
 

 

  

 

07.10.2021 р. 

ЗВІТ про виконання проекту «kurazh X Ксенія Шнайдер opportunity corner» 

(«кураж Х Ксенія Шнайдер опортюніті корнер») 

 

Регіон реалізації: Київ 

Бюджет проекту:  271 896,87 грн. 

Категорія проекту: Здоров’я 

Реалізатор проекту: МБФ «Українська Біржа Благодійності», dobro.ua 

 

           Під час першого локдауну, в 2020-му році, дизайнер Ксенія Шнайдер організувала 

ініціативу support your local. Ідея ініціативи полягала у наданні безкоштовного місця в 

шоурумі марки "Ksenia Schnaider" для надання можливості реалізації брендам, у яких не було 

своїх магазинів і глобальної підтримки української fashioned-галузі. 

           У цьому році ми продовжимо цю активність в рамках Куражу, щоб надати ще більше 

місця, гостей і простору для можливостей для реалізації своїх колекцій. Ми створимо корнер, 

що стане домівкою для брендів, які потребують підтримки. Робота корнеру буде 

здійснюватись під супервайзингом Ксенії – найголовнішим знаком якості відбору учасників 

і дизайнерів. На кожен Кураж Ксенія Шнайдер буде особисто відбирати 10-20 брендів, які 

зможуть безкоштовно взяти участь в корнері, який розташований на другому поверсі Куражу. 

05.05.2021 року на сайті МБФ «УББ» стартував проект «кurazh x Ксенія Шнайдер opportunity 

corner» («кураж Х Ксенія Шнайдер опортюніті корнер»), мета якого збір коштів для заміни 

обладнання в Київському фаховому коледжі прикладних наук. Він працює вже 90 років, 

понад 60 з яких присвячено підготовці студентів по порушеннях слуху. Коледж випускає 

професійних молодших бакалаврів за 17 програмами. На базі коледжу щорічно проходять 

практику більш ніж 300 студентів, з них близько 100 студентів із порушенням слуху. 

            Практична база коледжу потребує модернізації та заміни застарілого обладнання. У 

першу чергу, взуттєвого цеху, в якому на сьогодні на 56 м2 розміщено 15 швейних машин і 

15 одиниць спеціальних взуттєвих машин. Більшість цього обладнання в неробочому стані, 

оскільки їх рік випуску від 1957 до 1986. 

            Завдяки зібраним коштам, нам вдалося придбати та передати коледжу: 



 

 

  

 

1) Швейна промислова машина Juki MO6704DA0A4150 – 1 шт. (акт надання послуг від 

01.10.2021р.).  

2) Швейна промислова машина Juki MO6714DABE640H – 1 шт. (акт надання послуг від 

01.10.2021р.).   

3) Пристрій для виробництва пару – автоматичний парогенератор для промислових 

прасувальних машин (акт надання послуг від 01.10.2021р.)   

4) Швейна промислова машина Juki DDL-8100E-Н – 1 шт. (акт надання послуг від 

01.10.2021р.). 

5) Машина Global Typ LP8971 – 1 шт. (акт надання послуг від 04.10.2021р.)   

            Коледж, висловлює кожному небайдужому, свою вдячність за такий неоціненний 

подарунок. 

 

Гуцал І.А. 

Директор                                                    

МБФ «Українська Біржа Благодійност 

 


