
Додаток 2 

БО «Харківський благодійний фонд «Благо» 
_____________________________________ 

                                                                                              (ПІБ претендента) 
 

ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Враховуючи ваш запит на надання послуг Консультанта Менторської програми по Дніпропетровській 
області для БО «Харківський благодійний фонд Благо» в рамках ініціативи “Молодіжні хаби – ключ до 

ефективного розвитку громад Харківської та Дніпропетровської областей” пропоную свої послуги на наступних 

умовах: 
 

1. Терміни  

10 грудня 2018 р. – 20 квітня 2019 р. 
 

2. Місце проведення 
Дніпропетровська область 
 

3. Діяльність та обов'язки Консультанта 

№ Завдання Кількість 

днів 

1. Вивчити форми і методи роботи Молодіжних хабів, внутрішні процеси в кожному хабі, а також їх 
зовнішнє середовище (стан взаємодії з місцевою владою, спонсорами, громадським сектором, 

молодіжної громадськістю тощо). Провести аналіз інституційної та фінансової спроможності 

кожного хабу.  

2. Розробити для кожного Молодіжного хабу короткостроковий «План дій» (на період до 1 року) та 

довгострокові рекомендації (на період до 3 років) щодо підвищення їх інституційної та фінансової 

спроможності. 

 

3. Презентувати рекомендації місцевій молоді та узгодити з керівництвом органів публічної влади 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць «План дій» щодо вдосконалення діяльності 

Молодіжного хабу. 

 

4. Надавати Молодіжним хабам методичну та консультаційну допомогу в різних сферах їх 

діяльності. Забезпечити безпосереднє та дистанційне «менторство» в імплементації узгодженого 
«Плану дій».  

 

5. Здійснити супровід ініціативних груп Молодіжних хабів під час підготовки та реалізації міні-

грантів. 
 

6. Підготувати і презентувати Звіт про досягнуті результати Менторської програми для кожного 
Молодіжного хабу 

 

Всього До 35 
 

4.  Звітність 
Перелік звітних документів включає в себе (але не обмежується ними): 

1. Результати SWOT-аналізу для кожного Молодіжного хабу. 
2. «План дій» (затверджений місцевою владою) для кожного Молодіжного хабу (у форматі Word).  

3. Довгострокові рекомендації щодо удосконалення інституційної та фінансової спроможності для 

кожного Молодіжного хабу. 
4. Звіт за результатам Менторської Програми з рекомендаціями керівництву проекту для подальшого 

використання. 
 

Вищезазначені документи надаються Консультантом не пізніше, ніж через 5 днів після того, як відповідне 

завдання було виконане згідно із узгодженим Графіком робіт. 
 

5. Реквізити та підписи Консультанта 
 

ПІБ __________________________________________________________________ 

Код ЄДРПОУ ______________________ 
Телефон ___________________________ 

E-mail _____________________________ 

Адреса для листування __________________________________________________ 
Банківські реквізити ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Дата, підпис _______________________ 

                                        М.П. 


