
Один у одного питаєм:

Нащо нас мати привела?

Чи для добра? Чи то для зла?

Нащо живем? Чого бажаєм?

І, не дознавшись, умираєм,

А покидаємо діла. 

Т.Г.Шевченко



На шляху до цілі:

•Де ми є зараз

•Чого ми хочемо

•Як цього досягти 

•Яким нам потрібно стати

•Як  це може бути виміряно

і  про це дізнаються всі



І н н о в а ц і ї ...

Три етапи

Чистота задуму

Один і всі

Вправи на стійкість переконання - (купюра, кулак)



Вплив та інтереси зацікавлених сторін

Високий вплив

Низький вплив

Низький інтерес Високий інтерес

Задовольняйте

потреби

Моніторинг -

Докладайте 

мінімальні 

зусилля

Основні гравці

Інформуйте



ФАНДРЕЙЗІНГ
fundraising - анг. – поняття, природа

fund raising – США – FR – friend raising –

ріст друзів

Залучення і акумулювання коштів 
на виконання 

проектів (дії на конкретний результат)

і програм (дії на перспективу включає ряд 

проектів)

Соціально значимих, переважно в некомерційній сфері 
(non profit). Слід відрізняти від пошуку інвесторів для 

інвестицій



Інвестиції  - фандрейзінг

Відмінності Інвестиції Фандрейзінг

Суб’єкти Інвестори Донори

Мотиви Прибуток Вигода

Вид 

діяльності

Комерційна Некомерційна

Засоби ... І основні 

фонди

Оборотні 

засоби

Терміни Довготривалі Коротко і середньо

тривалі



Фандрейзінг як соціальне 

партнерство

Проектний – на реалізацію проектів і               

програм

Оперативний - на покриття поточних    

витрат

Наведіть приклади різних варіантів 
проектів....



Спонсорство
лат. ручаюсь. гарантую

Пердбачає зворотню послугу

Привабливість:

Імідж турботи про мабутні і 

старші покоління

Участь в глобальних проектах
(екологія, гендерних тощо)

Альтруізм

Соціальна відповідальність

Реклама NB! FR як PR 

Податкові пільги

Визначте перелік зворотніх зобов’язань ...



Спонсорство:

Надання коштів, 

матеріальних засобів, оплата 

поїздок, стипендії, нагороди 

переможцям тощо



Патронат –

довготривале спонсорство

Благодійність -
надання допомоги без зворотніх 

зобов’язань.

Меценатство –

благодійність в сфері 

мистецтва.



Благодійність

Хто – особа, сім’я, організація 

Кому – особам, організаціям, 

тваринам, природним і культурним 

об’єктам

Що – гроші, майно, послуги, 

добровільна праця, любов, доброту

Як – особисто, через організації, 

анонімно чи публічно

Визначте, які, на Вашу думку, 

моменти мотивації



Навіщо бізнесу соціальні 

проекти

мати суспільне обличчя

позитивна репутація

догодити владі

участь у соціальному 

партнерстві

PR

імідж для залучення кадрів

NR менеджмент
Наведіть приклади актуальних 

соціальних проектів (програм)  на 
сьогодні бажано цікавих для бізнесу



Що робить проект 

європейським?



1. Широкі позанаціональні інтереси

2. Культурне збагачення при обміні 

досвідом

3. Пропагування людських і суспільних                

цінностей

4. Підготовка людей до проживання в

“Європі без кордонів”



5. Можливість застосування в інших країнах

6. Проблематика стосується багатьох країн

7. Звязок з іншими Європейському проекті

8. Участь молоді в проекті, особливо з інших  

країн



Організаційні рішення:

- Оргкомітет

- Кадрове забезпечення

(команда гра Роджера)

- Рахунок



Підготовчі завдання

- Розробка звернень, листів

- ІТ  технології

- Оригінал-макети документів і     

матеріалів

- База контактів донорів

- Оперативна система аналізу 
ефективності зворотнього 
зв’язку, збору і обліку засобів



Документи і матеріали

Проект – повний і реліз (анонс)

Установчі документи

Короткий опис організації

Підбір відгуків у ЗМІ

Візитки, бейджі

Додаткові: фото, відео тощо



Лист звернення

персоніфікований

живий гідний стиль

в першій фразі – суть пропозиції

терміни і місце

унікальність і особливість проекту

інформація про організаторів

ставлення влади до проекту

про інших донорів проекту

залучені ЗМІ

пільги донора

призначення засобів



запрошення до участі в заходах та 

контролю за коштами

пропозиція про зустріч

додаткові підписи відомих осіб

дизайн – бланк. Шрифт

дизайн тексту

дизайн коверту

NB! Дата розсилки фіксується в базі 

даних



Прийоми підвищення особистого впливу

в ході комунікацій

Згода в цілях – “наша спільна мета”

Спільні точки – “я  як і Ви ...”

Апеляція до потреб – ”Ви як відомий 
спеціаліст”

Вміння слухати – емоційний контакт

Вміння висловлювати думку –
позиція, логіка, ілюстрація

Жести, міміка, паузи, дистанція, 
контакти очей



Поширення інформаї про проект
(війна – мир)

Співпрця зі ЗМІ

- як шанс

- особисті контакти

- система співпраці

- ініціюйте

- не перевантажуйте інформацією

- відкритість, чесність, надійність

- швидкість та конкретність

- відчуйте себе читачем

- без реклами

- знайте основи і права  журналістики

- створюйте архів публікацій, передач, відео

- реліз, стаття, конференція, інтерфю, 

репортаж,лист, заява, полеміка, фільм



Складіть і презентуйте:

1 - звернення

2 - перелік матеріалів і      

документів

3 - список потенційних донорів і зацікавлених         

сторін 

для реалізації проекту

“Партнерство влади,  

бізнесу  й громади  заради      

добробуту населення”


