


ЭФФЕКТИВНАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В ДЕЙСТВИИ 



ИЛИ  

КАК ОДНА ГРИВНА МОЖЕТ 

СПАСТИ ЖИЗНЬ 

 



ЭТО Я 



НА  

РАБОТЕ 



ПРОБЛЕМА 



ПРОБЛЕМА 

РЕШЕНИЕ 



ПРОБЛЕМА 

РЕШЕНИЕ 

= 



3 СЕКТОР  

ЭКОНОМИКИ 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - ЭТО РЫНОК 

ГДЕ ТОВАР 

ЛЮБОВЬ 



ТРИ КИТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

• ПРОЗРАЧНОСТЬ 

• ПУБЛИЧНОСТЬ 

• ПОДОТЧЕТНОСТЬ 



Никто не дает деньги 

просто так - это 

нерабочий инструмент. 

 

 

 

 

В социальной сфере те 

же правила, что и в 

бизнесе 



1. Важно предлагать уникальный     продукт 



2. Не эмоциональная, а профессиональная модель 

 

Все устают от негатива. 

 



4. Мотивация прежде всего 



3. Как важно быть креативным. 

    Сила в герояих и историях  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

БЕЗ ДРАМЫ 

СHARITY DINNER 

 

ФАНДРАЙЗИНГ МАРАФОНЫ 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТО ПОДАРКОВ 



«Важно собрать один миллион по 

одной гривне от миллиона человек, 

чем один миллион от одного 

человека». 





ДОРОГО 

ПРИВЛЕКАТЬ 

МЕДИА? 



Даже медиа готовы 

делать все бесплатно.  

Главное дать им 

альтернативу и 

эксклюзив.  



Полезные штуки для сммщика и 

пиарщика 

Оповещения Google 

google.com.ua/alerts 

 

Сайты на каждый день 

Charitum 

BBC  

vc.ru  

Buro 24/7 

L’officel 

tjournal.ru 

slideshare.net 

prezi.com 

 

 

Группы 

fb.me/smmtusa 

fb.com/smm.vesti 

fb.com/SmmInstagram 

fb.com/smmkitchen 

 

 

Сервисы 

www.Insta.Tools 

smmplanner.com 

pro.livedune.ru 



С вами была Дарина :) 

 

 

www.facebook.com/darinapilip 

 

@darina_pilip 

http://www.facebook.com/darinapilip
http://www.facebook.com/darinapilip
http://www.facebook.com/darinapilip


Матеріали   даної презентації  були представлені на    

ВОРКШОПІ «Краудфандинг як новий інвестиційний інструмент зі сталим 

фокусом: досвід Європейського союзу та  можливості  для України» 
15 грудня 2017р. 

Місце проведення: Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, вул. вул. 

Кільцева дорога, 3-А 

Організатор: Академія праці, соціальних відносин і туризму. 

Партнери заходу: Компанія «Лабораторія розвитку бізнесу», Консалтингова компанія 

«Якість гарантовано», Біржа проектів «Best.in.ua», Творча агенція «Бюро дівочих мрій», 

Українська Біржа Благодійності, Спільнокошт, Компанія «Ugears», «Науково-мистецька 

платформа "Острів",  соціальні проекти "Lustrum» та "Добре слово". 

 
Захід проводився в рамках   проекту «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого 

розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки» 

(програма європейського союзу «ЕРАЗМУС+»), що має на меті підвищення 

поінформованості українського суспільства щодо розвитку фінансового сектора 

Європейського Союзу та його ролі у забезпеченні  сталого розвитку регіону, а також пошук 

можливостей використання європейського досвіду у вітчизняній практиці.  

 

Контактна особа : Людмила Гуляєва,  

тел. 050-411-48-12. finsectoreu@socosvita.kiev.ua 

 


