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Вступ та контекст
Благодійний фонд «Право на захист» (Фонд) – це українська неприбуткова організація, яка
зосереджує свою діяльність на захисті біженців, які опинилися в Україні через скрутні обставини.
Фонд також забезпечує захист і підтримку прав інших вразливих осіб – осіб, які постраждали
унаслідок конфлікту, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб без громадянства, осіб без
документів та осіб з підвищеним ризиком без громадянства. Основними програмними напрямами
діяльності Фонду є надання правової допомоги, моніторинг, адвокація, а також розвиток
спроможностей органів влади та громадянського суспільства. Команда Фонду налічує близько 150
представників, які працюють на всій території України.
Проект
Фонд бере участь у проекті «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній
Україні», що реалізується Консорціумом 3P, який очолює міжнародна неурядова організація ACTED,
та передбачає участь ініціатив IMPACT, Данського Червоного Хреста, Австрійського Червоного Хреста
та Товариства Червоного Хреста України. Проект фінансується Управлінням Сполучених Штатів з
питань зовнішньої допомоги у випадку стихійних лих (USAID/OFDA).
Цей проект по суті стосується зменшення ризику катастроф в умовах конфлікту. Його кінцевою
метою є зменшення вразливості населення до катастроф у Східній Україні. Консорціум прагне
досягти цієї мети шляхом розширення розуміння та забезпечення готовності до ризику катастроф у
районах, що постраждали від конфлікту. Конфлікт не є тим ризиком, який Консорціум планує
врегулювати або покращити управління ним. Це скоріше корисна призма для аналізу з метою
розуміння вразливості людей, систем та майна до катастроф у районах, що постраждали від
1

конфлікту.
Населення, що постраждало від конфлікту, отримує гуманітарну допомогу від великих міжнародних
неурядових організацій та державних установ. Хоча перші зазвичай застосовують настанови щодо
захисту (включаючи IASC), важливо також підтримувати місцеві органи влади у визначенні та
моніторингу проблем захисту.
Фонд відповідатиме за один із кластерів заходів, який полягатиме у проведенні виїзних тренінгів
(якщо виїзні тренінги не будуть заборонені чинними карантинними обмеженнями) з питань захисту
та гуманітарних принципів для місцевих органів влади у 5 громадах Донбасу, розташованих на
контрольованій Урядом України території.
Цільові райони: Попаснянський район (Луганська область), Ясинуватський район (Донецька
область), Бахмутський район (Донецька область), місто Торецьк (Донецька область) та Волноваський
район (Донецька область). Кількість учасників тренінгів має бути не менше, ніж 100 осіб. З цією
метою має бути проведено не менш ніж 12 тренінгів. Індикатор «Кількість учасників, що пройшли
тренінг» є пріоритетним; у випадку, якщо його досягнуто раніше, кількість тренінгів може бути
зменшена.

Тренінги
Щонайменше 100 представників місцевих органів влади в цільових районах (див. розділ «Цільова
аудиторія») візьмуть участь у тренінгах з актуалізації захисту та гуманітарних принципів, які
проводитиме Фонд.
Тренінги включатимуть передачу основних теоретичних та аналітичних знань з питань застосування
гуманітарних стандартів в цивільному захисті та розгляд, коли це буде доречно, специфіки ситуацій
збройного конфлікту (для отримання докладнішої інформації див. Додаток 1).
Учасників навчатимуть практичним рекомендаціям, що містяться у гуманітарних стандартах, щодо
врахування прав та безпеки цивільних осіб під час формування та застосування політик/планів
управління ризиками та зменшення негативних наслідків катастроф у районах, що постраждали від
конфлікту.
У відповідних випадках наводитимуться приклади впровадження гуманітарних стандартів захисту в
контексті місцевих планів дій з управління ризиками катастроф, розроблених партнерами
Консорціуму в межах інших компонентів проекту.
Тренер здійснюватиме свою діяльність під безпосереднім керівництвом Керівника проекту у тісній
взаємодії із Провідним консультантом/Експертом з розвитку спроможності, а також з місцевими
командами Фонду в регіонах.
Відповідні транспортні витрати (поїздки всередині країни (квитки на поїзд в обидві сторони) та
витрати на проживання на Донбасі) Фонд сплачуватиме окремо з бюджету програми.

Загальна ціль
Покращити розуміння гуманітарних принципів та стандартів захисту серед місцевих органів
влади, які можуть сприяти та вживати заходів щодо підвищення готовності до ризику катастроф у
районах, що постраждали від конфлікту у Східній Україні.
Конкретні цілі
-

підкреслити важливість захисту та гуманітарних стандартів серед місцевих органів влади у
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-

Східній Україні, особливо в контексті попередження та реагування на ризики катастроф;
поглибити знання учасників щодо гуманітарних принципів та стандартів з акцентом на
захисті цивільного населення під час катастрофи;
навчити учасників користуватися інструментами та застосовувати методи інтеграції
стандартів захисту щодо розробки політик, планів та стратегії, а також реалізувати такі
стандарти на практиці.

Обсяг
Тренер проведе серію тренінгів для представників місцевих органів влади з гуманітарних
принципів, маючи на меті підготовку як мінімум 100 осіб. «Оффлайн» формат проведення
тренінгів є пріоритетним; однак, беручи до уваги карантинні обмеження у зв’язку з пандемією
КОВІД-19, тренінги можуть проводитись й в онлайн форматі (рішення щодо формату тренінгів
буде прийматись менеджером проекту в кожному окремому випадку в залежності від
карантинних обмежень, чинних на момент прийняття рішення). Зокрема, тренер
відповідатиме за:
1. Розробку/вибір:
o методики навчання,
o тренінгових технік,
o засобів навчання;
o інструментів оцінювання;
2. Проведення тренінгів для представників місцевих органів влади в цільових районах;
3. Складання та подання звітів про тренінги, а також підсумкового звіту;
4. Надання підтримки команді з моніторингу та оцінки в оцінці Заходу.

Цільова аудиторія
Цільовими учасниками тренінгів будуть працівники місцевих органів влади з відповідних
управлінь на рівні районів та областей (цивільний захист, соціальний захист, промислова політика
тощо), представники селищних адміністрацій (у тому числі ті, що вже задіяні іншими партнерами
Консорціуму), представники Державної служби з надзвичайних ситуацій України та працівники
комунальних підприємств.

Необхідна кваліфікація
●
●
●
●
●
●

Вища освіта у сфері права/соціології/політології/міжнародних відносин/управління
катастрофами або в іншій відповідній сфері;
Підтверджені знання та досвід розробки і проведення тренінгів, використання різних
методик та інструментів навчання, а також спроможність генерувати якісні продукти знань;
Мінімум 5 років досвіду роботи в сфері проведення тренінгів;
Досвід у сфері захисту прав людини буде перевагою;
Підтверджене вміння складати звітні матеріали відповідно до вимог донора;
Відмінні навички проведення презентацій/викладання/складання документації.
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Очікувані результати
Очікувані результати:
1) Щонайменше 100 представників місцевих органів влади в цільових районах мають взяти
участь у тренінгах, проведених у цільових районах протягом листопада 2020 р.-травня 2021р.
відповідно до Навчальної програми, Робочого плану та Календарного Плану (мова –
українська);
2) Як мінімум 12 звітів про кожен тренінг із зазначенням методики та інструментів навчання,
сильних та слабких сторін учасників за темою, загального прогресу (на основі тестування до
та після тренінгів), найкращих практик, ключових розумінь, засвоєних уроків та висновків
(мова – українська);
3) Один загальний звіт, що охоплює діяльність за всіма тренінгами в цілому (мова –
англійська).

Технічні пропозиції (макс. 100 балів):
Загальна відповідь (мак. 20 балів)




Загальна якість та повнота пропозиції стосовно вимог до технічного завдання та запиту
цінової пропозиції;
Розуміння заявником предмета, мети, цілей, обсягу, очікуваних результатів тренінгів
Анкетні дані заявника, портфель проектів, офіційна реєстрація, рекомендації тощо.

Запропоновані методика та підхід (макс. 50 балів)





Запропонований підхід до підготовки та проведення тренінгів;
Запропоновані методика та інструменти навчання;
Запропонований зміст тренінгу та спосіб його структурування;
Запропонований робочий план та графік.

Технічна спроможність тренера (макс. 30 балів)




Обсяг та глибина досвіду в проведенні подібних тренінгів/проектів;
Академічна кваліфікація та трудовий стаж;
Компетенції та навички, що стосуються тренінгів (наприклад, знання методики та
інструментів навчання, знання теми, навички проведення презентацій, складання звітів
тощо);

Прийнятними для оцінки фінансової пропозиції вважатимуться лише ті технічні пропозиції,
які наберуть 60 балів і вище.
Фінансові пропозиції (макс. 100 балів):
Оцінка фінансових пропозицій здійснюватиметься на основі їхньої чіткості, повноти, рівня
деталізації та придатності. Максимальна кількість балів набирається за найнижчою ціновою
пропозицією серед усіх технічно прийнятних заявок. Іншим фінансовим пропозиціям бали
присвоюватимуться за такою формулою:
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Найнижча ціна
Кількість балів фінансової пропозиції =

х 100 (макс. кількість балів)
Ціна, що оцінюється

Загальна кількість балів, набраних кожною заявкою, буде середньозваженою сумою балів,
набраних технічною та фінансовою пропозиціями:
Загальна кількість балів = [70%] Кількість балів технічної пропозиції + [30%] Кількість балів фінансової пропозиції
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Додаток 1
План тренінгу
«Практика застосування міжнародних стандартів в цивільному захисті:
проблеми та можливості»
(навчальна Програма вже розроблена і буде запропонована успішному кандидату)
Мета проведення тренінгу:
Покращити розуміння та сприяти вживанню заходів щодо покращення готовності до ризиків
катастроф в областях України, що постраждали від конфлікту.
Учасники тренінгу будуть навчатись практичному застосуванню міжнародних гуманітарних
принципів задля забезпечення прав та безпеки цивільного населення в надзвичайних ситуаціях.
Орієнтовна програма тренінгу (скорочена)
1. Знайомство з учасниками тренінгу
2. Огляд гуманітарних стандартів захисту та дискусія щодо необхідності їх використання
при плануванні заходів реагування на НС
3. Огляд гуманітарної хартії «Сфера» та базових стандартів захисту населення в умовах НС
a)
соціально орієнтована допомога
b)
координація дій та співробітництво
c)
проведення оцінки
d)
організація та надання допомоги
e)
ефективність роботи
f)
ефективність роботи учасників надання допомоги
4. Огляд стандартів включення людей похилого віку та людей з інвалідністю у програми
гуманітарного реагування на НС
a)
захист
b)
вода, санітарія та гігієна
c)
продовольча безпека та харчування
d)
житло, непродовольча допомога
e)
охорона здоров’я
5. Огляд стандартів забезпечення захисту дітей в умовах НС
a)
оцінка, аналіз та планування
b)
мобілізація ресурсів
c)
реалізація
d)
координація
e)
моніторинг та оцінка
6. Гендерно-обумовлене та сексуальне насильство під час НС
7. Підведення підсумків та тестування.
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