
cSR
I | ен m р к Ро,з в u пl ок кор lt tlpa пt ч в н o|

со tцi ал ь Hoi вidп о Bi dал ьн оспti у

U l(RAlN Е
l_ r r,litlt:':, u l, i,l r rr l i"ri r,, l,,ll,,l r l i i,.;

лъ l9104/2021_1

вiд 19.04.2020

KepiBHttKct,tt_

П ро заtt7lоttlеl l l lrl l lч tl t п et tt t t

з ах i d пt а ll aplll l lepc, lll во

CSR Ukraine, експерТна органiзаuiя Щентр <<Розвиток КСВ)), у раNlках iнiцiатlлви #Дiвчаr,аS'I'ЕN{

запрошчють стчденток Вашtlгtl навrlа.пьногtr зак.lIаду на кtlнференцiю "День jliB,ta,t в IKT", ultl

вi,rlбуllеlься 22 квilня 202l рок}, з 9:00;ro l9:00 з llрямою,lранс;Iяrtiсю у мережi lHlepHel. Захi.t

пройдС у pa]vlкax про(ктУ "TpartltriH ,ltl piBHtlcti". ttttl pca.lti,iyt гься tJNFPA. Фttн,,lошl O()tl у га:tуri

народонаселення в YKpaTlri за (liTtatlct,lBtlT пi.l,гllr.tмttrr [[lBcttii. IIapTHeptlшt захоj(у t,tlatliotta,,tbHllii проt,к,г

<<!iя,IJифрова oiBi,t,a>, MitlicтepcтBa ulltPptlBoT tраttсфсlршtаllii YKpaitllt. .]ахi,ц ttptt1,11o,tcrtиii .l()

святкування l0рi.1.1я МiжнаролноI,0 дня лiв.lат в lК'Г, якlлii lз усь()му свiгi вi,r,lнltчасtься tцtl11iчtltl в

4й четвер квiтня.

Меtпа конQlеренцii' пiдвлtшlення обiзнансlстi се1lел лiвчат i молtlлtlх ,KittrlK ПР(l l]ll/КЛlIвiсгь Lllt(lptlBttx

навичок,га заохочення Тх лсl навчанL{я illобулови кар'с,ри в c(lcpi lK'I'(itr(ioptvtatliйrtoKoMyHiKaLtiйrrиx

тсхнологiй). За да,ними UNЕSСО:lишс б;lи,lько З0% ycix ст,улснтоtс обирак,lть сфсри виtl(tll'trсвitи.

пов'язанi зi STEM. В YKpaTHi ситуачiя не краще. адкс зl,ijlно пti,кнарtlдtlогtl _lос:tiдження якtlс,гi tlcBi,t,tt

рISд20 l8 лише 3')'n tlпитаних дiв,rат,в Yr<pariHi xo(lyTb працк)вати в сферах. lIов'я,lаних,l IKT.

До участi запрошуються дiвчата BiKoM 1425 poKiB, якi цiкав.llя,r,ься

iнформачiйнокомунiкацiйними_техно.погiяпrи (IKT) абtl навllак)тl,ся на IKT clletlia.llt,]l()c I,яx.

Участь у захолi безкоIIlтовна. Пiд час конференцiI дiвча,га _liзнаються пI]о tlсоблt{восl,i робtl,глt ra як

ро,jпочати кар'сру в IKT; от}]иN,Iакr[ь ltiHtti гttl11аj1}l llpo с,гар,I, кар't,ри ,I,a ;кitltlчс "'liдcpcтBtl в IK'[:

познайомляться з IKT експеllткам!I п11ttBi.,1rttlx yKlrlriltcbKttxгa Mi,l,iHa1,1tljlllltX K0l\,lпalttit"t: мtlжуть взя,гll

y!lacTb у конкурсах i BiKrolrtlHax lil ttllI,pllлIt ll(l.'lapvllKIl Bi.t KtlшtttaHiii.

Серел органiзачiй та кошttlанiйуЧltСН1.IIll): NliHicTepc l во ltифровtli I,рансформаltiТ }'краiни

(!iя.Щифрова освi,га), l}lЗО, Wоmеп (io'l'ech, Fit,4Digital Pro.iecl: рrопrоtiпg}л,()mеп iп tech,Jtloble.

DOU.ua, Wix Engineering, Snap [пс., Intellias, StlttScrvc, ltсrа, IГIнl,егратор, Metinvest Digital,

Luxoft, ELEKS, Ciklum, Cherkasy, IT Cluster.

Просимо сприяти учас,li l020 cтyiteH,1,oK BBipeHtl1,o Вапr зак;rа/lу ,га

подilо серед спiлыlоти Вашого tlавчальtlог0 заклад},.

поIIIиDити iнфоппtаltiкr ппо

!,lrя учас,r,i необхiлнО налiс.llа,l,И Jlис,t,З llepe;liKoпt ччасниць на cJleK,lpOtl}Iy llolllly ч1*lttJl,cst'ttl,t';lillc,ir;ý

згiдно,Щолатку 1, до l7:00 2l квiтня 202l року. У.tасницям l,al(oж необхiдrrо др.g!Jд*щýgтРацiЮ. На

захiл за посиланням: https:/ibit,lyi3rSrxEw

З бульяких питань звертайтесь на пош,tу ч.itill'li.1 LS].:Iilit,;i]l}t]"(]l,|j абсl дtl Людмил1,1 Лук'яновtlТ за I{oN,Iel)()NI

l,e;l. 095 92 57672

З повагоtсl.

Марина Саприкiна

Влtконавиця: J lук'янtlва Jl.Д.
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Голова Гlравлiння 00 <<l{eHTp <Розвиток КСВ)



f]одатtlк l

перелiк учасникiв та учасниць Конференчii <,щень дiвчат в Iкт>>

вiд //.l lli,l llttlt]"1,1hllt}l() i,'Ал 1,I"l,\

.lttl,пttl t.tit tttl ttti

N9 пlБ
студента/студентки

(повнiстю)

спеuiальнiсr
ь, група

Номер

телефону

Алреса

електронноi

пошти

l.

)

3.

4.

5.

б.

1.

8.

9.

l0.

l1.

l2.

13.

|4.

15.

1б.

17.

18.

19.

20.


