
19/04/2021  
м. Київ 

МБФ Карітас України 
 

 

Технічне завдання 
Консультант з впровадження інструментарію формування доказової бази в проекті 

«Створення соціальних центрів з питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та 
громад, які постраждали внаслідок конфлікту» 

Територія: подорожі по Україні (Київ, Запоріжжя, Маріуполь, Краматорськ) 

Кінцевий термін подання заявки: 28 квітня 2021 

Тип контракту: Індивідуальний контракт (угода цивільно-правового характеру, угода з ФОП) 

Дата початку: 11 травня 2021 

Очікувана тривалість: до 31 грудня 2021 

Описова інформація  

У зв'язку з довгостроковим характером кризи в Україні, місцеві громади стикаються з 
необхідністю посилення інституційної спроможності системи соціального забезпечення та 
соціальних послуг, а також зниження рівня порушення прав людей, постраждалих 
від  конфлікту. Діяльність Карітасу та його проектів спрямована на забезпечення 
індивідуальних потреб громадян, в тому числі через індивідуальне та колективне 
представництво інтересів. Результати роботи проекту «Створення соціальних центрів з 
питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та громад, які постраждали внаслідок 
конфлікту» свідчать як про недостатній рівень задоволення потреб населення в послугах, так 
і про наявність системних проблем в доступі уразливих категорій населення до соціальних 
послуг відповідних за обсягом та якістю до реальних потреб отримувачів. Для забезпечення 
належного рівня доказовості необхідності розвитку відповідних соціальних послуг в рамках 
проекту був розроблений інструментарій формування доказової бази (у сфері охорони 
здоров'я, соціального захисту та освіти).  Інструменти формування та аналізу доказової бази 
надають працівникам Карітасу та основним зацікавленим сторонам надійну та неупереджену 
інформацію про випадки порушення прав, а також представляють принципи визначення 
пріоритетів, аналізу існуючих бар’єрів та алгоритми формування рішень обраних проблем. 
Для експертного супроводу впровадження розробленої методології планується залучити 
індивідуального консультанта для проведення навчальних тренінгів та надання консультацій. 

Основні цілі завдання 

Консультант відповідатиме за розробку навчальної програми з теми формування доказової 
бази у відповідності до розробленої методології та організації консультаційного супроводу в 
процесі її впровадження.  Навчальна програма має включати теоретичну базу щодо 
порушення прав, інструменти для збору та узагальнення первинних даних щодо порушення 
прав на основі інформації зібраної в рамках реалізації компоненту «Кризовий центр», 
принципи пріоритизації проблем та потреб, інструменти збору додаткових даних про існуючі 
бар’єри у доступі до послуг, рекомендації щодо аналізу отриманих даних та щодо 
формування пропозицій до змін та рішень, чітко у відповідності до розробленої методології 
Карітасу України. 

Опис обов'язків / обсяг роботи 



• Розроблення навчальної програми у відповідності до розробленої методології, а саме 
один триденний тренінг для кожної з чотирьох команд проекту (разом чотири 
триденних тренінги в Києві, Запоріжжі, Краматорську, Маріуполі): інструментарій 
формування доказової бази відповідно до основної мети проекту, висвітлення 
теоретичної бази щодо порушення прав, представлення інструментів для збору та 
узагальнення первинних даних щодо порушення прав на основі інформації зібраної в 
рамках реалізації компоненту «Кризовий центр», представлення принципів 
пріоритизації проблем та потреб, представлення інструментів збору додаткових даних 
про існуючі бар’єри в системі надання соціальних послуг, формування рекомендацій 
щодо аналізу отриманих даних та формування пропозицій до змін та рішень. 

• Проведення консультаційного супроводу команд проекту в процесі впровадження 
системи формування доказової бази (щонайменше по 2 консультації на місяць для 
кожної з чотирьох локацій та національного офісу у період за 8 місяців з травня по 
грудень) 

• Тісна співпраця з керівництвом проекту та ключовим персоналом проекту в локаціях 
його реалізації: Київ, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь. 

 
Вимоги до кандидата  
 
Навички та вміння 
 
• Хороші аналітичні навички;   
• Хороші комунікативні навички;   
• Демонстрація високих моральних якостей та прийняття цінностей та етичних стандартів  
Карітас Україна;   
• Бачення місії та стратегічних цілей Карітас України;   
 
Досвід та кваліфікаційні вимоги 
Освіта:  
• Вища освіта (докторантура, магістр або спеціаліст) з соціальних наук, менеджменту або 
права.   
 
Досвід:  
• Досвід, пов'язаний з практичним проведенням оцінки соціальних послуг та громадського 
соціального моніторингу   
• Принаймні 3 роки практичного досвіду у розробці методологій з громадського соціального 
моніторингу та проведенні відповідних семінарів   
• Досвід роботи із Карітасом, зокрема, досвід роботи у проекті «Створення соціальних 
центрів з питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та громад, які постраждали 
внаслідок конфлікту» буде перевагою  
 
 
Документи, що підлягають включенню при поданні пропозицій  
Заявники подають наступні документи:  
• Мотиваційний лист з поясненням, чому заявник вважає себе найбільш відповідним для 
даної позиції (українською мовою);   
• CV, включаючи інформацію про минулий досвід на аналогічних позиціях та контактні дані 
для підтвердження;   



• Цінова пропозиція, всі податки та збори мають бути включені в ціну. Виписка ФОП або 
реквізити фізичної особи (реквізити банківського рахунка). 
 
Рекомендований формат для цінової пропозиції:   
 
№ Опис завдання Формат Кількість Звітний документ Ціна, грн 

за 
одиницю 

1 Розробка навчальної 
програми для 
тренінгу 

Письмовий 1 Програма у 
письмовому 
вигляді  

 

2 Проведення тренінгу 
на локації  

Оффлайн, 
тривалість  3 
робочі дні на 
одній локації   

4 Звіт про 
проведення з 
вказанням 
тематики, плану, 
роздаткових та 
робочих матеріалів, 
також містить 
висновки та 
долучається 
перелік учасників 

 

3 Консультація локації 
(двічі на місяць на 
кожну локацію) 

Онлайн, 
тривалість  1 
година  

64 Узагальнений звіт 
по проведених 
консультаціях: 
проблематика та 
рекомендації 

 

4 Консультативний 
супровід керівника 
проекту  

Онлайн, 1 
година  

16  Узагальнений звіт 
по проведених 
консультаціях: 
проблематика та 
рекомендації 

 

 

Форма та терміни оплати: безготівково по перерахунку на підставі укладеного договору, 
50% передплата, 50% післяплата у гривнях. 
 
Цінові пропозиції з вказанням теми  «Доказова база» просимо надсилати на два мейла: 
mvorzheva@caritas.ua  
nstetskiv@caritas.ua 
 
Пропозиції приймаються до 28 квітня 2021 року до 18.00.  
Контакт для запитань: Наталія Стецьків , тел.  +380 93 466 54 00 
 
Пропозиції, які не містять всіх вказаних документів не приймаються на розгляд. 
 


