Як допомагають КСВ-проєкти від «ІТ-Інтегратор» в умовах війни
Проєкт корпоративної соціальної відповідальності «Знання,
що рятують життя» започаткований та проводиться компанією
«ІТ-Інтегратор», що є лідером ІТ-ринку України і вже понад 20
років успішно впроваджує у своїй діяльності кращі світові ESGпрактики.
З перших днів війни «ІТ-Інтегратор» зайняв активну
громадянську позицію та сфокусував свою діяльність на
волонтерській допомозі підрозділам ЗСУ, ДСНС, ТРО та
українцям, що постраждали внаслідок бойових дій.

Головним принципом КСВ-стратегії «ІТ-Інтегратор» воєнного
часу є - бути там, де потрібно, тоді, коли потрібно, з тим, що
потрібно.
Сьогодні рішення про запровадження проєкту корпоративної
соціальної відповідальності «ІТ-Інтегратор» «Знання, що
рятують життя» щодо забезпечення протягом вересня-грудня
2022 року до 20 тисяч українців термоковдрами для захисту від
переохолодження в умовах постійної загрози ракетних ударів
по ЖКГ-інфраструктурі України – є саме результатом роботи
такого принципу.

Зокрема на запит військових підрозділів та фронтових
волонтерів командою «ІТ-Інтегратор» на волонтерських
засадах протягом 2022 року збираються та передаються на
фронт засоби захисту, спорядження, харчування, обладнання,
оптика, автомобілі, плавзасоби, тепловізори, дрони.

Термінове виробництво ДИТЯЧИХ ковдр ВЖЕ розпочато
волонтерами нашої команди і перші 8 тисяч виробів буде
розподілено протягом жовтня нашими партнерами в
найбільш постраждалих регіонах України.

Також ми активно розвиваємо власні КСВ-проєкти, як то Мій
фронт, KITI cares, та підтримуємо гуманітарні та благодійні
проєкти від наших партнерів, такі як Добраніч, Freedom English,
STEM-ініціативи тощо.

У листопаді-грудні заплановано виготовлення та
відправку рятувальних ковдр універсального
розміру – для дітей старше 10 років та
дорослих.

Надія Омельченко
Віцепрезидентка, керівник волонтерських
проєктів «ІТ-Інтегратор»

Що таке термоковдра та де її застосовують
ТЕРМОКОВДРА або рятувальна ковдра чи ізофілія була
розроблена понад 70 років тому для потреб NASA, США.

температурних показників в приміщенні чи на відкритому
повітрі, так і для термоізоляції предметів та поверхонь.

Дія ізофілії заснована на простих принципах теплотехніки.
Легкий фольгований матеріал рятувальної ковдри срібного
кольору відбиває до 90% тепла, що випромінює тіло людини,
дозволяючи уникати переохолодження протягом тривалого
проміжку часу, коли інші джерела тепла недосяжні.

Так само рятувальна ковдра захищатиме вас від дощу, снігу
та вітру, включаючи захист взуття та обличчя, оскільки
матеріал, з якого вона виготовлена, є напівпрозорим та
дозволяє вам бачити у складних погодних умовах, навіть
якщо ви використовуєте її як намет чи кокон.

Сучасні термоковдри мають товщину лише 15-20 мкм, а
отже вони легкі, гнучкі, зручні та доступні в користуванні не
тільки космонавтами, але й спортсменами, медиками,
рятувальниками, військовими, а також як обов’язковий
елемент туристичного спорядження чи захисту населення в
умовах надзвичайних ситуацій.

На сьогодні в Україні мешкає понад 11 мільйонів дітей та до
30 мільйонів дорослих, у тривожній валізці кожного з яких до
настання зимових холодів цього року має з’явитися така
ТЕРМОКОВДРА.

Вага термоковдри не перевищує 30-80 грамів. У складеному
стані вона практично не займає місця у вашій «тривожній
валізці», вологостійка, не боїться впливу ультрафіолету та
призначена для багаторазового використання як для
збереження тепла тіла людини в умовах несприятливих

Виготовити та безкоштовно розповсюдити до 20
тисяч рятувальних ковдр до кінця 2022 року
серед населення України, що знаходиться
під загрозою енергетичного тероризму з боку
росії – велика місія проєкту корпоративної
соціальної відповідальності «Знання, що
рятують життя» від «ІТ-Інтегратор».

Антоніна Сотнік
Директор департаменту логістики та закупівель,
волонтер «ІТ-Інтегратор»

Як скористатися рятувальною ковдрою KITI Cares для убезпечення
вашої ДИТИНИ від переохолодження
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Готуємо тривожний рюкзачок дитини до походу до школи.
Відкриваємо та показуємо дитині, як самостійно огорнути себе
термоковдрою KITI cares при першому відчутті холоду чи на
прохання вчителя. Обов’язково звертаємо увагу дитини, що
рятувальна ковдра має легкий шорох при кожному русі, проте
звук ковдри, а також блиск її поверхні – є нормальними за
надзвичайної ситуацій чи при повітряній тривозі, а отже не буде
викликати неприємних реакцій у однокласників чи вчителів.
Згортаємо та вкладаємо термоковдру в зовнішню кишеню
рюкзачка дитини, де її легко побачити та дістати.

Повідомляємо вчителя чи керівника групи вашої дитини про
наявність у неї термоковдри КІТІ cares та допомогу у випадку
необхідності у використанні ковдри при надзвичайній ситуації
для запобігання переохолодженню.

Крок 2.
Просимо дитину самостійно повторити декілька разів весь
процес взаємодіє з ковдрою, щоб сформувати звикання та
звичку до неї.

Дуже важливо!
Кількість безкоштовних дитячих рятувальних ковдр обмежена.
В пріоритетному порядку вони будуть направлені в
наразі відкриті навчальні заклади, які фізично
відвідують учні в Харківській, Чернігівській,
Черкаській, Запорізькій, Миколаївській,
Полтавській, Одеській областях. Після
доставки посилки з термоковдрами,
просимо вас обов’язково надіслати нам
фотозвіт про передачу виробів до
тривожних валізок дітей для укриттів.

Леся Махиня
Керівник відділу охорони праці,
волонтер «ІТ-Інтегратор»

Як отримати УНІВЕРСАЛЬНІ рятувальні ковдри КІТІ cares
для вашого колективу чи громади
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Через уповноважену особу вашого колективу, закладу
освіти чи громади зверніться за координатами нашого
проєкту (кнопка «Отримати рятувальні термоковдри» в
цьому документі) для подання заявки на безкоштовну
доставку термоковдр у кількості, що дорівнює
чисельності вашого колективу та членів родин.

Якщо ви не маєте потреби в термоковдрах для захисту
від переохолодження, але бажаєте підтримати проєкт,
поширте інформацію про нього на ваших ресурсах чи
перерахуйте кошти на підтримку виготовлення від
1.000 термоковдр для українців.
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Ваша заявка буде оброблена та в порядку черговості
надходження виконана. Після доставки вантажу з
термоковдрами, просимо вас ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати
нам фотозвіт про передачу виробів до тривожних
валізок вашим колегам та членам їх родин.
Дозволяється публікація тематичного матеріалу з
даним фотозвітом на онлайн-ресурсах отримувача чи в
засобах масової інформації.

За деталями напишіть нашому менеджеру проєкту Oksana.Zakharchenko@it-integrator.ua
Дуже важливо!
Всі термоковдри проєкту «Знання, що рятують життя»
від «ІТ-Інтегратор» є унікальним виробом, що
маркується знаком KITI cares «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ» та
надається для допомоги та захисту українців виключно
на БЕЗОПЛАТНІЙ основі (є гуманітарною допомогою
народу України). Продаж гуманітарної допомоги
ЗАБОРОНЕНО!

Олена Маслій-Шишова
Директор HR-департаменту, волонтер
«ІТ-Інтегратор»

Як допомогти проєкту: інформація для ЗМІ та партнерів
Проєкт корпоративної соціальної відповідальності «Знання, що рятують життя» та команда
«ІТ-Інтегратор» щиро вдячні партнерам та благодійникам, що долучаються до підтримки проєкту.

Наразі є актуальною ваша підтримка щодо поширення
інформації про проєкт для керівників та відповідальних осіб
закладів освіти, громад, підприємств та організацій, а також
висвітлення можливостей проєкту в засобах масової
інформації по всій території України.

стати нашим офіційним партнером, зв’яжіться з нами за
координатами: Oksana.Zakharchenko@it-integrator.ua
Якщо ви працюєте в медіа-сфері та бажаєте розповісти
вашій аудиторії про можливості проєкту, зв’яжіться з нами
за координатами: pr@it-integrator.ua

Якщо ви можете надати допомогу з поширення інформації
про проєкт серед ваших колег та партнерів, зв’яжіться з
нами за координатами: info@it-integrator.ua

Дізнавайтеся більше про прості речі, що рятують життя, у
волонтерів «ІТ-Інтегратор» та будьте в безпеці.

Якщо ви бажаєте надати допомогу для виготовлення
наступної партії від 1.000 термоковдр для українців та

За додатковою інформацією звертайтеся до
Прес-служби компанії (097) 554 97 33.

Катерина Хорошок
Модератор проєкту, волонтер
«ІТ-Інтегратор»

