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НАГЛЯДОВА РАДА УФБ у 2018 році
Олексій АБРАМЕНКО, міжнародна громадська
організація Центр «Америкен Джуіш Джойнт
Дистриб’юшн Коміті Інк»
Оксана КУЛІШ, президентка Львівського
міського благодійного фонду «Сестри Даліли»
Володимир ШЕЙГУС, виконавчий директор ІСАР
«Єднання»

ПРАВЛІННЯ УФБ у 2018 році
Оксана ГУЛЯЄВА, голова Правління УФБ,
директорка благодійного фонду «Можемо Разом»
Тетяна ВАСИЛИК, директорка Хмельницького
регіонального благодійного фонду «Зміцнення
громад»
Андрій ВАСЬКОВИЧ, президент Міжнародного
благодійного фонду «Карітас України»
Вікторія МИКОЛАЮК, директорка благодійної
організації «Фонд родини Нечитайло»
Галина СКІПАЛЬСЬКА, виконавча директорка
Міжнародного благодійного фонду «Українська
фундація громадського здоров’я»
Віктор ТЕРЕС, голова Правління Міжнародного
благодійного фонду «Добробут громад»

КОМАНДА УФБ у 2018 році
Поліна НЮХІНА — директорка
Маргарита БУТУСОВА — помічниця фінансової
менеджерки
Катерина ВОРОБЙОВА — менеджерка проектів
Юлія ГАВРИЛЮК — інформаційна менеджерка
Юлія ДЬОМОЧКІНА — фінансова менеджерка
Тетяна ЛЕВКІВСЬКА — менеджерка проекту
Роман МІНЕНКО — адвокасі-координатор
Юля СІМОНОВА — менеджерка проектів

УЧАСНИКИ УФБ У 2018 РОЦІ
Повноправні учасники

Асоційовані учасники

«

ЧОМУ СТАЮТЬ
УЧАСНИКАМИ УФБ?
«Ми в ІСАР Єднання пишаємося тим, що наша
організація є засновником Українського форуму благодійників. Адже сьогодні це найбільша

організація, яка сприяє розвитку філантропії
в Україні та об’єднує в професійну асоціацію

благодійні фонди і бізнес-компанії, які займаються благодійністю. Важливо, що УФБ також

є платформою не тільки для спільних дискусій,

але і дій, в тому числі — ефективної адвокації
інтересів сектору благодійності.

У межах нашого стратегічного партнерства
ми надаємо всебічну допомогу подіям та
заходам Українського форуму благодійників,
підтримуємо інституційний розвиток організації та розвиваємо її адвокасі-спроможності
задля посилення впливу на стратегічні зміни
в секторі благодійництва».
Команда ІСАР «Єднання»

«Карітас України є членом Форуму з 2008 року
На нашу думку, асоціація УФБ стала чудовим
майданчиком для розробки та впровадження
стандартів діяльності благодійних організацій,
що в цілому покращило імідж благодійності
в Україні. Крім того, УФБ стала платформою
для діалогу між неурядовими організаціями
та владними структурами щодо удосконалення соціальних послуг, скріплення громадянського суспільства та утвердження принципу

Участь Карітасу в УФБ дозволила краще
співпрацювати та об’єднувати зусилля з ін-

«

субсидіарності.

шими професійними організаціями. Крім того
УФБ стала майданчиком для розробки законодавчих змін, які регулюють сферу української благодійності.

Три слова, які найкраще описують наш досвід
з УФБ — кооперація, консолідація, репрезен-

тація», — Андрій ВАСЬКОВИЧ, президент МБФ
«Карітас України»

«

«Нам важливо бути частиною тієї організації,

«УФБ — це прозорість, відкритість, співпраця.

яка розвиває культуру благодійності в Україні.

Команда УФБ дуже відкриті, активні у кому-

По-перше, це статусно для нас, як для фонду.

нікації, легкі на підйом. Саме завдяки участі

По-друге, мені подобається відвідувати тре-

в УФБ нам вдалося налагодити ефективну

нінги, що проводить УФБ. По-третє, я плану-

співпрацю із МАУ, стати партнерами Про-

вала брати більш активну діяльність в роботі

грами «Під Крилом». Завдяки Програмі «Під

УФБ, але, нажаль, не виконую цього за бра-

Крилом» наші пацієнти із легеневою гіпертен-

ком часу.

зією літали на лікування за кордон», — Оксана

Два дуже важливих інструмента УФБ — он-

лайн допомога у важких питання та видача

КУЛІШ, президентка Львівського міського
благодійного фонду «Сестри Даліли»

щорічних свідоцтв про прозорість.

Участь в УФБ — це статусно, почесно та відкриває величезні можливості для розвитку», —
Ольга ШЕЛЕСТ, директорка БО БФ «Даруємо
радість»

«МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ» стали учасниками УФБ
у 2015-му задля приєднання до кола однодумців та спільного вирішення питань, що
постають перед благодійними організаціями,
у тому числі у напрямку оподаткування та
звітності.

«Одним із подальших стратегічних напрямків
Українського форуму благодійників є розроблення та впровадження високих стандартів
якості і прозорості для благодійних організацій, що діють на території України, та активізація реформи соціальних послуг в Україні.
Враховуючи досвід МБО «БФ «СОС Дитячі

Участь у УФБ дає можливість познайомитися
особисто з роботою різних благодійних організацій. Ти просто спілкується, розумієш хто
та що робить. А потім при розробці проектів
ти вже розумієш, що в тебе вже є організації
з ким ти можеш спільно щось планувати.

Містечка» Україна у впровадженні благодій-

Три слова, які описують наш досвід в УФБ:

ної діяльності у сфері захисту прав дітей та

нетворкінг, досвід, співпраця», — Оксана

наданні соціальних послуг сім’ям з дітьми на

САРЖЕВСЬКА-КРАВЧЕНКО, директорка МБФ

підставі міжнародних стандартів якості, заці-

«ІЗОЛЯЦІЯ»

кавлені бути долученими до процесу розробки та імплементації стандартів, а також до ад-

Містечка» Україна

«Фонд родини Загорій долучився до УФБ задля вирішення пріоритетних проблем сектору

«

вокації реформи соціальних послуг», — Андрій
ЧУПРІКОВ, директор МБО «БФ «СОС Дитячі

і співпраці з міжнародними організаціями. Ми
також закликаємо інші організації до об’єд-

нання, адже у нас одна велика мета — побуду«Для нас УФБ — це можливість повноцінного
розвитку, об’єднання зусиль задля загальної
мети та взаємозв’язок з іншими організаціями
та людьми. Хоча в нас ще небагато досвіду,
але ми готові ним поділитися, а також підтримати всі ідеї для досягнення прозорої та розвинутої благодійності», — Вікторія БОГУСЛАВСЬКА, президент БФ «Надія на життя»

вати краще майбутнє для наших дітей!

Ми віримо, що реальні зміни в країні можливі
за умови системної та ефективної діяльності

організацій, — Катерина ЗАГОРІЙ, засновниця
Фонду родини Загорій

ЦІЛІ ТА
СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
УФБ
На Загальних зборах 16 квітня
2018 року учасники УФБ
затвердили Стратегічний
план на 2018-2020 роки. Цей
документ відповідає 16-тій та
17-тій Цілям Сталого Розвитку,

«

оскільки спрямований на
зміцнення інституту філантропії

в Україні та налагодженню

сталого міжсекторального
партнерства.

Цей описовий звіт є
результатом роботи Дирекції
УФБ по трьох стратегічних
напрямках у 2018 році, а саме:
1. Розробка і впровадження
стандартів ведення
діяльності благодійних
організацій в Україні
2. Активізація реформ
соціальних послуг в Україні
3. Розвиток сектору
благодійності в Україні.

«Говорячи про розвиток громадянського
суспільства як в Україні в цілому, так і в місті
Києві зокрема, зазначу, що одним із чинників
розбудови сильної, правової, демократичної

країни є рівень взаємодії органів державної
влади та організацій громадянського суспіль-

ства. В цьому контексті, запит суспільства
зазвичай більше спрямовується до органів
державної влади — до їх відкритості, прозоро-

сті, ініціативності, готовності до змін тощо.
Натомість, досвід тривалої співпраці з активними громадськими організаціями, дозволяє
впевнено стверджувати, що діяльність саме
цих інституцій є запорукою постійного зміс-

товного розвитку громадянського суспільства.

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО
З ДЕРЖАВОЮ

Український форум благодійників
високо цінує ефективну взаємодію
з Адміністрацією Президента України.
Директор УФБ входить до складу
Координаційної ради сприяння
розвитку громадянського суспільства
при Президентові України. Це дозволяє
доносити консолідовану позицію сектору
благодійності до органів державної влади,
а також надає можливість впливати на
формування державної політики з питань
підтримки та розвитку громадського
сектору.
Крім того, УФБ плідно співпрацює
з Кабінетом Міністрів України.
Зокрема, у 2018 році УФБ став
співвиконавцем Плану заходів на
2018 рік щодо реалізації Національної
стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2016-2020
рр., затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 297. Виконання завдання
щодо налагодження співпраці між
поліцейськими та представниками

благодійних організацій і громадських
об’єднань з метою запобігання шахрайству
під час збору благодійних пожертв
у публічних місцях, дозволило продовжити
розпочату у 2017 році антишахрайську
кампанію для громадськості та підсилити її.
Так, успішний досвід співпраці з КМДА
протягом попередніх років дозволив
продовжити у 2018 році роботу
з попередження шахрайства під час
публічного збору благодійних пожертв,
розміщення соціальної реклами у м. Києві,
проведення міжсекторальних обговорень
та тематичних тренінгів для слідчих та
оперативних працівників Національної
поліції України.
Також широко поширені здобутки першого
року міжнародного партнерського
проекту УФБ «Соціальне підприємництво:
досягнення соціальних змін за ініціативою
знизу».
УФБ вірить, що подальше партнерство
з державними органами сприятиме
позитивним змінам не тільки
у громадянському суспільстві,
а і в українському суспільстві в цілому.
Дякуємо за співпрацю та пишаємося
спільними досягненнями!

«

Робота у громадському секторі, частиною
якого є благодійна спільнота України,
неможлива без державної підтримки.

Серед них хочу відзначити благодійну органі-

щодо нових напрямків розвитку сектору бла-

зацію «Український Форум Благодійників», що

годійності в Києві та за його межами.

за досить короткий період змогла розробити
і впровадити стандарти ведення діяльності
благодійних організацій в Україні, повернути
довіру населення до поняття благодійності, як
до прозорої, зрозумiлої та доброчесної дiї.
На сьогодні високий професіоналізм, якісна
та злагоджена робота фахівців Українського
Форуму Благодійників створили передумови
для системної взаємодії влади і суспільства

Сподіваюсь, що в майбутньому наша плідна

співпраця стане запорукою успішної реаліза-

ції публічних заходів, проектів та ініціатив для
подальшого сталого розвитку столиці».
Петрова Наталія,

начальник відділу комунікацій з громадсь-

кістю Департаменту суспільних комунікацій,
секретар Координаційної ради при КМДА

МІЖНАРОДНИЙ
ПАРТНЕРСЬКИЙ
ПРОЕКТ «СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО:
ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ЗМІН ЗА ІНІЦІАТИВОЮ
ЗНИЗУ», ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
1 березня 2018 року Український
форум благодійників
розпочав реалізацію проекту
з соціального підприємництва,
мета якого: підтримка,
популяризація та адвокація
концепції соціального
підприємництва як засобу
сталого розвитку, надання
якісних товарів та соціальних
послуг, підвищення добробуту
в Україні.

Цей проект впроваджується спільно
з шістьма українськими та міжнародними
організаціями-партнерами: ГО «Фонд
«Професійний розвиток Харкова», ГО «Фонд
«Професійний розвиток Запоріжжя», ГО
«Фонд «Професійний розвиток» (Кривий
Ріг), МБФ «Імпакт Хаб Одеса», ГО «New Door»
(Латвія), ГО «Startup division» (до 2017 року —
ГО «Open Coffee Club Vilnius») (Литва); та
у співпраці з Міністерством економічного
розвитку та торгівлі України, Міністерством
молоді та спорту України, компанією Civitta,
креативним простором Часопис, ГО SiLab
Ukraine, Національним університетом
Києво-Могилянська академія, Інститутом
лідерства та управління УКУ.
Ми висловлюємо щиру подяку
Представництву ЄС в Україні за фінансову
підтримку, і проекту «ЄС для розвитку
громадянського суспільства в Україні»
за інформаційну підтримку та найкращі
поради. Співпраця з вами — це натхнення,
надійність та неймовірний потенціал!

Фокус-групи (Київ, Пирятин, Полтава, Харків,
Кропивницький, Шепетівка, Луцьк, Запоріжжя,
Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Баранівка).

12 Гаражів ідей у 12 містах — червень-липень
2018: Київ, Чернігів, Черкаси, Житомир,
Кропивницький, Херсон, Кривий ріг, Запоріжжя,
Рівне, Луцьк, Чернівці, Тернопіль.

В результаті фокусгрупових дискусій
сформовано
«Банк проблем». Зі
змістом звіту можна
ознайомитися
на сайті www.
socialbusiness.in.ua
у розділі «База
знань».
В рамках кожного
з 12 Гаражів
ідей учасникам
пропонувалося
в міні-групах
пропрацювати
ідею соціального
підприємства та
коротко презентувати
наробки, зацікавити
аудиторію своєю
ідеєю та переконати
в реалістичності її
виконання.
Загалом учасниками

12 Гаражів ідей стало
393 особи, 49
кращих проектних
ідей відібрано до
участі в хакатонах
із соціального
підприємництва.

Літня школа розвитку бізнес
навичок — червень-липень 2018
Участь у Літній школі взяли 40 учасників
із 16 міст України (Одеса, Київ, Запоріжжя,
Харків, Лисичанськ, Бердичів, Кременчук,
Вінниця, Хмельницький, Калуш, Дніпро,
Кривий Ріг, Нововолинськ, Олександрія,
Івано-Франківськ, Попасна).
Переважна кількість учасників були
студенти різних спеціальностей, які вже
сьогодні замислюються над створенням
власних соціальних підприємств.

Основний фокус літньої школи
був спрямований на розвиток
таких навичок, як:
◆◆ формулювання місії, візії та цінностей
соціальних підприємств;
◆◆ вимірювання соціального впливу;
◆◆ фінансового планування, бізнеспланування та створення lean canvas;
◆◆ самопрезентації та пітчингу ідеї;
◆◆ навичок ведення перемовин та пошуку
партнерів.

Хакатони із соціального
підприємництва — вересеньжовтень 2018 відбулися у Києві,
Львові, Одесі та Запоріжжі.
Участь взяла 221 особа.

Хакатон — дводенний захід, який передбачає активну командну роботу над
розробкою бізнес-моделі соціального
підприємства, фінансової моделі, маркетингового плану, PR та комунікації, а також
підготовки та власне презентації проекту.
До роботи з командами було залучено
98 менторів-консультантів за
наступними напрямками: соціальне підприємництво, розробка продукту, проектний менеджмент, бізнес-моделювання,
маркетинг, продажі, юридичний супровід,
PR та комунікації, IT (сайт і т. д.), фандрайзинг.

Загалом під час
хакатонів було

презентовано
77 проектів
соціальних
підприємств,
9 з них відібрані
до участі
в Акселераційній
програмі.

Акселератор із соціального підприємництва
SeLab — листопад 2018 — лютий 2019 відбувся
у Києві.

Мета заходу:
підвищити потенціал
соціальних
підприємців–
початківців
у плануванні, запуску
та управлінні своїми
підприємствами.
До участі
в навчальній
програмі було
запрошено 18

команд з 9
різних міст
України: Київ,
Запоріжжя, Біла
Церква, Чернівці,
Кривий Ріг, Одеса,
Черкаси, Рівне,
Тернопіль.

10 соціальних підприємців поділилися
своїм досвідом та стали героями 10
відеоісторій про успішні соціальні
підприємства України: IB Nails,

Creative Women Space,
ДивоГра, Re. Ban, ZoorDecor,
Самотужка, Re-beau,
Барвиста, OZERO, NEED, які
викладені в ютуб каналі «Соціальне
підприємництво».
У 2018 році в рамках проекту вдалося
оновити та перезапустити єдиний в Україні
спеціалізований портал про соціальне
підприємництво: www.socialbusiness.in.ua

Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
УФБ «АТЛАС
БЛАГОЗМІН»

«

«Конференція була найкращою в цьому році.
Грамотно підібрані дискусії, теми, спікери», —

Андрій Чупріков, генеральний директор МБО

«БФ «СОС Дитячі Містечка» Україна

«Спасибі партнерським дружнім організаціям
і всім учасникам за ще один день професійної
діяльності сектору благодійності/філантропії.

Спасибі УФБ за цю подію в нашому житті», —
Володимир Шейгус, виконавчий директор

ІСАР «Єднання»

«Х Міжнародна конференція Українського форуму благодійників — подія, яка зібрала багатьох учасників благодійного сектору. Напевно,
це одна з небагатьох платформ, яка дозволяє
рефлексувати і прогнозувати зміни ринку

«

благодійності», — Дар’я Касьянова, директорка з розвитку програм МБО «БФ «СОС Дитячі
Містечка» Україна

«Цікаво, яскраво та доброзичливо. На конференції я отримав багато корисної інформації
та знайомств. Матиму надію, що творення

проектних коаліцій стане однією з тем наступної конференції», — Святослав Сурма, Координатор розвитку фонду «Рідня»

«

«Комунікативна, інформаційна, масштабна», —
Дарія Сидоренко, адвокасі-менеджерка з пи-

тань оподаткування неприбуткових організа-

Думай глобально — дій
локально!

цій УНЦПД

Директорка УФБ Поліна Нюхіна: «По-перше,

вся команда організаторів прагне, аби кожен

338 учасників; 56 експертів;
22 волонтери; 19 тематичних
заходів.

УФБ висловлює щиру подяку учасникам,
експертам та волонтерам за корисну для
всіх співпрацю.

із присутніх почерпнув для себе щось нове й

корисне, а по-друге, це чудова нагода оновити

старі знайомства та встановити нові ділові
контакти. Український форум благодійників
старався надати для цього всі необхідні умови».

«Результати дослідження благодійництва
Фонду Родини Загорій, що були презентовані
на конференції, ми використовували для планування своєї стратегії. Дуже корисно було!», —
Діна Лисакова, менеджер програм БО «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні»

«Немає жодних сумнівів, що цей захід має
стати одним із перших дороговказів, куди рухатися Міністерству економічного розвитку та
торгівлі України», — Андрій Ремізов, головний
спеціаліст відділу розвитку підприємництва
управління підприємництва департаменту
розвитку підприємництва та регуляторної
політики Міністерства економічного розвитку
та торгівлі України

«Це була найефективніша конференція на
кількасот людей із усіх, що довелося відвідати.
Зранку ключова доповідачка наголосила на

«

22 лютого 2018 року в Києві відбулась
Х Міжнародна конференція Українського
форуму благодійників «Атлас благозмін»:

важливості створення екосистеми, а до вечора учасники могли вже апробувати робочий
прототип такої екосистеми. Мрію про те, щоб

хоч 60-80% таких івентів, окрім стандартного
набору з прослуховування спікерів і т. п., ро-

били щось подібне», — Вадим Георгієнко, CEO

проекту Civil Society app (додаток «Громадянське Суспільство»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
БЛАГОДІЙНИКІВ
Незабутньою подією 2018 року була
урочиста церемонія нагородження
переможців Національного Рейтингу
Благодійників. Цього року вперше 100
благодійних фондів взяли
участь у рейтингуванні та відзвітували
разом 2,669,714,663 грн. витрат на
благодійну діяльність за 2017 рік, що на
871 мільйон гривень більше в порівнянні
з попереднім роком.
Завдяки зірковому дуету ведучих: Антону
Равицькому та Марії Себовій, за підтримки
партнера церемонії БО «Українська біржа

благодійності», 28 вересня 2018 року
у INVERIA FLOW SPACE відбулось справжнє
свято. Серед запрошених були не тільки
учасники Рейтингу, але й представники
бізнесу, ЗМІ та державних служб, які
підтримують ідею прозорості благодійної
діяльності, учасники та гості церемонії
насолоджувалися справжнім святом.
Наприкінці заходу незмінні ІТ-партнери
проекту з агенції «Маверікс» урочисто
оновили онлайн-базу прозорих
благодійних організацій України — «Карту
благодійності».

« 34+59+74+89+100
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ
РЕЙТИНГУ У ДИНАМІЦІ ЗА
5 РОКІВ

«Український форум благодійників є хабом,

який зібрав найбільші та найпотужніші фонди,

100

«

що впливають на трансформації в країні. Ми
вдячні, за визнання та партнерство і високо

цінуємо експертність форуму в питаннях бла-

75

годійності, прозорості та ефективності. Вже

другий рік поспіль, ми стаємо переможцями

рейтингу благодійних організацій України

50

і це визнання для нас дуже важливе, адже кожен наш крок, дія, інвестиція, спрямовані на

те, аби життя в країні ставало більше», — Дми-

25

тро Шерембей, голова Координаційної ради
БО «100% ЖИТТЯ»
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Карта благодійності є універсальною
дорожньою картою для пошукачів та
надавачів благодійної допомоги. Це
унікальний і на даний час єдиний онлайн
ресурс, що в одному місці збирає «золоту
сотню» прозорих організацій, з відкритою
звітністю, кращими проектами та
актуальними контактами.

«

«

За результатами Національного Рейтингу
Благодійників 28 вересня 2018 року була
оновлена он-лайн база благодійних
організацій «Карта благодійності
України». На сайті можна переглянути
карту України, на якій відображена
вся контактна інформація благодійних
організацій, що добровільно відкрили
свою податкову звітність за 2017 рік. Є
можливість деталізованого пошуку за
регіоном, обсягами та сферами благодійної
допомоги. Також великою популярністю
користується інфографіка про основні
цифри в благодійності за попередній рік.

«Український форум благодійників — це платформа, яка консолідує не лише однодумців,

людей, які націлені на досягнення результату,

це потужна рушійна сила, головною перева-

гою якої є спільні цінності», — Анастасія Дєєва,
виконавча директорка БО «100% ЖИТТЯ»

Бути відповідальним

благодійником — це
користуватися Картою

благодійності!

#ЩЕДРИЙВІВТОРОК 2018:
разом ми сила

«

«Фонд родини Загорій є членом УФБ, і нам
добре відомі професіоналізм, злагоджена ро-

бота команди й щире бажання творити добро.

Тому, коли Фонд нашої родини вирішив долучити Україну до глобальної ініціативи Giving

Tuesday, або Щедрий Вівторок, що діє у більш
ніж 150 країнах світу, ми звернулись з пропо-

Цього року в Україні вперше відбувся
Щедрий Вівторок, який об’єднав мешканців
добрими справами та бажанням змінити
світ. На офіційному рівні Щедрий Вівторок
оголосили 15 міст, серед яких Київ, Львів
та Дніпро. Але фактично Всеукраїнський
день добрих справ не оминув жодний
населений пункт. Мільйони людей
в синергії з усім світом допомагали
тим, хто цього потребує, та, за зібрали
15 мільйонів гривень. Міжнародна
спільнота вітає українців з успішним
долученням до глобального благодійного
руху Giving Tuesday.

«

зицією партнерства саме до УФБ.

Об’єднавшись із УФБ, Благодійним фондом

«Таблеточки» та Благодійним фондом «Клуб
Добродіїв», ми згуртували громадський та

державний сектори, активістів, волонтерів та

просто небайдужих українців, що творили добро по всіх куточках країни. Ми впевнені, що

Щедрий Вівторок 2019 буде ще масштабнішим,
і нашими спільними зусиллями ми зможемо
зробити світ трішечки краще», — Катерина

Загорій, засновниця Фонду родини Загорій

«

«

«До благодійного руху долучились понад

410 партнерів: найкращі благодійні фонди,

громадські організації, компанії та особисті

ініціативи. Завдяки Щедрому Вівторку кожен

партнер отримав доступ до креативних світо-

вих практик благодійності. Це доречний і сво-

єчасний стимул для розвитку культури добрих

справ», — коментує Поліна Нюхіна, директорка Українського форуму благодійників

Окрім тисяч локальних акцій, проходили
й загальноукраїнські. Наприклад, «Уроки
Доброти» від Благодійного фонду
«Запорука» влаштували у себе 207 шкіл
всією країною та загалом зібрали більше
500 000 гривень. Під час акції
«Подаруй день» від центру Джерело
вдалось зібрати 278 265 гривень —
у Щедрий Вівторок сотні працівників
відмовились від зарплати на користь
центру. До акції долучився навіть мер
Львова Андрій Садовий. Щедрий Вівторок
показав, що допомога об’єднує людей
краще за будь-що.

Щедрий Вівторок також продемонстрував,
наскільки важливі інновації та креатив
у благодійності. Наприклад, олімпійські
чемпіони влаштували дружній батл
з настільного тенісу та доміно у прямому
ефірі на підтримку спортшколи на лінії
зіткнення. Глядачі робили благодійні
ставки на підтримку улюблених чемпіонів
та цим допомагали юним дзюдоїстам на
Донбасі, в яких не вистачає кімоно для
змагань. А відомі українські музиканти,
серед яких ТНМК та Джамала, виконали
свої пісні у ліжку на фестивалі BedStock Live
на підтримку дітей з порушеннями опорнорухового апарату.

«

«Для благодійної організації «Ти не один»
Благодійного фонду «1+1 Медіа» минулий рік

став плідним на нові знайомства та сильних
партнерів. Щира подяка УФБ за можливість
долучитись до професійного кола благодій-

ників. Об’єднавши ресурси нашої медіа-групи

«

ми допомагаємо тим, хто цього найбільше

2019 року Щедрий Вівторок
відбудеться 3 грудня.

потребує. Щиро віримо, що змінюємо світ на
краще та змінюємось самі. Пишаємось, що

благодійників стає більше, а те, що нас об’єднує — це велика справа допомогти тим, хто

цього потребує. Творити добро це справа яку
ніколи не буде завершено. Впевнена, що чим

більше добрих справ ми встигнемо зробити,
тим сильнішими ми станемо» — Власта Шов-

ковська, Директор Благодійної організації «Ти
не один» Благодійний Фонд «1+1 Медіа»

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ
«НАВЧИСЬ»
Освітня програма «НАВЧИСЬ!», цього
року була націлена на інституційну
підтримку благодійних організацій.
УФБ провело у Києві 10 освітніх
заходів, на яких більше ніж 120
учасників познайомилися
з сучасними інструментами фандрейзингу,
менеджменту, лідерства та налагодження
партнерства. Особливої подяки
заслуговують партнери проекту
«Навчись!» — Секретаріат Реанімаційного
Пакету Реформ — за надання приміщення
для проведення заходів проекту та
організаційну допомогу.

10 блискучих експертів у 2018
році були нашими викладачами pro
bono: Катерина Засуха, Руслан

Краплич, Марія Артеменко,
Ольга Зеленюк, Іван Омелян,
Ольга Щетініна, Оксана
Хомей, Вероніка Мельник,
Кірсанова Юлія та Ольга
Шаверіна. Ми дуже вдячні їм за
те, що вони поділились своїм досвідом
з представниками благодійних організацій
та підсилили їх професійні якості.

Завдяки спільним зусиллям нам вдалось
провести наступні тренінги:
◆◆ 16 серпня 2018 року — Цикл: ефективні
комунікації, «Комунікаційна стратегія.
Побудова системи управління
комунікаціями в НУО»
◆◆ 3-4 вересня 2018 року — «Фандрейзинг
для НПО»
◆◆ 11 вересня 2018 року — Цикл:
ефективні комунікації, «Як працювати
із партнерами? Основні правила
комунікації та базові матеріали, які
мають бути у організації для залучення
партнерів.»
◆◆ 21 вересня 2018 року — Цикл: ефективні
комунікації, «Основи не насильницького
спілкування як інструмент підвищення
ефективності роботи»
◆◆ 03 жовтня 2018 року — «Чому варто
починати з «Чому?», або з чого
починається мотиваційне лідерство?»
◆◆ 17 жовтня 2018 року — «Основи
моніторингу та оцінки проектів»,
◆◆ 23 січня 2019 року — «Цілі сталого
розвитку для БО»
◆◆ 06 лютого 2019 — «7 принципів
ефективного тайм-менеджменту»
◆◆ 14 лютого 2019 року — «Фінансовий
менеджмент у неприбуткових
організаціях»
◆◆ 20 березня 2019 року — «Залучення
фінансування для благодійних та
соціальних проектів»
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«УФБ є однією з провідних благодійних організацій у нашій країні. Вона робить значний
внесок у розвиток українських неурядових

організацій, зокрема через свою програму

«Навчись», яка ставить на меті професійний

розвиток учасників руху благодійників», — в. о.

керівника Секретаріату РПР Богдан Яцун

У 2018 році на порталі ufb.org.ua
у розіділі «Публікації» поширено
Методичний посібник «Застосування
податкового законодавства благодійними
організаціями». У посібнику роз’яснюється
кожний податок, платником якого може
бути благодійна організація; податкові
пільги, заповнення податкових звітів
та нюанси оподаткування благодійної
допомоги. У посібнику згадуються всі
нормативні акти, які регулюють діяльність
благодійних організацій, є посилання на
листи (роз’яснення) Державної фіскальної
служби по тим чи іншим проблемним
питанням щодо складання звітів чи сплати
податків.

#Благодійність_
без_шахрайства
Після успішного початку у 2017 році, УФБ
продовжив антишахрайську кампанію,
яка традиційно складається з двох
компонентів: освітній для стейкхолдерів, та
інформаційний для широкої громадськості.
Протягом вересня — грудня 2018 року,
проведено інформаційно-практичні
тренінги для працівників оперативних та
слідчих підрозділів органів Національної
поліції із запобігання шахрайству під час
благодійної діяльності. Тренінги відбулися
на Донеччині, Вінниччині, Херсонщині,
Одещині та Запорізькій області.

Денис Осмоловський, директор
Інформаційного агентства
«Єдина служба правової
допомоги», який проводив
тренінги, називає наступні
проблемні питання, з якими
стикаються працівники
Національної поліції під час
виявлення та розслідування
шахрайських схем у сфері
благодійності:
◆◆ Необізнаність населення у питаннях
діяльності благодійних фондів.
◆◆ Небажання завчасно перевіряти
громадянами інформацію щодо
благодійних організацій, яким
надаються пожертви.
◆◆ Відсутність дієвого інформаційного
забезпечення щодо діяльності
благодійних організацій. Відсутність
інформування зі сторони державних
установ (органів соціального захисту
населення, територіальних підрозділів
пенсійного фонду).
◆◆ Значна кількість шахрайських злочинів
вчиняється у відношенні осіб пенсійного
віку, шахраї користуються безпорадністю
та необізнаністю такої категорії
населення.
◆◆ Складність для працівників поліції
у своєчасному документуванні
протиправних шахрайських дій,
отриманні доказів через дозвіл суду, що
спричиняє надмірне затягування строків
досудового розслідування, як наслідок
втрату необхідних доказів, своєчасності
слідчих дій, довіри населення.
Зазначене пов’язано з необхідністю
отримання конфіденційної інформації
від операторів мобільного зв’язку,
банківських установ.

Ефективними засобами боротьби із
шахрайськими діями у сфері публічного
збору благодійних пожертв, на
думку учасників тренінгу, може бути
ефективний збір оперативної інформації
щодо протиправної діяльності, а також
превентивні заходи, в тому числі,
направлені на публічний інформаційний
супровід діяльності благодійників, із
безпосереднім залученням до даного
процесу правоохоронними органами,
органів державної влади, представників
постійних, реально діючих благодійних
організацій, засобів масової інформації,
волонтерів, громадських активістів.
В рамках антишахрайської інформаційної
кампанії за сприяння КМДА було
забезпечено розміщення зовнішньої
соціальної реклами на метролайтах та сітілайтах у Києві.

«

БЕЗКОШТОВНА ОН-ЛАЙН
КОНСУЛЬТАЦІЯ З ЮРИДИЧНИХ ТА
ФІНАНСОВИХ
ПИТАНЬ БЛАГОДІЙНОСТІ

«На мій погляд, звернення за консультаціями
відображає реальний стан сектору НУО, і свід-

чать про те, що за останній рік сектор почав
активно розвиватися, з’являються нові НУО,
які не мають досвіду роботи.
Запам’яталося мені питання, пов’язане з отри-

манням дизпалива в талонах як благодійної
допомоги від фізичної особи з подальшою

передачею палива комунальному підприєм-

ству як благодійної допомоги та необхідності
подачі звітів і сплати акцизного збору.

Співпраця з консультацією надає мені можливість ознайомлення з нестандартними
ситуаціями, необхідність аналізувати ризики, з якими можуть стикатися НУО. Користь
консультації — це можливість отримання
відповідей на питання, що цікавлять будьяких користувачів, котрі мають доступ в Інтернет», — Вікторія Смолякова, експертка он-лайн
консультації УФБ

«Я б сказав, що звернення дають досить точний зріз адміністративно-фінансових проблем
сектору.

ufb.org.ua/helpdesk/main.html

З досвіду мені запам’яталося питання про
можливість документального «закриття» електронних сервісів, що надаються нерезиден-

370 індивідуальних консультацій надано
протягом 2018 року користувачам
Безкоштовної он-лайн консультації
УФБ. Завдяки нашому інноваційному
інструменту представники неприбуткового
сектору регулярно отримують
вузькоспеціалізовану професійну
юридичну і бухгалтерську допомогу від
найкращих експертів.

тами (наприклад, на amazon.com). На жаль,

У 2018 році на сторінці он-лайн консультації
запрацювала кнопка «Підтримати»,
перейшовши за якою, можна пожертвувати
будь-яку суму на утримання сайту он-лайн
консультації та узагальнення Бази знань,
яка на даний час нараховує вже більше
тисячі відповідей на питання щодо ведення
благодійної діяльності в Україні.

в одному місці) і своїм практичним нахилом,

з моєї точки зору, на сьогодні українське законодавство надає недостатньо інструментів
для вирішення подібних питань. З іншого боку,
присутні запитання на кшталт «розкажіть про
все потроху», до яких досить важко підібрати
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формат відповіді.

Он-лайн консультація корисна своєю спе-

ціалізацією (одразу можна подивитися все

залученням практикуючих в секторі фахівців.
Приємно допомагати допомагати (саме так).

З іншого боку, цікаво: бачиш зріз проблем по

сектору, працюєш з питаннями, з якими міг ні-

коли не зіткнутися. Так що користь взаємна», —
Максим Стрельчук, юрист, експерт он-лайн
консультації УФБ

ВИДИМІСТЬ

Аналітика порталу
ufb.org.ua за рік

ˋˋ
109 424 унікальних
відвідувачів

ňň
2 хв 52 с середня тривалість
перебування на порталі

««



159 841 сесій

2,8 сторінки за перегляд
На першому місці
за відвідуваннями
сторінка он-лайн
консультації —
18600

На другому
сторінка
Національного
Рейтингу
Благодійників —
11000

2

1

На третьому —
інформаційна
сторінка про
учасників УФБ —
10000

3

Аналітика сторінки УФБ у Facebook
(порівняння із 2017 роком)

2017

2018

Березень

5728

6268

Серпень

5884

6428

Грудень

6079

6625

37

533

Серпень

457

224

Грудень

222

334

34

3097

Серпень

4307

2967

Грудень

1655

4017

Березень

41

1050

Серпень

50

292

620

493

Вподобання сторінки (page likes): загальна
кількість людей, які вподобали сторінку

Залучення (engagement): кількість
унікальних користувачів, які були залучені до
постів (будь-які кліки на пост)
Березень

Охоплення (reach): кількість унікальних
користувачів, на екранах яких зявився будьякий контент від нашої сторінки
Березень

Перегляди сторінки (page views): кількість
унікальних користувачів, які переглянули
сторінку УФБ

Грудень

Присутність у ЗМІ
У 2018 році діяльність УФБ була висвітлена у ЗМІ більше, ніж 90 разів. Це були як
інтернет-ЗМІ, регіональні та центральні друковані видання, так і центральні телеканали.
Представники УФБ дали 17 експертних коментарів та інтерв’ю.
Висвітлені теми: конференція «Атлас благозмін», старт міжнародного партнерського
проекту «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою знизу»,
Національний рейтинг благодійників, тренінги для поліції та інформаційна кампанія
«Благодійність без шахрайства»; а також інтерв’ю та коментарі щодо стану сектору, тренди,
перешкоди та перспективи культури благодійності в Україні.

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ЗА 2018 РІК
Фактичні доходи УФБ за 2018 рік
Сума одержаної безповоротної фінансової
допомоги та благодійної допомоги в рамках
грантової та проектної діяльності

7 794 125,51 грн

Сума благодійних внесків учасників
Українського форуму благодійників

206 000,00 грн

Суми благодійної допомоги на статутну
діяльність від юридичних та фізичних осіб

72 730,07 грн

Разом

8 075 855,58 грн

Фактичні витрати на стратегічні
напрями діяльності
Напрями діяльності УФБ
Розробка і впровадження стандартів
благодійної діяльності в Україні
Активація реформи соціальних послуг в
Україні
Організаційний розвиток сектору
благодійності
Адміністративні витрати
Разом

Основні донори

2018 рік
грн

%

244 090

4

73 370

1

5 028 706

85

562 313

10

5 908 479

100

ПАРТНЕРИ УФБ У 2018

ПОДЯКА
ПАРТНЕРАМ ТА
ВОЛОНТЕРАМ
Команда УФБ висловлює
щиру подяку кожному, хто
допомагав і підтримував
нас. Ми щасливі, що
одного дня відбулася наша
зустріч, ми дуже цінуємо
наші з вами стосунки,
які для нас більше, ніж
партнерські. Ми знаємо, що
оточені друзями. І хочемо,
аби знали і ви — ми готові
бути надійним напарником
і другом для тих, кому це
потрібно.
Наша ціль — розбудова
культури благодійності
в Україні, прозорої,
відповідальної та дієвої.
Це — благо для кожного
українця. І без внеску
кожного з вас ми його не
створимо.
Без вас не вийде!
З любов’ю і теплом,
Команда УФБ

Знайдіть нас:
ķķ

Портал благодійності
ufb.org.ua

ǸǸ

(044) 528 42 52
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