19 жовтня 2020 р.
Шановні панове!
БФ «Право на захист» запрошує тренерів для проведення серії тренінгів з теми: «Практика застосування
міжнародних стандартів в цивільному захисті: проблеми та можливості»
Тренінги із впровадження гуманітарних стандартів захисту в практику цивільного захисту на Сході України
проводитимуться в межах проекту «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній
Україні», що фінансується агенцією ACTED у партнерстві з Управлінням Сполучених Штатів з питань
зовнішньої допомоги у випадку стихійних лих (USAID/OFDA).
Тренер проведе серію тренінгів для представників місцевих органів влади з гуманітарних принципів, маючи
на меті підготовку як мінімум 100 осіб. Виїзний («офлайн») 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 методики навчання, тренінгових технік, засобів навчання; 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.
Цільові райони: Попаснянський район (Луганська область), Ясинуватський район (Донецька область),
Бахмутський район (Донецька область), місто Торецьк (Донецька область) та Волноваський район
(Донецька область).
Зверніть увагу, що відповідні транспортні витрати (поїздки всередині країни (квитки на поїзд в обидві
сторони) та витрати на проживання на Донбасі) покриватимуться окремо за рахунок бюджету програми.

Вимоги до кандидатів:
● 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.
Учасникам необхідно подати електронну заявку, яка має містити наступні пункти:
1. Технічну пропозицію з запропонованими методикою та підходом до проведення тренінгів
відповідно до технічного завдання (Додаток А)
2. Резюме із зазначенням інформації про реалізовані релевантні проекти
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3. Заповнений додаток В (фінансова пропозиція)
4. Інформацію про форму співпраці (договір з СПД, юридичною особою чи фізичною особою)
та реєстраційні документи
5. Рекомендації

Пропозиції приймаються до 30 жовтня 2020 року за електронною поштою tender@r2p.org.ua
Ваша пропозиція буде розглянута протягом п’яти робочих днів. Про результати тендеру буде повідомлено
окремо та на сайті організації http://r2p.org.ua/.
У разі виникнення запитань, Ви можете звертатися до Єлизавети Лук’яненко електронною поштою
l.lukianenko@r2p.org.ua
Дякуємо за співпрацю.
З повагою,
Заступник Президента
Ірина Алексєєва
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