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ПЕРЕДМОВА

Олег Синютка 
Голова Львівської обласної  

державної адміністрації

 Побудова дієвої системи місцевої влади для забезпечення ефективності всієї системи публіч-
ної адміністрації в Україні вимагає зваженого, відповідального та фахового підходу до вирішен-
ня цього завдання. 

 Розвиток територіальних  громад мав би стати одним із перших кроків на шляху реформуван-
ня місцевого самоврядування. 

 Нині суттєво видозмінюються функції, що реалізуються під час планувального процесу, за-
знає змін сама роль планування у системі місцевого управління. Воно все більше стає інстру-
ментом підвищення конкурентоспроможності територій і регіонів, засобом згуртування різних 
суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і довгострокових пріоритетів. Така 
активізація планувальної діяльності, з одного боку, є закономірним етапом розвитку регіонів та 
окремих територій, з іншого – намаганням регіонів знайти адекватні інструменти, які б допо-
магали відповісти на виклики сучасного глобалізованого світу, коли істотно пришвидшуються 
різноманітні зміни, в тому числі політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні тощо. 

 У цих умовах співпраця різних гілок влади та громадськості є надзвичайно важливою. Метою 
такого співробітництва має стати підвищення якості надання послуг населенню, розвитку тери-
торій   та добробуту громад на основі спільних інтересів та цілей.

 На нинішньому етапі надзавданням влади є не лише сприяти громадам у їхньому розвитку, 
а й допомогти їм впровадити якісні стандарти життя, дати їм інструменти  швидкої та якісної 
реалізації проектів, що є важливими для громади, області та країни в цілому. Одним з таких 
інструментів є залучення міжнародної технічної допомоги.

 У цій серії посібників Ви знайдете відповіді на основні питання щодо програм та проектів,  які 
можуть реалізуватися в рамках міжнародної технічної допомоги на території Львівської області. 
Це сприятиме конструктивному розвиткові та збільшенню фінансової спроможності об’єднаних 
територіальних громад, а в кінцевому підсумку – ефективності державного менеджменту та при-
йнятих суспільно-політичних рішень.
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ПРАВИЛА 
Фандрейзинг (англ. Fundraising) – процес залучення грошових та інших ресурсів організацією (переважно  
некомерційною /благодійною) з метою реалізації певного соціального проекту або серії проектів, об’єднаних однією спільною 
ідеєю, або ж «вектором руху». Кошти можуть надходити від приватних осіб, комерційних організацій, фондів, урядових 
організацій.

ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ВІДПОВІДНО ДО КАТЕГОРІЙ БЛАГОДІЙНИКІВ
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- Одноразові дрібні пожертви
- Великі пожертви
- Майно
- Волонтерство
- Членські внески
- Відрахування із заробітної плати
- Заповіти
- Івент-заходи
- Платформи спільнокошту

- Гранти

- Матеріальна підтримка

- Технічна допомога

- Плата за послуги

- Гранти

- Контакти

- Матеріальна 
 підтримка

- Благодійні пожертви

- Спонсорські внески в обмін  

 на популяризацію

- Безвідплатна «оренда» 

 робочого часу

- Надання безкоштовних послуг

- Натуральний внесок

- Волонтери

- Партнерство

- Матеріальна підтримка

- Грошова підтримка

- Волонтерство

- Членські внески

- Послуги та товари

- Соціальне підприємництво

- Сувенірна продукція

ПРИВАТНІ ОСОБИ ОРГАНИ ВЛАДИБІЗНЕС

ІНШІ ГРОМАДСЬКІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

ВЛАСНА 
ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ

МІЖНАРОДНІ
ДОНОРСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
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10 ПОРАД ДЛЯ ФАНДРЕЙЗИНГУ:
Пам’ятайте! Фандрейзинг як процес потребує планування, 
аналізу, звітування. Фандрейзинг буде ефективним лише 
тоді, якщо ним займатися постійно.

Шукати гроші потрібно не на свою організацію, а на кон-
кретний проект, що має цільову групу і відчутні результати, 
очевидні та зрозумілі всім

Залучення фінансів – це залучення людей. Де б ви не шу-
кали грошей, основна мета – зацікавити донора у вашій ді-
яльності, побудувати довгострокові відносини. 

Розповідайте публічно про вашу діяльність та формуйте  
позитивний імідж

Куди б ви не звернулися за засобами – в колектив,  
організацію, фонд – Ви будете працювати з конкретною  
людиною

Важливо показати як внесок вплине на результат вашого 
проекту

Ніякі найсучасніші засоби комунікації не замінять людсько-
го спілкування

Орієнтуйтеся на донора як на покупця – Ваше завдання – 
продати йому ідею

Будьте готові, якщо у людини немає можливості допомогти 
грошима – то вона може надати інші засоби

Перед тим, як звертатись до потенційного донора, поцікав-
тесь ним та його діяльністю

Подякуйте донору за підтримку

Електронні ресурси для пошуку  
фінансування 

ПІРАМІДА ФАНДРЕЙЗИНГУ:

ФАНДРЕЙЗИНГ | ПОРАДИ | РЕСУРСИ

Довідник громадського 
активіста  

Громадський простір

Ресурсний центр «Гурт»  

Unistudy

Малі суми є тим фундаментом, який необхідний для того, 
щоб залучити «великих» донорів. Чим більше людей підтри-
мують діяльність Вашої організації – тим краще будується її 
імідж. Пам’ятайте: позитивний імідж Вашої організації – за-
порука успішної фандрейзингової кампанії!
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ВЕЛИКІ
CУМИ 

НЕВЕЛИКІ
СУМИ

МАЛІ СУМИ
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1.   Складіть список  Ваших потреб  
та потенційних джерел фінансування

2. Обґрунтуйте потреби в коштах  
 і узгодження з інтересами  

 потенційних фінансових донорів

3. Формуйте та розвивайте зв’язки  
 із донорами

4. Формуйте громадську думку на  
 користь підтримки діяльності   

 організації

5. Виберіть зручний інструмент   
 фандрейзингу, який відповідає   

 потребам та можливостям організації

6. Проведіть фандрейзингові акції   
 чи кампанії

7. Прозвітуйте про зроблену роботу  
 або подію
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7 ОСНОВНИХ КРОКІВ ФАНДРЕЙЗИНГУ
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Український Католицький Університет. 
Благодійні події.
 Ціллю Благодійного Фольк-Балю «Перелаз» є підтримка 
талановитих та малозабезпечених студентів Українського като-
лицького університету. 
 Підтримка, яка надається Університету:
 • від провідних львівських митців – надання добродійних 
лотів для проведення аукціону;
 • від партнерів акції – безкоштовне надання призів на лоте-
рею балю, розповсюдження та придбання запрошень; 
 • від спонсорів – фінансова підтримка акції; 
 • від людей доброї волі – заснування іменних чи корпора-
тивних стипендій на підтримку талановитих потребуючих сту-
дентів УКУ, здійснення окремих пожертв на потреби стипендій-
ного фонду ім. митрополита Андрея Шептицького.
 Сама подія передбачає благодійний внесок.  

GoFundEd. ПРОСВІТ. 
Приклад платформи спільнокошту.
 Основна мета: допомогти освітянам створювати якіс-
ний навчальний досвід для своїх учнів. 
 Вчитель із кожного куточка країни має можливість 
опублікувати свій проект на платформі. Доброчинці мо-
жуть підтримати фінансово або організаційно ті проекти, 
які, на їхню думку, заслуговують на довіру. З моменту, 
коли вчитель виявляє своє бажання реалізувати про-
ект, з ним працює Координатор Спільноти та коуч, який 
допомагає вчителю підготувати проектну пропозицію, 
постійно спілкується з вчителем та слідкує за графіком 
реалізації проекту тощо.

Благодійний фонд «Таблеточки».  
Приклад співпраці з громадою. Гаманець або життя
 
 Акція зі збору євроцентів для придбання ліків у Європі.  
У кожного мандрівника залишається у кишенях декілька 
монет, які, зазвичай, залишаються або в гаманці, або в 
шухляді. Оскільки багато ліків не зареєстровані в Україні 
і продаються виключно в Європі, фонду постійно потрібні 
євро. Фонд збирає монетки та перетворює їх у європейських 
аптеках на допомогу дітям. За 3 роки було зібрано понад  
5 000 євро монетами, які були витрачені на незареєстро-
вані в Україні ліки.

ПРИКЛАДИ УСПІШНОГО ФАНДРЕЙЗИНГУ:
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ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ 

Не вірити у себе 

Не можна йти  на переговори із думками: все одно ніхто ні-
чого не дасть, я ж тільки починаю, хто ж мені повірить? Ви 
самі себе програмуєте на програш. Не треба виправдовува-
тись: «Я розумію, що Вам це може бути не цікаво, це великі 
гроші, у Вас є їх на що витратити…»

Виглядати як прохач
Запам’ятайте: ви гідний партнер переговорів. Вираз облич-
чя: «Вибачте, що до вас звертаюся, біда заставила...» вбиває 
будь-яке бажання мати із вами справу. При цьому не впа-
дайте в крайність: якщо людина заходить зухвало, нагло, то 
це також руйнує спілкування.

Розгубитися в кабінеті інвестора 
Пам’ятайте:  від 60 см до 1 м 20 см ідеальна відстань для ді-
лового спілкування. Така відстань ні до чого не зобов’язує, 
але сприяє конструктивному спілкуванню.

Міряти можливості іншої людини по 
своїй кишені 
Якщо для вас це шалені гроші, то це не означає, що це  
забагато для іншої людини.

Озвучуйте суму, яка Вам потрібна, впевненим діловим  
голосом.

Надто швидко озвучувати суму  
У фандрейзингу, в першу чергу, важливо розказати про про-
ект. Що ви робите, які задіяли ресурси, що це дасть всесвіту, 
країні, інвестору (чи тільки моральне задоволення, чи по-
вернення інвестицій в майбутньому). І лише після детальної 
розповіді озвучуйте суму.

Критикувати інших
Якщо ми йдемо до інвестора, то ні в якому разі не розказує-
мо, що у колективі щось не так.

Ігнорувати агентів впливу
Вітайтеся, посміхайтеся, будьте люб’язними зі всіма людьми, 
які зустрінуться вам в офісі, від них може багато залежати – 
від прибиральниці і до секретарки та заступників.

Невміння завершити розмову 
Ви гарно все розповіли, а людина вам каже: «Дякую, я поду-
маю!» Що всі роблять в цей момент? Кланяються, тішаться, 
кажуть, що будуть чекати дзвінка.

Коли ви йдете на переговори, то маєте ставити собі дві цілі: 
ціль «максимум», щоб людина одразу пристала на Вашу 
пропозицію, та ціль «мінімум» – «продати» наступний крок 
(домовленість про наступну зустріч або дзвінок на конкретну 
дату). Завершуючи розмову чітко домовляйтесь про наступ-
ний контакт та про час прийняття рішення.

Коли минає зазначений час– передзвонюєте і впевнено на-
гадуєте про домовленість.

ФАНДРЕЙЗИНГ  | ПОМИЛКИ
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 Посібник «Фандрейзинг» є стислим викладом матеріалів про те, як залучити ресурси для ре-
алізації проекту. У ньому зібрано та розкрито основні етапи залучення ресурсів для реалізації про-
екту, наведено успішні приклади та окреслено типові помилки, які виникають при його підготовці.

 Це видання опубліковано в рамках Регіональної програми з міжнародного та транскордон-
ного співробітництва Європейської інтеграції на 2015-2018 роки Львівської обласної державної  
адміністрації. 

ДЕПАРТАМЕНТ МТД ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
79008, Львів, вул. Винниченка, 18
тел. /факс: (032) 261 30 78
e-mail: ic-ita@loda.gov.ua, ums.loda@gmail.com  
Facebook: Департамент МТД та міжнародного співробітництва


