
Ми впевнені, що
створювати перспективи
для молоді із синдромом

Дауна, аутизмом та
порушеннями

інтелектуального розвитку
краще разом. 

 
І навіть більше - це може

робити кожен.
 
 

Для нас важливо, щоб всі ті, 
хто нам допомагає, відчували радість,
коли роблять добрі справи. Тому ми
створили цей гайд, в якому ділимося
корисними порадами та прикладами,
які допоможуть вам отримати
позитивний  досвід благодійності.

ЯК СТВОРИТИ
ПРОЄКТ?

Придумайте привід, якому ви
присвятите збір коштів.

День народження, випускний, весілля
або будь-яке інше свято, на яке ви
попросите своїх друзів привітати вас
благодійними внесками до вашої
кампанії. 

Челлендж в спорті, коли ви ставите
мету, а друзі підтримують вас
внесками на шляху до її досягення.

Подія - тренування, лекція, музичний
вечір - на підтримку наших студентів.

Лотерея чи розіграш, де для участі
треба зробити благодійний внесок.

1.

2. Натисніть на нашому сайті кнопку 

Створити кампанію

3. Заповніть всі необхідні поля в анкеті,
завантажте фото і відправте на
модерацію. Протягом доби ми вам
напишемо.



ЯК ЗРОБИТИ ЗБІР КОШТІВ МАКСИМАЛЬНО
ПРОСТИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ?

Ми зібрали ці поради, спираючись на досвід організацій, які успішно
проводять подібні активності вже не один рік.

Сплануйте кампанію завчасно. Якщо ви плануєте подію, то краще
опублікувати кампанію за декілька днів до неї. Більшість донейтів
надходить до або під час самої події. Тому публікація за декілька днів
дасть вам можливість долучити більшу кількість людей.

Назву проєкту придумайте коротку, але з ключовими словами, так,
щоб вона відображала зміст вашої кампанії. Наприклад: Спорт - це для
всіх.

Визначіть суму, яку вам буде під силу збирати. Для цього варто
проаналізувати, яку кількість друзів та знайомих вам вдасться залучити
до вашої кампанії. Якщо вдасться зібрати більше - буде приємний
сюрприз. А якщо ні - все одно зібрані кошти стануть величезною
підтримкою для наших перспективних студентів. Тому що кожен крок
має значення!

Оберіть яскраве фото для обкладинки. На ньому можете бути ви або
ви із друзями, які долучаються до вашої ідеї. Зображення має бути
високої якості, система масштабує розмір автоматично.

Напишіть текст для кампанії. Саме його будуть бачити всі, хто
потрапить на сторінку вашого проєкту. Розкажіть, чому ви вирішили
провести благодійну кампанію і чому це є важливим. Не забудьте додати
заклик підтримати ваш проєкт будь якою комфортною сумою.

Розкажіть про кампанію в своїх соціальних мережах та друзям за
кавою. Чим більше людей дізнається про можливості створювати
перспективи для молоді з інвалідністю, тим більше буде підтримки.

#КОЖЕНКРОКМАЄЗНАЧЕННЯ



Жалість не вирішує проблем молоді з
інвалідністю, їх вирішує дієва
підтримка, тому найкращий шлях -
позитивна історія. Люди із синдромом
Дауна, аутизмом та порушеннями
інтелектуального розвитку можуть
жити повноцінним життям, тільки їм
потрібно трішки  більше допомоги.
Запрошуйте ваших друзів
"створювати перспективи разом".

ЯК НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ?

Поясніть, чому ви збираєте кошти. Опишіть не
тільки проблему, а і рішення. Наприклад:
зараз тільки 8 людей із синдромом Дауна в
Україні мають роботу. Але ви можете допомогти
змінити цю статистику.

Коли будете поширювати посилання на вашу кампанію, то додайте невеличку
історію, в якій розкажете про те, що надихнуло вас на її проведення.
Можливо, ви давно знайомі із людьми з синдромом Дауна чи аутизмом і
знаєте, що вони можуть бути крутими друзями. Або хтось з ваших друзів
поділився своїм прикладом благодійності. Люди люблять надихаючі історії і
точно будуть раді тому, що в них є такі друзі. 

Просіть про підтримку на початку історії. Ви придумали власний
благодійний проєкт і просите ваших друзів вас підтримати. Так вони не
пропустять ваше прохання стати частиною вашої кампанії. 

Не соромтеся просити гроші, а не тільки підтримку. А щоб ваші друзі
почували себе комфортно, так і напишіть: "підтримайте мій проєкт
комфортною для вас сумою". Так точно всім буде приємно, а ви досягнете
своєї мети - зібрати кошти.

Після закінчення кампанії ми надішлемо звіт, в якому розповімо про те, 
як саме ви разом з вашими друзями допомогли нашим перспективним студентам.
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ЕФЕКТИВНО СТВОРЮВАТИ ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ МОЛОДІ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА,
АУТИЗМОМ ТА ПОРУШЕННЯМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЖНА
ТІЛЬКИ РАЗОМ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ТА НАДИХАЙТЕ ІНШИХ!


