
 

(заповнюється організаторами) 
 

КОНКУРСНА ЗАЯВКА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА – 2018» 

 

1. Номінація  (з переліку колективних, індивідуальних та спеціальних номінацій   
                              виділіть номінацію (ї) у яких заявка братиме участь):     

� колективні       
1) Благодійність великого бізнесу 
2) Благодійність середнього та малого бізнесу. 
3) Корпоративна благодійність. 
4) Колективне волонтерство. 
5) Всеукраїнська благодійність. 
6) Регіональна благодійність. 
7) Місцева благодійність. 
8) Благодійність в охороні здоров’я. 
9) Благодійність в освіті та науці. 
10) Благодійність у культурі та мистецтві. 
11)Благодійність в соціальній сфері. 
12) Благодійність в захисті України. 
13) Благодійність неурядового сектору. 
14) «Добро починається з тебе» 
 (Молодіжна та дитяча благодійність). 
15) Благодійна акція року.      
16) «Платформа добра».          

� індивідуальні 
 

1) Благодійник року. 
2) Волонтер року. 
3) Меценат року . 
 
 

� Спеціальні 
 

1) Благодійність медіа. 
2) Медіа про благодійність. 
3) Допомога з-закордону. 

 

2. Відомості про заявника (організацію або особу) 
Повна назва організації 
або   П.І.Б. 

 

Посада, П.І.Б. керівника  
(для організацій) 

 

Поштова адреса  

Телефон, факс (з кодом)  

E-mail  

Адреса сайту  в інтернеті   

Додаткова інформація  

 

3.  Загальні відомості про номінанта  

. Повна назва організації 

або   П.І.Б. 

 

Посада, П.І.Б. керівника  
(для організацій) 

 

Поштова адреса  

Номінація  
 

Номінант Дата 
отримання 

Реєстраційний 
номер 

� колективна 
� індивідуальна 
� спеціальна 

   



Телефон, факс (з кодом)  

E-mail  

Адреса сайту  в інтернеті  

Додаткова інформація  

 

4. Інформація про благодійну діяльність номінанта 
Сфера(и) благодійної діяльності 
(або назва благодійної акції) 

 

Річний обсяг наданої благодійної 
допомоги (грошова оцінка в гривнях) 

 

Стислий опис наданої благодійної 
допомоги (в тому числі необхідно 
розкрити): 
- вирішення конкретної суспільної 
проблеми; 
- досягнуті якісні (принципові) зміни; 
- довготривалість результатів; 
- інноваційність застосовуваних форм і 
методів. 

 
 
 

Цільова аудиторія: кому саме 
надавалася допомога, кількісна оцінка 
охоплених фізичних осіб чи організацій 

 

Територія охоплення: вся країна, 
область(і), район(и), населений пункт(и) 

 
 

Виконавці, партнери та спонсори  

Залучені ресурси (людські, матеріальні, 
фінансові тощо) 

 

Підтверджуючі документи та матеріали 
(оголошення, програми, акти, 
протоколи, накладні, платіжні документи 
тощо) та інформаційні носії (статті, 
публікації, фото, відео, письмові відгуки, 
рекомендації тощо, що додаються до 
заявки (перелік)  

 

 

Обов’язково відзначте: 

� Наявність згоди номінанта на участь в конкурсі  (якщо номінанта подає інша особа). 

� Заявник несе відповідальність за достовірність та правдивість поданої інформації. 

� Заявник згоден на оприлюднення поданої інформації.                                                                                                            

          
 П.І.Б. особи, яка заповнила і надіслала заявку   Дата «____» ______________201__  року 

 

УВАГА!!! 
Обсяг заповненої конкурсної заявки не повинен перевищувати 4 сторінки формату А4 

Конкурсну заявку та додаткові інформаційні матеріали (за наявності) просимо надіслати до 15 березня 2019 року 
на електронну адресу: konkurs.blago@gmail.com 

Матеріали для участі в конкурсі подаються лише в електронному форматі 
(текстовий редактор MS Word) 

 
 

Дякуємо за участь в Національному конкурсі «Благодійна Україна - 2018»! 


