
 

(заповнюється організаторами) 
 

КОНКУРСНА ЗАЯВКА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА – 2020» 

 

МЕНЕДЖЕР РОКУ У СФЕРІ ДОБРОЧИННОСТІ 

 

1. Номінація  (з переліку колективних, індивідуальних та спеціальних номінацій 

виділіть номінацію (ї) у яких заявка братиме участь): 
 

 індивідуальні 
 

1) Благодійник року. 
2) Волонтер року. 
3) Менеджер року у сфері доброчинності  
 

УВАГА: Кількість вибраних номінацій необмежена, 
але відповідно до «Положення про Конкурс» 

 
Організатори НЕ приймають сканованих заявок 

та заявок у PDF форматі. 
Заявки заповнюються лише у форматі Word 

Просимо зазначити чи подавались Ви чи організація в 
інших номінаціях на Національний конкурс  

Благодійна Україна-2020» 
 

 Так (у разі відповіді «так» просимо вказати номер 
зареєстрованої заявки__________) 
 
 Ні 

 

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

 

Посада, П.І.Б. керівника  
(для організацій) та 
відповідальної  особи-
заявника (обов’язково) 

 

Поштова адреса  

Телефон 
(обов’язково) 

 

E-mail 
(обов’язково) 

 

Адреса сайту  в інтернеті   

Додаткова інформація  

 

3.  Загальні відомості про номінанта (керівника благодійної установи) 
Повна назва організації 
або   П.І.Б.  

 

Посада та термін роботи у 
сфері доброчинності 
(благодійності) 

 

Поштова адреса  

Телефон (обов’язково)  

Номінація  
 

Номінант Дата 
отримання 

Реєстраційний 
номер 

 індивідуальна 
 

   



E-mail (може бути кілька) 
(обов’язково) 

На цю електронну пошту буде надходити УСЯ інформація про перебіг конкурсу та його 
результати. Просимо вказати усі актуальні мейли для зв'язку. 
 
 

Адреса сайту  в інтернеті  

Лінки на профілі організації 
та домінанта в соцмережах 
та інше  

 

  

 

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

 

Річний обсяг наданої благодійної допомоги 
організації, де працює номінант  
(грошова оцінка в гривнях) 

 

Стислий опис про вашу діяльність, підходи до 
реалізації проектів благодійного 
фонду/організації (обсяг тексту не повинен 
перевищувати 1 сторінку формату А4): 
- вирішення конкретної суспільної проблеми; 
- досягнуті якісні (принципові) зміни; 
- довготривалість результатів; 
- інноваційність застосовуваних форм і методів. 
- тощо 

 
 
 

Найвагоміші події в Вашій професійній 
діяльності в 2019 та 2020 роках 

 
 

Рецепт успіху – цитата успіху від менеджера у 
сфері доброчинності 

 

Залучені ресурси (людські, матеріальні, 
фінансові тощо)/ Виконавці, партнери та 
спонсори 

 

Рекомендації від керівництва організації або 
дружніх благодійних фондів 

 

 
 

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 «____» ______________202__  року 

 
УВАГА!!! 

Обсяг заповненої конкурсної заявки не повинен перевищувати 4 сторінки формату А4 
Конкурсну заявку та додаткові інформаційні матеріали (за наявності) просимо надіслати до 1 березня 2021 року (включно) 

на електронну адресу: konkurs.blago@gmail.com. Матеріали для участі в конкурсі подаються лише в електронному форматі. 
(текстовий редактор MS Word). Інформацію про публічне нагородження переможців Конкурсу та вручення призів 

організатори нададуть додатково, особисто кожному переможцю Конкурсу. 
 

Дякуємо за участь в Національному конкурсі «Благодійна Україна - 2020»!  

mailto:konkurs.blago@gmail.com

