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Український форум благодійників (УФБ) – перше в Україні професійне об’єднання благодійних 
і громадських організацій та лідерів організованої філантропії. Наша місія полягає у 
формуванні відповідальної, прозорої, підзвітної спільноти благодійників та розвитку 
ефективності сектору. Ми переконані, що благодійна спільнота – важливий елемент 
громадянського суспільства та інструмент досягнення соціального добробуту. Український 
форум благодійників – провідний лідер широкої спільноти благодійників, який допомагає 
втілювати це бачення в життя.
УФБ є повним членом Європейської мережі донорських асоціацій DAFNE, учасником мережі 
Всесвітньої ініціативи для підтримки грантодавства WINGS, підписантом Глобального 
договору ООН,  а також асоційованим учасником коаліції «Реанімаційний пакет реформ».

Зареєстровані міжнародні та українські благодійні організації, 
громадські об’єднання, основною формою діяльності яких є 
надання благодійної допомоги. Участь у Форумі є повною та 
асоційованою. Станом на кінець 2017 року спільнота об’єднує 
38 організацій.
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Шановні члени, друзі та партнери
Українського форуму благодійників!
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Ми прийшли в цей світ, щоб допо- 
магати один одному в нашій подо- 
рожі довжиною життя

Уїльям Джеймс

Зміни – це завжди виклик для тих, хто прагне більшого. Вони руйнують звичні 
орієнтири нашого життя і можуть стати поштовхом як до великих перемог, так і до 
ганебних поразок. Зазвичай вони сприймаються з пересторогою та привертають 
посилену увагу громадськості. І лише згодом час розставляє все на свої місця.
2017 рік для Українського форуму благодійників також став періодом повного 
перезавантаження – зміна керівництва, оновлена команда, розробка нової стратегії 
Форуму на 2018-2020 роки. Та бути одним із лідерів благодійного сектору – значить не 
уникати викликів, працювати на максимум та не боятися змінюватися. Презентуємо 
вашій увазі річний звіт, який дає повне уявлення про наші здобутки у 2017 році. 
Більшість традиційних ініціатив було продовжено, багато чого зроблено вперше. Ми 
пишаємося всім, чого за цей період досягли в напрямку створення сприятливих 
податкових і законодавчих умов для благодійної діяльності, популяризації найкращих 
практик благодійних фондів, їх професіоналізації.
Також ми чітко розуміємо ті виклики та завдання, які чекають на нас попереду. За 
даними Державної служби статистики України станом на 1 січня 2018 рік було 
зареєстровано 17 726 благодійних організацій, більшість із яких підривають довіру 
суспільства до благодійного сектору загалом. Закликаємо об’єднуватися задля 
розвитку відповідального, прозорого та підзвітного благодійництва в Україні. 
Суспільство має право знати, що робити і де шукати допомоги. 
Зміни означають рух вперед. Отож, ідемо далі – шляхом пропагування найкращих 
практик та досвіду благодійництва й розвитку суспільної довіри до благодійної справи 
як одного з ключових чинників розбудови громадянського суспільства в Україні. 
Дякуємо всім, хто не залишається байдужим і долучається до реалізації спільної мети. 
Єднаймося, бо разом ми сильніші, професійніші та впливовіші.

Андрій Васькович,
голова правління
Українського форуму благодійників,
президент МБФ «Карітас України»
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Із теплом, 
Поліна Нюхіна,
к.ю.н., директор
і вся команда УФБ

Із червня 2017 року безперервну та плідну роботу УФБ підтримувало лише 
четверо натхненних та самовідданих людей: координатор проектів, 
фінансовий менеджер, асистент проектів і директор. Із гордістю згадаємо 
основні досягнення оновленої команди: налагодження співпраці з 
Патрульною поліцією України та запуск соціальної реклами з «анти- 
шахрайства» у двох великих містах; Національний Рейтинг благодійників 2017, 
на якому відзвітована кожна четверта благодійна гривня; експонування 
мандрівної фотовиставки у 15 містах України.

Ми зробили все можливе, аби водночас ефективно використати досвід 
організації, накопичений за 12 років, та принести нове бачення, свіжі ідеї та 
авторське виконання. Сподіваюся, що УФБ вдалося трансформуватися на 
краще. Проте ми не зупиняємося і завжди відкриті до нових пропозицій, 
коментарів та зауважень. Адже віримо у win/win та силу колаборацій!

На 2018 рік у нас грандіозні плани: нова стратегія та нові проекти. І щира  
подяка 2017 року – він зробив нас сильнішими і змусив повірити у власні сили!

2017 рік приніс Українському форуму 
благодійників серйозні виклики: зміна керівництва 
й складу команди, а також стратегічне планування 
й оновлена візія розвитку та діяльності Форуму на 
2018-2020 роки, запропонована учасниками.



Запровадження
ТЕЛЕКОМБЛАГОДІЙНОСТІ БЕЗ ПОДАТКІВ
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Ефективна взаємодія органів державної влади з неурядовими організаціями є 
необхідною умовою становлення України як демократичної, правової і соціальної 
держави. Так, уже понад десять років Український форум благодійників очолює 
адвокаційний рух за сприятливе для благодійності законодавство, головна мета якого  
пролобіювати інтереси простих громадян в органах влади та полегшити надання 
ефективної та оперативної допомоги різним категоріям населення. 
За останні чотири роки адвокаційна діяльність Форуму набула ще більших масштабів і 
стала займати більше 50% часу команди.

Передумови. 2016 рік завершився 
успіхом телекомблагодійності на 
рівні Верховної Ради. Після 
підписання 9 грудня 2016 року 
компаніями «Київстар», «Lifecell», 
«Укртелеком» і «VodafoneУкраїна» 
Меморандуму щодо сприяння 
розробці та впровадженню 
Всеукраїнської платформи «Благо- 
дійне телекомунікаційне пові- 
домлення» була створена робоча 
група, завдання якої – підготувати 
запуск платформи благодійних СМС. 
Український форум благодійників 
обрано секретарем робочої групи. 
Крім УФБ, до складу робочої групи 
увійшло по одному представнику від 
компаній «Київстар», «Lifecell», 
«Укртелеком» і «Vodafone Україна», а 
також представники міжнародних 
благодійних організацій «Українська 
біржа благодійності», «Благодійний 
фонд «СОС Дитячі містечка» Україна, 
«Карітас України», «Таблеточки». 
Спостерігачем від громадськості 
обрано представницю від  
ГО «Ґараж Ґенґ».
Отож, 2017 рік ознаменував початок 
нового, не менш складного етапу 
імплементації мобільної філантропії, 
що тепер належить до компетенції 
операторів мобільного та фіксо- 
ваного зв’язку.

Стратегічне завдання №1
Адвокація сприятливого
нормативно-правового поля
для благодійної діяльності



Останній нормативно-правовий бар’єр

ПОДОЛАНО
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У лютому та вересні 2017 року було прийнято останні нормативно-правові акти, які 
остаточно звільнили благодійні текстові й голосові повідомлення від оподаткування.

20 липня 2017 року в рамках Форуму соціальних 
інвесторів, що відбувся в Івано-Франківську, голова 
робочої групи з питань впровадження телеком- 
благодійності Ірина Гуцал (Українська біржа благодій- 
ності) та секретар робочої групи Поліна Нюхіна 
(Український форум благодійників) презентували 
підходи, що дозволять імплементувати телеком- 
благодійність в Україні. 
Результат. До уваги громадськості було представ- 
лено дві моделі функціонування СМС-платформи, а 
також універсальні критерії доступу до неї. 
Обговорені  з благодійною спільнотою та доо- 
працьовані критерії було офіційно погоджено з 
операторами мобільного та фіксованого зв’язку. 

Розпочато громадське обговорення
імплементації телекомблагодійності

ДИСКУСІЙНІ МАЙСТЕРНІ
«СМС-БЛАГОДІЙНІСТЬ: СТАНДАРТИ
ТА ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ
БЛАГОДІЙНИКІВ»
Із метою узгодження критеріїв доступу до користування 
інструментом збору публічних пожертв за допомогою 
телекомблагодійності було проведено чотири дискусійні 
майстерні.
Результат. Усього в дискусії взяли участь представники 53 
благодійних фондів та організацій. Було обговорено, хто матиме 
доступ до користування послугами СМС-благодійності, хто та 
яким чином має перевіряти благодійників на доброчесність під 
час збору публічних пожертв та які підходи до регуляції/само- 
регуляції благодійного сектору у світі та який шлях обере 
Україна.
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УФБ СТАВ СПІВВИКОНАВЦЕМ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2017 РІК ЩОДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА 2016-2020 РОКИ, 
ЗОКРЕМА:

1. Проведено інформаційну кампанію для населення та тренінги для патрульних 
поліцейських із питань запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних 
пожертв.
2. УФБ як член Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства 
при Президентові України долучився до обговорення та напрацювання низки змін до 
Бюджетного кодексу та Закону України «Про благодійність та  благодійні організації» 
щодо надання можливості державної фінансової підтримки організаціям громадян- 
ського суспільства.
3. 14 листопада 2017 року УФБ взяв участь в обговоренні та надав свої пропозиції щодо 
проекту плану заходів з реалізації Національної політики сприяння розвитку громадян- 
ського суспільства на 2018 рік.

Український форум 
благодійників спільно з 
іншими неурядовими 
організаціями та 
Міністерством фінансів 
України напрацювали зміни до 
Податкового кодексу щодо 
сприяння розвитку благодійної 
діяльності та взяли участь у 
подальшому їх обговоренні.

Зміни до
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
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Стратегічне завдання №2
Підвищення рівня
довіри до благодійництва
у суспільстві

УФБ розвиває власні інформаційні ресурси

У 2017 році Україна посіла 90 місце зі 139 у світовому рейтингу благодійності 
CAFWorldGivingIndex. За результатами цього опитування, 29% українців жертвують 
кошти на благодійність. Із метою підвищення цих показників у подібних рейтингах 
Український форум благодійників у 2017 році організував і провів серію пізнава- 
льно-просвітницьких заходів. 
У фокусі цього напрямку діяльності УФБ 2017 року були: 
• підвищення рівня суспільної довіри до організованої благодійності;
• інформування, популяризація та заохочення широкого кола громадян до благодійної 
діяльності та волонтерства; 
• пропагування прозорої, підзвітної та публічної діяльності благодійних організацій та 
установ.

Інтернет-портал Форуму продов- 
жує регулярно публікувати інфор- 
маційно-аналітичні матеріали про 
досягнення та виклики благо- 
дійного сектору. Відмінною рисою 
сайту є його інтерактивність. Відві- 
дувачі самостійно додають новини 
та створюють події у спеціальному 
календарі, а також мають можли- 
вість оперативно контактувати з 
УФБ через систему зворотнього 
зв’язку.  
Найактуальніші новини від УФБ та 
партнерів, а також анонси подій 
благодійності в Україні та світі 
входять до електронного дайд- 
жеста «Хроніки благодійності».
Facebook-сторінка залишається 
найефективнішим засобом кому- 
нікації з українськими і зарубіж- 
ними благодійниками та громад- 
ськістю, а також служить інстру- 
ментом інформування та залучення 
нової аудиторії.
Також команда УФБ продовжує 
активно співпрацювати зі ЗМІ: 
виступає інформаційним партне- 
ром благодійних заходів, публікує 
інформаційно-аналітичні мате- 
ріали в різних видах ЗМІ (понад 30 
за 2017 рік), як експерт бере участь 
у теле- та радіоефірах, надає ко- 
ментарі для мас-медіа.



Всеукраїнський фотоконкурс

Із 1 листопада 2016 року по 15 січня 2017 року УФБ запустив
VII Всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність в об’єктиві».
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«Благодійність в об’єктиві»



Пересувна виставка
«Благодійність крізь призму об’єктива»
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«Для мене надзвичайно зворушливо, почесно відкривати сьогодні Всеукраїнську фотовиставку, 
яка має відому назву «Благодійність в об’єктиві». Щойно ми подивилися 40 найкращих робіт 
волонтерства 2016 року в Україні. І ми бачимо, що цей проект висвітлює дійсно дуже актуальну 
соціальну проблематику українського суспільства. За кожною з цих світлин стоїть чиясь 
трагічна або героїчна доля - доля наших з вами земляків. І цей фотолітопис демонструє нам, що 
наші співвітчизники небайдужі, вони мають відкриті серця і готовність допомагати одне 
одному і реагувати на людський біль». 

Марина Порошенко

Протягом лютого-грудня 2017 року УФБ провів пересувну фотовиставку за 
результатами VII Всеукраїнського фотоконкурсу «Благодійність в об’єктиві».

16 лютого 2017 року  15 журналістів національних і регіональних ЗМІ утретє за історію 
України були відзначеніза активне і професійне висвітлення благодійної діяльності. У 
рамках ІХ Міжнародної конференції УФБ відзнаки переможцям вручила Зузана Заланова, 
координаторка програми «Волонтери ООН в Україні».

«Голос благодійності»



10

Національний рейтинг благодійників

Результат. Через широке висвітлення цієї події в національних і регіональних ЗМІ уся 
Україна дізналася про журналістів, які щодня розповідають про діяльність волонтерів 
та благодійників та не дають суспільству забути про добро, взаємодопомогу та 
доброчинність. Ця відзнака є символом вдячності цим людям і стимулом для їхніх 
колег.

«Якщо 2015 і 2016-го найактивніше номінували журналістів національних ЗМІ, то 
цього року три чверті подань надійшли з регіонів. Усі рекорди активності побила 
Волинь, саме тому троє з 15-ти «Голосів благодійності 2017» - з Луцька. Також варто 
сказати, що відзначені в минулі роки журналісти тепер номінують своїх колег», –Леся 
Ярошенко, інформаційний менеджер Українського форуму благодійників 2007-2017 
рр.

29 вересня 2017 року в Radisson Blu Hotel Kyiv у четверте відбулось урочисте наго- 
родження переможців Національного Рейтингу Благодійників 2017. Це професійний 
незалежний рейтинг благодійних фондів та організацій, складений за підсумками 
офіційно відзвітованих витрат у 2016 році.

«Я вважаю, що кожен семінар, який проводить Український форум благодійників дійсно 
допомагає підтримувати бухгалтерам неприбуткових організацій свій професійний 
рівень. Організація заходів завжди відбувається на високому рівні, професійні 
доповідачі, цікаві приклади з практики, можливість отримати відповіді на питання. 
Дякую!».

Маргарита Бутусова,
бухглатер БО «БФ «Ліга випускників інституту Кеннана»

та БО «БФ «Міжнародний музичний табір».
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«Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН) двічі мала досвід 
співпраці з Українським форумом благодійників у рамках організації міжнародних 
конференцій для організацій громадянського суспільства в 2015 та 2017 роках. В обох 
випадках УФБ відіграв провідну роль в організації заходів і показав себе надійним 
партнером із широкою мережею однодумців, гарною репутацією серед благодійників 
та організацій громадянського суспільства,  належними організаційно-управлінськими 
навичками».

Олена Урсу,
координаторка проекту сприяння розвитку громадянського суспільства ПРООН.



Карта

БЛАГОДІЙНОСТІ
УКРАЇНИ

12

За результатами Національного рейтингу благодійників була оновлена онлайн-база 
благодійних організацій «Карта благодійності України». На сайті можна переглянути 
карту, на якій відображена вся контактна інформація благодійних організацій, що 
відкрили свою податкову звітність за 2016 рік. Є можливість деталізованого пошуку за 
регіоном, обсягами та сферами допомоги, бенефіціарами. Також великою популяр- 
ністю користується інфографіка про основні тренди в благодійності за попередній рік. 

Результат: Онлайн-база є дорожньою картою допомоги для різної категорії людей. 
УФБ регулярно допомагає громадянам, які щодня звертаються за консультацією в 
телефонному або онлайн-режимах, зорієнтуватися, куди і до яких благодійних органі- 
зацій слід звертатися.

«Український Форум благодійників протягом багатьох років є членом Європейської 
мережі донорських асоціацій  DAFNE та бере активну участь у всіх напрямках 
діяльності організації. Так, УФБ поділився корисними ідеями проведення Європейського 
дня благодійних фондів (1 жовтня) і разом з іншими членами DAFNE взяв участь у 
створенні двох відеороликів, мета яких підвищити рівень інформованості та 
відзначити роботу інституційної філантропії та окремих донорів у Європі».

JamesMagowan,
Co-ordinating Director DAFNE.

12



13

Стратегічне завдання №3
Сприяння
організаційній спроможності
сектору благодійності

Просування інновацій, налагодження міжсекторальної комунікації, інформування, 
навчання і підтримка активних громадян і медіа – такий рецепт продуктивності від 
команди УФБ. Отож, у 2017 році основними завданнями Форуму в цьому напрямку 
були:
• популяризація найкращих практик та інструментів благодійної діяльності у форматі 
консультацій, тренінгів та інших просвітницьких заходів;
• розбудова майданчика для мережування та партнерства з організаціями українсь- 
кого та міжнародного секторів благодійництва;
• надання у вільний доступ інструментів професіоналізації для благодійних органі- 
зацій.
Так, у рамках просвітницької програми «НА ВЧИСЬ», спрямованої на передачу кращих 
практик у сфері благодійництва, протягом 2018 року проведено 11 навчальних заходів 
та залучено 180 учасників (представники сектору благодійності, органів місцевого 
самоврядування, міжнародних організацій, ЗМІ).

24 січня 2017 року – тренінг «Податкова 
звітність благодійних та громадських 
організацій», у якому взяли участь 30 
осіб. 
Місто: Київ
Експерт: Кірсанова Юлія, фахівець з 
управління фінансами неприбуткових 
організацій. 
Результат. Учасники ознайомилися з 
нововведеннями в податковому 
законодавстві, які стосуються звітності 
благодійних та громадських організацій.

24 лютого 2017 року – УФБ разом із ГО 
«Інститут аналітики та адвокації» 
провели регіональний семінар 
«Співпраця з владою для 
неприбуткових організацій: від 
успішної реєстрації до 
адвокасі-кампаній», у якому взяли 
участь 20 учасників, зокрема керівники 
регіональних НУО, менеджери проектів 
та активісти.
Місто: Запоріжжя

1

2

Учасникам роз’яснено алгоритм дій благодійних та громадських організацій 
щодо збереження ознаки неприбутковості, а також проінформовано про 
нові вимоги Податкового кодексу до неприбуткових установ і організацій.

Результат



Тренінги для Патрульної поліції України

Національна поліція України вперше 
відкрила свої двері для співпраці з 
благодійниками щодо профілактики 
шахрайств в благодійній сфері. У 
чотирьох містах України було 
проведено тренінг із запобігання 
шахрайства під час публічного збору 
благодійних пожертв.

20 лютого 2017 р.  – УФБ спільно з 
Громадською радою при Головному 
управлінні ДФС провели семінар 
«Оподаткування та облік благодійних 
організацій та благодійників», у якому 
взяли участь 130 осіб. 
Місто: Київ
Результат. Учасникам роз’яснено умови 
включення та виключення благодійної 
організації з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій.

«Україна – дуже приваблива держава, і парнерство з вами для нас є дуже цінним.  
Розвиток сектору соціального підприємництва в Україні сьогодні є позитивним, а роль 
України як партнера –потужна і важлива для розвитку відносин у стратегічній 
перспективі . Ми очікуємо на додаткові можливості співпраці в цій галузі в 
майбутньому».

Ніколас Мурігу,
керівник проекту SEESID у партнерстві зі Швецією та Латвією.

14
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Учасники: більше 80 представників патрульної поліції.
Експерт: Денис Осмоловський, практик-адвокат, директор інформаційного агентства 
«Єдина служба правової допомоги». 
Результат. Із учасниками було проведено превентивне оперативне та інформаційне 
відпрацювання можливих схем шахрайства. Також розповсюджено методичні 
рекомендації, у яких запропоновано алгоритм дій патрульної поліції, оперативних 
підрозділів Національної поліції, органів місцевої влади, а також благодійників, 
волонтерів та громадських активістів у разі виявлення псевдоволонтерів, що публічно 
збирають благодійні кошти.
У 2018 році заплановано розширення географії співробітництва.

«Цікаво, корисно та професійно. Тренер 
легко знайшов спільну мову зі 
слухачами. Підібраний матеріал 
тренінгу був простим у розумінні та 
потрібним у подальшій діяльності».

Ірина Саламаха,
інспектор роти 1 батальйону 4 УПП в 

Дніпропетровській області, лейтенант поліції.

Відгуки учасників

«Залишився задоволений тренінгом. 
Дізнався багато корисного і 
повторив ті знання, котрі мав до 
цього. Було легко спілкуватися з 
тренером, який є професіоналом 
своєї справи».

Максим Петухов,
лейтенант, інспектор ВЗГ у Харківській області.
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«Не будь байдужим», «Не буває зради, є 
недосконале законодавство», 
«Постійно є люди, які потребують 
твоєї допомоги» –  і нам, поліцейським, 
як нікому потрібно це знати та 
розуміти! 100% актуально, корисно, 
пізнавально, цікаво та доступно, 
дякуючи Денису Осмоловському».

Сергій Безпальчук,
поліцейський 4 роти 4 батальйону

1 полк (з ОПБ), сержант поліції.

Рекламна кампанія 
«Благодійність без шахрайства»

Команда УФБ завдяки співпраці з КП «Київреклама» в двох містах України провели 
соціальну рекламну кампанію з антишахрайства.

Результат. У серпні 2017 року на вулицях Володимирській, Хрещатику, Подолі було 
розміщено сітілайти, які попереджали українців остерігатися підозрілих благодійних 
фондів та популяризували  «Карту благодійності» як онлайн-інструмент для убез- 
печення себе від шахраїв-благодійників. 
Кабінет Міністрів включив до свого плану дій на 2018 рік продовження проведення 
широкої рекламної кампанії з відповідальної благодійності та запобігання шахрайству 
у цій сфері.



IХ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ УФБ
16 лютого 2017 року УФБ провів IXМіжнародну конференція УФБ «Соціальні 
інновації: нові рішення старих проблем».

«Співпраця з УФБ була для Сенсотеки та ІУСу приємним новим досвідом, а 
фотовиставка, яку приймала бібліотека, привабила багатьох львів’ян. Фотовиставка 
«Благодійність в об’єктиві» особлива тим, що розповідає невигадані історії про людей, 
що могли б бути нашими друзями, знайомими, сусідами. Для нас хостити виставку 
було приємно ще й тому, що вона резонує з цінностями Сенсотеки, об’єднує та 
пропагує інклюзію».

Христина Канагіна,
керівник інклюзивного простору «Сенсотека».
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Учасники: представники благодійних і громадських організацій, соціально 
відповідального бізнесу, соціальні стартапери, журналісти.
Із-поміж найважливіших питань на конференції було обговорено: 
- соціальні інновації, які вже змінили світ;
- поява четвертого сектору суспільства;
- як започаткувати соціальне підприємництво і вивести його на рівень 
рентабельності;
- що таке інноваційні лабораторії і як здобути їхню підтримку;
- як працюють агенти змін у поширенні інновацій.

УФБ продовжує надавати першу в Україні безкоштовну онлайн-консультацію з 
юридичних та фінансових питань для благодійних організацій. Завдяки цьому 
інноваційному інструменту представники неприбуткового сектору, які займаються 
благодійністю, але не мають можливості проконсультуватися з професійними 
юристами, відтепер регулярно отримують професійну юридичну допомогу від 
лідерів юридичних послуг в Україні

469
фахових онлайн-консультацій
юристів та бухгалтерів



Методичні матеріали

Український форум благодійників створив цей інструмент і підписав 
Меморандум про співпрацю з компаніями «Бейкер і Макензі», 
«Василь Кісіль і партнери», «Аксьонова і партнери», які надають 
безкоштовні фахові консультації благодійним організаціям.

Результат. Упродовж 2017 року було надано 237 юридичних та 232 бухгалтерські 
консультації.

У рамках видавничого напрямку своєї діяльності УФБ підготував серію 
методичних матеріалів.

«Благодійний концерт: підготовка та проведення, законодавчі аспекти, 
поради практиків»  (методичне видання із серії «Абетка благодійності», 
червень 2017 рік).
У посібнику висвітлені такі питання: 
1. Благодійний концерт як інструмент фандрейзингу. 
2. Підготовка благодійного концерту (райдер, промоція, бюджет).
3. Проведення концерту. 
4. Звітування та використання зібраних коштів.
5. Що каже закон.
6. Що радять практики.

«Благодійний аукціон: поради зарубіжних практиків», «Як 
організувати благодійний аукціон». Це поради від тих, хто 
має досвід проведення цих заходів в Україні та за кордоном.

Методичні матеріали для патрульних поліцейських стосовно порядку 
публічного збору благодійних пожертв та здійснення контролю за цим 
процесом.

«Благодійництво в різних формах необхідне для розвитку українського суспільства. 
Найкращий спосіб змінити світ на краще – почати з себе: віддавати частку своїх сил, 
часу та грошей на благодійність. Український форум благодійників робить все 
можливе, щоб зміцнити довіру до благодійників і об’єднати всіх заради добрих справ. 
Дякуємо команді Форуму за системний та професійний підхід до розвитку культури 
благодійності в Україні».

Леся Тарновецька,
директор Фонду родини Загорій.
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Міжнародна Школа
СОЦІАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
SELAB VOL.2

Протягом грудня 2017 року – лютого 
2018 року було проведено Міжнародну 
Школу соціального підприємництва 
SELab vol.2.

Це інтенсивний трьохмісячний 
модульний курс з основ соціального 
підприємництва для тих, хто починає 
власну справу або розвиває своє 
соціальне підприємство. 

Школа є спільною ініціативою Chasopys 
Creative Family та Українського форуму 
благодійників, що реалізується в рамках 
міжнародного проекту SEESID - Social 
Entrepreneurship Eco System 
Inter-regional Development за підтримки 
Swedish Institute. 

Результат. Партнером поточного набору 
БО «Фонд родини Нечитайло» було 
запрошено 6 проектів для переговорів з 
соціального фінансування в 
підприємства.

«Наш досвід співпраці з командою УФБ у 2017 році був позитивним. Для нас УФБ – це 
натхненна команда професіоналів, що системно працює над впровадженням в Україні 
світових стандартів благодійництва».

Андрій Бублик,
директор із зв'язків з державними установами та комунікацій
«Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» в Україні та Молдові.
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УФБ як член Європейської мережі донорських асоціацій DAFNE
Із метою забезпечення видимості благодійних ініціатив у міжнародному середовищі 
Форум у 2017 році продовжив активну співпрацю з DAFNE. 
Результат. Команда взяла участь у підготовці спільного відеоролику до Європейського 
дня благодійних фондів, що традиційно відзначається 1 жовтня. 

У рамках цієї мети перед адвокаційним комітетом поставлено такі завдання:
• руйнування бар’єрів для транскордонної філантропії;
• сприяння побудові єдиних принципів роботи та оподаткування для благодійних 
організацій європейської спільноти;
• залучення міжнародних благодійних асоціацій до розроблення та впровадження 
європейських політик;
На березень 2018 року вже заплановано відвідування Європарламенту для 
обговорення поставлених завдань і шляхів їх досягнення  із зацікавленими 
сторонами.

Також УФБ увійшов в адвокаційний комітет, головною метою якого на найближчі три 
роки є забезпечення єдиного європейського ринку філантропії (Provide a Single Market 
for Philanthropy). 

Міжнародний
ДОСВІД І СПІВРОБІТНИЦТВО
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ПРОЕКТ SEESID
(SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECO SYSTEM
INTER-REGIONAL DEVELOPMENT)
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Протягом травня 2017 – березня 2018 років відбулась реалізація 
другого спільного проекту Українського форуму благодійників зі 
швецьким Kalmar Coworking Space та латвійським New Door за 
підтримки та фінансування Swedish Institute.
Учасники: УФБ, НГО Kalmar Coworking Space, НГО New Door
Мета: встановити довгострокову співпрацю між швецькими, 
латвійськими та українськими неприбутковими організаціями з 
фокусом на розвитку соціального підприємництва як засобу подальшої 
економічної інтеграції усіх сторін.

Результат.
Було проведено 4 навчальних візити – м. Стокгольм (Швеція), м. Рига 
(Латвія), м. Київ (Україна), м. Кальмар (Швеція), у ході яких учасники 
ознайомилися з можливостями соціального підприємництва в різних 
країнах, обмінялися досвідом, вивчили кращі практики діяльності 
соціальних підприємств, а також розглянули план дій щодо взаємодії 
місцевої влади та соціального бізнесу у напрямку розвитку міст.



Звіт
про використання
коштів за 2017 рік
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Фактичні доходи неприбуткової установи

Усього:

Кошти в рамках грантової та проектної
діяльності 3 044 366

129 000

122 829

3 296 195

Благодійна допомога на статутну діяльність
юридичних та фізичних осіб

Внески учасників УФБ

2017 рік (грн)

Організаційний
розвиток сектору

благодійності
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Правління

Андрій Васькович, голова правління УФБ, президент МБФ «Карітас України»

Тетяна Василик, директор Хмельницького регіонального БФ «Зміцнення 

громад»

Оксана Гуляєва, директор БО «Благодійний фонд «Можемо разом»

Наталія Карбовська, голова правління МБФ «Український жіночий фонд»

Наталія Оніпко, президент ВБФ «Запорука»

Галина Скіпальська, виконавчий директор МБФ «Українська фундація 

громадського здоров’я»

Дирекція

Поліна Нюхіна – в.о. директора з травня 2017 р., з вересня 2017 р. – директор

Юлія Дьомочкіна – фінансовий менеджер

Роман Нікітенко – координатор проектів

Юля Сімонова – асистент проектів

Наглядова рада

Олексій Абраменко, начальник відділу програмного розвитку Міжнародної 

громадської організації Центр «Джойнт»

Інна Підлуська, заступник виконавчого директора МФ «Відродження»

Володимир Шейгус, виконавчий директор ІСАР «Єднання»

Команда
Українського форуму
благодійників у 2017 році



info@ufb.org.ua
www.ufb.org.ua

facebook.com/UkrForumBlag
тел.: +38 (044) 425 92 94


