
#ЩЕДРИЙВІВТОРОК



Спецпроєкти



Фандрейзинговий марафон спільно з dobro.ua  

Взяли участь 

10 організацій

В сумі зібрали 

313 449,00 грн
Середня сума 

пожертви – 218 грн

http://dobro.ua


Збір команди #ЩедрийВівторок 
Х Zagoriy Foundation

Зібрали 50 000 грн, 
які розділили між учасниками 
фандрейзингового марафону



Лекції та консультації від команди

4 
лекції

927 
зацікавлених

267 
учасників 

15 
особистих 

консультацій 
від експертів



 Мінігранти

Молодь/ 
підлітки/діти22 %

4 %
4 %

4 %
7 %

8 % 9 %

13 %

29 %

Люди з 
інвалідністю

Екологія/ 
захист тварин

Здоров’я 
та спорт

Освіта

Розвиток 
Громадянського 

суспільства

Культура/ 
мистецтво

Хворі/ 
важкохворі

Інше

166 заявок 

8 переможців

Напрямки проєктів



277 бігунів. З них: 

1 дитяча бігова команда віком від 4 до 13 років

16 групових команд

Щедрий Забіг з

174 учасники зібрали 

понад 1000 грн

517 619 грн для 

22 благодійних фондів





Календар добрих справ 

12 календарів щопонеділка* 

84 добрі справи

52 згадані організації

Календар зберегли 

понад 140 разів
*з 12 жовтня по 31 грудня



Безкоштовний відеоролик від Videomatica

Якісний відеоконтент – це маст хев комунікацій 
21 століття, а колаборації – це тренд 2020 року, тому 

ми радіємо, що нам вдалось це поєднати в яскраву 
активність і підсилити кампанії організацій 

Анна Нішніанідзе, менеджерка з комунікацій

Провели конкурс на створення безкоштовного відеролика 
для учасників Щедрого Вівторка. 

11 організацій виграли можливість зробити 
безкоштовний відеролик для комунікації про свої проєкти



Інформаційна кампанія 
Добро має звучати голосно!

Щорічна кампанія «Добро має 
звучати голосно!» направлена на те, 
щоб зробити добро інфоприводом і 
мотивувати людей розповідати про 
свої добрі справи.



Добрятко у громадському транспорті

316 маршрутних таксі

57 автобусів

Київський 
метрополітен

Львів Київ

Одеса



Трейлер про добро в 

31 кінотеатрі 
мережі Multiplex

Добрятко на найбільшій 
рекламній площі країни – 

Gulliver
Відеоролик про добрі справи – 

в усіх магазинах мережі 

Фокстрот

https://www.youtube.com/watch?v=JfhjICSdUkQ&feature=youtu.be


Борди та 
сітілайти

220 Добряток 

у 17 містах України



347 
користувачів Facebook 

використали нашу рамку 
та закликали розповідати 

про добрі справи



1 грудня в соціальних мережах

Сторінку Щедрого Вівторка 

згадали 240 разів в Instagram 

і 1159 разів у Facebook 





15 
інфлюенсерів 

Охоплення — 

260 545

30 
stories

*приблизні дані на основі відкритої 
інформації по охопленнях в Instagram



Спецпроєкти 
з медіа



30 000 грн за добрі історії

6 організацій 
отримали від Zagoriy Foundation 

по 5 000 грн 
за історії про добрі 

справи від їх підписників 
в соціальних мережах



В соціальних мережах 

Переглянули 
15 714 разів 

Охоплення 
129 770 користувачів 

Відео до Щедрого Вівторка

Телебачення 

108 роликів 
соціальної реклами 

Щедрого Вівторка на 5 каналі



Платформи: YouTube та Facebook 

Охоплення – 78 797 

~500 зацікавлених взяти участь 

3180 переглядів відео

Public Talk «Благодійність післязавтра: як її 
змінюють технології і гендерна рівність?»

Подія спрямована на висвітлення глобальних 
трендів і вплив технологій на сферу благодійності 
в Україні*. 

*для працівників благодійного сектору

Модератор: 
Євгенія Мазуренко

Спікери: 
Любов Раїнчук, Ірина Соловей, Дім 

Заражевський, В’ячеслав Биков, Ірина Гуцал

https://youtu.be/3pzF7zmUHaQ
https://www.facebook.com/170884303781013/videos/420897125758637


#ЩедрийВівторокДіти



ЩедрийВівторок у школах

Більше 1600 шкіл дізнались 
про #ЩедрийВівторок

Уроки доброти провели в 

454 школах по всій Україні

Зібрали 450 000 грн 
на благодійність

Основні ЦА: 
  

Допомога дитячим будинкам  
Безпритульні тварини 

Військові 
Онкохворі діти 

Люди похилого віку 
Люди з громади, 

які опинилися у біді



Шкільні акції 
до #ЩедрийВівторокДіти

Майстер-клас

2 %8 %
2 %

45 %

5 %

8 %
1 %

1 %

28 %

Благодійна 
лотерея

Благодійний 
спектакль

Благодійна 
ярмарка

Благодійна 
акція

Благодійні акції –  
онлайн та офлайн активності, 
направлені на збір коштів та 
матеріальної допомоги

Благодійний 
аукціон

Благодійний 
концерт

Урок Доброти

Важко 
сказати 



Конкурс для шкіл

Усі учасники #ЩедрийВівторокДіти могли взяти участь в 
конкурсі найяскравіших акцій до Дня добрих справ. 

Учасники реєстрували шкільні добрі справи на спеціальній 
платформі, де протягом тижня проходило голосування. 
  
5 навчальних закладів з найбільшою кількістю голосів 
отримали інтерактивну дошку, інтерактивний стилус CamTouch, 
проєктор та принтери. 

Всього 180 учасників конкурсу 



Переможцями конкурсу стали: 

НВК «Кіровоградський Колегіум» 

КОЗО «Юр’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д.П. 
Запорожченка» 

Новицький ліцей 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 12 ім. Б.Берестовського 

Загвіздянський ліцей 



Комунікація: медіа



Як медіа підтримали Щедрий Вівторок?*

Онлайн-медіа – 410

Телебачення – 19
Загальна 

кількість – 

448
Інформ-агентства – 11

Друковані – 8

*дані отримані з медіамоніторингу looqme.io



https://elle.ua/stil-zhizni/blog_stil_zhizni/yak-dti-zmnyuyut-svt-5-prikladv-yak-nadihayut/
https://womo.ua/dobro-tse-veselo-yak-i-navishho-navchati-ditey-blagodiynosti/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/shchedriy-vivtorok-2020-roku-shcho-ce-take-yake-sogodni-svyato-i-shcho-mozhna-robiti-50126802.html
https://bit.ua/2020/08/giving-tuesday-2/


Телебачення
Щедрий Вівторок інформаційно підтримали «5 канал» та 
«Прямий». Також сюжети про локальні ініціативи до 
Щедрого Вівторка виходили на регіональних телеканалах. 
5 КАНАЛ: «Щедрий Вівторок», або день добрих справ: як 
цьогоріч відзначили в Україні. 
Прямий: Підготовку до Щедрого Вівторка вже розпочали 
столичні школярі. 
ТРК Київ

Радіо
Джингли Щедрого Вівторка лунали з хвиль: NRJ, 
Авторадіо, Ретро FM, Радіо П’ятниця та Джем ФМ.  

Учасники команди Щедрий Вівторок розповідали про 
ініціативу в прямому ефірі радіостанцій: Громадське 

Радіо, Громадське радіо Харків, «Місто Над Бугом»



Робота з медіа — це робота з пошуку 
однодумців. Якщо редакція зацікавлена 

розвитком культури благодійності, ми 
завжди можемо знайти формат подачі 
матеріалу про Щедрий Вівторок, який 

буде цікавий аудиторії 

Піарниця ініціативи Щедрий Вівторок 
Олена Скачкова



Комунікація: digital



Читачі – 26 248

К-сть публікацій – 82

Лайки – 27 546

Коментарі – 4625

 Facebook

* з 1 вересня по 18 грудня 2020 року

Поширення – 1125 
Охоплення 

2 900 168



Читачі – 4650

К-сть публікацій – 71

Лайки – 35 368

Коментарі – 545

 Instagram

* з 1 вересня по 18 грудня 2020 року

Поширення – 747 
Охоплення 

2 210 557
Покази в сторіз – 64 680 



10 тисяч переглядів

364 лайки

18 відео

 Тік ток

* з 1 вересня по 9 грудня 2020



Твіттер

Взяли участь 

10 організацій

Середня сума 

пожертви – 383 грн

Телеграм 

Розсилки 

10 постів 

16 832 покази 

42 лайки 

48 постів 

3500 переглядів

19 розсилок 

1856 людей 

отримували новини 

464 з них завжди 
відкривали добрі листи 



Сайт

17 000 користувачів на сайті 

Львів

Київ

45 000 переглядів сторінок 

Всього показів сторінок — 81 100

1 грудня сайт відвідало у два рази більше 
користувачів порівняно з Щедрим 
Вівторком 2019

* з 1 вересня по 9 грудня 2020 року

Запоріжжя

Харків

Дніпро



Джерела трафіку 
і топ ключових слів 
на сайті

7 %

16 %

19 %

21 %

37 %

Реферальний

Платний 
пошук

Органічний

Топ ключових слів
Прямий

Соціальний

* 1 вересня 2020р. — 9 грудня 2020 р.

Найкращі канали

Щедрий Вівторок 

Щедрий Вівторок 2020 

Добрі справи 

Добрі вчинки 

Щедрий Вівторок ідеї 

Щедрий Вівторок Діти 



Взяли участь 

10 організацій

Інформаційні 
партнери



Акції учасників 
Щедрого Вівторка



Львівська майстерня + Крона 

Львівська майстерня шоколаду до 
Щедрого Вівторка ініціювали акцію, 
в рамках якої учасники придбали 
цукерки та допомогли діяльності 
благодійного фонду «Крона».



Lux.fm + Джерело 

Під час фандрейзингового марафону 
Люкс FM разом зі слухачами зібрали 
онлайн більше 170 000 гривень для 
потреб Джерела, а саме на 
термомодернізацію та реновацію 
будівлі центру.  

Близько 1000 людей зробили 
благодійні внески.



Колоборація Zdaiblood x 2wntv2 

Охоплення – 1 500 000  

Залучили 1300 нових людей, 99 з яких 

вже запланували здачу, а 21 вже здали. 

14 рекомендацій серед популярних 

блогерів та лідерів думок та 9 згадок у 
ЗМІ

Адже допомагати – це так 
класно. Бути корисним, 
отримувати вдячність – 

чудесно. 

Влада Шевченко – 
власниця тату-студії 22

Акція “Тату набивай – кров здавай”



280 днів 
У партнерстві з Bakehouse, Pink-taxi, Mirabella Postcards та Сінево 
організували до Щедрого Вівторка проєкт «Повернімо свято мамі!» 
для підтримки майбутніх мам у КНП КОР “Київському обласному 
перинатальному центрі”, які через ускладнення вагітності 
залишаються на новорічні свята у лікарні. 

Завдяки яскравій комунікації та 
попереднім домовленостям зібрали:

130 
подарунків

привітали 

80 вагітних 

жінок та 50 лікарів

подарували 

50 сертифікатів 
на безкоштовні 

поїздки до пологового 
будинку





Parimatch Foundation 

Parimatch Foundation 1 грудня провів найдобрішу 
продуктову конференцію Giving Tuesday Product 
Conf. до Щедрого Вівторка. Подія проходила 
онлайн та доступ до неї був безкоштовний.

Більше 950 реєстрацій 

1 843 переглядів на YouTubе 

Зібрано 25 245 грн



Благомай 
Благодійний фонд 
«Благомай» реалізував низку 
акцій у партнерстві з 
бізнесом, метою яких був збір 
коштів на підопічних фонду — 
дитячі будинки. До акції 
долучилися 4 партнерських 
бізнеси. 

Фонд зібрав 15 000 грн



Щедрий 
Вівторок 
в цифрах

1

1

1



714 добрих акцій. 
З них:

485 
освітніх 
закладів

  Кількість партнерів 

176 
некомерційних 

організацій



Доєдналось

Понад 

1650 волонтерів 
та близько 

126 000 учасників  

Акції були 

44,9% – онлайн 

29,2% – офлайн 

25,8% – мікс обох варіантів



Регіональне 
розподілення 

8% акцій – Всеукраїнські

12%
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1%

1%2%

5%

2%

5%

2%
2%

7%
2%

3%

6%

7%

3%

1% 1%

8%

6%

4%

3%

2%2%



8134 
згадки 

*згідно даних looqme 
з 1 вересня по 9 грудня

на 34,4% 
зросло охоплення 

в соціальних 
мережах 

83% 
учасників 

задоволені 
результатами акції



До нових зустрічей


