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Вступ

Ключові Цілі сталого розвитку,
що підтримує Фонд

Шановні читачі!
Перед вами Звіт БФ «Повір у себе» —
Impact Report, про спільний внесок нашої організації та партнерів у сталий
розвиток.
Ми підтримуємо принципи Глобального договору
ООН та Цілі сталого розвитку, що реалізуємо в діяльності наших проєктів.
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ІНВЕСТИЦІЇ ФОНДУ
ЗА 2009 – 2019 рр

2 576 683
USD

12 РОКІВ

622

СТУДЕНТА

41

ВИКЛАДАЧ

Наша місія
Сприяти розбудові України, розвиваючи нову генерацію освічених українців шляхом надання підтримки талановитим студентам та викладачам

Про фонд
Благодійний фонд «Повір у себе» –

неприбуткова організація, заснована Віктором та Іриною Іванчиками у 2009 році. Метою
фонду є сприяння розвитку освіти, культури
та науки. Фонд надає матеріальну підтримку(стипендії, сплата за гуртожиток) сільській
молоді, яка навчається в ЗВО, фінансує наукові дослідження викладачів вузів-партнерів фонду, розробляє та впроваджує культурно-освітні проєкти для стипендіатів фонду та
сільських школярів. Підтримує та фінансує
міжнародні культурні проєкти.

Наші цінності
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Наші програми
«Сільській дитині —
сучасна освіта»

Програма створена для підтримки талановитих дітей із сільської місцевості, які прагнуть здобути якісну вищу освіту, отримати професію та реалізувати себе як особистість, та які, в силу соціально-економічних умов, не можуть отримати достатньої фінансової підтримки від батьків чи від держави.

Програмою надаються:
іменні стипендії на здобуття ступеня «бакалавра»;
благодійна допомогу на оплату
гуртожитку під час навчання для
здобуття диплома «бакалавра»;
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ґранти на студентські проєкти, які зорієнтовані на розвиток лідерства, дослідження
важливих для суспільства тем,
винаходи, соціальну активність, особисті досягнення і які
сприятимуть реалізації задекларованих цінностей Фонду.
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НАШІ ПРОГРАМИ
«Сільській дитині — сучасна освіта»

ВІДГУКИ

26
22
25
19

НАШІ СТИПЕНДІАТИ
НАВЧАЮТЬСЯ
У ЗВО-ПАРТНЕРАХ ФОНДУ:
Харківський національний
університет радіоелектроніки

2020 РІК

СТУДЕНТІВ

Ангеліна Бернадська, студентка НаУКМА:
Фонд сприяв моєму саморозвитку, відкрив можливості
знайомства з широким колом цікавих людей та допоміг
втілити власний проєкт кіноклубу-лекторію у моєї школі. Дякую за допомогу й співпрацю!

Влада Бідна, студентка КНУ ім. Т.Шевченка:

Національний університет «Києво-Могилянська
академія»

СТУДЕНТА

Прикарпатський національний університет ім. Василя
Стефаника

СТУДЕНТІВ

Для мене фонд, перш за все, це почуття захисту, відчуття великої родини та нові друзі. І звісно, це свобода,
можливість вибору і подальшого росту.

Український католицький
університет

СТУДЕНТІВ

Віталій Побережний, студент НаУКМА:
Стипендія допомогла мені інвестувати капітал не в
харчування або трансфер, а в самоосвіту. Але, окрім фінансової підтримки, фонд відкриває для стипендіатів
нове «фондівське» ком’юніті та широкі перспективи для
самореалізації.

ВСЬОГО ЗА 12 РОКІВ

622
5

СТУДЕНТИ
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Викладацькі гранти
Гранти для викладачів НаУКМА
Гранти для викладачів УКУ

16

SABBATICAL
Створення концепції HUB
Наглядова рада
Студентські проєкти:
«ГоЛоСно», «СпільнОсвіта»,
«Lifestyle»

9

РІЧНИХ
СТИПЕНДІЙ
The Ukranian
Emerging
Leaders
Program

22

НАУКОВИХ
ГРАНТИ
Студентський
проєкт «Різдво разом»
2018 рік
Сенат УКУ

Освітньо-наукова діяльність
6
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Підтримка
викладачів

41 ВИКЛАДАЧ

ВИКЛАДАЦЬКІ
ГРАНТИ

4

ВСЬОГО ЗА 12 РОКІВ

2

НАУКМА
SABBATICAL
ПРАЦІВНИКИ

ПРОФЕСОРСЬКА СТИПЕНДІЯ НА РІК:
Тетяна Ярошенко,
віцепрезидентка з науквої роботи
та інформатизації, кандидатка наук, доцентка

УКУ
ВИКЛАДАЦЬКІ СТИПЕНДІЇ
ПРАЦІВНИКА

ВИК ЛАДАЦЬКІ
СТИПЕНДІЇ:

ДОКТОРСЬКА СТИПЕНДІЯ НА РІК:
Галина Крюкова,
Кандидатка наук, доцентка, кафедра математики
МОЛОДИЙ ДОСЛІДНИК НА 6 МІСЯЦІВ
Новік Аліна,
асистентка кафедра фінансів
Юлія Вернигор,
тарший викладач
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Орися Біла,
завідувачка кафедри
філософії
Лілія Питльована,
доцентка кафедри історії
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Проєкти
«Підйом!»

Майстерня лідерства та проектного менеджменту для молоді. Створений з метою активізувати сільську молодь до ініціативної участі в житті власних громад шляхом виховання
лідерських навичок, проектного мислення та досвіду впливу на навколишній світ через реалізацію власних проектів. Проєкт реалізовується спільно Агропромхолдингом «Астарта-Київ», благодійним фондом «Повір у себе» та Українською академією лідерства.
УЧАСНИКІВ

2020
2019
2018

160

8

СТВОРЕНО ІДЕЙ
ТА ПРОЄКТІВ

41

ВИБРАНО ТА
РЕАЛІЗОВАНО ІДЕЙ

14

200

45

18

120

21

11

Impact Report БФ «Повір у себе»
2019-2020

ПРОЄКТИ
«Підйом!»

ВІДГУКИ

Діана Соколовська, студентка ТНПУ
ім. Володимира Гнатюка:

До участі у «Підйомі» я й не задумувалась над соціальним підприємництвом, проєктним менеджментом та
розробкою проектів. Тиждень навчання був наповнений
цікавою інформацією, корисними лекціями, позитивними
людьми та новими враженнями. Як результат, я отримала багато ідей, цікаві та незабутні знайомства і дуже
багато натхнення.

Роман Кмита, студент УКУ:
«Підйом!» дав мені не лише шанс реалізувати ідею, яка
вже давно визрівала в моїй уяві, але й знання про те, як
це зробити правильно. Цей проєкт — це місце зустрічі
вмотивованих і завзятих. “Підйом!” подарував мені віру
в те, що в світі є люди, для яких мрії інших - не пусте
місце.

Данило Щоголь, ментор проєкту:
«Підйом!» — це можливість допомагати дітям з сіл повірити в себе через проєкти, які вони створюють для своїх
громад. Ми з колегами-фондівцями намагаємось запалювати інші зорі та всесвіти.
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ПРОЄКТИ
«РІД»

Спільний проект фонду
з агропромхолдингом «Астарта-Київ»
та фондом Fulbright Ukraine

«РІД: Розвивайся!
Інтегруйся! Дій!»
30

АНГЛОМОВНИХ
МЕНТОРИ

3

ПРОЄКТІВ

6

РЕАЛІЗОВАНО

2

2018

Костянтин Синиця,
студент НУ Львівська політехніка:

ВІДГУК

УЧАСНИКІВ

Тижневий культурно-мовний табір для студентів
та сільських школярів, спрямований на підвищення рівня англійської через спілкування з носіями
мови, ознайомлення та порівняння американської
та української культури, виховання лідерських якостей та залучення молоді до створення власних
проектів.
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Це був надзвичайно класний тиждень. Ми встигали
усе: навчатись, відвідувати екскурсії, ходити на річку та грати в ігри. Чудові ментори з фонду Fulbright
заряджали позитивним настроєм на весь день. З Ароном, Софією та Джо ми розібрали різницю між лінійною, круговою економікою та економікою переробки,
а потім закріпляли це все за допомогою гри. Ментори
детально пояснювали, які речі впливають на публічний виступ та в які галузі спрямовувати наші проекти. Дякую за знання та час проведений на проєкті.

Impact Report БФ «Повір у себе»
2019-2020

ПРОЄКТИ
«РІД»

«РІД: Інклюзія»
УЧАСНИКІВ

32

МЕНТОРІВ

6

ПРОЄКТІВ

4

Програма для сільської молоді, перша частина якої
направлена на навчання проектному менеджменту,
краудфандингу та молодіжному лідерству, а друга
частина є практичною частиною, а саме створення
культурно-освітнього інклюзивного простору в Вінницькій області.

РЕАЛІЗОВАНО

1

2019

ВІДГУКИ

Школярі Жданівської школи:
Наша команда взяла участь у проекті і результатом стало створення музею-кімнати «CLOSED EYES». Ми щасливі, що
отримали можливість не лише повчитися, а й зробити щось
корисне для нашої громади. Ми зробили простір, де кожен відвідувач зможе відчути світ «по-іншому». Зможе пройти наосліп
смугу перешкод і ще багато чого цікавого.

Іра Дробот, менторка проєкту:
Фонд познайомив мене із проєктами, спрямованими на інклюзію
дітей у громадах. Саме діти можуть зламати бар’єр у суспільстві і вони це успішно втілюють. Годі й подумати було свого
часу для мене, що саме діти турбуються питаннями інклюзіями і справді потребують допомоги, щоб втілити свої проєкти.
Фонд відкриває можливості для вирішення проблем.
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БІЛЬШЕ
200 У ЧАСНИКІВ ВІД 14

ПРОЄКТИ

У ФОРУМІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ

ДО 18 РОКІВ , МЕШКАНЦІВ СІЛ ТА ОТГ.

Проходив захід у таборі «Орлятко»
в селі Левків, що на Житомирщині

Форум «Громадотворець»

ВІДГУК

Триденний табір з проєктного менеджменту для
сільської молоді, яка вже має досвід реалізації
власних проектів та молоді, яка планує реалізувати
власний соціальний проект в своїй громаді.

Учасники ходили на лекції, знайомились між собою, ділилися досвідом
та розповідали про власні проекти.
Разом аналізували задуми та вирішували, як їх можна вдосконалити
на майбутнє.

Єлізавета Кузьма,
студентка ХНУРЕ:
«Громадотворець» є одним
з найсильніших івентів
для мене. Чому? Все просто: він змінює світогляд,
руйнує дурні стереотипи і
надихає не зупинятися. Ти
починаєш дивитися на речі
під зовсім другим кутом. Я
неймовірно щаслива, що
стала учасницею такого
класного дійства.
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Молоді люди слухали
лекції з проектного менеджменту та вчилися реалізовувати задуми. Також
говорили про роботу в ОТГ,
зокрема про юридичні
питання в громадах та як
залучати людей до своїх
проектів.
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ПРОЄКТИ

Форум «Повір у себе»
Форум «Повір у себе» – це
одноденний івент для стипендіатів та учасників програм благодійного фонду
«Повір у себе».
Кожний рік учасники дискутують на обрану
тему, слухають надихаючі та мотивуючі історії
успіху від сучасних лідерів з різних галузей,
вихідців з селищ та маленьких міст України та
беруть участь у різноманітних воркшопах.
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ПРОЄКТИ

Форум «Повір у себе» 1.0

Неформальна програма надала можливість учасникам познайомитись з 11 провідними громадськими
організаціями України, цікавими проєктами, волонтерськими об’єднаннями, приватними компаніями
та міжнародними програмами.

Тема форуму: «Щастя у пізнанні себе»
УЧАСНИКІВ

200

ДИСКУТИВНІ
ПАНЕЛІ

2

Щастя у пізнанні СЕБЕ
Моя формула щастя

ВОРКОШОПИ
«Інструменти щастя»

5

П`ять воркшопів «Інструменти щастя» допомогли учасникам форуму усвідомити свою
роль у суспільстві й показали можливості розвитку власної громади у тій сфері, яка їм
найбільше цікава.

2018
ВІДГУК

Неформальна програма надала
можливість учасникам познайомитись з 11 провідними громадськими організаціями України, цікавими
проєктами, волонтерськими об’єднаннями, приватними компаніями
та міжнародними програмами.

Єлизавета Феденко, студентка Національного
університету «Одеська юридична академія»:

14

Для мене Форум відкрив очі на багато речей, які нібито, на перший
погляд, очевидні. Як шукати щастя? Головне — бути у пошуку. Теорія тут не проходить, але досвід наших спікерів — то найкраща
теорія «по щастю». Їх сміливість надихає на кроки до себе справжнього. Страх — кращий індикатор того, що щастя поруч, нові ідеї
і їх реалізація хоч і кропітка справа, але зі сміливістю і постійним
бажанням трудитися — можна знайти ключ до своєї сродної праці
(Сковорода дуже вірно підмітив). Якби була можливість повторити — я би приїхала на Форум ще раз! Думаю, маленьким щастям
для кожного з нас було бути присутнім на ньому, адже, здається,
той момент щастя не упустив жоден з нас.

Impact Report БФ «Повір у себе»
2019-2020

ПРОЄКТИ

Форум «Повір у себе» 2.0

2019

Тема форуму: «Усвідомлення»
УЧАСНИКІВ

250

Тема молодіжного форуму 2019 року, учасниками якого стали
250 студентів та школярів із усієї країни. Протягом семи годин
вони слухали і дискутували, пробували техніки занурення у
власне “Я”, надихалися виступами успішних людей і вчилися
бути тут і зараз.

Програма форуму складалася з 4-х частин:

1

ВІДГУК

Неля Гринишин,
студентка КНУ ім. Тараса Шевченка:
Коли зайшла в приміщення, де проходив одноденний івент для
стипендіатів та учасників програм благодійного фонду «Повір
у себе», то ніби залишила всі свої турботи, клопоти позаду
і опинилась в місці, де дійсно усвідомлюєш важливість бути
собою, бути щасливою...Тільки тут мотиваційні спікери та
учасники панельних дискусій зможуть надихнути тебе на нові
звершення, навчити «розбиратися» в собі, задумуватись над
власною «формулою щастя» завдяки самопізнанню, ну і зрештою зрозуміти, що усвідомити — це не тільки зрозуміти чи
погодитися, але і прийняти те, що необхідно душі.

« ПОСЛУХАТИ/ПОДИСКУТ УВАТИ »:
Панельна дискусія «Що
таке усвідомлення? Як
відчути внутрішнє «Я» і
дійти до мети»

3
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« ВІДЧУТИ »:
занурювала в «Історії
усвідомлення. Моменти, що змінюють»

2
4

« СПРОБУВАТИ »:
містила «Практики
усвідомлення»

« ПОДИХАТИ/
ПОМЕДИТ УВАТИ »:
передбачала релаксацію учасників
в «УсвідОМленому
воркшопі»
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«Слово» — тема третього форуму «Повір у себе».
Його слоганом став вислів Сократа «Заговори, щоб
я тебе побачив». Подія тривала два дні, зібрала
350 зареєстрованих учасників і надала можливість
тисячам людей зі всього світу подивитися форум
онлайн.

Форум «Повір у себе» 3.0
Тема форуму: «Слово»
УЧАСНИКІВ

350

СПІКЕРІВ

10

Два дні всі охочі
слухали, думали та
говорили на такі теми:

«Слова, що змінюють світ»
«Мої Слова і Світ або Діалог»
«Я і Слово»

СПІКЕРІВ

10

Митрополит Філадельфійський

Національний лектор Української
академії лідерства

Співласник і креативний директор
українського рекламного агенства
Banda Agency

Українська громадська
та політична діячка

Українська мовознавиця, голова
Національної комісії зі стандартів
державної мови

Виконавча директорка
The Aspen Institute Kyiv
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Український поет, прозаік,
перекладач та громадський
діяч

Професор Стенфордського
університету, політолог, філософ

Професор Стенфордськогоуніверситету, посол США в Росії
(2012-2014)

Віце-президентка Ліги
професійного боксу України
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«Повір у себе» 3.0 СЛОВО»

МАЙСТЕР-КЛАСИ

4

Світлана Незабитовська

ІНТЕРАКТИВНИЙ
ВОРКШОП

Павло Худ

Анна Заріпа

Лейла Алієва

ВІДГУК

Соломія Пендюк, студентка УКУ:
«Форум «Слово» став унікальним єднальним майданчиком для багатьох студентів, школярів, викладачів, а також лекторів — людей із
найрізноманітніших сфер. Близько 350 учасників, що збирались по
осередках, а також тисячі онлайн-глядачів завдяки форуму мали
змогу значно глибше поглянути на Слово як невід’ємний інструмент
взаємодії, засіб впливу чи самовираження, а також на важливість і
способи майстерного володіння Словом. Не менш важливим для учасників стало ближче знайомство із лекторами; почути історії та
настанови від Френсіса Фукуями, Лейли Алієвої чи владики Бориса Гудзяка — однозначно неповторний досвід для молоді, а також джерело
натхнення для власних звершень.
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Ірина Палко
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The Ukrainian Emerging
Leaders Program (UELP) –

Проєкти, які створюють учасники The Ukrainian
Emerging Leaders Program, націлені на впровадження реформ в Україні.

програма для зміцнення лідерських навичок
в Стенфордському університеті

Протягом трьох років участь у The Ukrainian Emerging Leaders Program забезпечував
Благодійний фонд «Повір у себе».

The Ukrainian Emerging Leaders Program – 10-місячна
практика в Стенфордському університеті для досвідчених українських політиків, юристів та лідерів громадських організацій, які зможуть зробити свій внесок в
реформи країни.

Pavel Vrzhesch:
Безмежно вдячний долі й усім, хто підтримує та робить цю програму можливою. Завдяки їй я отримав
шанс навчатися в найкращому університеті світу
і стати учнем таких крутих викладачів. Для мене
Стенфорд став особливим місцем сили і відтепер зі
мною назавжди.

Щорічно, починаючи з 2017 року, у The Ukrainian
Emerging Leaders Program беруть участь три українця,
які стають слухачами курсів Стенфордського університету, працюють над проектами та презентують їх по завершенню програми.

Артем Романюков:
Безмежно вдячний тим, завдяки кому стала можливою ця програма і мій чудовий рік у Стенфорді.
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Благодійний фонд «Повір у себе»
є партнером «n.cubator»
та надає грант для переможця

n.cubator

Проєкт «n.cubator» — це програма, де впродовж 9 тижнів вчать системному бізнесу за допомогою новітніх підходів до навчання шляхом дії,
гейміфікації та менторства.

Стартап «QuickHelp»

Євген Коротич, випускник фонду:
Я з дружиною мав нагоду навчатися на 9-тижневій програмі бізнес інкубатору «n.cubator», у якій Фонд виступав
партнером і запропонував найкращому проєкту грант у
розмірі 30 000 грн.
Наш стартап QuickHelp, який покликаний створювати продукти, які рятуватимуть життя, визнали найкращим і ми виграли грант. Отримані кошти разом зі своїми ми використали для створення перших продуктів — автомобільних
аптечок високої якості з сервісом регулярних нагадувань
та оновлень. Хочемо, щоб якомога більше автомобілістів
мали якісні аптечки, у яких не закінчився термін придатності та якими реально можна врятувати життя.
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Стартап «Neutopiya»
Андрій Лісовий, студент КНУ ім. Тараса Шевченка:

Ідея того, що дитина може здобути знання не виходячи з дому та ще й отримати їх в інноваційному форматі – із якісним дизайном та змістовним
наповненням — надихала мене із кожним днем
усе більше й більше.

«Neutopiya» – це збірний образ пігулки
від мого особистого болю під час навчання у школі та підготовки до ЗНО.

Паралельно я шукав групу ентузіастів,
готових працювати та навчати дітей у
такому форматі – і врешті-решт знайшов дуже крутих людей! ЗНО – це лише
початок, «Neutopiya» має стати платформою онлайн-освіти, доступної практично
всім, тут кожен зможе віднайти уроки та
тренінги з тієї теми, яка його цікавить».
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Проєкт впроваджується благодійним фондом «Повір у себе» на базі
Національного університету «Києво-Могилянська академія» за підтримки
Швейцарії та спільно з Міністерством освіти та науки України

«Трансформація університету
шляхом комплексної діагностики»
В рамках проєкту проводиться аналіз стратегії, системи управління закладом, системи управління фінансами, персоналом, а також
аналіз ефективності адміністративної та організаційної структури
університету. За підсумками дослідження буде розроблена дорожня карта змін та інструменти їх впровадження, сформована цільова модель управління та визначені точки розвитку.

В процесі діагностики передбачається аналіз національного
законодавства щодо діяльності університетів та розроблені
рекомендації необхідних змін у законодавстві задля підвищення
ефективності діяльності вищих учбових закладів.
Проєкт передбачає підготовку та поширення рекомендацій для інших українських університетів, що йдуть шляхом трансформації.
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«Трансформація університету шляхом
комплексної діагностики»

Щоб забезпечити максимальну прозорість
та поширення результатів, створено орган
управління проєктом – Керівний комітет.
До його складу увійшли представники: Посольства Швейцарії в Україні, профільного
комітету ВР України, МОН, Національного
агентства із забезпечення якості вищої
освіти, Федерації роботодавців України, а
також Наглядової ради, ректорату, Вченої
ради, асоціації випускників та бізнес школи Києво-Могилянської академії.

Дослідження та діагностику
Києво-Могилянської академії
виконує компанія “Ernst & Young”—
міжнародний лідер
консалтингових послуг

Генадій Зубко
голова
Керівного комітету проєкту

Ірина Іванчик
заступниця голови
Керівного комітету проєкту

Тетяна Ярошенко
секретарка
Керівного комітету проєкту
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Генадія Зубка, віце-прем’єр міністра України (2014-2019рр.) обрано головою Керівного комітету проєкту. Ірину Іванчик,
засновницю благодійного фонду «Повір
у себе» — заступницею, а Тетяну Ярошенко, виконуючу обов’язки президента Києво-Могилянської академії — секретаркою
Керівного комітету.

Адреса:
вул. Ярославська, 58
Київ 04070,
Україна
Телефони:
+38 095 272 64 58
+38 050 478 46 28

www.povirusebe.org

