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Бізнес асоціація

• це  структурно і функціонально 

організована система, що є незалежною 

від державних та інших структур, діє в 

правовому полі , захищає інтереси і 

задовольняє потреби своїх членів, що 

входять в асоціацію на підставі 

добровільності та рівноправності.



Громадські організації в 

Україні

• Громадською організацією є об'єднання 

громадян для задоволення захисту своїх 

законних соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-

культурних, спортивних та інших 

спільних інтересів.



НДО в Україні є організацією

• добровільною, тобто створена кількома 
особами, керованою демократично обраним 
колективним органом (правління чи радою), у 
діяльності якої її члени реалізують права 
людини - свободу слова і право на створення 
громадських об'єднань;

• незалежною - такою, що самостійно визначає 
сферу своєї діяльності, форми і методи 
роботи; очолювану засновниками (для фондів) 
або радою (для асоціацій);



НДО в Україні є організацією

• неприбутковою - діяльність якої 

спрямовується не на отримання і 

розподілення прибутків між засновниками 

чи співробітниками, а на використання 

усіх своїх фінансових надходжень для 

вирішення статутних важливих для 

суспільства проблем;



НДО в Україні є організацією

• орієнтованою на суспільне благо -

такою, що створює суспільно корисний 

внесок, сприяє розвиткові демократії і 

добробуту суспільства в цілому або 

окремих суспільних груп, а не 

спрямованою лише на досягнення цілей 

організації, задоволення потреб лише її 

членів чи співробітників. 



Елементи,  необхідні для для 

створення мережі

• Чітка мета

• Готовність працювати

• Визначення місії

• Загальне розуміння задач



Місія та цінності

• Місія – роль у суспільстві, яку надає 
собі організація, або індивідуальна 
особа ставить перед собою.

• Місія та цінності:

• Ми покращуємо життя, надаючи 
телекомунікаційні послуги найкращої 
якості.

• Бачення – Бути найкращою 
телекомпанією в Україні.



Основні завдання : 

• покращення результатів діяльності 

бізнесу шляхом надання послуг та 

лобіювання інтересів

• підвищення професійного рівня

• сприяння у розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язках

• зміцнення коопераційних зв’язків через 

створення регіональних кластерів. 



Назва, девіз та логотип 

мережі
Девіз – це декларація мети організації

Девіз має бути:

чітким, ясним, точним,

коротким -декілька рядків або один абзац, 

пізнавальним,

надихаючим.



Організаційні принципи 

співпраці з донорськими 

організаціями



Фандрейзинг

• спеціально організований 

процес залучення фінансування 

для некомерційних організацій 

для реалізації соціально-

значущих програм 



Благодійництво

• добровільна безкорислива 

пожертва фізичних та юридичних 

осіб у поданні матеріальної, 

фінансової, організаційної та іншої 

благодійної допомоги.



Меценатство

• добровільна безкорислива 

матеріальна, фінансова, 

організаційна та інша підтримка 

фізичними особами набувачів 

благодійної допомоги.



Спонсорство

• добровільна матеріальна, 
фінансова, організаційна та 
інша підтримка фізичними 
особами набувачів благодійної 
допомоги з метою 
популяризації виключно свого 
імені, свого знаку для товарів і 
послуг.



Філантропія
• заступництво, матеріальна 

допомога, яку подають 
заможніші верстви населення 
біднішим. 

• сприяння окремих осіб чи груп 
громадян добробуту людей 
через надання послуг чи коштів.



Корпоративна 

філантропія
• це сприяння громадській або 

благодійній організації шляхом 
надання бізнес-організацією 
коштів, матеріальної не 
грошової та іншої допомоги для 
досягнення організацією 
власних цілей.



Венчурна філантропія

• благодійна діяльність бізнес-

підприємства, яка поєднує фінансове 

інвестування та різні форми технічної 

допомоги благодійним та громадським 

організаціям з метою досягнення 

довгострокового соціального ефекту 

через підвищення їхньої спроможності 

надавати соціальні послуги.



Донори

• приватні особи чи організації, що 

розглядають заявки на гранти і  

виділяють кошти. 

• В більшості випадків всі організації, що 

розподіляють гранти на конкурсній 

основі, для простоти називають 

„фондами”.



Грант

• засоби, безоплатно передані 

дарувальником (фондом, корпорацією, 

урядовою установою чи приватною 

особою) недержавній організації або 

приватній особі для виконання 

конкретної роботи. 



Типи фондів і їхньої 

особливості
• Державні фонди і програми

• Донори-посередники 

• Приватні фонди 

• Корпоративні фонди

• Фонди прямої дії 

• Місцеві фонди 

• Фонди, що виділяють премії.   



Заявники

• приватні особи чи організації, які 

подають заявки на гранти. 



Заявка

• письмовий опис проекту, підготовлений 

відповідно до вимог конкретного 

донора. 



Проект-це 

• це цілісна система заходів спрямована на 

досягнення конкретно поставленої мети, 

шляхом виконання завдань та 

використання запланованих ресурсів 

(людських, фінансових та матеріальних)

• це комплекс взаємопов'язаних заходів, 

спрямованих на досягнення певних цілей 

щодо вирішення соціальних проблем у 

суспільстві в межах встановленого часу 

та бюджету.



Основні характеристики 

проекту
• є засобом/інструментом для здійснення 

зміни

• має чітко окреслений початок та кінець

• має конкретну мету

• призводить до отримання реальних 
результатів

• є відмінним від інших

• за нього несе відповідальність окрема 
особа або структура

• вимагає затрат коштів, ресурсів та часу

• передбачає використання різноманітних 
ресурсів та знань



Ключові  елементи визначення 

сфери охоплення проекту

• Повноваження та спонсор/донор;

• Цілі;

• Масштаб;

• Обмежуючі обставини;

• Затрати/бюджет;

• Ресурси;



Ключові  елементи визначення 

сфери охоплення проекту

• Очікувані результати;

• Етапи проекту;

• Стратегія;

• Ризики;

• Ролі та обов’язки виконавців



Три питання перед 

написанням заявки: 

• Хто скористається результатами 

виконання Вашого проекту?

• Чи сприятиме виконання цього проекту 

подальшому розвитку Вашої 

організації?

• Чи вистачить у Вас сил, часу та 

бажання на написання та виконання               

проекту?


