
   

 

 

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 

консультанта з розробки методик та програм щодо праці з волонтерами 

 

              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 

методологію та покроковий план виконання всього обсягу робіт. Декілька прикладів розробки 

подібних методик та програм з напрацюванням рекомендацій. 

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  «Волонтер-Кнсультант» 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 

Консультант з розробки методик та програм щодо праці з волонтерами 

 

Описова інформація 

Діяльність Карітасу зокрема в напрямку розвитку громад засвідчує важливість запровадження методик і 
практик щодо формування соціально активних членів громади та залучення волонтерів до надання соціальних 
послуг на рівні громади. 

Даний період розвитку системи соціальних послуг, в умовах продовження децентралізації управління, 
адміністрування та фінансування соціальних послуг, виявляє потреби щодо підвищення компетенцій та 
методичного забезпечення  керівників місцевих організацій Карітасу щодо  формування та розвитку 
волонтаріату.  

Національний та місцеві Карітаси, як лідери змін на місцевому \ національному рівнях, зацікавлені у 
формуванні волонтерського руху.  

Методичні рекомендації мають носити практичний характер та реалізувати загальну мету, а саме посилити 
інституційну спроможность місцевих організацій Карітасу у сфері волонтерства. 

 

Основні завдання   

Консультант аналізує напрацьований досвід Карітасу та релігійних громад, теоретичні засади формування 
політики щодо розвитку системи волонтерства та їх практичну реалізацію. Розробляє релевантні методичні 
рекомендації для персоналу проекту. Розробка має відбуватися у тісній співпраці з керівництвом проекту, 
іншими консультантами та експертами проекту, зокрема, рекомендації повинні бути пов’язані із інструкціями 
по формуванню доказової бази, методологією адвокатування, розвитку взаємодії з основними 
стейкхолдерами. 

 

Опис обов'язків / Обсяг роботи  

• Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження програм волонтерства, зокрема 
навчальних та супроводу, які повинні включати та не обмежуватись наступним: 

• аналіз існуючих моделей/практик/політик щодо волонтерства в Україні; 

• аналіз аспектів взаємодії основних стейкхолдерів в процесі розробки \ реалізації цих програм на 
місцевому та загальнодержавному рівнях;  

• надання рекомендації щодо участі Карітасу в цих процесах;  

• здійснення візитів до трьох організацій Карітасу де активно працює волонтерський рух, з метою оцінки 
напрацювань та досягнень; 

• розробки навчальної програми для волонтерів та програми супроводу; 

• надання рекомендацій щодо етичних аспектів та уникнення конфліктів інтересів при розробці та 
впроваджені програм з волонтерства;  

• додатки з прикладами необхідної документації для ініціювання та розвитку волонтерських програм. 

• Представити розроблені рекомендації керівництву проекту, внести необхідні виправлення та 
доповнення на основі відгуків керівника проекту та ключових зацікавлених сторін. 



   

 

• Проведення дводенного тренінгу з метою презентації розроблених рекомендацій та їх застосування на 
практиці. 

 

Основні вимоги до консультанта 

• Мінімум 3 роки попереднього досвіду з розробки методик та програм щодо праці з волонтерами. 

• Мінімум 3 роки досвіду роботи з волонтерськими рухами, громадськими організаціями /державними 
органами влади, які надають соціальні послуги. 

• Хороші аналітичні здібності та вміння розробляти методичні рекомендації щодо впровадження 
програм. 

• Бажано  бути офіційно зареєстрованою юридичною чи фізичною особою-підприємцем. 

 

 


