
   

 

 

Міжнародний благодійний фонд  

"Карітас України" 

 

м. Київ,  03.02.2021р. 

ВІДКРИТЕ ЗАПРОШЕННЯ 

 

Міжнародний Благодійний Фонд "КАРІТАС УКРАЇНИ" для реалізації проекту «Створення соціальних 

центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у 

сфері подолання труднощів та самозахисту» запрошує взяти участь у конкурсі на надання послуги  

Фахівця з розробки дизайну методичних посібників 

 

              Мета та критерії оцінки: детально вказано у Додатку №1  - Технічне завдання 

До участі запрошуються: юридичні особи та фізичні особи-підприємці 

Термін виконання: в період  01.03.2021 - 25.09.2021. 

Форма та терміни оплати: безготівково по перерахунку на підставі укладеного договору.  

Досвід та кваліфікаційні вимоги: детально вказано у Додатку №1  - Технічне завдання  

Подання заявок на участь:  

1. Копії реєстраційних документів (виписка з ЄДР про державну реєстрацію, 

свідоцтво/довідка платника податків, інші документи за наявності). 

2. Інформацію, що підтверджує досвід надання подібних послуг для українських 

неприбуткових організацій або міжнародних неурядових організацій: CV/автобіографія 

консультанта/тів; портфоліо проектів; рекомендаційні листи. 

3. Технічну пропозицію відповідно до визначеного обсягу робіт, яка повинна містити 

приклади попередніх робіт. 

4. Інформацію щодо вартості послуг (цінову пропозицію): детальний перелік послуг, 

включно з календарним графіком виконання та їх вартість у гривнях включно з усіма податками, 

зборами та іншими супутніми витратами. 

Цінові пропозиції з вказанням теми  «Дизайнер» просимо надсилати на два мейла:  
mvorzheva@caritas.ua , nstetskiv@caritas.ua  
 
Пропозиції приймаються до 15 лютого 2021 року до 18.00.  

Пропозиції, які не містять всіх вказаних документів не приймаються на розгляд. 

Контакт для запитань: Марина Воржева, тел. 38 050 3583523   
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Додаток №1  

Технічне завдання 

Фахівець з розробки дизайну методичних посібників 

  

Описова інформація  

 

В результаті реалізації програм та проектів Карітасу у сфері забезпечення індивідуальних потреб 
людей, які постраждали від збройного конфлікту на сході України, через роботу Кризового центру, в 
тому числі через індивідуальне представництво інтересів, проект розробив методичні рекомендації у 
сфері надання соціальних послуг, представництва інтересів, які носять практичний характер, 
воднораз спираючись на теоретичні засади та кращі міжнародні та українські практики у сфері 
захисту прав вразливих категорій населення.  

Через довготривалий характер кризи місцеві громади стикаються з необхідністю посилення 
інституціональної спроможності системи соціального забезпечення та соціальних служб, а також 
покращення спроможності самодопомоги людей, які постраждали внаслідок конфлікту.   

Для досягнення цих цілей проект розробив методологію роботи Кризового центру, оцінки державних 
соціальних послуг (у сферах охорони здоров’я, соціального захисту та освіти) та представництва 
інтересів. Планується видавництво трьох методичних посібників українською та англійською мовами. 

 

Основні цілі завдання 

Фахівець відповідатиме за розробку дизайну методичних посібників Кризового Центру, Оцінки 
соціальних послуг та Представництва інтересів. Фахівець забезпечує розробку макетів поліграфічної 
продукції. 

 

Опис обов'язків / обсяг роботи 

• Дизайнування трьох методичних посібників у розмірі орієнтовно сто сторінок кожен; 

• Підготовка тексту, вибір шрифтів, розробка ілюстрацій, макетування, верстка. 

• Тісна співпраця з керівництвом проекту та ключовим персоналом проекту. 

 

Вимоги 

• Релевантний досвід роботи, досвід розробки дизайну для друкованої продукції; Можливість 
ознайомитись з попередніми роботами дизайнера є обов’язковою умовою. 

 

 


