
Інструкція до
фандрейзингового марафону 
#ЩедрийВівторок 2020

#ЩедрийВівторок та 
dobro.ua розпочинають збір 
заявок на участь у
фандрейзинговому
марафоні, що відбудеться
з 3 листопада по 8 грудня.

Що таке фандрейзинговий марафон? 

Фандрейзинговий марафон – це спеціальна онлайн-кампанія для збору 
коштів на проєкти, що реалізуються до Щедрого Вівторока.

Чому марафон?

Марафон – це довготривала дистанція під час бігу. Фандрейзинговий 
марафон – це кампанії зі збору коштів, що тривають місяць.

https://givingtuesday.org.ua
https://dobro.ua


30 вересня - 30 жовтня – реєстрація організацій на
Марафон та підготовка проєктів.

Чому варто долучитись до фандрейзингового марафону?

Онлайн-кампанії – це потужний інструмент для збору коштів,
залучення нових благодійників і знайомство аудиторії з Фондом та його 
проєктами. #ЩедрийВівторок та dobro.ua будуть інформаційно
підтримувати учасників та організації, які збиратимуть кошти під час 
марафону.

Коли?

1

2 листопада – публікація проєктів на сайті dobro.ua. 2

3 листопада - 8 грудня – 1 місяць на збір коштів
на марафонівські проєкти.3

9 грудня – завершення усіх марафонівських проєктів.4

https://dobro.ua


Якщо ти хочеш зробити добру справу та допомогти зібрати кошти на 
важливий проєкт.

Я благодійник

Як стати учасником фандрейзингового
марафону?

Крок 1

Обери серед існуючих активних проєктів на dobro.ua той, 
який бажаєш підтримати в рамках марафону та самостійно 
створи Кампанію* зі збору коштів від свого імені тут.

*Це займе не довше 5 хв.

При створенні кампанії, під час Кроку 2, вибрати в полі привід 
«Щедрий Вівторок 2020». Додайте опис та фото.

Важливо: уважно ознайомся з нашими Правилами публікації 
Кампаній

Крок 2

Шукай поради, як організувати вдалу кампанію зі збору 
коштів на сайті Щедрого Вівторка.

Реєструйся на сайті Щедрого Вівторка та додавай свою акцію 
на Карту Добра, щоб більше людей могли приєднатися до неї.

Я організація

https://givingtuesday.org.ua
https://dobro.ua/staticpage/campaign_create
https://givingtuesday.org.ua/choose/
https://dobro.ua/member/login?next=/campaign_create
https://givingtuesday.org.ua/good-map/


Якщо ви представляєте некомерційну організацію та хочете 
зібрати кошти під час марафону?

Якщо ви вже Оператор 
Допомоги на dobro.ua

Крок 1

Якщо ваша некомерційна 
організація ще не 
зареєстрована на dobro.ua

Оберіть серед 
існуючих активних 
проєктів фонду на 
dobro.ua той (ті), який 
бажаєте підтримати в 
рамках марафону та 
самостійно створіть 
для цього Кампанію 
від імені фонду тут* 

*Це займе не довше 5 
хв вашого часу.
При створенні 
Кампанії від фонду у 
полі «Привід» 
обов’язково оберіть 
«Марафон
Щедрий Вівторок 
2020».

Підготуйте 
необхідні документи 
та подайте їх для 
проходження експрес 
акредитації тут.

Визначте ціль проєкту 
та підготуйте всі 
необхідні документи 
для його публікації на 
dobro.ua.

Створіть проєктну 
заявку у 
корпоративному 
Кабінеті на dobro.ua 
(це можна зробити 
після схвальної 
відповіді про 
акредитацію 
Організації).

https://dobro.ua/member/operators/?fbclid=IwAR3i1pRuHsVnXj7uuXoXPi5mEvRlrnEuARwc9iu5XSxWYS0MwQRJypm7Ltk
https://dobro.ua/member/operators/?fbclid=IwAR3i1pRuHsVnXj7uuXoXPi5mEvRlrnEuARwc9iu5XSxWYS0MwQRJypm7Ltk
https://dobro.ua
https://dobro.ua
https://dobro.ua/campaigns
https://dobro.ua
https://dobro.ua


Якщо ви вже Оператор 
Допомоги на dobro.ua

Визначте ціль нового 
проєкту(ів), 
підготуйте всі 
необхідні документи 
для його публікації на 
dobro.ua та створіть 
проєктну заявку
У КАБІНЕТІ 
ОПЕРАТОРА 
ДОПОМОГИ 
відповідно до 
інструкції, розміщеної 
тут 

Відправте Юні 
Чанківській короткий 
опис трьома мовами 
мети марафонівських 
проєктів та логотип 
фонду*

*лише, якщо він 
оновлювався у 2020 
році.

Відправте Юні 
Чанківській 
(chankovskaya.y@ubb.
org.ua) короткий опис 
трьома мовами мети
марафонівського 
проєкту та логотип 
фонду.

Якщо ваша некомерційна 
організація ще не 
зареєстрована на dobro.ua

Що далі? АБО

Слідкуйте за зборами 
марафонівського 
проєкту(ів).

Прозвітуйте за
витрачені кошти
відповідно до умов та 
термінів (читати тут), 
визначених у договорі 
між dobro.ua та 
Фондом, але не
пізніше 20 робочих 
днів з моменту
отримання коштів на 
реалізацію проєкту.

https://dobro.ua
https://dobro.ua
https://www.dropbox.com/s/x5xfila7r5xihw5/24.08.20_%D0%A3%D0%91%D0%91_Guidelines_Report_Project.pdf?dl=0
Mishel
Вычеркивание

https://bitrix24public.com/ubb.bitrix24.ua/form/10/jserb5/


Якщо ви вже Оператор 
Допомоги на dobro.ua

Допомагайте за 
потреби, своїм
фандрейзерам
створювати особисті 
Кампанії на підтримку 
основного
марафонівського 
проєкту від фонду.

Слідкуйте за зборами 
марафонівського 
проєкту(ів).

Прозвітуйте за
витрачені кошти
відповідно до умов та 
термінів (читати тут), 
визначених у договорі 
між dobro.ua та 
фондом, але не
пізніше 20 робочих 
днів з моменту
отримання коштів на 
реалізацію.

Крок 2

Реєструй свою активність в особистому кабінеті на сайті
Щедрого Вівторка.

https://www.dropbox.com/s/x5xfila7r5xihw5/24.08.20_%D0%A3%D0%91%D0%91_Guidelines_Report_Project.pdf?dl=0
https://givingtuesday.org.ua


Умови допуску фонду до участі у
фандрейзинговому марафоні:

Фонд має бути акредитованим Оператором Допомоги на 
dobro.ua.

Додавай посилання на активний проєкт на сайті dobro.ua

Залучай бізнес та людей ставати благодійниками для 
кампанії зі збору коштів.

Читай наші поради та інструкції, як організувати вдалу 
кампанію зі збору коштів на dobro.ua.

Фонд має мати позитивну історію* участі у одному з 3 останніх 
фандрейзингових марафонів у 2019-2020р. 

Фонд, який не має досвіду участі у фандрейзингових
марафонах, має погодити свою участь у Марафоні з dobro.ua в 
індивідуальному порядку. Напишіть, будь ласка, для цього Юні 
Чанківській chankovskaya.y@ubb.org.ua

https://dobro.ua
https://dobro.ua
https://dobro.ua
https://dobro.ua
https://givingtuesday.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/Ynstruktsyya-SHHV-2-4.pdf
https://givingtuesday.org.ua/porady-dlya-uchasnykiv-fandrejzyngovogo-marafonu/


Контакти координаторів:

Від dobro.ua 

З питань створення Кампаній:

З питань подачі проєктів:

Юна
096 615 26 00

chankovskaya.y@ubb.org.ua

Іванна
096 954 64 43

ivanna.slobodziana@ubb.org.ua

Від Щедрого Вівторку

З питань реєстрації на сайті:

З питань участі та просування кампанії:

Зоя
zz@zagoriy.foundation

Люба
lr@zagoriy.foundation




