звіт Zagoriy Foundation

«Ми надихаємось тим, що було в Україні багато
років тому — історіями українських сімей, які
створювали університети, будували церкви,
створювали нову інфраструктуру. Ми впевнені,
що це можливо й зараз. І ми впевнені, що зараз
багато українських родин творять добро. Тому
наша велика історія полягає у тому, щоб показати приклади українських сімей, які роблять
різні, значні, хороші речі — великі і не дуже. Як
сьогодні, так і раніше»,

— наголошує Катерина Загорій, співзасновниця
благодійного фонду Zagoriy Foundation

Писати підсумки варто хоча б для того, щоб здивувати себе.
Працюючи над звітом Zagoriy Foundation, ми згадали всі активності, що
сталися за 2020 рік: партнерства, кампанії, проєкти грантерів — все, що
було зроблено так, як ми собі мріяли, та навіть краще.
Минулої весни пандемія викреслила багато планів. Проте, нові реалії не
змусили нашу команду відмовитися від Великих історій — навпаки,
протидія обставинам підсилила бажання діяти. Ми розробили нову
стратегію, тож труднощі стимулювали зростання.
Команда Zagoriy Foundation вдосконалила грантову систему, внутрішні
політики, підтримала ряд чудових проєктів у сфері благодійності, освіти
та збереження культурної спадщини. Ми запустили перший в Україні
подкаст про благодійність і створили кампанію про видатних меценатів.
Ми провели чотири грантові конкурси і досі насолоджуємося
результатами переможців.
Вдячні партнерам, однодумцям та колегам за стійкість та рішучість
змінювати світ на краще. Вдячні засновникам фонду за те, що дають
змогу творити великі історії разом.
Звіт за минулий рік надихає записати в щотижневик нові високі цілі.
Запрошуємо кожного бажаючого ознайомитися з ним і приєднуватися до
кола амбітних мрійників, які прагнуть розвивати культуру благодійності
в Україні і робити неможливе можливим.

З повагою,
директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко

У 2020 році ми:
розробили та запустили грантовий напрямок у Фонді

провели 4 грантові конкурси

підтримали 25 проєктів в рамках грантових конкурсів
стали першим приватним Фондом,
який дофінансував проєкти
Українського Культурного Фонду

підтримали 3 проєкти зі збереження культурної спадщини
реалізували 10 спільних проєктів у
партнерстві з благодійними, некомерційними
та комерційними організаціями

провели 3 дослідження та опублікували 3 дослідницькі статті

запустили 4 інформаційні кампанії з загальним
охопленням в digital близько 10 млн людей

створили перший в Україні подкаст про благодійність —
Подкаст Великих Історій

Розробили та впровадили:
грантову систему Фонду

СRM-систему:
150 організацій зареєструвались, щоб
отримати грантову підтримку

адміністративну, фінансову та HR політики

комунікаційні вимоги та політики
для грантерів та партнерів

Фінансові витрати

10%

54%

14%

2%

20%

Грантова
програма

Підтримка
партнерських
благодійних
ініціатив

Власні
благодійні
ініціативи

~ 22,5 млн

Дослідження

Адміністративні
витрати

Активності
#ЩедрийВівторок
Вже третій рік Фонд координує в Україні реалізацію глобальної
ініціативи — #ЩедрийВівторок. У 2020 році Всеукраїнський день добрих
справ відбувся 1 грудня.

до Щедрого Вівторка було проведено більше 714 добрих акцій

485 освітніх закладів та 176 некомерційних
організацій долучилися до ініціативи

долучилися близько 126 000 учасників

Основні активності
Конкурс мінігрантів від Zagoriy Foundation для
підтримки креативних ідей до Всеукраїнського
дня добрих справ #ЩедрийВівторок.
Ми отримали 166 заявок та обрали 8 проєктів
переможців

#ЩедрийЗабіг
Спільно з Kind Challenge запустили благодійний забіг,
до якого долучилися 277 бігунів, які зібрали 517 619 грн
для 22 фондів.

Фандрейзинговий марафон
10 благодійних фондів зібрали 313 449 грн під час
фандрейзингового марафону, організованого
спільно з Dobro.ua.

#ЩедрийВівторокNOW
5 травня ми провели #ЩедрийВівторокNOW для допомоги та
усунення наслідків пандемії та стали частиною #GivingTuesdayNow,
який пройшов у понад 145 країнах. Усе відбувалось онлайн:
130 активностей та 250 добрих історій в рамках флешмобу у
соціальних мережах.
В рамках конкурсу мінігрантів ми підтримали 6 проєктів.

Запустили 4 інформаційні кампанії
#ПиріжокВсеБудеОк
23 березня у соціальних мережах Zagoriy Foundation
стартувала кампанія #ПиріжокВсеБудеОК, яка
направлена на зниження рівня стресу та паніки
в умовах самоізоляції.
Охоплення в digital ~ 1,5 млн

ШоТам
У партнерстві з #ШОТАМ створили серію
інформаційних відео для населення з протидії COVID-19.
Охоплення в digital ~ 5,5 млн

#Хто_за_цим_стоїть
Zagoriy Foundation представив кампанію про
українське меценатство «Хто за цим стоїть?».
Її мета — розповісти про діяльність меценатів,
показати, наскільки вагомими були їх внески, який
вплив вони мали на становлення України.
Проєкт був представлений окремим лендингом
на Bit.ua та зовнішньою рекламою у Києві за
підтримки Octagon Outdoor.
30 сітілайтів у м. Києві
5, 6 млн контактів за весь період
охоплення в digital – 1 040 252

«Добро має звучати голосно!»
Кампанія «Добро має звучати голосно!»
до #ЩедрийВівторок направлена на те, щоб
зробити добро інфоприводом.
Ми розмістили зовнішню рекламу, запустили
аудіо-доріжки на радіо, відеоролики на телебаченні,
ініціювали флешмоб у соціальних мережах та робили
спецпроєкти з медіа.
61 590 000 — загальне охоплення зовнішньої
реклами по всій Україні
12 324 000 — загальне охоплення реклами на
екранах маршрутних таксі в м. Київ, Львів, Одеса.
(*Маршрут Тв)

108 виходів на телебаченні TV: 5 канал*
(*з 14 листопада по 1 грудня)

Більше 1400 добрих історій**

(**за 1 грудня)

Подкаст Великих Історій
Zagoriy Foundation презентував перший в Україні подкаст
про благодійність — Подкаст Великих Історій.
Ведуча — директорка Фонду Євгенія Мазуренко.
Серед гостей подкасту: Олена Борисова, Наталія Ємченко, Марк Лівін,
Аліна Паш та інші представники благодійного сектору, бізнесу та культури.
Подкаст став #1 в категорії Non-Proﬁt за версією Podcasts Charts

Грантові програми

Київ
12 проєктів
48%
Чернігівська обл
1 проєкт
4%

Волинська обл
1 проєкт
4%
Львівська обл
4 проєкти
16%

Луганська обл
1 проєкт
4%

Івано-Франківська обл
1 проєкт
4%

Одеська обл
1 проєкт
4%
Миколаївська обл
2 проєкти
8%

25 проєктів

Запорізька обл
1 проєкт
4%
Дніпропетровська обл
1 проєкт
4%

У 2020 році започаткували
власну грантову програму:
провели 4 грантові конкурси, з них 2 конкурси мінігрантів
до Щедрого Вівторка та 2 конкурси, направлені на
розвиток культури благодійності в Україні
за рік отримали 577 заявок

підтримали 25 грантових проєктів

загальна сума допомоги – 3 492 113,69 грн

завдяки реалізованій грантовій програмі
близько 16 000 бенефіціарів отримали допомогу
Волонтери
5%

Вразливі верстви населення
22%

Молодь
5%
Органи влади
7%
Бізнес
7%

Цільові
аудиторії
Медичні працівники
10%
Широкі верстви населення
22%

Діти
22%

За 2020 рік ми опублікували наступні дослідження:
«Благодійність в Україні: погляд зсередини»
Дослідження є другим етапом вивчення сфери благодійності
в Україні після «Благодійності очима українців». У ньому
працівники сектору діляться власними роздумами про
подальший розвиток благодійності в Україні.
«Благодійність в умовах коронавірусу»
Дослідження «Благодійність в умовах коронавірусу» піднімає
актуальні питання: як виглядає благодійність в умовах коронавірусу?
«Довіра до благодійних організацій»
Чи довіряють українці третьому сектору та як суспільство сприймає
благодійність? Відповіді в дослідженні «Довіра до благодійних
організацій в Україні».
«Мотивація та благодійність»
Дослідницька стаття, яка демонструє цікаву статистику:
понад 60% українців ставали благодійниками протягом останнього
року, а 87% у той чи інший спосіб долучалися до благодійності
упродовж свого життя. Про ті чинники та фактори, які впливають на
участь людей в благодійній діяльності читайте за посиланням.
Благодійність перед виборами
Zagoriy Foundation презентував дослідження про вплив виборчих
кампаній на благодійний сектор. Зокрема, в документі міститься
інформація про те, як відрізнити сталі благодійні фонди від
новостворених в передвиборчий період та про те, яка діяльність
притаманна організаціям, заангажованих політикою.

Медіа підтримали нас у бажанні:
промотувати культуру благодійності серед дітей
говорити про те, що третій сектор має бути професійним
розповідати про різні способи долучення до
благодійності через особисті історії

ELLE до Щедрого Вівторка
поділилися надихаючими
історіями дітей-благодійників

platfor.ma опублікували
серію колонок директорки
Євгенії Мазуренко

Сosmopolitan розповіли про
жінок, що очолюють успішні
благодійні фонди

НВ написали про фандрейзинговий
марафон, заохочували робити добрі справи
до Щедрого Вівторка, а також запросили
директорку Євгенію Мазуренко поговорити
про благодійність у радіоефірі

«Громадське Радіо» запросили поговорити про зміни, які сталися у сфері благодійності
через пандемію, а Liga.net опублікували колонку директорки Євгенії Мазуренко на цю
тему

Онлайн-медіа та інформагентства
поширювали новини Фонду

Телеканал Kyiv Live запросив у прямий ефір поговорити про збереження
культурної спадщини, а 5 канал випустив сюжет про важливість добрих справ

Партнери
Кожне з досягнень Фонду стало можливим завдяки тісній співпраці
з партнерами в Україні та за кордоном. Разом з ними Zagoriy Foundation
творить реальні зміни в Україні і впроваджує проєкти, які покращують
життя сотень тисяч людей.

Підтримка культурних та освітніх проєктів
Укладення меморандуму про співпрацю з УКФ
Zagoriy Foundation став першим приватним благодійним фондом,
який дофінансував Український культурний фонд. У 2020 році за
фінансової підтримки Zagoriy Foundation було реалізовано 2 проєкти:

Віртуальні мандрівки пам’ятками археології Полтавщини
2 жовтня відбувся запуск інтерактивної мапи Полтавської
області з «оцифрованими» пам’ятками археології та історії.
Енциклопедія архітектури України
«Енциклопедія архітектури України» — мультимедійна
онлайн платформа, що досліджує взаємовплив архітектури
і суспільства. За проєктний період ~13 000 тисяч
користувачів відвідали платформу.
Підтримка освітніх установ
Підтримка Українського Католицького Університету
З 2015 року Zagoriy Foundation запровадив програму розвитку
УКУ, щорічно забезпечуючи стипендії для навчання кращих
студентів і сприяння діяльності осередків у Львові та Києві.

Підтримка Київської школи економіки
Фонд підтримав Київську Школу Економіки у реалізації
та переформатуванні в онлайн навчального курсу з
підприємництва для учасників АТО та ОСС.

Збереження Софії Київської
Zagoriy Foundation разом з фармацевтичними компаніями «Дарниця» та
«Інтерхім» реалізували проєкт з осушення фундаментів та стін
Софійського собору й прилеглих монастирських споруд від надмірної
вологи. Встановлене обладнання BioDry допоможе усунути проблему
утворення надмірної вологи. Це дозволить зберегти унікальну пам’ятку
для наступних поколінь.

Global Teacher Prize
З 2019 Zagoriy Foundation підтримує премію Global Teacher Prize в Україні.
У 2020 році фонд став одним із чотирьох спонсорів премії. Номінація, яку
запровадив Фонд, називається «Премія вчителю хімії від Zagoriy Foundation».
Розмір премії — 200 тисяч гривень. Цього року перемогу здобула
Наталя Зима, яка викладає хімію у Технологічному багатопрофільному
ліцеї імені Артема Мазура в Хмельницькому.

Допомога лікарням у часи пандемії

Zagoriy Foundation та фармацевтична компанія
«Дарниця» закупили та передали шість апаратів
штучної вентиляції легень до 4 київських лікарень
швидкої допомоги. Апарати ШВЛ марки Avea
(Vyaire Medical Inc. , США) встановлені у три лікарні:
Київську міську клінічну лікарню швидкої
медичної допомоги (3 шт), Олександрівську, Київську
міську клінічну лікарню №4 та Київську міську
клінічну лікарню №9.
У березні 2020 року Zagoriy Foundation та
Українська Біржа Благодійності спільно оголосили
загальнонаціональний збір коштів для закупівлі
апаратів штучної вентиляції легень та іншого
медичного обладнання.
Перша в Україні ком'юніті-агенція OMGagency
підтримала всеукраїнський збір коштів «Рятівні
апарати від COVID-19», ініційований Zagoriy
Foundation та Українською біржею благодійності.
OMGagency створили проект #даруйповітря,
а українські зірки підтримали ініціативу згодою
взяти участь у великому онлайн-концерті.

Події 2020
«Нові підходи до благодійності»
19 лютого у Києві відбулася масштабна конференція для
представників некомерційного сектору з підбиттям
підсумків Щедрого Вівторка. В рамках події провели
панельну дискусію з презентацією результатів дослідження
«Благодійність в Україні: погляд зсередини», а також на
конференції виступила Аша Курран — співзасновниця
всесвітнього благодійного руху #GivingTuesday.

#MEETheFutureBrunch
Захід об’єднав жінок, які займаються розвитком благодійності.
Перший #MEETheFutureBrunch був присвячений темі
лідерства та ролі жінок у популяризації філантропії.
В якості спікерки ми запросили до Києва Ашу Курран –
співзасновницю всесвітнього благодійного руху
#GivingTuesday (#ЩедрийВівторок).

Public Talk «Благодійний сектор і криза»
Онлайн дискусія між співробітниками фондів і організацій
різного масштабу зі всієї України. Під час заходу ми дізнались,
як вони працюють у кризу.

Public Talk «Благодійність післязавтра: як її змінюють
технології і гендерна рівність?»
До Щедрого Вівторка за ініціативи Zagoriy Foundation
відбувся онлайн Public Talk, в якому взяли участь
представники відомих українських благодійних організацій
та фандрейзингових платформ.

Лекції від команди
В рамках Фандрейзингового марафону до Щедрого Вівторка
команда Zagoriy Foundation провела лекції за
благодійний платіж. Серед них:
Піар для добра: як звернутися до журналістів так,
щоб вас почули? — від Олени Скачкової
Благодійна прожарка: розберу соціальні мережі
твоєї організації — від Анни Нішніанідзе
Партнери, яких люблять: пошук, комунікація, співпраця —
від Олександри Литвиненко

Дякуємо за
підтримку!

