
 
 

IV Національний конгрес «Благодійна Україна»  
 

«БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
Організатор:   Асоціація благодійників України 
Співорганізатори: Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я  

українського народу» 
Благодійний фонд Костянтина Кондакова 

Дата проведення:  18 грудня 2013 р. 
Місце проведення:  Молодіжна зала Київського міського Будинку учителя 

(Київ, вул. Володимирська, 57, 3 поверх) 
Ідеологія заходу: 

• професійне інтерактивне спілкування (за типом ТЕДх) з авторитетними 
особистостями у сфері благодійності, суспільних комунікацій, медіа;  

• відкрите обговорення існуючих в благодійному середовищі трендів, 
конкретних проблем, механізмів впровадження інноваційних ідей, 
інструментів та технологій; 

• ознайомлення учасників Конгресу із практикою реалізації в Україні 
успішних благодійних програм, проектів та ініціатив.  

Формат проведення: виступи запрошених спікерів у форматі авторської 
презентації на обумовлену з організаторами тему. 
Тривалість презентації: до 15 хвилин. Репліки, коментарі, відповіді – загалом до 
30 хвилин. 
Обов’язкова вимога до виступу – наявність ілюстративного супроводу в 
електронному вигляді (фото, відео, слайди, таблиці тощо). 
Кількість спікерів – не менше 10 осіб. 
Загальна кількість учасників конгресу – до 120 осіб. 
Структура учасників Конгресу: члени Асоціації, запрошені представники 
національних та регіональних благодійних фондів (організацій), викладачі, 
студенти факультетів соціальної роботи київських вишів, журналісти. 
Участь у заході безкоштовна. 
Реєстрація учасників Конгресу триває до 18:00 17 грудня 2013 року за 
телефонами (044) 537-12-80, (067) 495-54-27, e-mail: vbo.abu@gmail.com, 
ov.oliynyk@gmail.com. 

mailto:vbo.abu@gmail.com
mailto:ov.oliynyk@gmail.com


ПРОГРАМА КОНГРЕСУ 
 

13:00-14:30 Авторські презентації 
14:30-14:45 Коментарі, репліки, відповіді 
14:45-15:30 Перерва 
15:30-17:00 Авторські презентації 
17:00-17:15 Коментарі, репліки, відповіді 

17:15 Заключне слово організаторів 

 
 
 
 
 

 

ЗАПРОШЕНІ СПІКЕРИ 
 

1. Марина Антонова, голова правління МБФ «Україна 3000». 
Тема виступу: «Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності благодійних 
організацій». 

2. Анна Гулевська-Черниш, директор Українського форуму благодійників. 
Тема виступу: «Основні камені спотикання для розвитку благодійництва в Україні: 
пріоритети для змін на 2014 рік». 

3. Ірина Гуцал, директор Української біржі благодійності. 
Тема виступу: «Українська біржа благодійності. Чому збираємо менше, ніж можемо і 
хочемо». 

4. Юрій Змій, помічник-консультант народного депутата України. 
Тема виступу: «Відсоткова філантропія: чи пройде вона через рифи українського 
парламенту?» 

5. Олександра Коваль президент ГО «Форум видавців» 
Тема виступу: «Час читати!», або ж навіщо займатися благодійністю задля розвитку 
читання»? 

6. Олександр Олійник, віце-президент Асоціації благодійників України. 
Тема виступу: «Зелена книга»: українська благодійність очима експертів і 
статистики». 

7. Олександр Славський, менеджер HUB Oдеssа. 
Тема виступу: «Як «по-білому» піарити у суспільстві благодійні та соціальні проекти». 

8. Катерина Смаглій, національний консультант Європейського фонду за демократію. 
Тема виступу: «Чи порятує соціальне підприємництво українську благодійність». 

9. Сергій Сошинський, президент МБФ «Здоров’я українського народу». 
Тема виступу: «Соціальний маркетинг як інноваційний інструмент для добрих справ». 

10. Ольга Фещенко, громадський діяч.  
Тема виступу: «Висновки із власного досвіду: як я збирала 400 тисяч гривень на своє 
лікування і що можна порадити іншим». 

11. Надія Чорна, PR-менеджер МБФ «Карітас України». 
Тема виступу: «Як дієво і прозоро працювати із благодійними  скриньками. Поради і 
застороги». 

12. Павло Шеремета, партнер Інституту стратегії Inspira, президент Київської школи 
економіки. 
Тема виступу: «Ключова проблема розвитку української благодійності – проблема 
лідерства». 

 
Голова Оргкомітету – Олександр Олійник, віце-президент Асоціації благодійників 
України, тел.: (067) 495-54-27, e-mail: ov.oliynyk@gmail.com. 
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Співорганізатори: 
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