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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на розробку програми та проведення серії тренінгів  

в рамках проєкту «Рука допомоги» 

 
 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

Проєкт «Рука допомоги» націлений на розвиток жіночого руху, який би працював у напрямку 

покращення психічного здоров’я жінок постраждалих від війни,  адаптації цих жінок до нових 

умов та сприяння їх включенню у життя громад  

Ми віримо, що в рамках проєкту ми зможемо надихнути жінок стати лідерками груп 

взаємопідтримки. Ми забезпечимо їх необхідними інструментами та знаннями для створення, 

ведення та розвитку цих груп, навчимо правилам допомоги та нюансам надання підтримки 

рівний-рівному.  

В свою чергу створена жінками мережа груп працюватиме над забезпеченням підтримкою 

найбільш вразливих, над координацією допомоги жінкам, над покращенням психологічного 

здоров’я в першу чергу жінок з свіжим горем втрати та над розвитком 

лідерських/організаторських якостей тих жінок, які вже вийшли з кризового стану. 

В рамках проєкту, ми плануємо провести серію з трьох дводенних тренінгів з принципу 

допомоги «рівний-рівному», правил формування груп взаємодопомоги та модерації їх 

зустрічей, а також трьох дводенних тренінгів з створення соціальних ініціатив, ефективної 

взаємодії з волонтерами, владою, іншими об’єднаннями для чого і будуть залучені тренери. 

 

Форма навчання: онлайн  

 

Час проведення: жовтень 2022 та лютий 2023 років 

 

Учасниці:  20 жінок, які виявили бажання стати лідерками груп взаємодопомоги та 20 жінок 

з числа учасниць створених груп. Всі жінки є членкинями родин діючих військовослужбовців 

або загиблих воїнів.  

 

ОБСЯГ РОБІТ  

 

Виконавець надає наступні послуги:  

 

1. Розробка/корегування (за потреби) двох навчальних програм з урахуванням специфіки 

цільової аудиторії за наступними тематиками: 

- принцип допомоги «рівний-рівному», правила формування груп взаємодопомоги та 

модерація їх зустрічей (далі Тема 1) 

- створення соціальних ініціатив, ефективна взаємодія з волонтерами, владою, 

іншими об’єднаннями (далі Тема 2) 

2. Розробка презентаційних матеріалів необхідних для проведення тренінгів;  

3. Розробка питань для оцінки рівня обізнаності учасників програми до та після 

проходження тренінгу; 

4. Проведення 3 дводенних онлайн тренінгів (по 16 год. кожен) у рамках розробленої 

програми за Темою 1  
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5. Проведення 3 дводенних онлайн тренінгів ((по 16 год. кожен) у рамках розробленої 

програми за Темою 2  

6. Складання детального звіту після тренінгу щодо динаміки групи, включаючи 

письмовий порівняльний аналіз (до/після навчання) на протязі 10 днів після проведення 

заходу 

 

ПРАВИЛА УЧАСТІ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ  

 

Для участі у тендері необхідно надіслати наступні документи: 

 

1. Резюме з зазначенням релевантного досвіду роботи та контактною інформацією 

2. Попередні програми 2 тренінгів 

3. Документи, які підтверджують кваліфікацію (дипломи, сертифікати, рекомендаційні 

листи) 

4. Цінова пропозиція 

5. Реєстраційні документи для ФОП (в т.ч. витяг платника податку), копія паспорту та 

ІПН для фізичних осіб 

 

Прийом тендерних пропозицій триває до 20 вересня 2022 року на електрону адресу 

info.familyato@gmail.com  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ   

 

ОЦІНКА ДОСВІДУ 

Освіта  Доктор/кандидат наук – 25 балів,  

Магістр/аспірант - 20 балів,  

Спеціаліст – 15 балів 

Професійний досвід  

 

1.Досвід роботи тренером/викладачем або 

психологом: 

10 років і більше - 20 балів  

Від 5 до 10 років  - 15 балів 

Від 3 до 5 років – 10 балів 

3 роки – 5 балів 

 

2. Наявний досвід роботи з станами ПТСР та/або 

гострим горем та/або досвід створення груп 

взаємопідтримки – 10 балів 

Досвід участі в групах взаємодопомоги в якості 

учасника/ психолога/ модератора – 5 балів 

 

3.Розуміння потреб ЦА та відповідність навчальної 

програми потребам ГО: 

Повністю відповідає- 10 балів 

Потребує незначного доопрацювання – 7 балів 

Потребує значних змін – 3 бали 

Досвід роботи з ЦА проєкту Більше 3 років – 5 балів, від 1 до 3 років – 3 бали 

ФІНАНСОВА ОЦІНКА 

Найнижча ціна 30 балів 

Інші фінансові пропозиції 30 балів (максимальна кількість за фінансову частину) 

Х (найнижча ціна із усіх запропонованих пропозицій 

заявників) / (запропонована ціна). 

 

Пропозиція, яка отримала сукупну більшу кількість балів після додавання оцінок технічної 

та фінансової пропозицій, буде розглядатися як найбільш прийнятна та рекомендована для 

укладення Контракту. 
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