
Захід відбувається у рамках проекту «Інвестуймо в інституційну спроможність громадянського суспільства», 

який реалізується Ресурсним центром ГУРТ у межах проекту «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що 

фінансується Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID) та здійснюється Pact Inc. 

 
 

Національний Ярмарок інституційного розвитку 
 
Вже стало доброю традицією для думаючих представників громадянського суспільства збиратись для 
обговорення найбільших досягнень громадського сектору протягом року, знайомства з новинками на 
ринку послуг з організаційного розвитку, налагодження нових партнерств на щорічному Ярмарку 
інституційного розвитку. 
 
17 листопада 2011 року у м. Києві відбудеться IV Національний Ярмарок інституційного розвитку – 

найбільш масштабна щорічна подія в житті громадського сектору України, яка збере більше 300 лідерів 
інститутів громадянського суспільства (ІГС), донорських організацій та органів влади. 
 
Організатори заходу: Ресурсний центр ГУРТ та проект “Об’єднуємося  заради реформ” (UNITER) 

пропонують 

 ознайомитись з дієвими ПРАКТИКАМИ та інноваційними ПОСЛУГАМИ у сфері організаційного 

розвитку ІГС 

 окреслити ТЕНДЕНЦІЇ та обговорити ВИКЛИКИ щодо розвитку громадянського суспільства в Україні 

 налагодити успішні ПАРТНЕРСТВА та започаткувати нові ІНІЦІАТИВИ 
 
Формат Ярмарку включає виставку-презентацію послуг для ІГС, унікальні майстер-класи, експертні дискусії 

та широке медіа висвітлення заходу. Більше про Ярмарки попередніх років можна дізнатись за адресою 
http://gurt.org.ua/capacity/arhive/ 
 
УЧАСНИКИ ЯРМАРКУ 
Представники інститутів громадянського суспільства, які: 

 хочуть дізнатись більше про нові послуги, які існують на ринку для розвитку громадських організацій 

 планують налагодити партнерства для впровадження спільних ініціатив 

 мають власні напрацювання, якими можуть поділитись з іншими 

 хочуть дізнатись про ваучерну систему програми UNITER для того, щоб ефективно нею 
скористатись 

 
СЕРВІС-ПРОВАЙДЕРИ 

 це організації, які системно та регулярно пропонують послуги (консультації, тренінги тощо) для 
громадських організацій 

 надають унікальні послуги та регулярно оновлюють лінійку своїх продуктів та послуг відповідно до 
потреб клієнтів 

 спроможні забезпечити виставкове місце презентаційними матеріалами 
 

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ на Ярмарок за цим посиланням http://gurt.org.ua/capacity/4fair/. 

 
 
Гасло цьогорічного Ярмарку:  
«ІНВЕСТУЙМО В ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» 

 
Організатори очікують від учасників та сервіс-провайдерів АКТИВНОЇ СПІВУЧАСТІ та ДЕМОНСТРАЦІЇ 
ВЛАСНОГО ВНЕСКУ у просування культури організаційного розвитку у середовищі ІГС. 
 
УВАГА! 
Уся інформація щодо УМОВ УЧАСТІ та ПРОГРАМИ ЗАХОДУ на сторінці: http://gurt.org.ua/capacity/4fair 
 
За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до Тараса Боярчука, тел. 044 296 10 52, 
e-mail:  events@gurt.org.ua 

http://gurt.org.ua/capacity/arhive/
http://gurt.org.ua/capacity/4fair/
http://gurt.org.ua/capacity/4fair

