Конкурс грантів
«Інноваційні ідеї
розвитку культури
благодійності»

Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс проектів, направлених на
розвиток культури благодійності в Україні.
Розвиток культури благодійності – це місія Zagoriy Foundation. Фонд працює
над цією метою через трансляцію кращих практик та формування трендів
благодійності.
За результатами дослідження «Благодійність очима українців» розвиток
культури благодійності, проведеного Zagoriy Foundation у 2019 році,
можливий за наступних умов:
підвищення спроможності недержавних організацій надавати
благодійну допомогу;
підвищення рівня довіри до благодійних фондів серед
населення;
збільшення кількості учасників, які долучаються до
благодійності.

Мета грантового конкурсу:
Підтримка проектів, що сприятимуть формуванню культури благодійності в
Україні, через впровадження навчальних програм, нових підходів та залучення
людей до благодійності.
Тематики конкурсу:
Згуртованість, мобілізація громади та міжсекторальна співпраця
для розвитку благодійності
організація співпраці для вирішення місцевих/
регіональних/всеукраїнських проблем;
організація співпраці між недержавними
організаціями/бізнесом/владою для ефективного
вирішення соціальних проблем;

залучення, навчання та організація роботи волонтерів.

Просвітництво у сфері благодійності
впровадження освітніх програм, навчальних курсів на
тему благодійності;
створення онлайн-платформ, сайтів, додатків та ігор,
які стосуються теми благодійності;
створення відео-лекторіїв, відео-роликів, соціальної
реклами, youtube-каналів на тему благодійності;
створення книжок, підручників, брошур та інших
друкованих матеріалів про благодійність.
Популяризація благодійності
запуск інформаційної кампанії про нові підходи у
благодійності, успішні кейси, спрямовані на
підвищення обізнаності про благодійний сектор та
благодійність загалом;
розробка та впровадження підходів для залучення
нових людей до благодійності;
розробка та впровадження нових підходів у
фандрейзингу.

Пріоритет буде надаватись проектам, які передбачають:
Залучення дітей та молоді до благодійності та формування
культури благодійності серед дітей та молоді в рамках проекту.
Системний та комплексний підхід до вирішення проблеми,
представлений у проекті.

Сталий ефект від проекту по закінченню його реалізації .

В рамках грантового конкурсу Фонд може надавати фінансову підтримку
громадським організаціям, у тому числі спілкам, союзам, асоціаціям та іншим
об'єднанням громадських організацій, благодійним організаціям, у тому числі
благодійним фондам та міжнародним благодійним фондам, що офіційно
зареєстровані на території Україні та мають код неприбутковості.
Кожен учасник грантового конкурсу має обов’язково надати затверджені
скан-копії документів, що підтверджують реєстрацію та статутну діяльність
організації.
Підтримка не надається фізичним особам, підприємцям, державним
структурам, політичним партіям (чи благодійним фондам, пов’язаним з
політичними силами) та незареєстрованим ініціативам.
Від однієї організації може бути подано кілька грантових заявок за різними
тематиками конкурсу, якщо їх цілі, зміст та активності відрізняються.
Розмір гранту: до 300 000 грн
Термін подання заявок: до 07.09.2020 року
Оголошення результатів:
Після дати завершення конкурсу жодної заявки Фонд не приймає.
На офіційних сторінках протягом п’яти днів після завершення прийому заявок
Фонд оголошує загальну кількість проектних заявок, що було отримано в
рамках конкурсу.
Розгляд проектних заявок триває протягом чотирьох тижнів після дати
завершення конкурсу. Жодної інформації чи коментарів щодо розгляду заявок
до встановленої дати оголошення результатів конкурсу Фонд не надає.
Деталі конкурсу, а також прийом заявок здійснюється у Системі подачі
заявок https://zcrm.zagoriy.foundation/
Деталі щодо заповнення заявок, а також бюджету можна переглянути тут:
https://zagoriy.foundation/granti/

