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Про мене
Я 23 роки жив, навчався, працював у Німеччині та Франції, 
і нещодавно повернувся в Україну, аби займатися
громадською діяльністю на користь країни, в якій
народився.

• Підприємець, засновник рекрутингової компанії 
«IT-Experta»

Навчався в:

• Університеті прикладних наук Цвікау (Німеччина),
Bachelor of Arts, Languages and Business Administration

• Технологічному інституті університету Екс-ан-Прованс
(Франція), DUT GEA, Géstion des entreprises et des 
administrations

• Університеті прикладних наук Карлсруе (Німеччина), 
Master of Science, Technology Entrepreneurship
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Які проблеми я 
хочу вирішити?
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Бідність в Україні
Бідність насправді є більшою проблемою, ніж виглядає.
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Екологічна ситуація в Україні

В Україні існують численні екологічні проблеми, які потрібно вирішити негайно, оскільки від 
них страждає навколишнє середовище. Однією з цих проблем є висока кількість відходів.
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Як я хочу ці проблеми 
вирішити?





Громадська Організація 
«Тарілка»

«Тарілка» збиратиме невикористану
їжу або ту, термін придатності якої на 
межі, у закладах харчування та 
супермаркетах, аби роздавати її у 
відповідних центрах 
малозабезпеченим людям. 
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Залучення ресторанів, 
супермаркетів та фермерів

Об’єднання благодійних організацій

Щоденна видача їжі

Створення надійного кола 
партнерів, які робитимуть свій 
внесок до вирішення глобальної 
проблеми.

01

Організації, які видають їжу, вже 
існують. Моє завдання – їх 
об’єднати, аби стати великою і 
сильною командою і забезпечити 
видачі їжі щодня.
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Ми видаватимемо їжу для 
безхатьків безкоштовно, а для 
пенсіонерів та інших – за низькою 
ціною (наприклад, 15-20 ₴)
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Ми прагнемо залучити волонтерів
для видачі їжі з організацій, як от 
«Пласт», «Українська академія
лідерства» або студентів різних
університетів. 

Залучення молодих волонтерів04

Відкриття комфортного простору, 
де люди зможуть поїсти (не під 
відкритим небом).

Гідні умови для потребуючих05

Відкриття у Львові Центру, який
стане місцем комунікації між
волонтерами, пенсіонерами, 
малозабезпеченими людьми. 

Місце зустрічі06

Це програма відзнаки для 
підприємців, які беруть участь у 
проекті та віддають продукти для 
малозабезпечених.

Створення бренду «Green Company»07

Ми суттєво зменшимо кількість 
продуктів, які заклади харчування 
та супермаркети викидають.

Зменшення відходів08

Я - за впорядкований підхід до 
роботи та налагодженість
процесів, чіткі терміни та 
показники.

«Німецька структура» та процеси09

Ключові пункти цього проекту
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Партнери
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Шалена 
підтримка 
суспільства
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Хто про нас вже написав (5 днів після запуску)



1 3

Що нам потрібно від 
ЛМР?
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Приміщення
Так, тільки приміщення.



Параметри
Для того, щоб наша «Тарілка» запрацювала,  нам потрібне 
приміщення з такими параметрами:

• Бажано 150 кв м

• Центральна частина міста або ближній центр/ район 
вокзалу

• Бажано перший поверх

• Три кімнати: для кухні, їдальні, складу з 
холодильниками для їжі + туалет 
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Допоможете?
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