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ХРОНОЛОГІЯ 
ЗМІН

2021



березень-квітень

- Аналіз сектору, перші напрацювання, планування 

травень

- Старт діяльності у пілотному форматі
- Офіс, перші комунікації від імені фонду
- Розробка стратегії, дослідження сектору, консультації з експертами сектору, зустрічі з 
потенційними партнерами у програмі підтримки, налагодження комунікації всередині 
команди
- Залучення юристів (робота над Статутом, моделлю, фінансові та юридичні аспекти)
- Перша стратегічна сесія: місія, модель та візія, мета, завдання, кроки.

червень

- Залучення експертів по питаннях фінансів та бухгалтерії благодійних організацій
-Зустрічі, консультації з представниками українських благодійних організацій
-Комунікація з потенційними партнерами Фундації
-Робота над Статутом та моделлю організації у співпраці з юристами



липень-серпень

-Співпраця з Happy Design (моніторинг, стратегічні сесії, розробка неймингу та айдентики)
-Редагування та фіналізація Статуту
-Розробка Благодійної програми. Затвердження на Загальних Зборах.

вересень
- Переїзд у офіс на Князя Романа, 26
- 4 вересня - перші Загальні збори Фундації стратегічних змін: затвердження Благодійної 
програми, Статуту, назви
- 7-27 вересня - реєстрація
- 27 вересня - Фундація стратегічних змін - юридично офіційний гравець у секторі
- Перша офіційна участь Фундації (у CEO сніданку представників БО)
жовтень

- Бухгалтер-фінансист Віра Матвіїв в команді ЗМІН
- ФСЗ публічно комунікує як Фундація ЗМІН 
- Старт програми підтримки. Розроблена процедура співпраці
- Підписання Договорів про співпрацю з підтриманими організаціями
- 15 жовтня - участь у дискусії про фінансування культури в рамках Конгресу культури
- Ведення проектів підтримки



листопад

- Рекрутинг в команду ЗМІН (проектний менеджер, комунікаційний менеджер)
- Комунікація та опіка проектів підтримки
- Комунікація з керівниками підтриманих проектів, моніторинг перебігу проектів

грудень

- Завершення реалізації проектів в рамках Благодійної програми 2021
- 16 грудня - перша публічна подія Фундації ЗМІН 
- Розроблені документи: Політики та процедури організації, Облікова політика
- Моніторинг, та підсумки 2021
- Планування та бюджетування 2022



РЕЗУЛЬТАТИ 
ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
2021



Відповідність стандартам та основним принципам прозорої 
діяльності в секторі благодійних організацій

Незалежне врядування 
Ключові рішення ухвалює орган, не залежний від виконавчої дирекції

Управління. Операційний і фінансовий менеджмент 
Організація має стратегію стабільного забезпечення ресурсами і якнайефективніше 
використовує їх для суспільного блага)

Прозорість 
Фундація зрозуміло розповідає про свої надходження, цілі й результати

Підзвітність
Фундація повідомляє стейкхолдерам про свою діяльність, оперуючи індикаторами 
успішності, а також добровільно ділиться досвідом із колегами

Налагоджені внутрішні політики та процедури, програми підтримки

Комунікація 

Моніторинг та оцінка



Розроблені документи
офіційні документи,  що регламентують напрями діяльності Фундації

- Статут
- Стратегія 2021-2023
- Договори з організаціями, які підтримує Фонд 
- Облікова політика
- Трудовий контракт 
- Процедура комунікації з донором
- Посібник із управління, внутрішні операційні процедури (порядок 

затвердження рішень, фінансова політика) 
- Інформаційна політика
- Процедури та політики Грантових проектів (порядок подання та розгляду 

грантових заяв, звітність, умови)
- Політика вибору партнерів та бенефіціарів
- Положення про конфлікт інтересів
- Етичний кодекс
- Комунікаційний путівник



Публічна видимість Фундації

/ Брендбук та айдентика

/ Згадки у комунікаційних каналах підтриманих проектів

/ Присутність на продукції, реалізованій за підтримки ЗМІН 

/ Участь у публічних подіях





РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
2021



Інвестовано в 10 організацій, важливих провайдерів змін у регіоні

10 ініціатив, які реалізували 14 проектів

Загальний бюджет - 1 988 300 грн

Час реалізації - січень-грудень, 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





Індикатори успішності 

2021



ПОКАЗНИКИ 
|indicators|

Як ми вимірюємо успішність інвестицій?

кількісні та якісні показники

РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОДУКТИ, СТВОРЕНІ В ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ 
|output|

МОЖЛИВІ АБО ДОСЯГНУТІ КОРОТКО- І СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВІ ЕФЕКТИ ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
|outcome| 

ДОВГОТРИВАЛІ ВПЛИВИ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ 
|impact|



ЗМІНИ ФУНДАЦІЇ ЗМІН за 2021

Фундація обрала марафонську модель діяльності

Прозора, прискіплива діяльність, згідно стандартів сектору

Інвестовано в 10 організацій, потужних провайдерів змін у регіоні

Підтримано 16 проектів

Охоплено сектори: 
соціальна сфера, освіта, культура, екологія, інклюзія, підтримка громад 

















Засновниця

Юлія
Пилипів



Директорка

Христина
Бойко



Фінансова
Експертка

Віра
Матвіїв



Запрошуємо разом
Змістовно Змінювати ЗавтраДякуємо


