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Про ЗМІН
ЗМІН – приватний український фонд, створений з метою системної експертної 
діяльності заради підсилення ефективних суспільних трансформацій та сталого 
розвитку. 

Модель діяльності – стратегічна філантропія.

Візіонерами та ініціаторами заснування ЗМІН є філантропи, які мають потугу 
ресурс та розуміння, як ефективно та експертно інвестувати у сталі зміни для 
досягнення значущого соціального впливу у регіоні.

Напрями під час
повномасштабної війни

стратегічні проекти

сталі партнерства

гранти та стипендії

платформа ЗMIN IN

Термінове
реагування

Довгострокові
програми

мобільність

медичне
забезпечення

Про програму грантування 2021 
Впродовж жовтня-грудня 2021 року було реалізовано першу 
Грантову програму ЗМІН.

▪ Інвестовано в 10 організацій, підсилено реалізацію 14 проектів.
▪ Охоплено сфери: соціальні послуги, освіта, культура, музейництво, екологія,

інклюзія, розвиток громад, книговидання, охорона здоров'я, права людини.
▪ Загальний бюджет програми – 1,988,300 ₴
▪ Підтримані команди:

Громадська організація "Майстерня мрії", Центр "Емаус", Банк їжі “Тарілка”,
Музей Міста, "Конгрес Культури. Сцена майбутнього", Інститут стратегії куль-
тури, Соціальне підприємство "Ясна Річ", Українська Освітня Платформа,
Навчально-реабілітаційний Центр Джерело, UkraЇner, Паліативне відділення
в Журавно.

Більше про програму – за посиланням.
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https://www.zmin.foundation/projects/proekti-pidtrimki-2021


Грантова підтримка
ЗМІН 2022
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Грантова програма спрямована на підсилення провайдерів 
соціальних змін, які продовжують сталу діяльність з вразливістю 

до викликів повномасштабної війни

Підсилення не лише 
фінансами, але й 

ресурсно

Підтримка ініціатив, які 
ефективно та змістовно 
працюють в інтересах 

громадянського 
суспільства 

Підвищення стійкості 
та самозарадності 

організацій

«Грантування – один із важливих форматів діяльності 
ЗМІН. Від початку повномасштабного вторгнення, 
сотні громадських організацій активно зреагували 
на нагальні виклики, що стало одним з визначаль-
ним факторів ефективності та стійкості українського 
суспільства. 

Вибудувалася та зміцніла архітектура мереж, спіль-
нот,  людей, завдяки яким надалі вдається реагувати 
та діяти в інтересах суспільства в умовах війни.

Завдання цьогорічної програми грантування від 
ЗМІН – зміцнити ґрунт для продовження ефективної 
та сталої  діяльності організацій.

Сміливість і стійкість – лейтмотиви грантового 
конкурсу 2022».

Христина Бойко,
директорка ЗМІН 



Карта програми
АКЦЕНТИ
Розуміємо виклики та  усвідомлюємо складність діяльності в умовах екстреми. 
Тому цьогорічна грантова програма ЗМІН немає чітких рамок та складної 
процедури заявки. 
Якісні  проекти потребують системності та тяглості, зрощуються тривалі-
ший час. З увагою на коротку тривалість реалізації, гранти є можливістю:  
підсилення та масштабування вже існуючих програм, повернення до сталої 
діяльності, розгортання нових ідей.

ФОКУСИ

ПРІОРИТЕТИ

Стійкість
Основний фокус цьогорічної 

програми підтримки.
Зрощення експертизи та сталості команд.

Локальне занурення
Взаємодіємо з командами, 

які працюють з масштабними 
викликами на мікрорівні. 

Взаємодія 
Грант передбачає не лише 

фінансову, але й ресурсну підтримку 
команди ЗМІН із зустрічами 

наживо та співдією.

Реагування
Пропозиції та стратегії 

ефективних рішень на виклики війни. 

Теми
▪ робота з травмою
▪ реабілітація
▪ інтеграція

Підходи
▪ освітні практики
▪ розвиток науки та винахідництва
▪ комунікаційні кампанії
▪ книговидання

Географія 
не виключено, 
але з орієнтацією на регіон

Організаційна спроможність
команди з налагодженою операційною 
діяльністю (розуміння організаційних 
процесів, бухгалтер в команді, досвід 
ведення грантів)
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Бюджет

 

Малий проект  50,000  – 150,000 ₴

Середній проект  150,000 – 300,000 ₴ 

проведення конкурсного відбору 
та терміни реалізації проекту
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Календар 

2, 500, 000 ₴
два мільйони пʼятсот тисяч гривень 

Загальний бюджет грантової підтримки

З увагою на масштаби заявок, запрошуємо подаватися на два типи проектів:
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Умови конкурсу

Процедура подання на грантовий конкурс
1. ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗА ПОСИЛАННЯМ
2. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

3.

*

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ *

Завантажити форму проектної заявки та бюджету на сайті за посиланням.
**    Просимо маркувати файли Назвою організації або/і проекту (латинськими літерами).  

Хто може подаватися? 
Неприбуткові організації, зареєстровані на території України відповідно 
до чинного законодавства та внесені до реєстру неприбуткових установ 
та організацій: благодійні фонди 
та організації, громадські організації, волонтерські організації,  
комунальні установи.

Хто не може подаватися? 
Фізичні особи, підприємці, державні та урядові структури, політичні 
партії, організації, пов’язані з політичними силами, релігійні організації. 
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https://bit.ly/zmin2022
https://bit.ly/pidtrymka-2022


1. Перший етап відбору – команда ЗМІН.

2. Другий етап – наглядова рада Фундації.

3. Фундація прагне створити партнерські стосунки з грантером.

4. З теплою комунікацією, відтак після фінального відбору
надішлемо запрошення до розмови-зустрічі.

Процедура оцінювання та відбору

Коли будуть перераховані кошти переможцям?
Після узгодження проекту та підписання договору – всі 100 %

Які витрати допустимі? 
▪ Витрати, які є необхідними для реалізації проекту
▪ Витрати, які відповідають принципам ефективного, цільового та раціонального

використання  коштів
▪ Витрати, які будуть відображені в бухгалтерському обліку грантоотримувача

мають бути підтверджені фактичною оплатою відповідно до виписок банку

Які витрати недопустимі в рамках проекту? 
▪ Гонорар одному виконавцю не може перевищувати 30,000 ₴
▪ Витрати на організацію подорожей та перельотів
▪ Проекти, розраховані на покриття виключно заробітних плат
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КОНТАКТИ
У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, 
звертайтеся до проектної менеджерки ЗМІН – 
Христина Рутар, khrystyna.rutar@zmin.foundation

«Прагнемо бути включеними: підсилити 
та масштабувати вже існуючі програми, 
допомогти ініціативам повернутись до 
сталої діяльності й розгорнути нові ідеї. 
Віримо і вболіваємо за команди.
Запрошуємо до взаємодії!»

Христина Рутар,
проектна 
менеджерка ЗМІН 



ЗМІСТОВНО         змінюємо завтра

Фундація стратегічних змін

м. Львів, Князя Романа 26/39
79005

info@zmin.foundation
+380678389101

zmin.foundation

www.zmin.foundation

