компаній стали ідейними партнерами проєкту.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації «Ціль
сталого розвитку №10 — «Зменшення нерівності»
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Intellias COVID-19 response

Intellias – один з перших підтримав стратегію масового тестування
населення та у березні 2020-го виділив близько 1,5 млн гривень
на закупівлю 10 тис. тестів для швидкої діагностики захворювання
на коронавірус. До цього проєкту та проєкту із захисту колег
від пандемії долучилася команда з понад 50 людей з різних відділів
компанії.
Вимірювані результати
• Завдяки 10 тис. тестів обстеження на коронавірус пройшли
медики, працівники комунальних служб та інші найвразливіші
групи населення.
• Компанія інвестувала близько 1 мільйона гривень.
• Працівники сформували та доставили понад тисячу Safety kits.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Програма зі сталого розвитку “Ціль 4 нулі: разом
заради майбутнього”
Програма імплементована у стратегію компанії. Вона визначає
чотири основні цілі: НУЛЬ вуглецевого сліду, НУЛЬ втрат води,
НУЛЬ безвідповідального споживання та НУЛЬ нещасних випадків.
Програма узгоджується з Цілями сталого розвитку ООН. Кожна
мета підкріплюється чіткими, вимірними цілями на 2022 та 2030 рік.

Вимірювані результати
• У 2019 році 11% природного газу було заміщено біогазом.
• У 2019 році Carlsberg Ukraine повторно використала близько
136 млн скляних пляшок, що складає 44% від об’єму вторинних
продажів пива у скляній тарі.
• З початку впровадження програми портфель безалкогольних
брендів компанії був розширений на 4%.
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Підтримка лікарень та медиків у боротьбі з СOVID-19
Carlsberg Ukraine допомогла із купівлею медичного обладнання
для лікарень та захисних комплектів для медичних працівників
учаси СOVID-19 через фінансову підтримку благодійного фонду
«Крона».

Вимірювані результати
• 8 000 захисних комплектів для лікарів Києва, Львова
та Запоріжжя.
• 3 апарати штучної вентиляції легень, 10 кисневих
концентраторів, 5 моніторів пацієнта.

Партнери: БФ «Крона», БФ «Давай допоможемо».
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Проєкт сприяння зменшенню викидів CO2

Decathlon Ukraine займається роботою над зменшенням викидів
CO2. Компанія має такі ініціативи: вимірювання і збір даних
про викиди СО2, оптимізація відходів і їх переробка, просування
продуктів, створених з застосуванням екологічного підходу,
еко-івенти, розвиток альтернативних бізнес-моделей.

Вимірювані результати
• 70% відходів здаються на переробку.
• продаж 60 тисяч товарів за рік, створених із застосуванням
екологічного підходу.
Невимірювані результати:
Повнота даних про викиди CO2, проведення World Clean Up Day,
популяризація продукції створеної із застосуванням екологічного
підходу.

Партнери: Музей у темряві «Третя після опівночі», навчальний
центр «Зебра», Olivka.School, «Вітамінна грядка», школа іноземних
мов «Be Smart», амбасадор Києва Юлія Бевзенко.
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Розвиток дітей працівників

У червні 2020 року традиційне літнє свято ELEKS Kids
трансформували у цілий місяць різноманітних подій та сюрпризів
для дітей спеціалістів компанії. Весь червень ELEKS проводили
майстер-класи, уроки з англійської, онлайн-квести.

Вимірювані результати
• 450 спеціалістів та 550 їхніх дітей задіяли в проєкт.
• Діти відвідали понад 55 уроків, занять та майстер-класів;
10 занять в межах IT-табору.
Невимірювані результати:
Діти познайомилися ближче з картою відчуттів, спілкувалися
з незрячими вчителями, навчалися вирощувати самотужки їстівну
зелень, вивчали історію столиці разом із батьками, займалися
творчістю, навчалися англійської та ІТ-навичок.

Партнери: Музей у темряві «Третя після опівночі», навчальний
центр «Зебра», Olivka.School, «Вітамінна грядка», школа іноземних
мов «Be Smart», амбасадор Києва Юлія Бевзенко.
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Підтримка лікарень у боротьбі з СOVID-19

EVA підтримала лікарні, які першими зустрічають та рятують
коронавірусних хворих. Компанія надала миючі та дезінфікуючі
засоби 242 медичним закладам у містах та містечках.

Вимірювані результати:
•
•
•
•
•
•

4 000 кілограмів прального порошку;
1 500 літрів антисептика;
3 000 літрів мила;
2 500 літрів гелю для туалету;
2 000 літрів універсального миючого засобу;
25 000 літрів білизни.

Партнер: БФ «Коло».

Нагороди ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації «Бізнес,
що змінює країну» та у номінації «Ціль сталого розвитку
№3 — «Міцне здоров'я та благополуччя»
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Мама року

«Мама року» — щорічний проєкт Лінії магазинів EVA,
що спрямований на те, аби надихнути українських жінок,
переключити їхню увагу з виснажливих рутинних домашніх справ
до важливих тем про їхню роль у житті та нагородити найкращих
мам України. Зосередились на проблемах, що стосуються цільової
аудиторії EVA — спільному вихованні дітей та спільному веденні
домашнього господарства, зосередження на правах гендерної
рівності. Провели інтегровану освітню кампанію на платформі
премії «Мама року».

Вимірювані результати:
• За сім років проекту, українці поділилися більше ніж 4000
історій щасливого материнства, кількість яких стабільно зростає
з року в рік. Так, у перший рік проекту EVA отримала близько 200
заявок, а цьогоріч – майже 1100, що на 37% більше, ніж у 2020.
• Протягом кампанії зросла на 48% кількість активних членів
програми «Клуб щасливої мами» від EVA, де мами отримують
від експертів поради щодо краси, здоров’я, догляду.
• Варто зазначити, що кампанія кожного року отримує широке
висвітлення в національних і регіональних медіа та привертає
увагу блогерів. У 2021 загальне потенційне охоплення
у традиційних ЗМІ склало 77,5М+, а в соцмережах — 7,5М+
контактів.

157

№4
№17

Інформування про мінну небезпеку для дітей на Сході
України.
Асоціація «IT Ukraine» та ЮНІСЕФ почали співпрацю у сфері
захисту прав та освіти дітей і молоді. Вони планують розробити
інтерактивний VR-продукт з інформування про мінну небезпеку
для дітей на Сході України. Продукт дозволить продемонструвати
дітям небезпеку неправильного поводження з вибухонебезпечними
предметами. Згідно з оцінкою ЮНІСЕФ, лише 57% опитаних у зоні
конфлікту дітей віком до 12 років здатні ідентифікувати небезпечні
предмети. При цьому кожна третя постраждала дитина в регіоні
зазнала травм через міни та вибухонебезпечні елементи.
Географія: Підконтрольні території в Донецькій і Луганській
областях, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області.
Вимірювані результати
• 50 пар VR-окулярів закупили та передали ЮНІСЕФ.
• Близько тисячі дітей познайомлять з продуктом на етапі пілоту.
• Освітні сесії у школах стартують з вересня 2021 року.

Партнери: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, MacPaw,
WeAR Studio.
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Профорієнтація для дітей та молоді

Асоціація «IT Ukraine» реалізує всеукраїнський профорієнтаційний
проєкт — Join_IT. Він створений залучити дітей та молодь до сфери
ІТ та виростити висококваліфікованих фахівців. Проєкт працює
вже шість років. Також, асоціація «IT Ukraine» разом із Ubisoft
Ukraine та студією онлайн-освіти EdEra, створили безкоштовний
online-курс «Навчайся. Грай. Працюй». Він розповідає дітям,
батькам, вчителям та всім, хто цікавиться ігровою індустрією,
як перетворити пристрасть до комп’ютерних ігор на успішну
кар’єру в одній із найперспективніших індустрій XXI століття.
Вимірювані результати
•
•
•
•

30 000 школярів отримали знання про ІТ-галузь.
350 спікерів з ІТ-компаній.
Лекції у 25 містах України.
3 863 лекції.

Невимірювані результати:
Проєкти допомогли дітям дізнатися про роботу в ІТ
з першоджерела, — від самих ІТ-шників. Це вмотивує їх після
закінчення школи обирати ІТ-спеціальності та будувати кар’єру
у цій галузі. Слухачі відвідали київський офіс компанії Ubisoft
Ukraine та познайомились з п'ятьма основними напрямками
роботи в розробці ігор: ігровий дизайн, програмування,
тестування, арт, менеджмент.

Партнери: Компанія-розробник ігор Ubisoft Ukraine, студія
онлайн-освіти EdEra.
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КСВ-інкубатор

Luxoft КСВ-інкубатор — це інструмент залучення працівників
компанії до КСВ-ініціатив. Щороку кожен із колег може
запропонувати проєкт який на його/її думку заслуговує фінансової
або організаційної підтримки компанії. Після цього працівники
шляхом голосування вибирають, які з ініціатив варті найбільшої
уваги. Кожного року компанія підтримує до 10 проєктів з різних
сфер — благодійних, освітніх, гендерних, екологічних, тощо.

Вимірювані результати
Кожного року на розгляд висувається понад 50 проєктів, до 10
з яких Luxoft реалізує. Деякі проєкти, наприклад, women who
code компанія підтримує вже декілька років.

Невимірювані результати:
Залученість працівників у КСВ-проєкти компанії, кожен може
зробити внесок в спільну справу, розвиток усвідомленості серед
спеціалістів Luxoft.

Партнери: Фонд «Таблеточки», Women who code,
Благодійна організація «Коло», Асоціація «IT Ukraine».
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Допомога безпритульним домашнім тваринам

Netpeak Group займається проєктом GladPet, який має на меті
прилаштування безхатніх тварин та допомогу притулкам. Проєкт
включає в себе сайт gladpet.org, де притулки та зооволонтери
можуть викласти фото та інформацію про бездомних тварин, всі
охочі можуть обрати там собі кота чи собаку.
Ще одна частина проєкту — фестиваль безхатніх тварин Home Me.
Притулки привозять своїх підопічних, а відвідувачі забирають
додому котів та собак просто з фестивалю.
Вимірювані результати
• 4 000 котів та собак, розміщених на сайті, за чотири роки
знайшли дім.
• 305 тварин забрали додому з фестивалів.
• Проєкт «Речі, які допомагають» віддають GladPet теплі речі, які
відправляються у притулки.
Невимірювані результати:
Люди, дізнавшись про роботу проєкту, змінили своє ставлення
до безпритульних тварин та взяли улюбленця із притулку / вулиці
та тих, хто почав допомагати тваринам та піклуватися про них.

Партнер: GladPet.
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Сайт для навчально-реабілітаційного центру

У межах пілотного проєкту ClickToSchool від асоціації «IT Ukraine»
учні школи програмування DAN.it education розробили сайт для
київського Навчально-реабілітаційного центру №17.

Вимірювані результати
• Cайт київського Навчально-реабілітаційного центру №17 —

http://szshi17.com.ua

Партнер: Школа програмування DAN.it education.
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Профорієнтація

Асоцiацiя «IT Ukraine» провела сьому конференцiю Synergy. IT
Business & IT Education. Це найбільша в Україні конференція
про освіту в IT. У 2020-му захід залучив 43-х спікерiв та рекордну
кількість учасників — 1189. На одному майданчику об'єдналися
фахівці з боку бізнесу, держави та низки навчальних закладів
для обговорення викликів та подальшого розвитку IT-освіти.

Вимірювані результати
• 1 189 учасників.
• 43 спікери.

Невимірювані результати:
Synergy. IT Business & IT Education об’єднує досвід численних
професіоналів з боку бізнесу, органів влади та викладачів,
аби підвищувати якість підготовки українських ІТ-фахівців.
Напрацювання конференції націлені на розробку нових підходів
до формування навчальних програм; налагодження системної
співпраці та синергії ключових гравців для сприяння розвитку
IT-освіти в Україні.

Партнери: GlobalLogic, EPAM Ukraine, SoftServe, Sigma Software,
Ukrsibbank BNP Paribas, Unit.City, Work.ua, Mind.ua, Studway,
Bukvy.com, business.ua, Happy Monday, Kharkiv IT Cluster, Lampovoe
IT, IT Dnipro Community, European Business Association, Rivne IT
Cluster, Ternopil IT Cluster, Chernihiv IT Cluster, QA Mania.
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Освітня програма Юніор банк

ПриватБанк запровадив соціальний освітній проєкт “ЮніорБанк”
для дітей віком від 6 до 17 років. За згоди батьків діти можуть
безкоштовно отримати Картку Юніора — повноцінну банківську
картку, яка буде прив’язана до рахунку одного з батьків. Таким
чином, маючи самостійний фінансовий інструмент, діти на практиці
навчатимуться планувати свої витрати, користуватися
онлайн-банкінгом, заощаджувати кошти та розставляти фінансові
пріоритети.

Вимірювані результати:
• За час існування ЮніорБанку майже 600 тисяч дітей оформили
Картки Юніора.
• Екскурсії до відділень ПриватБанку по всій Україні відвідали
256 тисяч дітей.
• Навчання в онлайн бізнес-школі проходять понад 21 тисяча
студентів.
• В конкурсах та олімпіадах з фінансової грамотності учасники
виграли понад мільйон гривень на навчання і розвиток.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Ціль сталого розвитку №4 — «Якісна освіта»
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Благодійна програма “Дихай! Разом проти
коронавірусу”
В березні 2020 фонд ПриватБанку “Допомагати просто!” розпочав
програму “Дихай! Разом проти коронавірусу”, ціллю якої
є забезпечення українських лікарень медичним обладнанням,
життєво необхідним при важкому перебігу COVID-19 у пацієнтів.
ПриватБанк не тільки дав можливість меценатам допомагати,
залучив до програми партнерів (Mastercard, ЮНІСЕФ),
а й сам активно долучився: так із майже 46 млн грн, на сьогодні
зібраних в програмі, 29 мільйонів 665 тисяч вніс банк.

Вимірювані результати:
• В українські медзаклади було доставлено 34 апарати ШВЛ
експертного класу та ряд іншого обладнання на загальну суму
понад 46 млн грн.
• Фонд профінансував закупівлю 125 кисневих концентраторів
в рамках програми ЮНІСЕФ.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Допомога онкохворим дітям

Компанія Asters у партнерстві з благодійним фондом «Таблеточки»
провела благодійний забіг для допомоги онкохворим дітям —
DobroRun. Взяти участь у забігу можна було з будь-якого місця
України та світу, просто зареєструвавшись на сайті і зробивши
благодійний внесок. Була передбачена опція «Не біжу,
але допоможу», яка дозволяла зробити внесок, але не долати
дистанцію. Учасники за бажанням після забігу отримали медалі
фінішера DobroRun особисто або поштою.
Вимірювані результати
• Загальна сума благодійних внесків учасників DobroRun склала
понад 1,1 млн грн.
• В DobroRun взяли участь понад 1.260 благодійників з 21 області
України та 16 країн світу
• DobroRun переміг у категорії «PR з уст в уста» SABRE Awards
EMEA 2021 – найбільшої та найпрестижнішої у світі премії
у галузі PR.
Невимірювані результати:
Проєкт привертає увагу до теми боротьби з дитячим раком
і розвиває культуру благодійництва в Україні.

Партнер: Благодійний фонд «Таблеточки».

Спеціальна нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ
за залучення інших до Цілі сталого розвитку №3
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Акція «Нагодуй медика»

Починаючи з квітня 2020-го, компанія KLO щодня передавала
гарячі обіди для сотні медпрацівників Київської міської клінічної
лікарні №4. Обіди доставляли до лікарні та передавали за межами
лікувальних корпусів через чергового працівника.
Клієнти також попросили запровадити можливість «підвішувати»
обіди для лікарів. Тож компанія запровадила акцію «Нагодуй
медика», щоб кожен охочий міг долучитись, пригостити медика
і таким чином виразити йому свою подяку. Акція «Нагодуй медика»
тривала два місяці.

Вимірювані результати:
• Було забезпечено 5800 обідів на суму 275500 гривень.
• Клієнти KLO зробили можливим приготування 1600 обідів,
партнери 1400.
2800 обідів мережа АЗК KLO забезпечила власним коштом.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Розвиток освіти в ІТ

Genesis Marketing Week — перша кросплатформенна освітня
онлайн-програма, завдяки якій учасники поспілкувались
зі спеціалістами різних рівнів (від Junior до СМО), різних напрямків
диджитал-маркетингу, у різних форматах. Genesis запровадила
подібний формат, бо відчуває потребу розвивати ринок
продуктового IT в Україні. За допомогою таких заходів, як Marketing
Week, компанія хоче показати, що IT-компанія — це не тільки
розробка і написання коду, а й аналітика, маркетинг, монетизація,
дизайн та інші напрямки.

Вимірювані результати
• 2 800 реєстрацій.
• 80 000 загального охоплення.
• 1 700 учасників основного
каналу події.
• 10 000 переглядів лекцій.
• Кількість відгуків на позиції
маркетологів загалом зросла
у п’ять разів одразу після
проєкту та у два рази через
місяць після закінчення.
• 63,3% — середня оцінка
за екзамен у першого випуску,

що свідчить про добре
засвоєння матеріалу, а також
про те, що компанія вдало
побудувала навчальну
програму.
Невимірювані результати:
Розвиток сфери.

Партнери: AIESEC, BEST Kyiv, UGEN, CASERS, STUD-POINT, FRI,
Highers, Happy Monday, Platforma, AIN.UA, DOU.UA, thepoint,
університети з якими співпрацює компанія.
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Допомога дитячій лікарні

TECHIIA у 2018 році запустили проєкт «Одужуй швидше».
Засновники холдингу створили власну ГО «Фундація Течія»
та закуповують обладнання для обласної дитячої лікарні
в Кропивницькому. Зусилля сконцентрували на відділеннях
нейрохірургії та гематології, в яких працюють з онкохворими
дітьми. Тепер для видалення злоякісних утворень з мозку
мешканцям Кропивницького не потрібно їхати до Києва. У 2020
році цю практику поширили на Центр дитячої нейрохірургії
у Харкові, купили обладнання для лікарень у Білій Церкві, Одесі
та Черкасах і розпочали співпрацю з БФ «Таблеточки».

Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 30 успішних операцій
у 2019 році.
• 98 дітей зробили складну
діагностику та аналізи
мозкової рідини, 200 дітей
отримали підключичні
катетери, 20 пройшли курс
реабілітації в басейні
у 2019 році.

Підвищення рівня якості
медицини у місті.

Партнери: БФ «Таблеточки», БФ «Янгол життя», БФ «Фундація
прямої допомоги».
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Навчальні та благодійні ініціативи

Sigma Software має проєкт Open Tech Week, який об’єднує в собі
навчальні та благодійні ініціативи. Він розрахований
на ІТ-спеціалістів різного рівня підготовки. Це серія з п’яти
тематичних зустрічей, які проводяться щовечора протягом п’яти
днів чотири рази на рік. Один із спікерів вечора є експертом Sigma
Software, інші доповідачі запрошені. Спікери діляться практичним
досвідом і реальними кейсами, з якими стикалися в роботі. Вся
зібрана за участь в проєкті сума відправляється на благодійність.
Проєкт є повністю некомерційним.

Вимірювані результати

Невимірювані результати:

• 16 Open Tech Week.
• 80 мітапів в межах проєкту.
• 20 технологій та напрямків.
• 120 доповідачів.
• 4 000 учасників.
• 20 000 доларів зібрали
та передали на благодійність.
• 80% позитивних відгуків.
• 120 тисяч аудиторії залучили
в соціальних мережах.

Через проєкт Open Tech Week
компанія здійснює свій внесок
у розвиток української
ІТ-спільноти, в обмін знаннями
та досвідом.

Партнери: AIESEC, BEST Kyiv, UGEN, CASERS, STUD-POINT, FRI,
Highers, Happy Monday, Platforma, AIN.UA, DOU.UA, thepoint,
університети з якими співпрацює компанія.
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Підтримка розвитку інклюзії в Україні

З 2016 року в dentsu діє програма стажування
та працевлаштування глухих та слабочуючих людей (ініціатор —
агентство Isobar Ukraine). Зараз в групі компаній працює двоє
співробітників із порушеннями слуху. dentsu забезпечує
конференції перекладачами жестової мови, щоб створити
ще більше рівних можливостей для опанування цифрових навичок.
Ініціатор та куратор проєкту Віталій Кулько постійно надає
консультації медійним та ІТ-компаніям стосовно працевлаштування
та адаптації глухих та слабочуючих людей. У 2020-му році вперше
в межах проєкту було організовано сурдосупровід
онлайн-конференції Future Lab.

Вимірювані результати

Невимірювані результати

Працевлаштування двох
людей з порушеннями слуху.

Ініціативу відзначили
нагородами «Приз глядацьких
симпатій» та «Диплом
за кращий внесок у 10-ту Ціль
сталого розвитку»
Національного конкурсу кейсів
від Центру «Розвиток
Корпоративної Соціальної
Відповідальності».
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Благодійність

dentsu провели проєкт #Добріподарунки. Чотири агентства групи
dentsu (Vizeum Ukraine, Dentsu Media, Posterscope Ukraine, UMG)
відмовилися у 2020 році від традиційних новорічних
корпоративних подарунків на користь благодійності. Агентства
обрали три благодійні фонди: «Таблеточки», «Starenki», «Повернись
живим» та зробили спільні внески на їх користь за участі своїх
клієнтів та партнерів.
Окрім цього, група компаній разом із фондом «Таблеточки»
запустила онлайн-магазин «Крамниця дарунків на здоров’я» до Дня
святого Миколая. Формат взаємодії: кожен співробітник міг перейти
в онлайн-магазин, вибрати свій подарунок, внести благодійний
внесок на будь-яку суму і відправити його дитині.
Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 130 тис. грн на благодійність
з проєкту #Добріподарунки.
• 38 510 грн з проєкту
«Крамниця дарунків
на здоров’я» для 80 дітей.

Акція супроводжувалася
промокампанією у соцмережах
«#добріподарунки замість
корпоративних привітань»,
до якої доєдналися
співробітники dentsu
та їхнє оточення.

Партнери: «Таблеточки», «Starenki», «Повернись живим»
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Профорієнтація: дитячі залізниці України

Дитячі залізниці — позашкільні розважальні заклади додаткової
освіти, що дозволяють дітям віком 10-18 років ознайомитись
із фахом та спробувати себе у залізничних перевезеннях. У 2020
році на території України функціонує шість дитячих залізниць,
термін навчання на яких складає від трьох до п'яти років. Учні
дитячих залізниць навчаються у спеціальних аудиторіях,
обладнаних комп’ютерами та наочними зразками залізничної
техніки. Практичні заняття проходять на ізольованих від загальної
мережі колій залізничних лініях (їх довжина складає декілька
кілометрів). Під час пандемії коронавірусу в 2020 році
Укрзалізниця запровадила дистанційну систему теоретичного
навчання онлайн.

Невимірювані результати

Вимірювані результати

Позашкільне навчання
та розвиток дітей, підтримка
здобуття практичних навичок
та допомога у профорієнтації
молоді, підвищення
привабливості міст для жителів
та туристів, підтримка об’єктів
історично-культурної
спадщини.

• 298 гуртків у 2020 році по
всій Україні.
• 4 683 школярів навчалися
на дитячих залізницях.
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Підтримка дитячих будинків, пацієнтів лікарень,
освітні проєкти
«Альфа-Банк Україна» у партнерстві з БФ «Благомай» надає
менторську, фінансову та освітню підтримку вихованцям
підшефних дитячих будинків. Проєкт має кілька напрямів: марафон
фінансової грамотності, «Повний портфель» (збір учнів до школи)
та «Мрія в подарунок» (реалізація мрій дітей співробітниками
банку).
Також банк має програму «Допоможемо разом» для підтримки
співробітників, що опинилися у складній ситуації щодо здоров’я.
Колеги збирають кошти для допомоги, а «Альфа-Банк» додатково
нараховує таку ж суму допомоги та бере на себе сплату податків.
У партнерстві з БФ «Твоя опора» банк переказує кошти з метою
підтримки пацієнтів Національного інституту серцево-судинної
хірургії ім. М. Амосова.
Невимірювані результати
• Висока залученість співробітників-волонтерів: у проєкті «Мрія
в подарунок» 300 мрій дітей учасники розподілили між собою
за три години.
• До проєктів долучаються не лише працівники, а і їхні діти.
• Виконання конкретних мрій дітей співробітниками банку.
Співробітники самі обирають, яку мрію виконати, купують
подарунок, підписують листівки.
• В межах програми «Допоможемо разом» кілька разів вдалося
врятувати життя співробітників, які матеріально не могли
дозволити собі дороговартісне лікування. Це підсилило віру
у колектив, роботодавця.
Партнери: БФ «Благомай», БФ «Твоя опора».
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Підтримка здоров’я дітей

Nestle реалізує проєкт «Абетка Харчування», що є частиною
глобальної соціальної ініціативи «Nestle: Здорові діти». Основна
мета — популяризація раціонального харчування серед школярів
1-4 класів та їх батьків. 10 років у 1 300 школах України вчителі
молодших класів навчають дітей правил раціонального харчування
й допомагають їм будувати корисні звички. Програма «Абетка
харчування» отримала високу оцінку провідних фахівців, а освітні
матеріали (зошит учня та методичні матеріали), що
використовуються в процесі навчання, затверджені Міністерством
освіти та науки і Міністерством охорони здоров’я України.
В межах проєкту стало гарною традицією проводити святковий
майстер-клас до Міжнародного дня шеф-кухаря. Діти та вчителі
готують смачні страви спільно з талановитим та досвідченим
шеф-кухарем.

Вимірювані результати
• 1 800 000 дітей взяли участь в проєкті з 2009 року.
• 300 000 українських школярів щорічно долучаються до
освітнього проєкту «Абетка Харчування».

Партнери: Міністерство освіти та науки України, Міністерство
охорони здоров’я України.
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Сталий розвиток агровиробництва в Україні

Компанія Nestlé ініціювала проєкт «Господар» у 2007 році. Його
основна мета - збільшення частки української сировини
та пакувальних матеріалів для виробничих потужностей Nestlé
в Україні. З часом проєкт і його цілі розширились й охопили
питання розвитку українських агровиробників, покращення якості
та екологічності продукції, популяризації та впровадження практик
сталого розвитку в сільському господарстві.
Наразі компанія Nestlé спільно з Швейцарським бюро
співробітництва, Бернським університетом прикладних наук
та Сумським національним аграрним університетом співпрацює
з фермерами щодо практик сталого сільського господарства.
До проєкту в Україні залучено 8 фермерських господарств,
що спеціалізуються на вирощуванні озимої пшениці, гірчиці
та нішевих культур: кріп, петрушка, базилік. Основний фокус
— біорізноманіття та відновлення ґрунтів.

Вимірювані результати
• 75% української сировини та пакувальних матеріалів
використовується фабриками Nestle в Україні.
• Вісім фермерських господарств залучили для впровадження
практик сталого агровиробництва.

Партнери: Швейцарське бюро співробітництва, Бернський
університет прикладних наук, Сумський національний аграрний
університет.
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Підтримка молодих фахівців

Nestlе Needs YOUth — програма з допомоги молодим людям
у побудові професійних навичок. Ініціатива складається з таких
напрямків: працевлаштування молодих людей віком до 30 років,
стажування для студентів та випускників, майстер-класи,
створення можливостей спільно з партнерами Nestlе.
В 2020 році компанія організувала кар’єрно-орієнтований захід
«Тиждень з Nestle» в онлайні. Співробітники головного офісу, NBS,
лабораторій, фабрик «Мівіна», «Торчин» та «Світоч» об’єдналися,
щоб показати молоді компанію, як місце з різноманітними
кар’єрними можливостями та напрямками професійного зростання
й розвитку. Протягом тижня на сторінці соціальної мережі
публікувалися відео: історії кар’єрного успіху колег, віртуальні
екскурсії до мікробіологічної лабораторії, процес виробництва
продукції, різноманітні освітні майстер-класи на теми закупівель,
фінансів, електронної комерції та регуляторних питань, а також
рекомендації щодо створення резюме й проходження інтерв’ю.
Особлива увага приділялася спеціальностям STEM, жінкам у цій
галузі.

Вимірювані результати
• 25 фахівців долучилися до ініціативи, щоб представити різні
напрямки діяльності компанії.
• 60 472 — загальне охоплення аудиторії в соцмережах.
• 7 899 учасників доєдналися до прямого ефіру.
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Допомога суспільству у боротьбі з COVID-19

Nestlе допомогла лікарням та людям, які того потребували, під час
боротьби із COVID-19. Окрім цього, в межах програми підтримки
малого та середнього бізнесу, компанія запустила ініціативу
«Завжди відкриті для вас». Протягом трьох місяців Nestlе
підтримали майже 500 закладів безкоштовними рестарт-наборами,
які допомогли власникам маленьких кафе та ресторанів швидше
відновитися після карантину.

Вимірювані результати
• 12 лікарень отримали необхідне медичне обладнання
та засоби захисту.
• 800 тисяч одиниць продукції відправили лікарям
та людям, які потребують допомоги.
• 1 700 кілограмів корму передали літнім людям — власникам
домашніх тварин.
• 7 000 кілограмів кави та продуктів харчування передали
в межах програми.

Партнери: Фонд «Твоя опора», Фундація «Схід-Захід», БФ «З
янголом на плечі», БФ «Волинь 24», Товариство Червоного Хреста
в Україні, БФ «Тарілка».
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Збір та сортування відходів. Освітня програма
для населення
Nestlé реалізує принципи сталого розвитку – 100% упаковки
до 2025 року мають бути придатними до переробки або
повторного використання. При цьому, в Nestle розуміють, що 100%
придатна до переробки упаковка не вирішує повністю проблеми
поводження з відходами в Україні.
Компанія Nestlé в партнерстві з компанією з управління відходами
Veolia впровадили проєкт «Lighthouse», основною метою якого
є розвиток інфраструктури збору та переробки сміття в Україні,
а також формування стійких навичок поводження з відходами
у громадян. «Lighthouse» є пілотним проєктом для створення
загальнонаціональної системи розширеної відповідальності
виробника, що передбачає управління відходами від моменту
створення продукту і до етапу переробки упаковки.
В межах проєкту встановлено 220 контейнерів для збору відходів
в трьох населених пунктах Київської області - смт. Макарів, Нові
та Старі Петрівці. Окрім цього компанія запустила освітню
програму для школярів та дорослого населення. Основна мета підвищення якості сортування відходів та популяризація теми,
щодо важливості правильної утилізації сміття.
Вимірювані результати
• 40 тонн відходів збирають щомісячно.
• 100 контейнерів для збору скла та 120 контейнерів для збору
вторинної сировини встановили у Київській області.
Партнери: Компанія з управління відходами Veolia, місцева влада
смт Макарів, Нові та Старі Петрівці.
Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
"Ціль сталого розвитку №12 — "Відповідальне
споживання та виробництво"
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Зниження бар'єрів доступу до якісної IT освіти

З 2015 року в компанії існує проєкт еKids для дітей 7-12 років.
Волонтери знайомлять з технологіями та основами
програмуванням дітей спеціалістів, які співпрацюють з ЕРАМ,
а також дітей, підопічних фонду «Карітас України», з родин,
які опинилися в складних життєвих обставинах. В проєкті ми також
знайомимо дітей-учасників з поняттям "партнерства". Вони
не лише отримують знання, а й діляться результатами своїх
напрацювань з спільнотою, з однолітками під час фіналізуючої
Scratch-конференції. В нашому підході дітей на проєкті сприймають
як рівних колег, з якими разом створюють якісний контент
і залучають в ролі спікерів. Наймолодшому презентеру — 8 років.
Проєкт постійно розвивається, шукає інноваційні шляхи розвитку
навіть в умовах кризи. Команда використовує власну експертизу
задля створення рівних можливостей для якісної підготовки
вчителів, які опісля поширюють отримані знання школярам.

Вимірювані результати
• Кількість залучених дітей з усієї України — 401 дитина, в тому
числі 100 дітей з родин у складних життєвих обставинах та діти
з інвалідністю.
• Учасники навчилися самостійно створювати програми, кліпи, ігри
мовами Scratch, Python та ін.
• Кількість присвячених волонтерських годин — 1560
• 60 одиниць комп'ютерної техніки було передано в рамках
проєкту в соціальні центри, де діти займалися на програмі еKids
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Невимірювані результати
• Зростання рівня залученості та eNPS через участь
в просвітницьких навчальних програмах та соціальних проєктах.
Дана думка підтверджена HR аналітикою компанії.
• Створення волонтерського руху, що об’єднує спеціалістів,
є підґрунтям для відчуття гордості й довіри. Це покращує умови
для продуктивної взаємодії представників різних підрозділів
компанії і створює спільну мету поза виробничими процесами.
• Можливість сформувати напрям руху для розвитку IT-освіти.
Розширення і розвиток українського ринку ІТ-фахівців
в довгостроковій перспективі.
• Формування партнерських відносин із суспільним сектором –
неурядовими організаціями, фондами. Формування репутації
компанії як відповідального учасника стійкого
розвитку суспільства.
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Підтримка закладів охорони здоров’я у боротьбі
з COVID-19
Компанія «ЕРАМ Україна» спільно з партнерами підтримали
українські заклади охорони здоров’я кисневим обладнанням,
витратними матеріалами, засобами захисту, інфрачервоними
термометрами для бригад невідкладної допомоги. Також компанія
забезпечила страхування медперсоналу у Львівській області.
Організація допомоги стала можливою завдяки вибудові мережі
партнерств та взаємодії НГО та професійних спільнот (ЮНІСЕФ
Україна, ІТ-кластери у містах присутності компанії). Окрім цього,
ЕРАМ провели фандрайзингову кампанію #TogetherAsOne
із залученням своїх працівників для забезпечення потреб лікарень.
Вимірювані результати
• 700 співробітників ЕРАМ
зголосилися допомогти
лікарням у своїх містах в межах
кампанії «#TogetherAsOne».
• Територія проєкту — 11
областей України (Чернівецька,
Івано-Франківська, Донецька,
Луганська, Одеська, Черкаська,
Київська область та м. Київ,
Львівська, Дніпропетровська,
Харківська, Вінницька).
• 52 заклади охорони здоров’я
охопили.
• 50 концентраторів, 1059
інфрачервоних термометрів,

2 367 витратних матеріалів
для кисневого обладнання, 50
пульсоксиметрів, 1424 захисних
костюмів, 1769 захисних масок
та респіраторів, а також захисні
рукавички, окуляри передали
у лікарні.
• 30 тисяч захисних масок
закупили для спеціалістів EPAM
у п’яти містах.
• Організували будівництво
кисневих трас у трьох
українських лікарнях.
• 7,5 млн грн — загальна сума
допомоги у боротьбі з COVID-19.

Партнери: ЮНІСЕФ Україна, ІТ Ukraine Association, IT кластери м.
Дніпра, Львова, Харкова; БФ «Крона», БФ Kiddo, БО «Харків з
тобою», CEO club foundation.
Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Національна освітня програма
Winner Group Ukraine розвиває національну освітню програму
Traﬃc Challenge. Мета — формувати культуру поводження
на дорозі та знизити рівень дитячого травматизму та смертності
від ДТП. У 2018 році у межах проєкту реалізували:
1. Кампанію «Стривай!» про п’ять причин загибелі в ДТП. Соціальні
ролики за участі DZIDZIO транслювала одна з найбільших в Україні
мереж заправок, а Міністерство інформаційної політики
забезпечило ротацію на телебаченні і в мережі кінотеатрів України.
2. Безкоштовний діджитал-хаб з безпеки дорожнього руху — First
Road Safety HUB, який поєднує в собі різні формати навчання
для різних вікових груп.
3. Вебінари для велосипедистів про паркування, про пересування
містом дітей без батьків, дитину в автомобілі як пасажира тощо.
Вимірювані результати
• 112 тисяч екземплярів книги «1000 і 1 поворот», що дарується
кожному школяру під час уроку з безпеки на дорозі.
• 1 500 педагогів, медиків, поліцейських стали тренерами курсу
«Відповідальні батьки».
• 10 000 відвідувачів навчального порталу.
• 5 000 примірників книги про ПДР для старшокласників
«Споримо, ти не знаєш?!» передали школярам.
• 12 прес-конференцій, 40 ефірів, 100 публікацій.
Невимірювані результати
Підвищення знань суспільства про безпеку дорожнього руху,
зокрема в регіонах, зменшення кількості дітей, постраждалих
в ДТП з власної вини.
Партнери: Патрульна поліція України, Уряд Канади в рамках
проекту PTAP, Проєкт ЄС з безпеки дорожнього руху TRACECA
в Україні, Міністерство інформаційної політики, Міністерство
інфраструктури, Транспортний підкомітет Верховної Ради України.
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Підтримка лікарень, МОЗ та МЗС у боротьбі з СOVID-19
lifecell допоміг у боротьбі з СOVID-19: компанія нарахувала
без додаткової плати 20 ГБ інтернету та 1500 хвилин для дзвінків
на міські та мобільні номери по Україні медичним працівникам,
що є абонентами lifecell. Хвилини та гігабайти двічі отримали понад
13 000 медичних працівників з усієї України, зареєстровані в
медичних інформаційних системах. Для регулярного інформування
населення України, оператор зробив SMS-розсилку понад
8 мільйонів повідомлень від імені МОЗ та МЗС. lifecell звільнив
абонентів від оплати дзвінків на «гарячі лінії» МОЗ та МЗС, а також
не тарифікує відвідування офіційних інформаційних порталів.
Також компанія придбала два апарати штучної вентиляції легень
для опорної лікарні Київщини Білоцерківської міської лікарні №3
та Уманської міської лікарні.
Вимірювані результати
• 12 млн грн — загальний внесок lifecell у боротьбу з коронавірусом.
• 13 000 медиків України двічі отримали 1 500 хвилин та 20 ГБ
інтернету, абонентам lifecell розіслали понад вісім мільйонів
інформаційних повідомлень від імені МОЗ та МЗС.
• Два апарати ШВЛ за 1 млн 50 тис. грн.
Невимірювані результати
• Ініціативу з нарахування хвилин та ГБ медикам підхопили й інші
мобільні оператори. Як наслідок, медичний персонал України
забезпечили мобільним зв’язком без додаткової плати в період
жорсткого карантину.
• Громадяни України в різних куточках світу отримали актуальну
інформацію щодо поширення COVID-19, гарячих ліній
та веб-ресурсів МОЗ та МЗС. Опорна лікарня Київщини
Білоцерківська міська лікарня №3 та Уманська міська лікарня, куди
оператор передав апарати ШВЛ, зможуть ефективніше лікувати
пацієнтів.
Партнери: МОЗ, МЗС.
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Добра зима
Intellias щозими готує події, подарунки для колег з їхніми родинами,
проводить благодійні акції, щоб підтримати онкохворих дітей. Всі
подарунки на цьогорічні свята виготовили українські соціальні
ініціативи. А тематика активностей була спрямована на розвиток
емпатії та толерантності.
1. Святкування Дня cвятого Миколая для дітей спеціалістів пройшло
під гаслом «Всі ми різні. Всі ми рівні». Кожна дитина отримала
смаколики від інклюзивної кухні «Кранчі з любов’ю». Учасники
співочого конкурсу отримали солодощі від соціального
підприємства «Горіховий дім». А також, усі охочі пройшли
онлайн-квест з незрячим гідом від музею у темряві «Третя після
опівночі».
2. Благодійна кампанія «Добра зима». Працівники Intellias зібрали
103 тис. грн, а Intellias переказав ще 100 тис. грн на систему
нейроонкологічної допомоги дітям з пухлинами мозку і хребта.
Особливістю кампанії став розіграш серед доброчинців подарунків
від 20 соціальних підприємств, благодійних, культурних,
громадських організацій та партнерів.
Вимірювані результати
• 690 дітей брали участь
у святкуваннях.
• 140 доброчинців долучилися
до кампанії «Добра зима».
• 200 тис. грн передали
на благодійність.
• 21 соціальну ініціативу
підтримали.

Невимірювані результати
Лояльність спеціалістів
компанії, підтримка соціальних
підприємств, розвиток емпатії
та толерантності, розвиток
культури благодійності,
покращення бренду
роботодавця, PR.

Партнери: Музей у темряві «Третя після опівночі», «Кранчі
з любов’ю», Good Bread from Good People, Inspiration Family,
«Життєлюб», «Гудзик», Одеський художній музей, Veterano Brownie, «Франківськ який треба берегти», 0ZERO, «Горіховий дім»,
Happy Paw, Zelenew, «Майстерня мрії», «Запорука», «Горизонталі»,
«Відчуй», «Буківничка», Голландська пекарня 21.3, Ukraїner,
«ФронтМед».
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Літнє стажування для молоді з груп ризику
EY проводить літнє стажування для уразливої молоді —
випускників інтернатів. Як правило, молоді люди, що виросли
в таких закладах, мають нижчу мотивацію до навчання та розвитку,
не вірять в свої можливості, не розуміють перспектив. На місяць
вони потрапляють в офіс компанії EY в Україні, де для кожного
стажера підбирається наставник. Кожен робочий день стажери
залучені у тренінги та бесіди з таких тем як: MS Excel, англійська
мова, лідерство, діловий етикет, мозковий штурм, емоційний
інтелект, екосвідомість, когнітивна гнучкість тощо. Також стажери
відвідують різні підрозділи компанії EY та інші компанії, що дає
їм можливість зрозуміти, як працюють бізнеси в різних сферах,
як складаються кар’єрні шляхи різних спеціалістів. Основна мета
стажування — надихнути студентів на розвиток та досягнення
високих цілей, зорієнтувати їх щодо шляхів досягнення цілей.
Вимірювані результати

Невимірювані результати

• П’ять молодих людей
пройшли стажування влітку
2019 року.
• 29 спеціалістів залучили
у роботу зі стажерами, 60
годин витратили на навчання,
провели екскурсії в чотири
компанії.
• Двоє стажерів стали
співробітниками компанії EY.

Стажування проводиться шість
років поспіль, випускники
програми давали дуже високу
оцінку впливу програми
на їх спосіб мислення, бачення
себе, своєї майбутньої
професії, можливостей
та цілей. Подальше
анкетування випускників
показало, що всі вони
продовжили активну участь
у різних програмах розвитку,
всі продовжили вивчення
іноземної мови, більшість
добре працевлаштувались.

Партнери: БФ «Приятелі дітей», МБФ «СОС Дитячі містечка».
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Допомога медзакладам у боротьбі з COVID-19
Infopulse створила волонтерський проєкт «Вантажівка здоров’я»,
який має на меті допомогти медзакладам у боротьбі із COVID-19.
Особливість проєкту у тому, що всі його етапи, — від збору потреб
та збору коштів і до контролю за постановкою медзакладами
позицій на баланс, — здійснюється винятково волонтерами
компанії.
Проєкт став поштовхом до розвитку корпоративного волонтерства
в компанії. Один із бізнес-юнітів компанії спільно із «Центром
розвитку КСВ» втілив проєкт «Ноутбуки для сільських шкіл» аби
діти могли продовжувати навчання у віддаленому режимі. Також
разом із БФ «Starenki» доставили продуктові набори людям
похилого віку напередодні нового року. Ініціативна група іншого
бізнес-юніту провела суботник, прибрала частину Оболонської
набережної у Києві, та доставила продуктові набори людям
похилого віку за співпраці з БФ «Життєлюб».
Вимірювані результати
• Медзаклади 19 міст отримали допомогу.
• 2 млн грн — загальна сума внесків спеціалістів та компанії.
• 2 млн грн — сума закупки медобладнання (від засобів
індивідуального захисту до кисневих концентраторів та апаратів
неінвазивної вентиляції легень).

Партнер: БФ «Діти надії та любові».

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації
«Бізнес, що змінює країну»
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Освітні та просвітницькі проєкти
У KNESS діє програма практики та стажування для студентів
інженерних спеціальностей з можливістю подальшого
працевлаштування у компанії.
З 2018 року KNESS випускає журнал SUN TIMES by KNESS про
тенденції розвитку відновлювальних джерел енергії та ринок
енергетики в друкованому та онлайн форматах. Таким чином
компанія прагне до створення екосистеми однодумців у розвитку
нової енергетики — енергетики майбутнього, у дослідженні
та впровадженні нових технологій, у досягненні
енергонезалежності та енергодоступності.
Також у 2019 році за підтримки KNESS реалізували проєкт «Світла
енергія». Це цикл науково-популярних фільмів, де експерти
енергоринку, еко-активісти та науковці зрозуміло розповідають про
енергетику та спільно шукають шлях розвитку енергетики країни.
Реалізація цих проєктів передбачає навчання суспільства щодо
відновлювальних джерел енергії як невід’ємного елементу сталого
розвитку суспільства.
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Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 600 гостей з 15 країн світу
відвідало виробництва KNESS.
• 1 000 читачів SUN TIMES by
KNESS.

Формування знань про
відновлювальні джерела
енергії та новітні технології
у галузі енергетики.
Популяризація інженерних
спеціальностей, а також
працевлаштування
та кар’єрного розвитку
в Україні.

№11

Культурно-освітня ініціатива “Читаємо з Kredobank”
При виборі основного напрямку корпоративної соціальної
відповідальності Кредобанку було вирішено заохотити українські
родини (батьків та дітей) до читання в формі культурно-освітньої
ініціативи «Читаємо з KredoBank» та поєднати її з розвитком
фінансової грамотності для дітей. За два роки роботи ініціативи
було проведено серію заходів у масштабах України, у яких взяли
участь працівники банку, їх родини, маленькі та великі українці.

Невимірювані результати:
• Фінансова підтримка випуску двомовного
українсько-англійського видання поеми «Мойсей», Івана Франка.
• Зйомка мотиваційного відео до дня Св. Миколая,
яке заохочувало батьків більше часу приділяти увагу своїм дітям,
розвивати їх та читати їм книжки. Саме відео переглянуло близько
100 тис. осіб.
• Кредобанк підготував новорічні подарунки «Почни рік з нової
сторінки» для клієнтів та партнерів у вигляді наборів дитячої
літератури (світова класика).

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації «Ціль
сталого розвитку №11 — «Сталий розвиток міст та спільнот»
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Програма юридичної підтримки
ініціатив сталого розвитку

З початку 2021 року команда EVERLEGAL запустила програму
юридичної підтримки ініціатив сталого розвитку. Дана програма
покликана підтримувати компанії та організації не лише в Україні,
а і в усьому світі на шляху до їх активної реалізації сталих ініціатив
у наступних секторах: відновлювальна енергетика,
низьковуглецевий транспорт, низьковуглецеві будівлі, стале
управління водними ресурсами та відходами, стале
землекористування, зміни клімату та ін.
EVERLEGAL виділяє 1000 годин часу юристів у рік, на підтримку
сталих ініціатив. Pro bono консультації компанії покривають велике
коло юридичних питань, починаючи з консультування урядів,
підприємств та громадських організацій щодо впровадження
сталих ініціатив до їх політики, завершуючи представництвом
та захистом інтересів у судах щодо перешкоджання реалізації
даних ініціатив.
Вимірювані результати
• З початку 2021 року по програмі звернулось 11 організацій із
запитами, які направленні на досягнення різних Цілей сталого
розвитку ООН.
• З них 2 організації, які направлені на досягнення Цілі №4 та Цілі
№13 вже отримали консультації від EVERLEGAL.
• Ще 2 Громадські організації, команда EVERLEGAL завершить
консультувати до кінця жовтня 2021 року.
• Усі інші проєкти та ініціативи отримають юридичну підтримку до
кінця року в порядку черги.
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Невимірювані результати:
Окрім юридичної підтримки, в межах програми команда
Sustainability практики в EVERLEGAL аналізує кожну Ціль сталого
розвитку та розповідає про них в соціальних мережах, включно
із практичними порадами про те, як свідомий бізнес та кожна
людина окремо може зробити свій вклад у досягнення кожної цілі
вже сьогодні. А також, команда фірми активно співпрацює із медіа,
профільними організаціями та спільнотами, в межах яких розповідає про свій напрямок сталого розвитку та закликає інші свідомі
бізнеси в Україні впроваджувати сталий розвиток в операційну
діяльність своїх компаній.

Партнери: ASDE (Асоціація експертів сталого розвитку), УВЕА
(Українська вітроенергетична асоціація), Get-Market (Платформа
для інвестицій у відновлювану енергетику), АСЕУ (Асоціація
сонячної енергетики України).
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БудьЕкоSmart

Екологічна освітня програма «БудьEkoSmart» — це серія
інтерактивних відео-уроків, а також 5 позашкільних занять
з практичними завданнями, з яких школярі дізналися, як Глобальні
цілі сталого розвитку ООН допоможуть зберегти нашу планету
для майбутніх поколінь і з чого варто почати вже зараз. Це внесок
ДТЕК в екологічну освіту української молоді і просування культури
відповідального споживання.
Метою проєкту є: щороку збільшувати кількість школярів
з відповідальним ставленням до навколишнього середовища;
надання практичних навичок і знань, розроблених в партнерстві
з державою і бізнесом про Цілі сталого розвитку; висадка дерев;
щонайменше одне дерево кожним школярем; проведення
просвітницької роботи серед школярів про вплив кожного
на екологію, а також надання практичних знань щодо зменшення
негативного впливу; формування бренду ДТЕК як еко
відповідального роботодавця, що э важливим для покоління Z
і Альфа.
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Вимірювані результати
• Розроблені 4 відеоуроки і 5 позакласних занять про Глобальний
договір ООН і Цілі сталого розвитку № 12;13;15.
• Проведено грифування розробленої програми Міністерством
науки і освіти України.
• Програма внесена до наскрізної навчальної лінії.
• 15 тис переглядів з початку реалізації першого етапу проєкту.
• 39 тис. людей переглянуло рекламний тізер про відеоуроки для
залучення цільової аудиторії.
• 20 молодих працівників в різних підприємств компанії для
проведення занять у школах отримали Сертифікати Інституту
екологічного управління та збалансованого природокористування
в партнерстві з Державною екологічною академією післядипломної
освіти та управління.
Партнери: ВГО «Жива планета», Інститут екологічного управління
та збалансованого природокористування в партнерстві
з Державною екологічною академією післядипломної освіти
та управління, БО «Вчителі за демократію та партнерство», ГО
«Інститут законотворчості та інформаційних технологій,
Міністерство освіти та науки України, ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти», ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної
освіти та управління», Адміністрації міст присутності компанії.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації «Ціль сталого
розвитку №8 — «Гідна праця та Економічне зростання»
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Громада своїми руками — 2021

Метою конкурсу є стимуляция діяльності громадських організацій,
органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, ініціативних груп громадян через
надання фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних
ініціатив, спрямованих на розвиток громади. Об’єднання зусиль
та ресурсів місцевих органів влади, бізнесу та громадськості
задля розв’язання соціально значущих проблем громади.
Напрямки, в яких діє конкурс у 2021 році:
• Соціальна сфера
• Екологія та відповідальне енергоспоживання
• Популяризація здорового способу життя та занять спортом
• Освіта, культура і творчі ініціативи
• Благоустрій
• Співпраця між громадами
Вимірювані результати
• У 2021 року участь у конкурсі взяли 32 громади з 11 областей
України.
• В межах конкурсу отримано 667 конкурсних заявок, з яких
конкурсні комісії відібрали 329 кращих проєктів.
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Партнери: Громадська організація "Агенція місцевого
економічного розвитку Прикарпаття", Благодійний фонд "Агенція
місцевого економічного розвитку м. Зеленодольська", Громадська
організація "Центр сприяння розвитку м. Першотравенськ",
Комунальна установа "Агенція місцевого економічного розвитку
м. Ладижин", Громадська організація "Агенція місцевого
економічного розвитку Кам'янка-Бузького району", Громадська
організація "Агенція сталого розвитку міста Тернівка
Дніпропетровської області", Павлоградська міська громадська
організація "Агенція економічного розвитку міста Павлоград",
Громадська організація "Агенція місцевого розвитку м.
Енергодар", Громадська організація "Центр муніципального
розвитку міста Білозерське", Громадська організація
"Курахівський центр місцевого економічного розвитку",
Громадська організація "Агенція місцевого розвитку м. Щастя",
Благодійна організація «Благодійний фонд «Розвиток
громади-екологія-право», Партнерами проєкту є також місцеві
територіальні громади діяльності Компанії ДТЕК.
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Енергоефективні школи: нова генерація

Унікальний в Україні шкільний освітній проєкт, який забезпечує
рівний доступ школярів країни до навчання раціональному
використанню енергоресурсів на онлайн платформі: http://energyschool.org.ua
Проєкт навчає енергетичній грамоті та виховуємо екологічно
свідомих громадян. Він включає: три освітніх курси для учнів з 4-го
по 11-й класи; низку цікавих конкурсів, акцій енергозберігаючого
та екологічного напрямків; індивідуальний, шкільний
та міжрегіональний формати навчання; сприяння впровадженню
екологічних стартапів; постійну двосторонню комунікацію
з учасниками.
Вимірювані результати
• За 8 років впровадження проєкту його учасниками стали майже
630 тисяч осіб (учнів, їхніх батьків, вчителів); кількість охоплених
шкіл майже сягнула позначки у 2000, тобто понад 11% від усіх ЗЗСО
України.
• В проєкті навчаються діти шкіл з усіх областей та обласних
центрів України, а також з понад 500 міст і сіл.
• Безпосередньо освітні курси у 2020-2021 н.р. засвоїли 5 510 учнів
у форматі «з учителем», а 1 231 — самостійно.
• Проєкт отримав «Еко-Оскар 2019» на Всеукраїнському конкурсі
соціальних проєктів за внесок у розвиток екологічної освіти
• Проєкт вийшов на міжнародний рівень — підписано Меморандуми
з Болгарією та Італією. Триває розробка міжнародної англомовної
платформи і мультинаціонального курсу «Енергоефективність
без кордонів».
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Партнери: Міністерство освіти і науки України, Державна наукова
установа "Інститут модернізації змісту освіти", Комунальний
заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти",
Департамент освіти і науки Дніпровської обласної державної
адміністрації, Громадська організація «ПЛАТФОРМА СУСПІЛЬНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ", Громадська організація «ЕКОСВІДОМІ», Громадська
організація "Екологічний формат"
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Підвищення культури водіння та скорочення випадків
керування автомобілем у нетверезому стані

AB InBev Efes Україна вже понад 10 років розвиває національну
програму «Випив? За кермо не сідай!». Вона створена
для підвищення культури водіння та скорочення випадків
керування автомобілем у нетверезому стані.
Станом на кінець 2020 року до програми «Випив? За кермо
не сідай!» приєдналось понад 470 автошкіл та технічних закладів,
більше ніж 83 000 майбутніх водіїв прослухало спеціально
розроблений тренінг щодо небезпеки водіння у нетверезому стані.
Додатково до навчальних закладів було передано 520 пар
спеціальних окулярів Drunk Busters, які імітують стан алкогольного
сп’яніння. Окуляри використовуються під час лекцій з майбутніми
водіями, які мають змогу примірявши окуляри побачити
як алкоголь впливає на координацію рухів та сповільнює реакцію.
Для підтримки програми «Випив? За кермо не сідай!» компанія
щорічно реалізує рекламні та спонсорські проєкти, брендує
соціальною рекламою громадський транспорт у містах України,
тісно співпрацює зі ЗМІ та лідерами думок.

Партнери: Всеукраїнське Об’єднання Автошкіл, Патрульна поліція
України, Міністерство освіти і науки України.
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Доступ до якісної води

AB InBev Efes Україна турбується про чисту воду та належні
санітарні умови. Мета компанії — забезпечити доступ до якісної
води як для пивоварень AB InBev Efes Україна, так і для спільнот,
що проживають у цих районах. На броварнях компанії працюють
системи з очищення стічних вод, які фільтрують використану
виробництві воду. Кожного року компанія скорочує відсоток
використання води на один літр продукції і постійно покращує
цей показник.
Для підтримки локальних спільнот у 2020 році AB InBev Efes
Україна запустила гуманітарну програму з надання чистої питної
води в разі виникнення надзвичайних ситуацій. За результатами
ініціативи компанія надала 93 600 літрів слабогазованої питної
води, яка була розподілена між 234 навчальними установами
у прифронтовій зоні на Сході України.
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Вимірювані результати

Невимірювані результати

• П’ятеро випускників групи
після завершенню навчання
стали співробітниками компанії
SoftServe.
• Компанія провела
дослідження доступності
власних навчальних приміщень
та офісів, яке виявило що 50%
усіх офісів SoftServe
є доступними.
• Погодили внутрішні вимоги
щодо будівництва чи вибору
орендованих приміщень для
офісів компанії, згідно з якими
усі такі споруди повинні бути
доступними для маломобільних
груп людей.
• Розробили інструкцію
з вимогами щодо доступності
внутрішніх та зовнішніх
заходів, які організовує
компанія.

Розвінчування стереотипів,
створення позитивного
прецеденту та прикладу
для наслідування іншими
компаніями.

Партнери: Українське Товариство Сліпих, SoftServe IT Academy.

Нагорода ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації «Ціль
сталого розвитку №10 — «Зменшення нерівності»
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Підтримка лікарень та медиків у боротьбі з СOVID-19

AB InBev Efes Україна підтримала медичні та соціальні установи
країни у боротьбі з розповсюдженням COVID-19 закупивши
4 апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), 400 комплектів
захисних костюмів 1140 масок (FFP2). Додатково компанія
передала лікарням та соцустановам у домашніх регіонах 24 000
літрів дезінфекційного засобу.
У межах проєкту #ПідтримуюЛікарів AB InBev Efes разом
з національною мережею ресторанів MAFIA забезпечили гарячими
комплексними обідами медиків Києва, Харкова, Чернігова і Дніпра.

Вимірювані результати
• Загальне охоплення: радіо – 20 млн; медіа – 7 млн; соціальні
мережі – 1,7 млн.

Партнери: БФ «Карітас України», БФ «ФУНДАЦІЯ СЕО КЛАБ»,
Мережа ресторанів Мафія.
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Дбаємо про захист

З початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні,
Групою Нафтогаз було прийнято рішення про реалізацію
масштабного проєкту «Дбаємо про захист» з метою долучення
до спільної загальнонаціональної боротьби з пандемією COVID-19
і допомоги медичним закладам та населенню.
В межах кейсу реалізовано великі проєкти:
• «Мрія»: у партнерстві з МОЗ на початку травня 2020 року Група
Нафтогаз придбала 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів
пацієнта, 50 мобільних цифрових рентгенапаратів
та 50 портативних УЗД-пристроїв та оперативно передали
до 287 медичних закладів, визначених спільно з профільним
міністерством у 19 областях України.
• «Благодійна допомога громадам»: 236 громад в 11 областях
Україні, 60 центральних районних та міських лікарень, районні
центри первинної медико-санітарної допомоги та місцеві
амбулаторії, що обслуговують населення на територіях виробничої
діяльності Групи Нафтогаз були забезпечені дефіцитними засобами
захисту, дезінфекторами та електронними інфрачервоними
термометрами.
• «Безпечне ЗНО»: Група Нафтогаз профінансувала закупівлю
3,2 млн медичних масок, більше 20 тис. л. дезінфікуючих засобів
та 1200 ізоляційних халатів для всіх областей України.
Це дозволило повністю забезпечити засобами захисту
і дезінфекторами 24 обласні та Київське управління освіти і науки
для безпечного проведення вступної кампанії.
• «Сучасна лікарня громаді»: було профінансовано закупівлю
та передано обладнання засобів захисту та лікарських засобів
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першої
для 33 ЦРЛ
Полтавської, Харківської,
першої необхідності
длянеобхідності
33 ЦРЛ Полтавської,
Харківської,
Львівської
міста Києва та Черкас.
Львівської обл. міста
Києваобл.
та Черкас.

• «Апарати
ШВЛ»: профінансувала
Група Нафтогаз профінансувала
ремонт
• «Апарати ШВЛ»:
Група Нафтогаз
ремонт
49 апаратів
штучної
вентиляції
легень, що застосовуються
49 апаратів штучної
вентиляції
легень,
що застосовуються
для лікування
важкохворих
пацієнтів.
Апарати
для лікування важкохворих
пацієнтів.
Апарати
ШВЛ, які
мали ШВЛ, які ма
несправності
багато років не використовувалися,
були
несправності і багато
років неі використовувалися,
були
відремонтовані
лікарень
у 12 регіонах к
відремонтовані та
повернені до та
39 повернені
лікарень удо
12 39
регіонах
країни.

Вимірювані результати:
•
•
•
•

Більше 40 осіб волонтерів працівників компанії.
Більше 600 медичних закладів по всій країні.
24 обласні та Київське управління освіти і науки.
Загальний бюджет 653, 3 млн грн.

Партнери: Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти
і науки України, Фонд ЮНІСЕФ в Україні, Посольство Швейцарії
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Проєкт розвитку доступної освіти для молодих
талантів

N-iX займається розвитком освіти для молоді. У 2018 році вони
створили N-iX Charity Fund, щоб підтримати таланти та допомогти
їм здобути гідну освіту. Після цього компанія відкрила N-iX Innovation Labs у ЛНУ ім. Івана Франка, Національному університеті
«Львівська політехніка», Національному університеті
«Києво-Могилянська академія», надала обладнання для Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Вимірювані результати:
• 685 тис. грн на освіту молоді;
• Підтримали понад 60 освітніх ініціатив;
• Стипендії для десяти студентів УКУ, які потребували підтримки;
• Спонсорування підготовчих курсів до ЗНО в Українському
Kатолицькому Університеті для 22 дітей, яким необхідна допомога;
• Відкриття N-iX Innovation Labs у Києво-Могилянській академії,
Національному університеті «Львівська політехніка»
та Львівському національному університеті імені Івана Франка.
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Підтримка лікарень та медиків у боротьбі з СOVID-19

Українська ІТ компанія N-iX долучилася до протидії пандемії,
створивши благодійний фонд N-iX, який наповнюється 50% на 50%
компанією та працівниками.
Вимірювані результати:
• Зібрали 2 984 441 грн до фонду N-iX для боротьби з COVID-19;
• Закупили 8 000 експрес-тестів на COVID-19;
• Зібрали 150 000 грн на страхування медичних працівників
у Львові та Львівській області у рамках проєкту від Львівського ІТ
Кластеру та Львівської обласної державної адміністрації;
• Долучились до проєкту #AntiVirus від IТ Ukraine Association
та пожертвували 303 780 грн на замовлення 1 000 одиниць
захисного обладнання та 1 100 респіраторів для трьох медичних
закладів Києва та Київської області;
• Допомогли розробити інтерактивну карту для відстеження
COVID-19;
• Відшкодували 50% вартості 358 ПЛР тестів та забезпечили
87 IFA та експрес-тестів для фахівців N-iX;
• Придбали кисневі концентратори та імпульсні пульсоксиметри
для підтримки N-iXівців та їхніх сімей у разі захворювання.
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Підтримка лікарень та медиків у боротьбі з СOVID-19
METRO підтримала медичні заклади у часи СOVID-19. У березні 2020
року компанія передала лікарням 16 тонн гуманітарної допомоги
у вигляді продовольчих та непродовольчих товарів. З квітня 2020
року METRO долучилася до всеукраїнської кампанії
#ПідтримуюЛікарів. Компанія взяла участь у забезпеченні гарячими
обідами медиків, які працюють з пацієнтами з СOVID-19. Щодня
METRO безкоштовно надає ресторанам продукти для приготування
комплексних гарячих обідів, а партнери готують та доставляють 440
порцій їжі у медичні установи. Також у квітні 2020 року МЕТRО
передала 5 000 соціальних наборів літнім людям до Великодніх свят.
Вимірювані результати

Невимірювані результати

• 16 тонн гуманітарної
допомоги (16 тонн гречки,
цукру, борошна, рису, 13 500
м’ясних та рибних консервів,
мийні засоби й засоби
особистої гігієни для
персоналу та пацієнтів
лікарень).
• 440 обідів для медиків щодня.
• 5 000 соціальних наборів
(олія, цукор, макарони, гречана
та кукурудзяна крупи, овочеві
консерви і мило).

Відзнака «Кращий
корпоративний внесок у Ціль
сталого розвитку №17»;
нагорода «Бізнес, що змінює
країну», фіналіст конкурсу
«Партнерство заради сталого
розвитку-2020» у категорії
«Партнерство в часи
COVID-19».

Партнери: КМБФ «Фудбенк», Фонд «Східна Європа», холдинг
емоцій «!FEST» у Львові, мережа ресторанів MAFIA у Києві, Дніпрі
та Харкові, ресторан української кухні «U» в Одесі та ресторан
«Сітронель» у Києві.
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Нагороди ХІ Конкурсу Кейсів з КСВ у номінації «Ціль
сталого розвитку №17 — «Партнерство заради сталого
розвитку» та номінації «Бізнес, що змінює країну»
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