
Конкурс мінігрантів до
Щедрого Вівторка 2021



Придумати або запропонувати до реалізації вже існуючу ідею
для участі у #ЩедрийВівторок 30 листопада 2021 року.

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

#ЩедрийВівторок – це частина міжнародного благодійного руху 
#GivingTuesday. Одне з головних завдань #GivingTuesday — надихати на 
благодійність, масштабувати добрі справи та робити їх частиною нашого 
повсякденного життя. 

#ЩедрийВівторок об’єднує всіх через просту ідею – це день, коли кожен 
можу долучитись до добрих справ та розповідати про них. Ми віримо, що 
добро має звучати голосно! 

Конкурс мінігрантів спеціально до Щедрого Вівторка покликаний
підтримати найкращі благодійні ініціативи, які спрямовані на збільшення 
кількості людей, які долучаються до благодійності у легкий та креативний 
спосіб. 

Цього року #ЩедрийВівторок відбудеться 30 листопада.

Мета

Підтримка креативних підходів до реалізації добрих справ, а також проєктів, 
які будуть реалізовані в рамках руху #ЩедрийВівторок, та направлені на 
залучення людей до благодійності.

Тематикою конкурсу мінігрантів від Zagoriy Foundation може бути будь-яка 
яскрава ідея, приурочена до  Щедрого Вівторка.

Для участі у конкурсі потрібно:

Зареєструвати вашу благодійну ініціативу на сайті 
Щедрого Вівторка.

Заповнити анкету за посиланням.

Чекати результатів розгляду заявок до 18 жовтня 
на офіційних каналах Щедрого Вівторка.

https://forms.gle/AGYrcFJzkr72Rxia6
https://givingtuesday.org.ua/choose/


Які пропонують ідеї та активності, що залучатимуть людей до 
добрих справ.

Спрямовані на створення нових партнерств для спільної
реалізації акцій та активностей в рамках #ЩедрийВівторок. 

Залучення дітей та молоді до благодійності.

Сталий ефект від проєкту по закінченню його реалізації
та/або план його масштабування. 

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

Креативні та новітні ідеї благодійних акцій та ініціатив.

Які проєкти ми очікуємо: 

Пріоритет буде надаватись проєктам, які передбачають: 

Розмір гранту — до 25 000 грн. 

Прийом заявок:
від 13 вересня до 4 жовтня 23:59 2021 року.

Оголошення переможців:
18 жовтня 2021 року. 



Хто може подавати заявку: 

Переможці конкурсу мають обов’язково надати затверджені скан-копії
документів, що підтверджують реєстрацію та статутну діяльність організації.  

Підтримка не надається:
фізичним особам, підприємцям, політичним партіям (чи благодійним фондам, 
які пов’язані з політичними силами) та незареєстрованим ініціативам. 
Від однієї організації може бути подано кілька грантових заявок, якщо їх цілі, 
зміст та активності відрізняються.  

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

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

Довідка: Розвиток культури благодійності – це місія Zagoriy Foundation. 
Фонд працює над цією метою через трансляцію кращих практик та
формування трендів благодійності. Грантова програма є частиною діяльності 
Zagoriy Foundation, з її допомогою Фонд прагне підвищити спроможність 
третього сектору надавати благодійну допомогу та збільшити кількість 
людей, які хочуть та вміють допомагати іншим.  

Чекаємо на ваші заявки! 

Щедрий Вівторок 

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;

комунальні заклади освіти та культури.


