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Вступ та контекст
«Право на захист» (R2P) - це українська неприбуткова організація. R2P створена з метою
захисту біженців, які опинились в Україні через важкі обставини. R2P забезпечує захист та
права людини інших вразливих переселенців – тих, хто постраждали від конфлікту,
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб без громадянства, осіб без документів та тих, кому
загрожує безгромадянство. Ключовими сильними сторонами програми R2P є юридична
допомога, моніторинг, захист інтересів, а також розбудова спроможності уряду та
громадянського суспільства. У R2P працює приблизно 150 співробітників по всій Україні.
R2P бере участь у проекті «Підвищення стійкості до ризику катастроф на сході України», який
реалізується Консорціумом під керівництвом ACTED за участі ініціатив IMPACT та Руху
Червоного Хреста (через Датський Червоний Хрест) та фінансується Урядом Сполученого
Королівства Великобританії та Північної Ірландії через Управління закордонних справ,
співдружності та розвитку (FCDO).
Цей проект буде спрямований на покращення розуміння, готовності та стійкості до ризику
катастроф на постраждалій від конфлікту східній Україні. Хоча гуманітарні заходи спрямовані
на полегшення гуманітарних труднощів, а програми розвитку - на досягнення структурних
змін, міжнародне співтовариство та органи влади не зосереджують свою увагу на загрозі
природних та промислових небезпек, що посилюються внаслідок конфлікту в Східній
конфліктній зоні (СКЗ) в Україні, що триває. З метою усунення цієї проблеми у 2019 році за
підтримки ЄС/Генерального директорату Європейської Комісії з питань цивільного захисту
та гуманітарної допомоги (ECHO) та Бюро USAID з надання гуманітарної допомоги
(USAID/BHA) Агентство з надання допомоги у технічному співробітництві та розвитку (ACTED)
заснувало 3P Консорціум разом зі своїми партнерами: Ініціативами IMPACT, Товариствами
Червоного Хреста Данії та України та організацією «Право на захист». Відповідно до
Сендайської рамкової програми, що застосовує концепцію управління, Консорціум прагне
зменшити ризик катастроф та вразливість за допомогою дій на національному рівні
(координація, вдосконалення політик/законодавства…), регіональному/районному (оцінка

ризиків, планування готовності та пом’якшення наслідків) та місцевому рівні/рівні громади
(підтримка служб екстреного реагування та готовність на рівні домогосподарств). За два
роки реалізації п’ятирічного плану робота, проведена 3P Консорціумом з міжнародними
суб’єктами, національними та місцевими органами влади, призвела до підвищення
обізнаності та покращення готовності до цих небезпек, однак ще потрібно вирішити багато
питань. Згідно з цим проектом 3P Консорціум пропонує реалізувати проект, що розширює
свій географічний діапазон на територію Азовського моря та вирішує питання
довгострокової стабілізації відповідно до загальних цілей CSSF.
Експерт буде безпосередньо підзвітний менеджеру проекту, а також він буде тісно
взаємодіяти з іншими співробітниками проекту, а також місцевими командами R2P у
регіонах.
Мета
Обговорення низки питань, що стосуються сектору водопостачання, санітарії та гігієни
(WASH), пов’язаних з цим можливих ризиків, з якими стикається населення НКУУТ, а також
ПУУТ в районах, близьких до лінії зіткнення.

Задачі
Проведення дискусій із залученням учасників як з НКУУТ, так і ПУУТ для обговорення
можливих ризиків, з якими стикається населення як на НКУУТ, так і на ПУУТ в районах,
близьких до лінії зіткнення;
Розроблення технічних рішень, спрямованих на покращення ситуації у секторі
водопостачання, санітарії та гігієни на Сході Україні.

Обсяг роботи

-

Експерт забезпечить участь 8-10 учасників (точна кількість учасників буде визначена
пізніше, залежно від вимог проєкту), які мають професійну підготовку з питань
водопостачання, санітарії та гігієни/навколишнього середовища, у 8 (восьми) робочих
дискусіях з метою обговорення низки питань, що стосуються сектору водопостачання,
санітарії та гігієни, включаючи численні ризики, спричинені/посилені конфліктом. Ці
зустрічі будуть проводитися у режимі онлайн та організовуватися за підтримки
співробітників R2P.

-

Експерт організує вісім робочих дискусій на тему «Водопостачання, санітарія та гігієна».

-

Експерт розробить структуру кожної робочої дискусії (тема, мета).

-

Експерт підготує звіт після кожної зустрічі в режимі онлайн.

-

Експерт забезпечить складання технічних рекомендацій, спрямованих на зменшення
ризику катастроф у секторі водопостачання, санітарії та гігієни, за результатами дискусій.

Кваліфікаційні вимоги



Ступінь магістра або еквівалент (ступінь «кандидат наук» розглядається як перевага,
«доктор наук» - як вагома перевага) в галузі екологічних досліджень;



Мінімум 10 років досвіду роботи в галузі екологічних досліджень/раціонального
природокористування;



Відмінні аналітичні навички, навички складання проектів та проведення презентації,
а також увага до деталей;



Участь у конференціях, форумах на цю тему розглядається як суттєва перевага;



Досвід у складанні звітів;



Наполегливо рекомендується зазначити додаткову освіту та сертифікати.

Для виконання цього завдання поїздки на НКУУТ не передбачаються.

Результати роботи:
1) План реалізації дискусійних сесій - 15 днів після підписання договору з експертом з
фасилітації;
2) Звіт про методологію та теми дискусій, що містить термінологію та червоні лінії, аналіз
основних ризиків та припущень - 30 днів після підписання договору з експертом з
фасилітації;
3) Звіт про набір учасників дискусій із переліком учасників та інформацією про їхні знання та
професійний досвід - через 30 днів після підписання договору з експертом з фасилітації;
4) Короткий зміст зустрічей (8) у контексті конкретних дискусій - 12 днів після кожної
дискусійної сесії;
5) Технічні рекомендації, спрямовані на зменшення ризику катастроф у секторі
водопостачання, санітарії та гігієни за результатами дискусійних сесій - через 30 днів після
проведення останньої дискусійної сесії, але не пізніше 15 лютого 2022 року, залежно від
того, що настає раніше.

Технічні пропозиції (максимум дві сторінки А4) (не більше 100 балів):
Загальна відповідь (не більше 20 балів)


Загальна якість та повнота пропозиції щодо технічного завдання та вимог щодо запиту на
надання конкурсної пропозиції;



Анкетні та біографічні дані заявника, дані про участь у проектах, характеристики тощо

Запропонована методологія та підхід (макс. 70 балів)


Розуміння заявником теми, мети, завдань, обсягу, очікуваних результатів дискусії;



Запропонована методологія дискусійних сесій



Запропонований план роботи та графік;



Результати представлені відповідно до ТЗ та виконані відповідно до встановлених термінів.

Технічний потенціал (макс. 30 балів)


Діапазон та глибина досвіду роботи з подібними проектами;



Дані про вищу освіту та трудовий стаж.

Критерії оцінки Технічної пропозиції:
1) Ясність, тобто положення пропозиції є послідовними та зрозумілими;
2) Повнота, тобто положення пропозиції є інформативними та цільними;
3) Рівень деталізації, тобто положення пропозиції враховують особливість теми і
кожен конкретний компонент теми охоплюється ретельним аналізом;
4) Відповідність вимогам, тобто положення пропозиції забезпечують розуміння того:
a) які потенційні правові/нормативні/стратегічні рішення можуть бути знайдені в
результаті запропонованої оцінки ризику;
b) як можна застосувати потенційні правові/нормативні/стратегічні рішення;
c) як потенційні правові/нормативні/стратегічні рішення пов'язані з висновками щодо
оцінки ризику, і такий зв’язок є очевидним та виправданим.

Лише ті технічні пропозиції, що набрали 60 балів і більше, будуть розглядатися як такі,
що пройшли кваліфікаційний відбір для оцінки фінансової пропозиції.

Фінансові пропозиції (максимально 100 балів):
Фінансові пропозиції також оцінюватимуться на основі їх чіткості, повноти, рівня деталізації та
придатності. Максимальна кількість балів набирається за найнижчою ціновою пропозицією серед
усіх заявок, що пройшли кваліфікаційний відбір з технічної точки зору. Інші фінансові пропозиції
отримають бали за такою формулою:

Фінансовий бал =

Найнижча ціна
Ціна, що оцінюється

x 100 (Макс. бал)

Загальний бал кожної заявки буде представляти зважену суму його технічних та фінансових балів,
як показано нижче:
Загальний бал = [70%] Технічний бал + [30%] Фінансовий бал

