
Конкурс на закупівлю послуги з проведення фасилітованої сесії для розробки 

стратегічного документа 

Назва організації, яка замовляє послугу: Громадська спілка “Мережа правового         

розвитку” 

Адреса: office@ldn.org.ua, 0214, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 17, оф. 4 

Вид послуги: 

● Фасилітація внутрішньої оцінки  

● Фасилітація/модерація заходу 

Опис послуги:  

Фасилітація триденної стратегічної сесії для членських організацій Громадської спілки         

«Мережа правового розвитку», яка проводитиметься в рамках грантового конкурсу з          

організаційного розвитку, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку         

(USAID) та відбуватиметься в межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського         

суспільства України» ICAP “Єднання”. 

Ми шукаємо експерта, який допоможе нам у розробці проєкту Стратегічного плану           

діяльності Громадської спілки «Мережа правового розвитку» до 2025 року (включно з           

комунікаційною, фандрейзинговою та операційними складовими), а також здійснить        

подальший експертний супровід з його доопрацювання.  

В результаті проведення стратегічної сесії ми очікуємо отримати продукт, який допоможе           

спланувати подальшу роботу нашої команди та визначити пріоритетні напрямки її          

діяльності. 

Формат надання послуги: 

Стратегічна сесія для членських організацій Громадської Спілки «Мережа правового         

розвитку» відбуватиметься протягом 3 днів у аудиторному форматі (офлайн). 

Мета проведення заходу: 

Визначення ключових цілей, завдань та напрямів діяльності організації, а також стратегії її            

подальшого розвитку на короткострокову та довгострокову перспективу.  

Розробка проєкту Стратегічного плану діяльності Громадської спілки «Мережа правового         

розвитку» до 2025 року (включно з комунікаційною та фандрейзинговою складовими). 

Впродовж трьох днів фасилітації ми плануємо вирішити наступні задачі: 

1. Переглянути місію, візію та цінності ГС “Мережа правового розвитку”. 

2. Скласти стратегічний план роботи на п'ять років.  

3. Спланувати роботу на 2021 рік (операційний план) з постановкою завдань та           

визначенням  індикаторів для їх досягнення. 

Вимоги до учасників (що для нас важливо): 

1. Надавачі послуги, які подають документи на тендер, мають бути обов'язково           

зареєстровані та верифіковані на  порталі www.cd-platform.org (!)  

2. Досвід роботи з фасилітації (модерації) та стратегування для громадських організацій не            

менше 5-ти  років 

3. Комунікаційні та презентаційні навички 

https://www.prostir.ua/wp-admin/%20office@ldn.org.ua
http://www.cd-platform.org/


4. Обізнаність із сучасними трендами в розвитку інститутів громадянського суспільства 

5. Практична орієнтація на результат команди 

6. Тривалість подальшого супроводу діяльності організації та консультування. 

 

Правила участі у конкурсі. 

Для участі у конкурсі зацікавлені особи мають подати наступні документи: 

1. Мотиваційний лист з обґрунтуванням своєї зацікавленості щодо участі в конкурсі. 

2. Резюме (СV) з описом попереднього досвіду роботи у сфері стратегування. 

3. Рекомендаційні листи, сертифікати, або інші документи, які підтверджують навички         

та досвід роботи з фасилітації (модерації).  

4. Пропозиції до проєкту Програми проведення триденної стратегічної сесії. 

5. Комерційну пропозицію, що включає загальну вартість послуг (у гривнях). 

Критерії відбору постачальника послуг 

Максимальна кількість балів за всіма критеріями – 100 балів. 

Критерій 1: «Мотивація щодо співпраці з Мережею правового розвитку» - максимум 25            

балів 

Критерій 2: «Досвід роботи з фасилітації (модерації) та стратегування для громадських           

організацій» - максимум 25 балів 

Критерій 3: «Пропозиції до проєкту Програми проведення триденної стратегічної сесії» -           

максимум 30 балів 

Критерій 4: «Вартість послуг»  -  максимум 20 балів 

Конкурсні пропозиції, які не відповідають вимогам технічного завдання, не         

розглядатимуться.  

Тематики 

● Стратегічне планування в ОГС  

● Фасилітація, модерація 

Строки подання та розгляду конкурсних заявок: 

Кінцевий строк подання  конкурсних заявок — до 18.00, 21 серпня 2020 року. 

Оголошення рішення про переможця конкурсу — до 28 серпня 2020 року. Про рішення             

будуть повідомлені усі конкурсанти, які надіслали конкурсні пропозиції відповідно до умов           

конкурсу.  

Контактна інформація: 

Зацікавлені особи запрошуються надсилати конкурсні заявки у сканованому вигляді         

(формат pdf) до 18.00 21 серпня 2020 року на електронну адресу: office@ldn.org.ua. У             

темі повідомлення просимо вказати: «Конкурс щодо проведення стратегічної сесії». 

Контактна особа: Олена Сінчук, менеджерка з організаційного розвитку,        

orgmanager@ldn.org.ua +380679693688. 

Посилання на Технічне завдання для фасилітатора стратегічної сесії з розробки          

стратегічного плану діяльності ГС «Мережа правового розвитку» до 2025 року:          

https://bit.ly/33xnJQx  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ktFKYYXaj7skSJAt41TyhpShCKKMCP-e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktFKYYXaj7skSJAt41TyhpShCKKMCP-e/view?usp=sharing
https://bit.ly/33xnJQx%C2%A0


Технічне завдання 

для фасилітатора стратегічної сесії з розробки стратегічного плану діяльності  

ГС  «Мережа правового розвитку» до 2025 року 

 

 I. Введення. Загальний опис. 

 

Громадська спілка «Мережа правового розвитку» (тут і далі — Організація) за роки своєї             

діяльності досягла того рівня інституційного розвитку, який дозволяє ефективно діяти в           

регіонах та сприяти розширенню правових можливостей людей і громад, а також суттєво            

впливати на розвиток сфери доступу до цивільного правосуддя на національному рівні.  

 

Разом з тим, будь-який інституційний розвиток організації та визначення подальших кроків у            

її діяльності вимагає чіткого бачення майбутнього, узгоджених пріоритетних напрямів,         

обговорення шляхів подальшого розвитку та розробки покрокового плану дій. 

 

Саме тому, розроблення та впровадження стратегії з метою подальшого планування          

діяльності Організації відіграє ключову роль для вироблення узгодженої політики та          

можливого інструментарію просування кращих креативних ідей, втіленого у конкретний         

продукт, або креативної організаційної поведінки, яка спрямована на досягнення конкретної          

конкурентної мети. Стратегічною метою креативного оновлення організації є стала динаміка          

для її зростання та подальшого розвитку, яка може проявлятися як кількісно, так і якісно,              

характеризуючись стійкими тенденціями для зростання та посилення іміджевих позицій. 

 

Враховуючи наведені чинники, проведення фасилітованої стратегічної сесії, під час якої          

планується розробка стратегічного плану діяльності Організації на наступні 5 років, який, в            

свою чергу, визначить її роль і місце в системі доступу до цивільного правосуддя в умовах               

реформи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування      

(децентралізації) та впливу пандемії COVID-19, дозволить знайти інноваційну цінність         

продуктів, зміцнить організацію зсередини та сприятиме її інституційному розвитку в          

подальшому. 

 

З огляду на це, Організація у рамках грантової програми ICAP «Єднання» «Ініціатива            

секторальної підтримки громадянського суспільства», за підтримки USAID, планує замовити         

послуги фасилітатора на проведення стратегічної сесії для розробки Стратегії її діяльності до            

2025 року, включно з комунікаційною та фандрейзинговою складовими. 

 

До відома: Стратегічний план діяльності ГС “Мережа правового розвитку” міститься за           

посиланням: https://bit.ly/3i8ug8c. Перелік усіх наявних документів Організації міститься на її          

офіційній сторінці за посиланням: https://ldn.org.ua/documents  

 

ІІ. Завдання та обсяг необхідних послуг фасилітатора. 

● Провести попередні консультації та ознайомитись з основними напрямами в роботі          

Організації мінімум за два тижні до проведення стратегічної сесії (розглянути її           

статутні документи, політики, практики, визначити ресурсні можливості, тощо). 

● Фіналізувати попередній проєкт Програми проведення стратегічної сесії (розробка        

плану з визначенням пріоритетних тематичних напрямів).  

● Модерувати процес ведення стратегічного планування та широку дискусію всіх         

учасників стратегічної сесії (визначення стратегічних та оперативних цілей, аналіз         

спроможності та реалістичності запланованого заходу, визначення нових напрямів        

діяльності, цільових аудиторій та методів досягнення цілей). 

● Забезпечити ведення протоколу стратегічної сесії та складання звіту з узагальненими          

результатами її роботи та обов'язковими рекомендаціями.  

● Забезпечити консультаційний та експертний супровід команди Мережі правового        

розвитку протягом проведення стратегічної сесії та впродовж 30 днів після. 

● Фіналізація за результатами стратегічної сесії проєкту Стратегічного плану діяльності         

Громадської спілки «Мережа правового розвитку» до 2025 року (включно з          

комунікаційною, фандрейзинговою та операційними складовими). 

 

 

 

https://bit.ly/3i8ug8c
https://ldn.org.ua/documents


IІІ. Досвід та кваліфікаційні вимоги 

 

Освіта:  

 

● Вища освіта (докторантура, магістр або спеціаліст) з соціальних наук, менеджменту,          

комунікацій, права або в  інших відповідних сферах. 

 

Досвід:  

 

● Досвід роботи з фасилітації (модерації) та стратегування для громадських організацій          

не менше 5-ти  років 

 

Мови:  

 

Знання української мови з відмінними навичками письма.  

 

ІV. Документи, що підлягають обов'язковому включенню під час подання         

пропозицій  

● Мотиваційний лист з обґрунтуванням своєї зацікавленості щодо участі в конкурсі. 

● Резюме (СV) з описом попереднього досвіду роботи у сфері стратегування. 

● Рекомендаційні листи, сертифікати, або інші документи, які підтверджують навички         

та досвід роботи з фасилітації (модерації).  

● Пропозиції до проєкту Програми проведення триденної стратегічної сесії. 

● Комерційну пропозицію, що включає загальну вартість послуг (у гривнях). 

V. Тривалість надання послуг 

Фаза  Тривалість Заплановані 

дати 

Заходи  

І фаза За згодою сторін За згодою сторін Фіналізація попереднього проєкт   

Програми проведення стратегічної   

сесії 

ІІ фаза  3 дні Вересень Стратегічна сесія 

ІІІ 

фаза 

За згодою сторін За згодою сторін Фіналізація за результатами   

стратегічної сесії проєкту   

Стратегічного плану діяльності   

Громадської спілки «Мережа   

правового розвитку» до 2025 року     

(включно з комунікаційною,   

фандрейзинговою та операційними   

складовими)  

 

VI. Порядок оплати за надані послуги 

25% - після реалізації заходів І фази 

50% - після реалізації заходів ІІ фази 

25% - після реалізації заходів ІІІ фази 

 

Пакет документів слід надсилати на електронну пошту: office@ldn.org.ua до 18.00, 21           

серпня 2020 року з темою «Конкурс щодо проведення стратегічної сесії» 

У випадку виникнення питань просимо звертатися за номером телефону: 044 227 97 73 або             

електронною поштою: office@ldn.org.ua 

 

mailto:office@ldn.org.ua

