
Грантовий конкурс
«Діти та благодійність:

конкурс мінігрантів
до ініціативи

#ЩедрийВівторок
КоженВівторок»



Залучення дітей до благодійності.

Популяризація культури допомоги дітям.

Zagoriy Foundation проводить щорічний конкурс мінігрантів в рамках
руху #ЩедрийВівторок. 

Цього року наш конкурс є частиною ініціативи #ЩедрийВівторок
КоженВівторок, її мета  – наголосити на важливості робити добрі справи 
систематично та регулярно протягом року. З нагоди Міжнародного дня
захисту дітей, який щорічно відзначається 1 червня, фокусом цих мінігрантів 
є саме діти.  Конкурс направлений на поширення ідеї робити добрі справи 
та виховання культури благодійності серед дітей та молоді.

Мета

Активізація організацій, які працюють з дітьми, заради поширення ідей
культури благодійності  та популяризації культури  допомоги дітям. 

Тематики 

Приклади активностей 

Тематика «Залучення дітей до благодійності» передбачає реалізацію
проєктів, направлених на реалізацію благодійних ініціатив за участі дітей та 
інформування дітей у цікавий спосіб про необхідність робити добрі справи. 
Наприклад: створення навчальних матеріалів, організація благодійних
ініціатив, запуск флешмобів, організація конкурсів з метою збільшення
кількості благодійних ініціатив серед дітей та підлітків.

Тематика «Популяризація культури допомоги дітям» включає проєкти,  що 
інформують, популяризують, розвивають культуру  допомоги та
безпосередньо реалізують допомогу організаціям, які підтримують дітей. 
Наприклад: створення інформаційних матеріалів, серії дописів, інфографік, 
статей, благодійних ініціатив про культуру благодійної допомоги
організаціям, які займаються підтримкою дітей (у тому числі дітей, які
залишилися без батьків, дітей з інвалідністю, дітей з особливостями
розвитку, дітей, які мають тяжкі хвороби тощо). 



Проєктам, які пропонують ідеї та активності,  що залучатимуть  
людей  до  благодійності.

Неприбуткові організації, зареєстровані на території України 
відповідно до чинного законодавства та внесені до реєстру
неприбуткових установ та організацій. А саме: благодійним,
громадським, релігійним організаціям, у тому числі спілкам, союзам, 
асоціаціям, благодійним фондам та міжнародним благодійним 
фондам, що офіційно зареєстровані на території Україні.

Навчальні  заклади, у тому числі заклади  дошкільної освіти, школи, 
коледжи, університети, навчальні  центри  державної та
недержавної форми.

Ідеям, які створюють  нові  партнерства  для  спільної
реалізації  акцій та активностей в рамках Щедрого Вівторка. 

Проєктам, які мають на меті згуртування людей для спільної
реалізації акцій та активностей.

Проєктам, які пропонують креативні та новітні ідеї
благодійних акцій та ініціатив.

Варіанти активностей в рамках конкурсу не обмежується запропонованими 
ініціативами. 

Пріоритети конкурсу надаються:

Розмір гранту – до 25 000 грн

Прийом заявок: 
з 12 травня до 1 червня 23:59 2021 року

Оголошення переможців:
21 червня 2021 року

Хто може подавати заявку: 



Зареєструватися або увійти до  Системи адміністрування
грантових конкурсів (СРМ-системи).

Якщо реєструєтесь вперше: створіть профіль організації та
завантажте скан-копії обов’язкових установчих документів
(відповідно до юридичної форми вашої організації/установи).

Обрати потрібний грантовий конкурс.

Завантажити та заповнити бюджет проєкту. 

Заповнити інформацію про конкурс та аплікаційну форму.

Відправити заявку.

Комунальні заклади освіти та культури.

Підтримка не надається:
фізичним особам, підприємцям, політичним партіям (чи благодійним фондам, 
які пов’язані з політичними силами) та незареєстрованим ініціативам. 

Для подачі заявки потрібно:

У процесі заповнення заявки, можна зберігати проміжні дані перед
відправкою. 

Процедура оцінки 
Оцінка грантових проєктів  відбувається у два етапи із залученням
грантових комісій.

Якщо у вас виникають питання про конкурс – пишіть їх на 
mmg@zagoriy.foundation  з темою листа «Конкурс мінігрантів». 

Чекаємо на ваші заявки! 
Щедрий Вівторок 


