СЕРВІС ГРОМАДСЬКОЇ РЕПУТАЦІЇ
“ТИ УПРАВЛЯЄШ ТІЛЬКИ ТИМ, ЩО МОЖЕШ ЗАМІРЯТИ” (С)

Пошта Росії vs Amazon (відео)

Уявіть собі момент, коли
ви зайшли в Ощадбанк,
суд чи податкову, а черги
майже нема, всі люди
привітні і з радістю вас
обслуговують. І жодних
хабарів!

Звісно ж в Україні такого нема ;)

Причини

Наслідки

Головна проблема

●

корупція

●

низькі проф. якості
держслужбовців

●

●

відсутність прозорих і
ефективних
мотиваційних схем для
держслужбовців

держоргани, держслужби,
держпідприємства неконкурентноспроможні

●

низькі світові рейтинги
України (142 - місце за
сприйняттям корупції)

●

падіння рівня життя громадян

●

масове невдоволення і недовіра
громадян до держкерівництва

●

відтік активного населення
закордон

●

Україна - небезпечна для
інвестування, хоча дуже
приваблива

●

низькі зарплати у
держпрацівників

●

низька вимогливість
суспільства до якості
держпослуг

●

майже відсутня віра
громадян у можливість
змін

●

брак ресурсів у
активістів

Ланцюг проблем

Низький
рівень
держпослуг
(безлад в судах, ями,
сміття, черги,
хамство, рейдерство і
тисячі інших проявів)

Наше рішення
Моя Репутація відображає вклад
людини чи
організації в
суспільство

Вклад заміряється в спеціальних
інструментах:
- моніторингу
- е-петицій
- краудфандингу та краудсорсингу
- звітності та поширення практик
- оцінки та нагород
Форма реалізації - онлайн сервіс та
мобільні додатки

Світові проекти зі схожою функціональністю
3,3 млн. людей
профінансувало 0,5
млрд. $ в 2014 році

Африканська NGO з
різними мобільними
додатками, яку
підтримали десятки
світових брендів

Сервіс петицій - 126
млн. людей

1,915,417 донорів, 644,742
проектів підтримано,
16,487,184 студентів
отримало допомогу

1,468 “Best
For the
World”
certified
corporatio
ns

Reputation
tracking of 7,000
+ companies in
the World

Більш ніж 55
млн.
користувачів

340 мільйонів
унікальних
користувачів в
місяць

Заходи
●

розробка інструментів

●

створення рейтингу:
держслужбовців,
держорганів, активних
громадян, ГО та бізнесів;

●

популяризація
найкращих практик та
досягнень

●

впровадження системи
нематеріальних і
матеріальних винагород

●

●

започаткування та
розвиток руху
громадського
впровадження інновацій
розвиток та
популяризація цінності
репутації в суспільстві

Ланцюг рішень

Наслідки

Основна ціль

Покращити індекс
задоволеності клієнтів
(CSI) держпослуг в 2
рази до кінця 2016
року

●

Зменшення показника
Corruption Perceptions
Index

●

Збільшення дивідентів від
держ.підприємств

●

Зменшення відтоку
громадян

●

Збільшення довіри до
державних служб

●

заохочення інвестицій в
Україну

Механізм взаємодії цільових груп

Виявлення та фіксація проблем: громадяни, ГО
Пошук та впровадження найкращих рішень:
активісти, лідери думок, експерти, ГО, держслужбовці,
бізнеси
Збір ресурсів (краудфандинг та краудсорсинг):
громадяни, го, фонди, бізнеси, держслужби
Звіт та систематизація кейсів: ті хто впроваджував
Поширення: громадяни, го, бізнес, держслужби та медіа
Оцінка: громадяни
Основна ціль

Приклади
Громадяни зафіксували на мобільні додатки 1000 ям на
Оболоні
Активіст, організація або бізнес провели петицію з
доказами та чіткими критеріями вирішення проблеми до
Оболонської адміністрації. Петицію підписало 10,000
мешканців
Адміністрація розпорядилась впровадити зміни провівши
тендер серед тих бізнесів, які підписались під петицією (ProZorro)
Адміністрація або компанія, звітує перед громадянами на
ключових етапах реалізації проекту, а також оформляє звіт “булостало”
Десятки медіа та лідерів думок, 10,000 громадян поширили
інформацію про успішно реалізований кейс. Десятки тисяч
громадян надихнулись досягненнями всіх учасників
Громадяни та сервіс оцінив вклад кожного учасника
Основна ціль

Сфери
Список найбільш зручних для
початку моніторингу сфер

●
●
●
●
●

Суди
Дороги
ЖКХ
Правоохоронні органи
Освіта

12.2016
08.2016
150,000+
05.2016

04.2016
7,000+
150+

І

Пілот “Могилянка 2.0”

●
●
●
●

піар кампанія на всі ЦА
функціонал для петицій
функціонал для фандрайзингу
функціонал для оцінки та
рейтингів

50,000+
250+

ІІ

Моніторинг громадського
сектору. Інші вузи

●
●
●
●

Покращення попереднього
функціоналу
Інструменти залучення
активістів та ГО
Рекламні інструменти
Запуск сервісу в інших вузах

Етапи розвитку та інструменти

500+

ІІІ

250,000+
800+

Рівень - Україна

Міжнародний рівень

●
●
●

●
●
●
●

Покращення попереднього
функціоналу
Звітність
Провадження у всіх регіонах
Обмін досвідом

ІV

Багатомовність
Міжнародний
фандрайзинг
Міжнародна звітність

Нашу ідею підтримали громадські ініціативи
з загальною чисельністю активістів

понад 800,000 людей

Партнери

Експерти та
радники
“Ті, хто надихають та
вказують на граблі”

ВОЛОДИМИР ЛЮЛЬКА

КОНСТЯНТИН ЄВТУШЕНКО

ДИРЕКТОР В BRAIN BASKET FOUNDATION

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНКІР, ЗАСНОВНИК
SHOOTER.UA

АНТОН БІЛЕЦЬКИЙ

ОЛЕКСАНДР СОЛОНТАЙ

ВІДОМИЙ МАРКЕТОЛОГ, ВЛАСНИК

ЕКСПЕРТ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНОЇ

BUSSINESS2PEOPLE

ОСВІТИ, ВИКЛАДАЧ

Олександр
Король

Команда

Засновник та
керівник сервісу
“Моя Репутація”

Олег Позиніч

“Рецепт нашої команди ініціатива та
відповідальність”

Керівник
Фандрайзингу

Олександр
Таценко
ІТ керівник

Анастасія
Позиніч
відповідальна за
комунікації та
піар

Євгеній Савчук
відповідальний за
Digital маркетинг

Власник агенства Royal Marketing та Family
Values, співзасновник та керівник з розвитку
проекту “Відкритий Суд”, співзасновник та
керівник проекту “Upgrade”

Маю більше 10 років досвіду в продажах та
маркетингу, працюючи в UDP, Візаві Конслатинг,
УКРСПЕЦЕКСПОРТ, DTZ Ukraine, залучався в
якості експерта при створенні і розвитку декількох
новітніх освітніх проектів в сфері ІТ.
Засновник і керівник софтверної компанії Spexo
Systems з 10-річним досвідом управління командами
розробки і IT-проектами. Співзасновник і директор зі
стратегії освітньої компанії MOOCology.

7 років досвіду у комунікаціях. Працювала на
керівних посадах в GlobalLogic, Miratech, KM
Core, Itera.

10 років досвіду у цифровому маркетингу в
міжнародних комунікаційних холдингах
(Dentsu Aegis, GroupM) та корпораціях (Metro
Group, ASBIS).

Потреби та джерела фінансування
Загальний бюджет
до кінця 2016 року
921 379$

Донори
-

фонди
приватні донори
соціально відповідальний бізнес
міжнародні донори
держ.структури
національні бізнеси

Інструменти самоокупності
- реклама
- соц.опитування
- зворотній зв'язок для великих бізнесів

Олександр Король

Давайте
зустрінемось

+38 067 656 21 27
O.Korol@myr.com.ua

Олег Позиніч
+38 067 402 99 30
O.Pozynich@myr.com.ua

