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Конкурс проектних заявок для 

моніторингу наслідкам COVID-19 у 

закритих установах: ЛОТ 21   

Психіатричні лікарні в Україні2 
Загальна інформація 
Нідерландська Гельсінська спілка (НГС) розпочинає регіональну «Програму солідарності з COVID-19 на 

2020-2022 роки» за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з міжнародними 

організаціями «Людина в біді» та AFEW Інтернешнл. НГC співпрацює з федеральним проектом 

Глобальної психіатричної ініціативи (FGIP) «Права людини в галузі психічного здоров'я» з метою 

реалізації заходів програми. Програма має на меті підтримати організації громадянського суспільства 

(ОГС) у реагуванні на нагальні та довгострокові наслідки пандемії COVID-19 у країнах Східного 

партнерства. Програма є частиною ширшого кола заходів, які реалізуються консорціумом на чолі з 

організацію «Людина в біді». Загальна мета полягає у посиленні спроможності ОГС ефективно реагувати 

на короткострокові та середньострокові виклики, що виникають внаслідок пандемії Covid-19, та впливати 

на довгострокові політичні реформи, спрямовані на надання підтримки вразливим групам та тим, хто 

особливо серйозно постраждав від пандемії. 

Особи, які проживають у закритих установах (в'язницях, інших установах системи кримінального 

судочинства, та місцях позбавлення волі для осіб з проблемами психічного здоров'я), належать до 

вразливих груп, охоплених цією програмою. Для таких груп були опубліковано спеціальні міжнародні 

вказівки щодо профілактики та лікування Covid-19. Діяльність ОГС є важливою для моніторингу та 

звітування про те, чи потрапляють ці вказівки у національні нормативні документи та яким чином вони 

реалізуються. Також, ймовірно, в рамках проекту виникне потреба у наданні консультацій зацікавленим 

сторонам та органам влади щодо проблем, з якими вони стикаються у профілактиці та лікуванні Covid-19.  

У цьому конкурсі очікуються проекті заявки на отримання грантів для вирішення зазначених проблем у 

період 2020-2021 рр.   

                                                                 

1 ЛОТ 1 конкурсу, опублікований 29 вересня 2020 р., був регіональним і мав не меті здійснення 
моніторингу як місць позбавлення волі, так і психіатричних лікарень. В результаті конкурсного відбору, 
було здійснено лише моніторинг місць позбавлення волі в Україні, що і зумовило потребу в оголошенні 
другого лоту. 
2 “Цей документ підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цього документа є 
виключною відповідальністю Нідерландської Гельсінської спілки і ні за яких обставин не може вважатися 
таким, що відображає позицію Європейського Союзу».” 

https://www.nhc.nl/standing-together-call-for-proposals-for-eu-covid-19-solidarity-programme-for-eastern-partnership/
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Цілі конкурсу 

Нідерландська Гельсінська спілка та Глобальна психіатрична ініціатива готові надати гранти ОГС для 

моніторингу впливу заходів профілактики та лікування COVID-19 на умови перебування людей у 

психіатричних лікарнях України. Це передбачає повний спектр відповідних питань, включаючи 

(припинення) надання медичної допомоги, (відсутність) контактування з родичами або близькими 

людьми, включеність у програму вакцинації від Covid-19 в країні та дотримання інших основних прав 

людини. Окрім моніторингу та звітування, метою також буде надання консультацій та допомоги 

зацікавленим сторонам, у тому числі особам, які перебувають у закритих лікарнях, персоналу, родичам, 

юристам, щодо проблем, з якими вони стикаються у профілактиці та лікуванні COVID-19.  

Організації (або консорціуми організацій), які вже мають доступ до закладів психічного здоров'я 

відповідно до Національного превентивного механізму (НПМ) України або які за іншими угодами з 

державними органами мають доступ до цих установ, запрошуються подавати конкурсні пропозиції. 

Кандидати, які не мають офіційних відносин з державними органами, які забезпечують доступ до закритих 

установ, повинні довести, що вони мають досвід отримання достовірної інформації на основі моніторингу 

та надати детальне пояснення, яким чином така інформація збиратиметься. 

Метою конкурсної пропозиції має бути сприяння приверненню особливої уваги до проблем, пов'язаних з 

COVID-19, у психіатричних лікарнях додатково до поточної роботи, пов’язаної із забезпеченням умов у 

психіатричних лікарнях.  

Відібрані організації отримають документацію по міжнародних стандартах стосовно COVID-19 у закладах 

психічного здоров'я, а також зможуть отримати консультації з питань методології та поради від експертів 

програми щодо моніторингу надання медичної допомоги у психіатричних лікарнях.  
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Критерії відбору 
Цей конкурс відкритий для проектних заявок від неприбуткових організацій громадянського суспільства, 

або консорціумів неприбуткових організацій громадянського суспільства, зі статусом юридичної особи, 

зареєстрованої в Україні. У разі подання пропозиції від консорціуму, основний заявник несе 

відповідальність за загальне виконання робіт.  

Усі організації повинні мати офіційно оформлені відносини з відповідними державними органами, які 

забезпечують доступ до психіатричних лікарень, і заявник має надати підтвердження наявності досвіду 

роботи з цими установами.  

Заявки мають містити підтвердження наступного:  

- наявність реєстрації юридичної особи з неприбутковим статусом за українським законодавством  

- не менше чотирьох років досвіду роботи в сфері дотичної до запропонованого проекту  

- досвід роботи з відповідними бюджетами  

У цьому конкурсі заявки не прийматимуться від організацій сфери державного управління, державних 

установ, місцевих чи регіональних органів владі, політичних партій чи організацій, пов’язаних з 

політичними партіями. 

Організації громадянського суспільства, як подавали заявки на ЛОТ 1 в рамках цього проекту  (для 

моніторингу впливу заходів профілактики та лікування COVID-19 на умови перебування людей, які 

перебувають у психіатричних закладах), мають право подати заявку.  

Розмір гранту та строки реалізації   
Нідерландська Гельсінська спілка та Глобальна психіатрична ініціатива готові надати грант ОГС у розмірі 

до 6000 євро. Профінансовано буде одну пропозицію, залежно від якості заявок та відповідної ситуації в 

країні.  

Термін реалізації проектних пропозицій має становити від 9 до 12 місяців.   

Нідерландська Гельсінська спілка та Глобальна психіатрична ініціатива залишають за собою право 

пропонувати заявникам внесення змін або об’єднання заявок.   

Неприйнятні витрати  
Неприйнятні витрати 
Бюджет має відповідати діяльності, описаній у формі заяви. У рамках цього конкурсу такі заходи та витрати 
є неприйнятними:  
 

- Інфраструктурні проекти (будівництво доріг, мостів, будівель тощо) 
- Купівля землі чи майна 
- Політична чи релігійна діяльність 
- Екологічно шкідливі проекти 

https://www.nhc.nl/standing-together-call-for-proposals-for-eu-covid-19-solidarity-programme-for-eastern-partnership/
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- ретроспективна діяльність (витрати, пов'язані з діяльністю, здійсненою до підписання угоди про 
надання гранту) 
 

Прийнятні витрати включають витрати, необхідні для придбання необхідного обладнання, такого як 

засоби індивідуального захисту, вакцини та інформаційно-комунікаційне обладнання. 

Процедура подання конкурсних заявок  
Кандидати повинні подати наступне: 

- Додаток 1 - Форма заявки 

- Додаток 2 - Бюджет 

- Свідоцтво про реєстрацію організації (оригінал та переклад англійською мовою) 

- Статут організації (за можливості англійською мовою) 

- Підтвердження досвіду роботи в подібних проектах 

- Резюме учасників команди проекту 

- Якщо пропозиція подається консорціумом: опис процесу співпраці та розподіл завдань між 

окремими учасниками у формі заявки (додаток 1).  

Заявки можна подавати українською або англійською мовами. Усі подані заявки повинні бути підписані 

керівником організації-заявника, відскановані та надіслані в електронному вигляді. 

Пакет документів заявки слід надіслати за адресою: Covid19SP@nhc.nl 

Кінцевий термін подання повних заявок - 19 груд, 2021 р. Неповні або несвоєчасна надіслані заявки не 

розглядатимуться.  

Додаткова інформація 
Ви також можете надсилати свої запитання щодо конкурсних заявок до 03 груд,  2021 року на електронну 

пошту: Covid19SP@nhc.nl 

Відповіді на запитання будуть надані протягом 5 робочих днів. 

Процес відбору заявок 
Надіслані конкурсні заявки, які наберуть 70 балів або вище відповідно до наведених нижче критеріїв 

відбору, оцінюватимуться за такими критеріями: 

 Критерії відбору пропозицій  Максимальний 

бал 

1 Економічно ефективний та реалістичний бюджет  15 

2 Підтверджений досвід роботи в сфері моніторингу та звітування   30 

3 Аналіз ризиків та заходи щодо їх мінімізації 10 

mailto:Covid19SP@nhc.nl
mailto:Covid19SP@nhc.nl
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4 Здатність забезпечити подальшу діяльність в окремих випадках  20 

5 Наявність місцевих/ регіональних моніторів 25 

     Всього:  100  

 

Заявники отримають зворотній зв'язок щодо своїх проектних х заявок не пізніше 14 січня 2022 року 

електронною поштою. 

Будь-які питання чи відгуки щодо процесу відбору конкурсних заявок можна надіслати до офісу НГС за 

адресою: Riviervismarkt 5, 2513 AM, The Hague, the Netherlands або електронною поштою: 

Covid19SP@nhc.nl  

 

mailto:Covid19SP@nhc.nl

