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Нідерландський Гельсінський комітет (НГК) — це неприбуткова, неурядова організація, 

розташована у Гаазі. Місія НГК полягає у розбудові та забезпеченні правосуддя й дотримання 

міжнародних правозахисних договорів в рамках країн — членів ОБСЄ. НГК, створена у 1987 році, 

представляє голландське громадянське суспільство у Гельсінському процесі, слідуючи прикладу 

братських Гельсінських комітетів з усієї території Організації з безпеки і співробітництва в Європі 

(ОБСЄ). Своєю роботою ми робимо внесок у ширші міжнародні завдання, такі як Цілі сталого 

розвитку ООН. Нині ми визнані однією з ключових неурядових організацій, які сприяють діалогу 

та співпраці серед акторів у сферах верховенства права та прав людини. 

 

Цей документ визначає умови заклику до експертів для проєкту Нідерландського Гельсінського 

комітету «Розширення Кола Прихильників та Посилення Впливу на Трансформацію в 

Суспільстві», який частково фінансує Європейський Союз1.  

Довідкова Інформація 
Мета проєкту «Розширення Кола Прихильників та Посилення Впливу на Трансформацію в 

Суспільстві» – посилити спроможність організацій громадянського суспільства (ОГС) у 

комунікації, адвокації та краудфандингу, сприяти хорошому управлінню та операційній безпеці в 

Україні. Проєкт найбільш безпосередньо націлений на — і приносить безпосередню користь — 

ОГС, які працюють з правами жінок, боротьбою з корупцією чи захистом довкілля у Україні. 

Громадянські суспільства у всіх країнах, на які спрямований проєкт, довели свою критичну 

важливість для захисту демократичного прогресу та виправлення недоліків державного 

управління в минулому. Більше того, сприяння тому, щоб населення країн більше цінувало права 

людини, в тому числі робило фінансові внески у вигляді краудфандингу, — це життєво важлива, 

але рідко використовувана довгострокова стратегія для ОГС, які просувають права жінок, 

боротьбу з корупцією та захист довкілля. За допомогою цього проєкту дедалі сильніший вплив та 

важелі впливу суспільства в цілому будуть ще більш укріплені в усіх країнах, на які спрямований 

проєкт. Проєкт також шукатиме потенційні вікна можливостей для безпечної роботи ОГС із 

державою — як на національному, так і на місцевому рівні, передусім щодо питань прав жінок, 

боротьби з корупцією та захисту довкілля. З цією метою в кожній країні НГК проведе тренінги, 

надасть малі гранти й організує менторську підтримку, щоб допомогти обраній групі ОГС 

проводити кампанії й ефективно досягати ширшої аудиторії та політичних акторів Україні. 

Мета Заклику
Мета цього заклику — зібрати команду з 3 кваліфікованих місцевих експертів в Україні, щоб 

працювати з персоналом НГК, відповідальним за цей проєкт. Місцеві знання та експертиза 

критично необхідні для роботи з контекстуальними потребами ОГС, які отримуватимуть 

підтримку в рамках цього проєкту, а також для стратегічної адаптації діяльності у разі потреби у 

                                                           
1 Ця публікація створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За її зміст відповідає виключно 

Нідерландський Гельсінський комітет, і він не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу. 
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зв’язку з подіями на місцях. У цьому сенсі обрана команда експертів служитиме точкою фокусу 

для НГК у країнах, залучених до проєкту, і відіграватиме важливу роль в ефективній реалізації 

проєктної діяльності. 

Обов’язки та Завдання
Експерти (їх команда) нестимуть відповідальність за такі завдання у країні призначення: 

 розробка та проведення першого раунду тренінгів на теми комунікації, адвокації та 

хорошого управління;  

 надання зворотного зв’язку щодо подачі заявок потенційних учасників тренінгів та у 

відборі учасників для цих тренінгів; 

 відігравання (важливої) ролі у процесі надання субгрантів (на які матимуть право 

подаватися всі ОГС, що братимуть участь у тренінгах), у тому числі надання зворотного 

зв’язку щодо подачі заявок, участь в оцінці заявок та надання субгрантів; 

 тренування відібраних ОГС/отримувачів субгрантів, у тому числі шляхом можливого 

надання додаткової підготовки щодо розбудови громадянської бази, розвитку навичок 

краудфандингу чи хорошого управління; 

 підтримка моніторингу та оцінки проєктів, що отримали субгранти, в тому числі 

перевірка звітів від отримувачів субгрантів; 

 підтримка працівників проєкту НГК у написанні наративних звітів донору; 

 надання порад щодо місцевих ініціатив в рамках комунікації про проєкт (таких як 

сторінки та пости в соцмережах, інтерв’ю, історії успіху, прес-релізи тощо) і, де це 

актуально, проєктування таких ініціатив; 

 надання порад щодо проведення опитувань громадської думки про погляди на 

громадянське суспільство, реформи уряду та права людини в Україні. 

 

Необхідні Кваліфікації та Навички
Потенційні заявники повинні мати такі кваліфікації та навички й відповідати таким критеріям: 

- Щонайменше 5 років досвіду та експертизи з розробки та реалізації активностей в одній 

чи кількох із таких дисциплін: стратегії комунікації, адвокаційні кампанії, краудфандинг 

та/або хороше управління ОГС, зокрема у сфері прав жінок, захисту довкілля та/або 

боротьби з корупцією; 

- Досвід у проведенні тренінгів; 

- Знайомство та, бажано, досвід проведення тренінгів онлайн (через такі платформи як 

Zoom, MS Teams тощо) 

- Доведене знання та досвід щодо середовища ОГС в Україні; 

- Продемонстрований досвід підтримки процесів надання субгрантів — від підготовки 

прийому заявок до оцінки та відбору; 

- Продемонстрований досвід підтримки надання та реалізації невеликих грантів на теми 

комунікації, адвокації та/або краудфандингу в Україні шляхом надання менторства, 

фінансової й адміністративної підтримки та/або моніторингу й оцінки; 
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- Наявні контакти чи мережі з місцевими ОГС (бажано); 

- Вільне володіння українською мовою; 

- Щонайменше середній рівень володіння англійською; 

- Громадянство України. 

Конфіденційність
Протягом виконання завдання і п’яти років після дати останньої оплати послуг експерт повинен 

погодитися на дотримання конфіденційності всіх даних, документів чи інших матеріалів (у будь-

якому форматі), які будуть надані йому (письмово чи усно) щодо проєкту. 

Процес Подачі Заявок та Відбору
НГК відбере 3 кваліфікованих місцевих експертів в Україні. З відібраними експертами буде 

підписано контракт на період одного року з можливістю продовження, якщо це буде визнано 

доречним. 

Зацікавлених кандидатів просимо надати таке: 

- форму заявки; 

- CV (у тому числі огляд раніше проведених тренінгів та роль у них); 

- запропонований поденний тариф оплати за прогнозоване робоче навантаження на 

півставки на місяць. 

 

Окремі експерти мають право подавати заявку, але ми також вітаємо заявки від команд/груп 

експертів. Для заявок, наданих потенційною командою експертів, кожен член команди повинен 

заповнити окрему особисту форму заявки і вказати у ній імена інших запропонованих членів 

команди. Опис того, як члени команди співпрацюватимуть один з одним, а також 

запропонований розподіл завдань слід включити у форму заявки нижче. 

Пакет заявки слід подати англійською та українською мовою на електронну пошту 

hrd@nhc.nl не пізніше 03 січня 2021 р. 

Якщо у вас є питання щодо проєкту чи процедури подачі заявок, будь ласка, зв’яжіться з нами 

електронною поштою hrd@nhc.nl до 21 грудня 2020 р.  

Оцінюватися будуть лише повні заявки (що складаються з заповненої форми заявки, CV та 

пропозиції тарифу). Лише заявки, які отримають мінімальну оцінку в 70 балів на основі наведених 

нижче критеріїв, потраплять до списку фіналістів. 
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Критерії відбору заявок 

 Критерії Максимальна 

оцінка 

1  Досвід розробки та проведення тренінгів в одній чи кількох із 

таких дисциплін: комунікаційні стратегії, адвокаційні кампанії, 

краудфандинг та/або хороше управління ОГС, зокрема у сферах 

прав жінок, захисту довкілля та/або боротьби з корупцією 

30 

2 Знання середовища ОГС та ситуації з правами жінок, захистом 

довкілля та/або боротьбою з корупцією в Україні 

25 

3 Досвід розробки та адміністрації прийому заявок на малі гранти і 

підтримки їх реалізації в Україні 

25 

4 Знання української та англійської мов 15 

5 Економічно виправданий та реалістичний тариф за півмісяця 10 

     Всього:  100  

 

 

 

 


