
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОГРАМУ: «RISING STARS IN ENERGY»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Ці умови (далі — Умови) визначають порядок організації та проведення програми
“Rising Stars in Energy”.

1.2. Програма “Rising Stars in Energy” – це програма лідерства для студенток (надалі -
Програма), які навчаються на енергетичних або дотичних до енергетики
спеціальностях. Для участі у програмі буде відібрано 10 студенток. Обрані учасниці -
ТОП-10 Rising Stars in Energy (*Перспективні зірки в енергетиці) після реалізації та
захисту власного проєкту отримають почесне звання “Rising Star in Energy і стануть
амбасадорками напряму енергетика у 2021 році.

1.3. В рамках Програми учасниці братимуть участь у зустрічах з представниками та
представницями провідних енергетичних компаній та їхніх майстер-класах,
зустрінуться зі школярками та розроблять власні ідеї проєктів для популяризації
енергетики серед дівчат. Зустрічі відбуватимуться онлайн на платформі ZOOM.

1.3. Організатором Програми є Громадська організація «Центр «Розвиток
корпоративної соціальної відповідальності» в рамках ініціативи Дівчата STEM (далі 
— Організатор). Програма реалізується в рамках грантової ініціативи «Дівчата в
енергетиці», що реалізується за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки
(ПЕБ). Організатор Програми залишає за собою право залучати інші зацікавлені
сторони у якості Партнерів Програми – підприємства, освітні заклади, органи
державної влади та місцевого самоврядування тощо.

2. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ.
У програмі зможуть взяти участь дівчата, які навчаються у ЗВО на 1-5 курсі на
енергетичних (або дотичних до енергетики) спеціальностях віком від 18 років.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

3.1. Мета Програми  – популяризація рольових моделей дівчат-студенток, сприяння
мотивації у дівчат обирати енергетичні спеціальності та будувати професійну кар’єру
у сфері енергетики.

3.2. Досягнення мети Програми здійснюється через реалізацію таких завдань:

- участь учасниць у зустрічах з представниками та представницями провідних
енергетичних компаній, та відповідно - підвищення обізнаності про жінок в
енергетиці, розвиток м’яких навичок учасниць та знайомство з енергетичними
компаніями;

- проведення учасницями зустрічей зі школярками та мотиваційних зустрічей в
рамках Energy Camp для шестикласниць та популяризація енергетики;

- розробка учасницями ідей проєктів, спрямованих на популяризацію енергетики
серед дівчат



3.3. Після реалізації та успішного захисту власного проєкту учасниці Програми
отримають почесний статус Rising Star in Energy і виступатимуть амбасадорками
напряму енергетики протягом 2021 року.

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ ТА ВІДБІР УЧАСНИЦЬ.

4.1. Відкриття реєстрації на участь у Програмі оголошується шляхом публікації
анонсу на офіційній сторінці спільноти “Дівчата STEM” у Facebook, Instagram,
Telegram, на каналах ЗМІ, в email-розсилці з посиланням на реєстраційну форму.

4.2. Для участі необхідно до 6 червня включно заповнити реєстраційну форму та
описати свою мотивацію. Посилання на реєстраційну форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-VU5EO10vCzI1L9IpIN8V0yDpDCsFg2Zt2z
jAe9hdSaJ5LQ/viewform

4.3. За описаною в реєстраційній формі мотивацією, експертне журі з
представників/-ць Організаторів відбере 10 учасниць для участі у Програмі.

4.4 Обов’язковою умовою участі є присутність учасниць на всіх заходах та зустрічах
Програми.

4.5. Якщо учасниця не бере участі в заходах Програми без поважної причини та/або
відсутня впродовж Фінальної Конференції, вона втрачає статус учасниці Програми та
не зможе отримати сертифікат підтвердження участі в Програмі та передбачені
Програмою подарунки для Амбасадорок.

5. СТРОКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ.

5.1. Тривалість Програми – з 7 по 24 червня 2021 року.

5.2. У період з 7 по 18 червня проходять зустрічі з представниками/-цями
енергетичних компаній та 5 майстер-класів від них.

5.3. У період з 7 по 24 червня учасниці проводять зустрічі зі школярками та
мотиваційні зустрічі з шестикласницями в рамках Energy Camp за запрошенням
Організаторів.

5.4. Протягом червня учасниці розробляють власний проєкт, спрямований на
популяризацію енергетики серед дівчат, який вони особисто будуть реалізовувати
протягом 2021 року як амбасадорки напряму енергетики.

5.5. До фіналу Програми учасниці готують звітну презентацію про проведені ними
активності в рамках Програми протягом червня 2021.

5.6. 24 червня пройде Фінальна конференція Програми, під час якої відбудеться
презентація учасницями звіту про проведені активності протягом червня та захист
власного проєкту, тривалістю до кінця 2021 року.

5.7 Учасниці Програми, які захистять свій проєкт, отримують почесний статус “Rising
Star in Energy” та стають амбасадорками напряму енергетики у 2021 році.

5.8. Учасниці Фінальної конференції отримують цінні призи від Організатора та
Партнерів заходу.



6. ЖУРІ.
6.1. Журі складатиметься з представників/-ць Організатора, представників/-ць USAID
Проєкту енергетичної безпеки (за згодою), представників/-ць енергетичних компаній
(за згодою) та інших партнерів Програми (за згодою).
6.2. Члени та членкині журі розглядають роботи учасниць на Фінальній конференції
Програми згідно з критеріями підготовки проєкту (пункт 7.1.).
6.3. Члени та членкині журі за сумою балів вирішують, чи захистила учасниця свій
проєкт і може отримати статус Rising Star in Energy.

7. КРИТЕРІЇ РОЗГЛЯДУ РОБІТ УЧАСНИЦЬ ТА ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ.

7.1. Кожна учасниця повинна оформити результати проведених нею активностей в
рамках Програми та опис розробленого власного проєкту у презентації (PowerPoint,
Google Slides тощо).
7.2. Представлення презентацій відбудеться онлайн під час Фінальної конференції
Програми на платформі ZOOM.

7.3. До початку фінального представлення результатів роботи, за день до Фінальної
конференції,  учасниці повинні передати свою презентацію Організатору.
7.4. Під час фінального Представлення кожна учасниця презентує свої результати
проведених активностей та розроблений власний проєкт згідно з рекомендованою
структурою презентації.
7.5. Структура Презентації:

● Чому навчила Програма, які навички покращила учасниця.
● Що було зроблено під час Програми.
● Думки щодо того, чому енергетика важлива для дівчат.
● Опис проєкту.
● Що буде робити у статусі Амбасадорки після захисту.

7.6. Критерії розгляду Презентації та розробленого власного проєкту на 2021 рік:
● Відповідність темі Програми.
● Креативність.
● Реалістичність того, що проєкт буде зроблено учасницею.
● Якість проєкту.
● Сприяння подоланню стереотипів у сфері науково-технічних професій.

7.7. Всі учасниці Програми, які захистили власні розроблені проєкти, отримують
почесний статус “Rising Star in Energy” та стають амбасадорками напряму енергетики
у 2021 році.

7.8. Усі рішення Журі є остаточними та не підлягають оскарженню.

7.9. Журі залишає за собою право відзначати окремих Учасниць у спеціальних
номінаціях, не передбачених цими Умовами.

8. ОБОВ’ЯЗКИ АМБАСАДОРОК.
8.1. Гідно нести статус “Rising Star in Energy”, амбасадорки напряму енергетики у
2021 році.
8.2. Протягом 2021 року реалізувати проєкт, який вони розробили під час Програми та
захистили на Фінальній конференції.



8.3. Раз на два місяці брати участь у спільних зустрічах Амбасадорок і звітувати про
прогрес у виконанні проєкту.
8.3 Брати участь у зустрічах з Організатором для висвітлення проміжних результатів
реалізації проєкту.
8.4. Якщо амбасадорка не реалізовує свій проєкт, не бере участі в зустрічах з
Організатором без поважної причини та/або вчиняє дії, які дискредитують статус
“Rising Star in Energy”, то вона втрачає даний статус амбасадорки напряму
енергетики у 2021 році та втрачає статус учасниці Програми.

9. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА:
9.1. Проводити зустрічі з амбасадорками протягом 2021 року для обговорення
проміжних результатів реалізації проєктів амбасадорок.

10. ПРИЗИ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИЦЬ.

10.1. Учасниці та переможниці Програми отримують електронні сертифікати участі.
10.2. Усі учасниці Фінальної конференції отримують призи.

10.3. Виняток щодо отримання сертифікатів та призів описаний у пункті 4.5. цього
Положення.

11. ЗБІР ТА ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИЦЬ.

11.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасниць, зібраних у межах
Конкурсу.

11.2. Кожна Учасниця Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що надає
свою згоду Організатору на збір, оброблення, розповсюдження і/або передавання,
зокрема за межі України, власних персональних даних, зазначених у цих Правилах,
на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Усі
дані, надані Учасницями, будуть оброблятися виключно з метою реалізації Програми
та грантової ініціативи «Дівчата в енергетиці», що реалізується ГО «Центр «Розвиток
корпоративної соціальної відповідальності» за підтримки USAID Проєкт енергетичної
безпеки, та виконання вимог законодавства України, зокрема податкового. Учасниці
мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних
даних та їх видалення шляхом надсилання відповідної письмової вимоги
Організатору за адресою, вказаною в п. Контакти.

11.3. Персональні дані Учасниць зберігаються до моменту надсилання письмової
вимоги Учасниць щодо їх видалення.

11.4. У разі надходження від Учасниці письмової вимоги щодо видалення
персональних даних чи відкликання згоди на збір та оброблення персональних даних
така Учасниця не допускається до подальшої участі у Програмі та/або до отримання
призів.

11.5. Оброблення персональних даних охоплює збір персональних даних під час
подання Учасницями заповненої реєстраційної форми та передбачає здійснення
таких дій: збирання, збереження, оброблення, фільтрування, уточнення і видалення.
Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожною Учасницею, від
незаконного оброблення та незаконного доступу відповідно до чинного
законодавства України. Організатор має право передавати персональні дані
Учасниць третім особам з метою виконання умов цих правил і з метою організації та
здійснення діяльності, пов’язаної з грантовою ініціативою «Дівчата в енергетиці».



Учасниці погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасниць
про таких третіх осіб, зокрема за межами території України, з дотриманням норм
чинного законодавства.

12. ФІНАНСУВАННЯ

12.1. Проведення Конкурсу стало можливим завдяки грантовій ініціативі, яку реалізує 
ГО «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» за підтримки
USAID Проєкт енергетичної безпеки.

12.2. Фінансові витрати на нагородження Учасниць здійснюються на кошти
зазначеної грантової ініціативи, а також на інші кошти, не заборонені законодавством.

КОНТАКТИ:
stem@csr-ukraine.org, (044) 292 02 48
02094, проспект Гагаріна, 23, оф. 802
http://csr-ukraine.org

mailto:stem@csr-ukraine.org
http://csr-ukraine.org/

