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АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 

Ярмарку громадських організацій та ініціативних груп  

у рамках Міжрегіонального молодіжного форуму  

„ МОЛОДЬ. КАР’ЄРА. УСПІХ ” 
місто Кременчук, 24-26 серпня 2018 року 

 

 

Назва організації, що подає заявку  
 

Контактна інформація:  

Населений пункт  

Адреса  

Телефон/факс  

Електронна пошта  

Сайт  

Соціальні мережі  

Основна мета діяльності організації  

П.І.П керівника організації 
 

Контактна інформація керівника  

(адреса офісу, телефон, електронна пошта) 

 

П.І.П особи, яка буде представляти 

організацію на Ярмарку 

(особа стає автоматично учасником форуму) 

 

Контактні дані  
 

Перелік програм, проектів (продуктів, 

послуг), які ви вважаєте найкращим 

громадськими ініціативами Вашої організації 

 

Як Ви дізналися про Ярмарок? 
 

* Якщо в організації є емблема (логотип, герб) - додайте його окремим графічним файлом (у форматі jpeg, 

gif, tiff, bmp або png) 

** Усі поля обов’язкові для заповнення 

1. Вкажіть, будь ласка, тип Вашої організації ?  

-  Громадська/благодійна організація, ініціативна група .......... ..........  

-  Донорська організація................................................................  …….. 

-  Соціально відповідальний бізнес..............................................  …….. 

-  Медіа ............................................................................................  …….. 

-  Держ. установа, орган місцевого самовряд./самоорг. населення….. 

-  Інше, вкажіть, що саме_______________________________________ 

2. Вкажіть, будь ласка, час існування організації? 

- Менше 1 року ............................................................................... ……..  

- 1-3 роки ........................................................................................  …….. 

- 4-6 років ........................................................................................  …….. 

- 7-9 років ........................................................................................  …….. 
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- 10 років та більше........................................................................  …….. 

 

3. Вкажіть, будь ласка, кількість волонтерів, що наразі є в організації? 

-  0 ....................................................................................................  …….. 

-  1-3 волонтери ..............................................................................  …… . 

-  4-9 волонтерів .............................................................................  …….. 

-  10-15 волонтерів .........................................................................  …….. 

-  Більше 15-ти волонтерів ............................................................  …….. 

 

4. Вкажіть, будь ласка, який презентаційний матеріал має організація ? 

-  буклети, листівки  ......................................................................  …….. 

-  відеопрезентацію ........................................................................  …… . 

-  презентацію  PowerPoint ............................................................  …….. 

-  книги, журнали, бюлетені  ........................................................  …….. 

-  інформаційні плакати.................................................................  …….. 

-  сувенірна продукція (значки, брелки, футболки) ...................  …….. 

-  фотографії ...................................................................................  …….. 

 

5. Зазначте, будь ласка, 3 основні напрямки діяльності Вашої  організації? 

-  Адвокасі .......................................................................................  …….. 

-  Діяльність у сфері культури ......................................................  …….. 

-  Захист навколишнього середовища ..........................................  …….. 

-  Захист прав людини ....................................................................  …….. 

-  Надання соціальних послуг .......................................................  …….. 

-  Освіта та виховання ....................................................................  …….. 

-  Охорона здоров’я ........................................................................  …….. 

-  Розвиток волонтерства ...............................................................  …….. 

-  Розвиток громадянського суспільства ......................................  …….. 

-  Благодійництво ...........................................................................  …….. 

-  Спорт та туризм ..........................................................................  …….. 

-  Інше, вкажіть, що саме_______________________________________ 

 

6. Зазначте, будь ласка, джерела фінансування Вашої  організації? 

-  міський бюджет ...........................................................................  …….. 

-  обласний бюджет ........................................................................  …….. 

-  гранти ...........................................................................................  …….. 

-  членські внески ...........................................................................  …….. 

-  спонсори ......................................................................................  …….. 

-  безповоротня фінансова допомога фізичних і юридичних осіб...….. 

 

 

 

 

Аплікаційну форму потрібно надіслати до 12 серпня  2018 року на: 

 електронну адресу: kmkmo2016@ukr.net  з приміткою «Ярмарок» 

 


