
Чому YPARD?

YPARD було засновано у відповідь на прогресуюче зниження інтересу 

молоді навчатися та працювати у сферах сільського господарства. YPARD 

пропонує залучити студентів, випускників, аспірантів, молодих спеціалістів, 

приватний сектор та політиків до діалогу у вигляді робочих зустрічей, 

конференцій, тренінгів, літніх шкіл, блогів, екскурсій для розвитку та 

популяризації агро-сфери у світі.

Молоді фахівці для розвитоку сільського господарства у світі

     YPARD світова координаційна група

     YPARD регіональна координаційна група – Африка, 

   Азія, Латинська Америка, Европа

     YPARD предствництва у країнах

YPARD партнери по роботі з молоддю та/або  з 

розвитку сільського господарства і фермерства

Досвідчені експерти ( 40 та більше років)

Наша Мережа

www.ypard.net

Університети

Науково-дослідні інститути

Недержавні Організаціі 

Співтовариства

Консалтінгові компанії

Агенції з розвитку

Аграрні компанії

Фермерські організації

Уряд

Приватний сектор

Партнери

Міжнародний рух молоді - реалізує її 

повний потенціал та робить внесок до 

інноваційного аграрного розвитку.

Просування престижу сільського господарства 

серед молоді.

- Проекти, які привертають молодь працювати у аграрному 

секторі.

Надання голосу молоді

-участь у стратегічних дебатах щодо розвитку сектору

-відображення інтересів молоді, а також її ідей і переживань

Розвиток потенціалу та розповсюдження 

інформації
- Надання інформації щодо грантів, можливостей,вакансій та 

різноманітних подій у агро-сфері.

- Сприяння розвитку навичок та потенціалу 

Побудова міжнародної мережі 

-зв’язок між організаціями аграрного сектору та молоддю.

-поширення інфо та діяльності YPARD та залучення активістів.

Дії

Наша мета

Ми підтримуємо проактивних молодих 

спеціалістів, які бажають працювати у сферах 

сталого розвитку та розповсюдження інновацій в 

аграрному секторі.

Підтримуємо 

молодих 

лідерів! 
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Молодь повинна бути активно залучена до формування 

сільськогосподарського сектору. Сталий розвиток допоможе нам 

у виробництві без вичерпання природних ресурсів

 Щодня
 Ділися інформацією про YPARD

 Організовуюй надихаючі події

 Стань представником YPARD

 онлайн 
 Реєструйся на
 Та стань частиною команди

 Долучайся до он-лайн     
 обговорень та подій

 Веди блог

 Підтримуй контакт з іншими   
 учасниками навколо світу

 Ділися своїм досвідом

 Висловлюй власну думку

 Долучайся до стратегічних                                                      
 дебатів та дискусій

www.ypard.net

Ми пропонуємо
Оновлену інформацію на сайті www.ypard.net та у соціальних мережах 
щодо подій, грантів, конференцій, зустрічей для молодих спеціалістів в 
аграрній сфері

Брошуру щодо фінансування наукових та соціальних проектів два рази 
на тиждень, щомісячний YPARD-інформаційний лист з унікальними 
подіями надісланими прямо на твою поштову скриньку

Aктивну он-лайн платформу, де можно ділитися твоїми ідеями та 
новинками з молоддю з усього світу

Шанс висловити твої інтереси на дебатах чи дискусіях щодо аграрного 
розвитку

Можливість організувати цікаві події у твоєму регіоні

Участь у русі молоді для розвитку аграрної сфери

Зв’язатися з нами для більш 
детальної інформації можна за 

адресою ypardukraine@gmail.com або 
info@ypard.net 

Приєднуйся до нас як партнерська організація

 
Вклади свої знання та досвід в молодь

Мотивуй розумних та молодих людей до дії! 

Зроби власну органзацію дружною до молодих спеціалістів
Д

олучайся!
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