
ФАНДРЕЙЗИНГОВА ПЕРЕДВИБОРЧА 
КОМПАНІЯ "НОВА СИЛА "  

TiiOlga Agence 
 2019



 Fundraising) — процес 
залучення грошових коштів та 
інших ресурсів (людських, 
матеріальних, інформаційних 
тощо), які організація не може 
забезпечити самостійно, та які є 
необхідними для реалізації 
певного проекту або своєї 
діяльності в цілому. 

ФАНДРЕЙЗИНГ



ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЄ 
ФАНДРЕЙЗИНГ? 

1- ПРОЗОРЕ ФІНАНСУВАННЯ 
ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КМПАНІЇ,ЯКА 
УСУВАЄ КОРУМПОВАНІСТЬ, ТА 
ВПЛИВ ОЛІГАРХІЧНИХ СИЛ НА 
ПАРТІЮ І ЇЇ ЛІДЕРІВ. 
2-ОБ`ЄДНУЄ 
ГРОМАДЯН,ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ 
 ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ МЕТИ, 
3- ЗДОБУВАЄ ГАРАНТОВАНИЙ 
ЕЛЕКТОРАТ,Є НОВОЮ 
РУШІЙНОЮ СИЛОЮ- НОВИХ 
ЛІДЕРІВ- ЛЮДЕЙ БЕЗ 
ПОЛІТИЧНОГО ШЛЕЙФУ. 
4-ФАНДРЕЙЗИНГ -ЄДИНЕ 
ДЖЕРЕЛО ЗАЛУЧЕННЯ 
РЕСУРСІВ(ЛЮДИ_КОШТИ-ІДЕЇ) 
У КРИЗОВИХ СУСПІЛЬСТВАХ. 

очноЗвЗав 



ЧОМУ  НОВИМ ЛІДЕРАМ І НОВИМ ПАРТІЯМ 
ПОТРІБЕН ФАНДРЕЙЗИНГ? 

Завдяки Фандрейзингу 
Обамі вбалося зібрати на 
свою передвиборчу 
кампанію рекордну за 
всю історію США суму – 
понад $700 млн., з них 
півмільярда надійшли від 
прихильників в онлайні.



УСПІШНА ФАНДРЕЙЗИНГОВА КОМПАНІЯ 
ОБАМИ !

Саме завдяки фандрейзинговій компанії, збиранню 
коштів,залучення електорату і доступності простих людей до 
 Обами дали йому змогу отримати не лише значне фінансування, 
але й напряму контактувати з своїм виборцем, що у останього й 
викликало відчуття участі у процесі вибору і доводило те, що 
основною владою у державі є народ. Люди з усіх штатів, які були 
різними за соціальними показниками, віком ,освітою, релігійними 
переконаннями, тощо долучалися до процесу творення історії. 
Перестало існувати явище “ми нація”, а в 2008 народилося “ми 
президент”. Кожен з них міг долучитись до процесу творення 
президента, і згодом відчувати, що президент – це частково кожен 
американець.Загалом на Обаму попрацювало понад 2000000 млн 
осіб, значна  частина робила це безкоштовно. 
 



 МИ РАЗОМ ЗМОЖЕМО ДОСЯГНУТИ !   

1-оберемо кращих з кращих, тих хто 
може  змінити  Україну, тих, хто у 
парламенті буде  впроваджувати нові 
закони і впроваджувати нові  реформи. 
 2 -разом ми залучимо кошти, абсолютно 
на прозорій основі на діяльність партії, та 
 передвиборчу компанію,кожен 
українець,який  захоче нам допомогти   
стане частиною нової історії. 
3-доведемо суспільству,що чесні 
політики, без грошей, зв`язків і 
політичного минулого можуть чесним і 
прозорим шляхом  перемогти на 
виборах.   І МОЖУТЬ ПАРЛАМЕНТІ 
ПРИЙМАТИ ПОТРІБНІ ЗАКОНИ І 
ВПРОВАДЖУВАТИ ПОТРІБНІ РЕФОРМИ! 



ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ TIIOLGA®ПЕРЕДВИБОРЧА 
КОМПАНІЯ БАРАКА ОБАМИ НАВЕДЕНА ЯК ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД 

ФАНДРЕЙЗИНГУ,ДЛЯ КРАЩОГО РОЗУМІННЯ,ТА НЕ ПОРУШУЄ ПРАВА 
АВТОРСЬКОГО ПРАВА КОМАНДИ Б.ОБАМИ.   

 


