




Яку велику зміну 
ми хочемо бачити?Візія

Проактивне інклюзивне громадянське 

суспільство, 

чутливе та спроможне об'єднувати зусилля для 

кращого завтра



Фундація створена з метою системної 

експертної діяльності заради 

підсилення ефективних суспільних 

змін та сталого розвитку

Мета



Ініціатори заснування фундації - філантропи, котрі 

мають потугу, ресурс та розуміння, як ефективно та 

експертно інвестувати у сталі зміни для досягнення 

значущого соціального впливу у регіоні.

У 2021 році наміри фундаторів інституціалізуються. 

ЗМІН фундація стає офіційним гравцем у секторі 

благодійності.

Історія



Команда ЗМІН аналізує та досліджує сектор та 

потреби, вибудовує модель та стратегію.

Протягом жовтня-грудня, в пілотному режимі ми 

підтримуємо 10 команд організацій та підсилюємо 

їхні значущі проекти.

Надалі команда ЗМІН вибудовує візію та план для 

сталої ефективної діяльності.

Історія



Стратегічна
Філантропія

● Здійснювати якісний вплив 
через ефективні рішення

● Акумулювати та зрощувати 
знання для якісних змін у 
майбутньому завдяки діалогу 
та взаємодії з соціальними 
лідерами, втіленню 
інноваційних моделей та 
рішень

● Вибудовувати стратегії щодо 
впливів внеску/інвестицій

● Приймати підсилюючі 
ефективні рішення осмислено, 
спираючись на експертизу, без 
емоцій та персональних 
інтерпретацій

● Розуміти відповідальність.

Модель



Система координат, що визначає
вектор руху фундації

Наскрізна нитка у всіх рішеннях, підходах та 
діяльності

Людина та Гідність насамперед

● Вразливість
● Довіра
● Емпатія
● Чутливість до контексту
● Відповідальність

Цінності



● превентивний підхід, а не гасіння пожеж

● системні глибокі проекти, а не адресна допомога

● вимірювання впливу, а не симптоматичні інвестиції

● оптика на малоартикульованих напрямках та 
чутливих, не простих темах, менше - про популярні 
медійні напрями 

● підсилення, партнерство “win-win”, а не вертикальні 
стосунки

Фокуси



Спектр підтримки напрямків 
необмежений та  міждисциплінарний

Комплексні виклики ефективніше 
вирішувати, об’єднавши гравців різних 
секторів. 

helicopter view

майданчик, кластер
для кроссеккторальної взаємодії

стати capacity builders у секторі та регіоні

Сфери

Стратегічний 
підхід



● фокус на спроможності та самозарадності 
громад

● увага на не артикульованих, не медійних 
темах

● приймаємо рішення, що ґрунтуються на 
даних та експертизі 

● створюємо і підтримуємо умови та 
можливості для впровадження системних 
змін

● вимірюємо впливи
● приймаємо рішення рефлексивно та 

вдумливо
● реагуємо на зміни та тренди
● діємо локально, мислимо глобально
● використовуємо етичний чутливий та 

інклюзивний  сторітелінг в комунікації
● у будь-яких рішеннях пам'ятаємо, що в 

основі підтримки людина та її гідність

Коючові
принципи 
та підходи



Стратегічні напрями 
2022



1. Стратегічні програми
2. Грантова підтримка
3. Майданчик для діалогу
4. Інформаційні кампанії
5. Проекти підтримки у партнерстві



1. СТРАТЕГІЧНІ ПРОГРАМИ
Тяглі, системні  довготривалі проекти  у партнерстві

втілення інноваційних ідей та сенсів у підсиленні та співтворенні

не тільки про дію, але про аналітику та напрацювання найкращих рішень



2  ГРАНТОВА ПІДТРИМКА
Підтримка соціальних ініціатив, які ефективно та змістовно працюють в 
інтересах суспільства

підвищення організаційної  спроможності та самозарадності організацій

грантоотримувачі = партнери

допомога не лише фінансами, але й ресурсно



3. ВЗАЄМОДІЯ. 
МАЙДАНЧИК ДЛЯ ДІАЛОГУ
Найкращі ідеї та рішення для змін з'являються на перетині 

об'єднання зусиль і співробітництво - громадський сектор, інвестори, 
бізнес, управлінці, меценати, урядові установи

розробляємо нові інструменти та стратегії рішень



4. ІНФОРМУВАННЯ 
Існують проблеми та потреби, які можна починати вирішувати 
насамперед озвучивши їх та надавши їм означення

комунікаційні кампанії

етичний сторітелінг, висвітлення тем, з якими працює Фундація.



5. Проекти підтримки у партнерстві

Тягла співпраця, масштабування вже підтриманих проектів



Рамки підтримки 
проектів  
2022



ФОРМАТИ
гранти/ стипендії
співфінансування, повне фінансування
комунікаційні кампанії
організація зустрічей, форумів, конференцій
партнерство
інформаційна підтримка

СФЕРИ

освіта
культура
книги та читання
спадщина
розвиток громад
інновації
соціальна сфера
соціальне підприємництво



Проекти які мають комплексний підхід до вирішення проблеми і чітко 
можуть обгрунтувати рішення та обраний інструментарій вирішення 
проблеми з якою працюють. Займаються системною благодійністю, а не 
точковою“допомогою в руки”

Кроссекторальність - об`єднуємо гравців з різних секторів (соціальні 
послуги/ культура/ освіта/ підприємництво/ аналітика)

Проекти які надаються для відтворення, масштабування та траслювання

Сталість та зрощення спроможності 

Команди які вміють та можуть визначати індикатори, вимірюють 
короткострокові та довгострокові впливи



Проекти, які пропонують системні рішення та на перспективу
(наприклад трансформують допомогу з суто матеріальної/ фінансової 
підтримки на освітню)

Проекти, які мають  вразливість, інклюзивність та чутливість у діяльності, 
темах, підходах

Проекти, які професійно та етично публічно комунікують про свою 
діяльність. Не лише допомагають, а й привертають увагу до проблеми

Організації, які ведуть діяльність, котра  дозволяє прозоро співпрацювати 
(згідно податкового кодексу та юридичного поля)



Резюме 
підтриманих проектів  
жовтень-грудень 2021



Інвестовано в 10 організацій, сильних провайдерів змін у регіоні

10 ініціатив, які реалізували 16 проектів

Загальний бюджет  ≈ 2 000 000 грн

Час реалізації - жовтень-грудень

Охоплено сфери: 
соціальна сфера, освіта, культура, музейництво, екологія, інклюзія, розвиток 
громад, книговидання, охорона здоров'я, права людини
 



СФЕРИ ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ





Банк їжі “Тарілка”

Майстерня мрії

Центр Емаус

Соціальний бізнес Ясна Річ

Музей Міста

Бієнале “Конгрес Культури”, ІСК

Мобільна бригада, УОП

Центр “Джерело”

UkraЇner

Паліативне відділення в Журавно



Юлія Пилипів

засновниця

Христина Бойко

директорка

Віра Матвіїв 

фінансова 
менеджерка

Христина 
Рутар

проектна 
менеджерка

Марина 
Савенкова

комунікаційниця



що разом 
Змістовно Змінюємо ЗавтраДякуємо


