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СЕРЦЕ-СКРІПОЧКА: ДИЗАЙН 
ЩЕДРОГО ВІВТОРКА В УКРАЇНІ  

Дизайн-агенція Hooga розробила для Щедрого Вівторка 
неперевершений логотип - це скріпка у вигляді серця. Він 
символізує, що найбільше в житті людей об’єднують саме 
добрі справи. Дизайн Щедрого Вівторка в Україні був 
сприйнятий позитивно не тільки українцями, але й 
міжнародною спільнотою.





Спеціальні  
проекти і  
креативні рішення



#ЩедрийВівторок спільно з Планетою кіно і Molodiya Festival провели 
безкоштовні покази найсвіжішої добірки соціальної реклами Charity Ads, 

щоб надихнути українців на добрі справи заради тих людей, хто цього 
потребує, а також на створення  власної благодійної акції до 27 листопада.   

Всього безкоштовний показ вівідало понад 1000 людей.  

CHARITY ADS

Київ, Львів, Харків, Одеса





Відвідала щойно показ найдобрішої 
реклами в світі. Вона піднімає не тільки 
важливі соціальні питання, але ще й 
заряджає, мотивує і змушує тебе 
задуматись. Наприклад, задуматись про 
те, наскільки часто ти кажеш “дякую” 
мамі. 
Юля 

Люди виходять і хочуть 
долучатися, втілювати свої 
ініціативи в життя, і, зазвичай, 
так і відбувається. 
Інга

Масса людей зарядились позитивом. Я 
уверена, что они, так же как и я, будут 
дальше нести это в массы. 
Оля

Очень классно, вдохновляюще! 
Дима





До Всеукраїнського дня #ЩедрийВівторок відомий 
ювелірний дім SOVA розробили спеціальну прикрасу 

«Be a nice Human».  Її можна придбати в усіх магазинах 
бренду або на офіційному сайті. Весь прибуток буде 

перераховано на лікування онкохворих дітей. 

SOVA JEWELS ДЛЯ ЩЕДРОГО ВІВТОРКА 

Вже продано понад   

80 шт



Як переконатись, що хтось або щось варте 
вашої уваги? Перевірити чи є допис у 

Вікіпедії! У Щедрого Вівторка з'явилась 
власна сторінка у найбільшій енциклопедії в 

історії людства. 

СТОРІНКА НА ВІКІПЕДІЇ 



Добрі тату 

Спеціальний проект від Щедрого Вівторка та 
журналу Cosmopolitan – добрі тату. Відомі нам з 
дитинства перебивачки зараз у моді, а 
благодійність – це взагалі новий чорний (charity 
is the new black). Цей проект спромігся всидіти 
на двох стільцях одночасно: 100% коштів з 
кожного замовлення тимчасових тату 
перераховуються до фонду «Клуб Добродіїв», 
що реалізує освітні програми для дітей-сиріт. 
Діти, дорослі, дідусі та бабусі набивали добрі 
тату для поширення вірусу добра. Бо бути 
добрим – це модно! 





УРОКИ ДОБРОТИ 
В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ

В Щедрий Вівторок відбувся «Урок доброти». 
Долучились 207 шкіл у 24 областях. У кожній пройшли 
благодійні ярмарки, концерти та інші акції, аби збирати 
кошти на користь онкохворих дітей-підопічних фонду 
«Запорука». Загалом вдалося зібрати 500 000 гривень! 
Але головне, що акція довела, що школа може бути 
потужним осередком благодійності, а добрі справи 
можуть об’єднати дітей, вчителів та батьків заради добрих 
справ.



Кожен із нас хоче робити добрі справи. Але часто нам просто не вистачає ідей для щедрості: кому можна 
допомогти, як це можна зробити. Готуючись до першого Щедрого Вівторка в Україні разом із platfor.ma створили 
Генератор добра, в який помістили безліч ідей, аби шлях від бажання зробити добру справу до самої доброї 
справи був якомога коротшим. Про добру справу, яка випала людям, добродії поширювали допис в соцмережах. 

Генератор добра 

http://platfor.ma


Ми надихнулись анонсами блокбастерів і створили 
до Всеукраїнського дня добрих справ спеціальне 
відео, адже добро має звучати гучніше, звертати на 
себе увагу та ширитись світом не гірше, ніж 
супергеройські історії.

Трейлер блокбастеру

 KIND 





На нашому сайті givingtuesday.org.ua 
створили окрему сторінку на якій 
людина може обрати своє місто та що 
саме вона інвестує час/гроші/талант, під 
обрані опції будуть випадати активності, 
які плануються в рамках Щедрого 
Вівторка в Україні.  

Лендінг із активностями

http://givingtuesday.org.ua/


YBC WORK ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Young Business Club спільно з Асоціацією 
Інклюзивної України провели акцію, аби 
привернути увагу до проблеми пошуку роботи 
для людей з інвалідністю. Вони познайомили 
претендентів з відповідальними роботодавцями. 
В акції взяли участь 35 компаній. Були проведені 
співбесіди за результатами яких люди з 
інвалідністю отримали роботу.



Напередодні першого Щедрого Вівторка в Україні відбувся Перший Форум 
Фандрейзингу «Добро. Гроші. Ефективні зміни» в просторі #mOre.  Це лекції і 

воркшопи, дискусійні панелі і нетворкінг від міжнародних спікерів для підвищення 
якості роботи благодійних фондів в Україні. 

ПЕРШИЙ ФОРУМ ФАНДРЕЙЗИНГУ





БЛАГОДІЙНИЙ БАТЛ 
МІЖ ОЛІМПІЙСЬКИМИ 
ЧЕМПІОНАМИ

В дитинстві всі сперечались хто переможе: 
Термінатор чи Рембо? Брюс Вілліс чи Чак Норіс? 
Принцеса-воїн Ксена чи Кітана із Мортал Комбат? 
Щедрий Вівторок вирішив знайти відповідь на 
одвічні питання. 27 листопада у нетиповому 
благодійному двобої зійшлися олімпійські чемпіони 
Жан Беленюк, Яна Шемякіна, Олег Лісогор та 
Олена Говорова у двобоях з настільного тенісу та 
доміно, аби зібрати кошти для спортшколи на лінії 
розмежування на Донбасі. Глядачів закликали 
вболівати за улюблених спортсменів і робити 
благодійні ставки на УББ. Проект реалізовано у 
партнерстві з Міністерством молоді та спорту 
України. Двобої транслювались на сторінки в 
соціальних мережах ТСН і Щедрий Вівторок.



ТВОРИ ДОБРО, БРО! 
ПЛАКАТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Для українського студенства Hooga розробили 
плакати з написом «Твори добро, бро» із закликом 
долучитись до Щедрого Вівторка. Їх 
розповсюджували в університетах та коледжах усієї 
країни. За 24 години ми отримали шквал 
повідомлень із проханням відправити плакати. Ми 
відправили понад 150 добрих постерів в різні 
куточки України. Молодим людям так сподобались 
постери, що їх почали роздруковувати самостійно 
для шкіл та ліцеїв.



Tabletochki  
Giving Tuesday Dinner

Фонд Таблеточки провів грандіозну благодійну 
вечерю у Fairmont Grand Hotel із залученням 
зірок українського шоу-бізнесу. Метою заходу 
було зібрати кошти на сучасний 
нейрохірургічний мікроскоп для відділення 
дитячої нейрохірургії в НДСЛ «Охматдит». 
Всього вдалось зібрати 9 518 000 гривень!





BEDSTOCK LIVE

Фестиваль Bedstock був заснований в рамках руху Giving 
Tuesday. Музиканти виконують свої пісні у ліжку на 
підтримку дітей, які проводять у такому положенні своє 
життя. За час існування у фестивалі взяли участь Moby, 
Norah Jones та Ed Sheeran. В Україні Щедрий Вівторок 
Bedstock Live реалізував у партнерстві з радіо 
Аристократи. ТНМК, Kadnay, ROZHDEN, BAHROMA, 
TAYANNA та інші відомі музиканти заспівали у ліжку, аби 
зібрати кошти на підйомник для Кремінського інтернату, 
де живуть і навчаються 72 дитини з важкими ураженнями 
опорно-рухового апарату. До Нового року в рамках 
Bedstock планують виступити Джамала, Один в каное, 
Монатик, Дахабраха, Бабкин та інші.



BEDSTOCK LIVE



PR-звіт



ЗАПЛАНОВАНІ KPI ПО ПІАРУ

10 000 000 
охоплення



РЕЗУЛЬТАТ

Загальна кількість 

виходів у ЗМІ: 471



ВИСВІТЛЕННЯ У ЗМІ

Онлайн-ЗМІ 

276
ТБ 

28

Радіо 

158
Друк 

9



ВИСВІТЛЕННЯ У ЗМІ

Ексклюзиви
12 %

Відзначення Щедрого Вівторка 27 листопада
48 %

Українці долучаються до Щедрого Вівторка
12 %

Благодійний батл олімпійських чемпіонів
3 %

Благодійна прикраса Be a nice human
1 %

Показ найдобрішої соціальної реклами у Харкові
2 %

Показ найдобрішої соціальної реклами в Одесі
5 %

Показ найдобрішої соціальної реклами у Львові
5 %

Показ найдобрішої соціальної реклами у Києві
6 %

Реліз «Україна вперше долучилася до #GivingTuesday»
6 %



СПЕЦПРОЕКТ 
З НОВОЕ ВРЕМЯ

Щедрий Вівторок спільно з Міністерством молоді 
та спорту запустили спецпроект – розповіли п'ять 
історій волонтерів Корпусу Миру. Серед українців 
мало хто знав про діяльність Корпусу та умови 
перебування волонтерів саме в нашій країні. Ми 
розповіли про американського професора, який 
викладає в Одесі, музиканта, який створив рок-групу 
зі школярів у селищі Носачів, арт-терапевта, яка 
допомагає оговтатись жертвам насилля у Рівному та 
інші надихаючі історії. Матеріали виходили на 
онлайн-ресурсі Новое Время.



ТЕЛЕКАНАЛ 1+1 У 
ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК

1+1 медіа проводили активності до Щедрого Вівторка 
протягом всього дня. Зранку влаштували благодійний 
ярмарок, де можна було придбати одяг ведучих, 
консультації від ТОП-менеджерів холдингу та багато 
іншого. Вдалося зібрати 70 000 гривень. Крім того, 
команда каналу провели ексклюзивні екскурсії за 
лаштунки. А також працівники 1+1 медіа разом з 
представниками компаній ОККО та Ватсонс провели 
час з дітьми, які знаходяться на лікуванні в НДСЛ 
«Охматдит». В акції взяли участь 70 дітей та їх батьки. 
Всі активності транлювались у прямому ефірі та 
соціальних мережах каналу. 



ЗГАДКИ

97% публікацій зі згадкою ініціативи 
#ЩедрийВівторок



РЕЗУЛЬТАТ

Охоплення аудиторії у ЗМІ: 

понад 20 549 100 контактів



PR-звіт: 
Own media



FACEBOOK

• Розробка стратегії для сторінки Щедрий Вівторок  

• Впровадження єдиного хештегу #ЩедрийВівторок  

• Ведення сторінки українською мовою  

• Створення ексклюзивного відеоконтенту  

• Підготовка і реалізація спеціальної рубрики 5 порад 

31.07-12.12.2018 



FACEBOOK

Залучено понад 10 000 підписників  

136 дописів у Фейсбуці 

Понад 3 082 800 контактів охоплення аудиторії  

Понад 110 442 переглядів відео 

Понад  570 дописів у Фейсбуці сторонніх 



INSTAGRAM

• Розробка стратегії для сторінки Щедрий Вівторок  

• Використання єдиного хештегу #ЩедрийВівторок  

• Ведення сторінки українською мовою  

• Реалізація прямих трансляцій  

• Підготовка і поширення віжуалів про Щедрий Вівторок   

• Коментування постів під тематичними хештегами

09.09-11.12.2018



INSTAGRAM

108 дописів у Instagram  

Понад 4 500 лайків на сторінці  

Понад 239 500 контактів охоплення аудиторії  

Залучено 932 підписника 



TWITTER

• Розробка стратегії для сторінки Giving Tuesday UA  

• Ведення сторінки англійською мовою  

• Підготовка і поширення віжуалів про Щедрий Вівторок  

• Залучення до взаємодії міжнародних спікерів

10.09-10.12.2018 



TWITTER

82 дописи у Твіттері  

понад 54 200 контактів 
охоплення аудиторії  

залучено 111 підписників 

Top followers

Top Tweet



YOUTUBE

• Створення сторінки Щедрий Вівторок  

• Наповнення відео  

4 відео у YouTube 

1257 переглядів охоплення аудиторії

20.08-12.12.2018



#ЩЕДРИЙВІВТОРОК

577 дописів з хештегом

967 дописів з хештегом

43 дописів з хештегом

Total: 1 587 дописів з хештегом



САЙТ GIVINGTUESDAY.ORG.UA

• Підготовка і переклад текстів для сайту  

• Розробка і погодження візуального стилю  

• Наповнення контентом протягом проекту 

Охоплення аудиторії – 34 918 контактів

21.08-02.12.2018 

http://givingtuesday.org.ua/


• Запустили за 5 хвилин до початку показу Charity Ads 
в Києві 21 серпня 2018 року 

• За період 21.08-17.12 унікальних відвідувачів 13 962 
Топ 5 міст: Київ, Львів, Харків, Одеса, Тернопіль

54% - Social media  
24,7% - Direct  
18,4% - Organic  
2,9% - Other  

САЙТ GIVINGTUESDAY.ORG.UA

http://givingtuesday.org.ua/


РЕЗУЛЬТАТ

Загальне охоплення аудиторії ініціативи 
#ЩедрийВівторок у власних медіа –  

понад 3 412 675 контактів



PR-звіт: 
Рекламна кампанія



ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА

82 площини зовнішньої реклами у 8 містах 
України: Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Львові, 
Миколаєві, Одесі і Харкові. 

Охоплення аудиторії за період з 10.11.2018 по 7.11.2018 – 

16 268 000 контактів.



ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА

Інтернет-банер 300*600 на сайтах 

Gazeta.ua і 24.tv – 502 505 показів.



ЗАГАЛЬНЕ ОХОПЛЕННЯ АУДИТОРІЇ

понад 50 451 770 контактів



Залучення 
партнерів



• Міста  

• Некомерційний сектор   

• Міністерства  

• Компанії  

• Приватні особи, лідери думок, зірки 

ЗАЛУЧЕННЯ ПАРТНЕРІВ 

338

ПОНАД 20 
проведених консультацій

зареєстровані в онлайні з сайту 

Опрацьовано в телефонному режимі: 
66 фонди, 35 фізичних осіб, 34 мера.



Всеукраїнський день добрих справ сповна 
виправдав свою назву! До Щедрого Вівторка 
долучились люди зі всіх куточків України: від 
Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня. На 
офіційному рівні до Щедрого Вівторка 
долучились понад 15 міст, серед яких Київ, 
Львів та Дніпро. Але фактично 
Всеукраїнський день добрих справ не оминув 
жодний населений пункт.  

Ми вкотре довели, що УКРАЇНЦІ – 
НАЦІЯ ДОБРОДІЇВ! 



Віталій Кличко, Міський голова м. Київ 

Місто Київ долучається до Всеукраїнського дня 
добрих справ #ЩедрийВівторок і закликає 
українців робити добрі справи - великі і 
маленькі. Адже з кожної корисної справи, 
доброго вчинку складаються зміни в нашому 
місті, селищі, на наших вулицях і в наших 
дворах. Давайте разом змінювати життя 
навколо себе, бути активними і небайдужими. 
Адже, тільки конкретні справи дають результат!



Борис Філатов, Міський голова м. Дніпро

Дніпро довів, що згуртована громада може творити, 
здавалося б, неможливе. Наше місто є столицею 
патріотизму, а тепер готове показати й приклад 
людяності. Саме тому Дніпро став першим 
українським містом-мільйонником, що приєднується 
до благодійної ініціативи Giving Tuesday. Цей рух 
об’єднує небайдужих людей по всьому світу, які 
влаштовують акції на користь доброчинних 
організацій і своїм прикладом заохочують інших 
робити добрі справи.



Андрій Садовий, Міський голова м. Львів 

У світі 27 листопада буде відзначатися Щедрий 
вівторок. Люди в цей день роблять щось добре. 
В цей день особливо на це наголошується. 
Багато наших українських інституцій 
приватних, державних долучається. Є ініціатива 
львівська — ми маємо центр Джерело, 
унікальний центр. Хто би мав бажання — 
одноденну зарплату перерахувати на 
фінансування цього центру — я би був вдячний. 
Я сам покажу приклад. Сума не велика, але цим 
діткам це буде дуже корисно. Кожен з нас може 
зробити і щось інше. Але я би хотів, щоб була 
така хвиля. Прохання до львів’ян в цей день 
проявити себе милосердними.



ВІДОМІ БРЕНДИ, КОМПАНІЇ ТА МІНІСТЕРСТВО



Благодійність — це те, що до снаги кожному з нас, а 
#ЩедрийВівторок — чудова нагода подарувати 
радість тим, кому її не вистачає. Укрпошта рада 
долучитися до цього глобального руху благодійності. 

Генеральний директор ПАТ Укрпошта,  
Ігор Смілянський



Міністерство молоді та спорту долучається до 
Всеукраїнського дня добрих справ! Основою успішного 
суспільства є взаєморозуміння та єдність. Такі ініціативи як 
#ЩедрийВівторок об'єднують та ще раз свідчать, що наша 
нація є доброзичливою. Бо українці часто стоять пліч-о-пліч 
заради доброї і шляхетної мети. Ми бачимо це на прикладі 
волонтерів, які допомагали під час Революції Гідності і які 
зараз підтримують наших військовослужбовців. 

Ігор Жданов, 
Міністр молоді та спорту України



БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ



Оголосити спеціальний день щедрості - дуже проста ідея. 
Але вона має силу підняти мільйони людей, щоб робити 
великі добрі справи. Здорово, що #ЩедрийВівторок 
прийшов і в Україну. Бо у нас дуже багато роботи, де 
потрібні волонтери, пожертви, probono, креативні ідеї. І це 
хороший привід показати людям, що прості кроки й вміння 
віддавати можуть змінити життя кожного і цілої країни. 

Олена Мацібох,  
голова правління Всеукраїнського благодійного фонду "Крона"



Ініціатива #ЩедрийВівторок є надзвичайно 
важливою для всіх нас. Ми маємо продукувати добрі 
справи, вчитися турбуватися про ближніх, не 
забувати про тих, хто потребує допомоги, уваги та 
любові, адже в цьому сутність життя. 
 
Ольга Квасницька, 
Голова БФ "Французький бульвар"





Мільйони людей по всій 
країні в синергії з усім світом 
реалізовували добрі справи!



За попередніми підрахунками  
у Щедрий Вівторок 
вдалося зібрати понад

15 млн гривень!



А ВСЕ ТОМУ ЩО . . . .

об'єдналися 
найкращі заради 
реальних змін!



W
e’ve

 done it!
 


