«Люди робили добрі справи в усі часи, але це була діяльність
окремих меценатів, не пов'язаних між собою. Сучасний тренд —
благодійність як системне явище. Добро об'єднує, стирає
кордони, стає невід'ємним людським інстинктом. Саме тому
Zagoriy Foundation приділяє велику увагу напрямку "Культура
благодійності"»
— Катерина Загорій, співзасновниця Фонду

ТВОРИМО
ВЕЛИКІ ІСТОРІЇ
інвестовано у благодійні проекти

реалізовано

10 млн ₴

› 10 проектів

ЯКІ КЛЮЧОВІ
ПОДІЇ
ВІДБУЛИСЬ В 2019?
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ЗРОБИЛИ
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РЕБРЕНДИНГ
Фонд родини Загорій трансформувався у Zagoriy
Foundation. Нова айдентика — це ковток свіжого
повітря у житті Фонду, оновлена парадигма сприйняття
і позиціонування. Логотип поєднав у собі історичну
кириличну форму «З» та латинську «Z», які символічно
відображають давнє коріння українського меценатства
та сучасні європейські цінності.

ОБРАЛИ НОВИЙ ПРІОРИТЕТ 
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ БЛАГОДІЙНОСТІ
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Родина Загорій натхненна зростанням культури благодійності
в Україні — тож цей напрям обрано пріоритетним у діяльності
Фонду. Ми використовуємо максимум своїх можливостей для
розвитку сфери благодійності і прагнемо надати представникам
громадського сектору кращу експертизу, знання, приклади для
наслідування, ідеї для натхнення. Віримо, що конструктивна
взаємодія між різними секторами суспільства, розвиток громад
і допомога тим, хто цього потребує, стануть повсякденними
і природними явищами в Україні.
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ПРОВЕЛИ #ЩЕДРИЙВІВТОРОК 2019:
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ДОБРИХ СПРАВ
За участі та підтримки Zagoriy Foundation «Щедрий
Вівторок» стартував в Україні у 2018 році — тоді до
тематичних акцій по всій Україні долучились більше
10 тисяч осіб. Цьогоріч їх кількість зросла до 120 тисяч!
Майже 20 млн грн зібрано в ході реалізації проекту.
Пишаємось партнерами, які проявили ініціативу
в долученні до добрих справ: це більше 630
некомерційних організацій, підприємств, закладів освіти,
комунальних та державних установ.
В рамках #ЩедрийВівторок 2019 ми провели також
конкурс міні-грантів для некомерційних організацій, що
дозволило згенерувати низку креативних ідей щодо
реалізації Всеукраїнського дня добрих справ. Серед понад
220 заявників обрали 8 переможців з найбільш яскравими
та креативними задумами — вони отримали гранти на їх
реалізацію розміром від 5 до 20 тис грн.
Далі більше: плануємо масштабувати проект, зробити його
більш автономним і запустити «Щедрий Вівторок. Діти».

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ
«БЛАГОДІЙНІСТЬ ОЧИМА УКРАЇНЦІВ»

охоплено
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На замовлення Zagoriy Foundation у 2019 році було проведено
дослідження української сфери благодійності. Отриманий аналіз дає
розуміння ключових трендів благодійної галузі в державі, розкриває
проблеми і вказує на точки потенційного росту. Матеріали
дослідження допомагають представникам благодійних і громадських
організацій зрозуміти, яким чином удосконалити свою діяльність
і здобути більше довіри й підтримки українців для досягнення
якісних змін в культурі благодійництва в державі. Також дані стануть
корисними орієнтирами для корпоративних і приватних
благодійників, медіа, донорських організацій, органів влади.

150 тис. українців

ЯК ЗМІНИЛАСЬ
НАША
КОМАНДА?
Впродовж року команда Zagoriy Foundation збільшилась
вдвічі: ми масштабуємо наші знання, ідеї, вплив, нарощуємо
інституційну спроможність.
До нас приєднались:
координаторка напрямку культури благодійності
менеджерка проектів
операційний директор
менеджерка з комунікацій та піар-менеджерка
асистентка проектів

Директоркою Фонду
стала Євгенія Мазуренко
«Взимку 2019 року, очоливши Фонд, я ставила
собі питання: «Який мій внесок і чим я можу
бути корисною?». Я визначила, що мені як
керівнику важливо створити умови для
розвитку Фонду. І при цьому розвивати
ownership — відчуття дотичності та
включеності в роботу так, ніби це — справа
твого життя.
2019 рік був проривним для Фонду. У 2020
році ми не плануємо зупинятися — навпаки
збільшуватимемо темп. Адже і для мене, і для
засновників важливо, щоб культура
благодійності, яку ми транслюємо в команді,
стала загальнонаціональним явищем.
Ми впевнено рухаємося в цьому напрямку.
Зараз у Zagoriy Foundation етап змін
і перетворень. Для мене суттєво, щоб ці
процеси драйвили і водночас мали підтримку
фундаторів — і ми її маємо на 100%».

ЯКІ ПРОЕКТИ
ПІДТРИМАНО
В 2019?
Всеукраїнський день добрих справ — #ЩедрийВівторок 2019
120 000
учасників

24 області,
223 міста

01/2019 — 12/2019

бюджет підтримки: 1 500 000 ₴

08/2019 — 12/2019

бюджет підтримки: 900 000 ₴

Стипендійна програма Українського Католицького Університету
20 стипендій

РІК ЗМІН
І НОВИХ
ДОСЯГНЕНЬ

ЩО ПЛАНУЄМО
ДАЛІ?
продовжувати активний інституційний розвиток —
щомісяця робити нашу діяльність ще більш якісною,
масштабною, впливовою;
цілеспрямовано розвивати культуру
благодійності в Україні;

Дослідження «Благодійність очима українців»
вся Україна

2019

РОДИННИЙ
ФОНД
ВЕЛИКИХ
ІСТОРІЙ

допомагати громадському сектору втілювати масштабні
проєкти, нарощувати професійний потенціал і вплив
у суспільстві;
підтримувати ініціативи, які захоплюють
членів родини.

01/2019 — 12/2019

бюджет підтримки: 2 000 000 ₴

Стратегічне партнерство з Київською школою економіки
100 випускників програми для ветеранів АТО/ООС
в регіонах України
створено спільні програми з київськими університетами,
що навчають економістів
3 кращі студентки поїхали на навчання до Риги по спільній
з Стокгольмською школою економіки бакалаврській програмі
з економіки та підприємництва
одна викладацька стипендія
01/2019 — 12/2019
бюджет підтримки: 2 000 000 ₴

Виставковий проект команди Павла Гудімова «Ангели»
> 32 000
відвідувачів

600
експонатів

06/2019 — 09/2019

бюджет підтримки: 1 300 000 ₴

Участь ветеранів АТО в марафоні Морської піхоти США
11 ветеранів взяли участь у марафоні
у Вашингтоні

10/2019

ПАРТНЕРИ
Кожне з досягнень Zagoriy Foundation стало можливим
лише завдяки тісній співпраці з партнерами в Україні та
за кордоном. Разом із ними Фонд творить реальні зміни
і впроваджує проекти, які покращують життя сотень
тисяч українців.

бюджет підтримки: 260 000 ₴

Запуск проекту «45 виховників» спільно з організацією «Пласт»
Київська та
Одеська області

> 100
зацікавлених
волонтерів

11/2019 — 12/2019

бюджет підтримки: 750 000 ₴

Підтримка ГС «Освіторія»
обладнання для Чорнотицької школи Сосницької
селищної ради Чернігівської області — 100 000 ₴
спеціальна премія для вчителя хімії Олександра Лисича
в рамках Global Teacher Prize — 100 000 ₴
підтримка громадської спілки «Освіторія» — 100 000 ₴

Підтримка культурного Центру Анни Київської
бюджет підтримки: 800 000 ₴

Навчальні тренінги для експертів третього сектору

Контакти

тренінг з фандрейзингу від Білла Кінга
тренінг з управління складністю від Бавеша Патела
учасники з 12 областей України
09/2019 — 12/2019
бюджет підтримки: 300 000 ₴

провулок Рильський 6, Київ
+38 068 685 64 91

#MEETheFUTURE
проведено
2 лекції:

info@zagoriy.foundation
17/09/2019
Джеремі Хейманс

23/04/2019
Нейл Харбіссон

Підтримка Tabletochki Giving Tuesday Dinner 2019
бюджет підтримки: 1 801 000 ₴

https://zagoriy.foundation
facebook
www.fb.com/zagoriyfoundation
instagram
www.instagram.com/zagoriy.foundation

