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Фонд Lifeasapa был создан лучшими умами 
двадцать первого века. Он был основан на 
Сейшельских островах и успешно развивает 
свою деятельность с 8 января 2013 года. Проект 
создан с целью решения глобальных проблем, 
которые связаны с медициной, окружающей 
средой, низким социально-экономическим 
уровнем жизни во многих странах и т.д. 
 
Асапа - научный лидер региона, который 
приглашает к сотрудничеству опытных и 
молодых исследователей. Ученые со всего мира 
пытаются предотвратить и остановить 
возникновение ситуаций, которые могут стать 
реальной проблемой и угрозой для жизни всего 
населения планеты. 
 
Исследовательский проект не был публичным с 
момента его основания, но с 19 января 2016 
года основатели Lifeasapa Foundation решили 
провести мероприятия, которые позволят 
студентам и молодым ученым познакомиться с 
идеей проекта. Компания начинает проводить 
публичные конференции, раздает гранты для 
студентов и дает возможность развивать их 
идеи, поддерживает стартапы, 
заинтересованные в решении глобальных 
проблем. 
 

Tổ chức Lifeasapa được thành lập bởi những 
người tài hoa nhất thế kỷ XXI. Nó được thành lập 
tại Seychelles và đã phát triển thành công các hoạt 
động của mình kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2013. Dự 
án được thành lập với mục đích giải quyết các vấn 
đề toàn cầu liên quan đến y học, môi trường, mức 
sống kinh tế xã hội thấp ở nhiều quốc gia, v.v. 
 
 
Asapa là nhà lãnh đạo khoa học của khu vực, trong 
đó có các nhà nghiên cứu trẻ và giàu kinh nghiệm 
được mời đến hợp tác. Các nhà khoa học từ khắp 
nơi trên thế giới đang cố gắng ngăn chặn và ngăn 
cản các tình huống có thể trở thành một vấn đề 
lớn và mối đe dọa đối với cuộc sống của toàn bộ 
dân số trên hành tinh. 
 
Dự án nghiên cứu đã không được công khai từ khi 
bắt đầu, nhưng kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2016, 
những người sáng lập của Lifeasapa Foundation 
đã quyết định tổ chức các sự kiện cho phép sinh 
viên và các nhà nghiên cứu trẻ làm quen với ý 
tưởng của dự án. Công ty bắt đầu tổ chức các hội 
nghị công khai, phân phối tài trợ cho sinh viên và 
tạo cơ hội phát triển ý tưởng của họ, hỗ trợ các 
công ty khởi nghiệp quan tâm đến việc giải quyết 
các vấn đề toàn cầu. 
 

 


