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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 нідерландське 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 пошуку експертів, експерток, тренерів та тренерок з безпеки для 

проєкту Нідерландського Гельсінського Комітету «Голос громади і вплив на реформи», який 

частково фінансує Європейський Союз1. 

 

Довідкова Інформація 
 
Незважаючи на покращення рейтингу свободи та спроби впровадження реформ в Україні з 2014 
року, зокрема прийняття Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 
(діяла до 2020 року), Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 
Національної стратегії у сфері прав людини, що буде діяти протягом 2021-2023 років, в умовах 
тривалої гібридної війни та розпочатої повномасштабної агресії, в країні залишаються 
невирішеними питання із попередженням та протидією насильству, а також переслідуванням 
активістів на підконтрольних уряду територіях. Війна змінила пріоритети і додала нових викликів. 
Однак поряд з загрозами, викликаними війною для усього населення країни та її активної частини, 
що взяла на себе гуманітарну допомогу та фіксування воєнних злочинів, залишаються й ті виклики, 
що були актуальні раніше - погрози громадським діячам, та діячкам що працюють над низкою 
чутливих для суспільства питань, включаючи проблеми гендерної рівності, вимоги прозорості і 
підзвітності влади, виклики в звʼязку із кліматичними змінами, необхідністю захисту природи. 
Одним з наслідків може бути пониження довіри до таких організацій та їх суспільної підтримки, 
підрив ефективності діяльності, зокрема такої, що спрямована на захист прав людини і притягнення 
органів влади до відповідальності за їх порушення. 
 
Проєкт “Голос громади і вплив на реформи” спрямовано на підвищення спроможності українських 
ОГС планувати та реалізовувати адвокаційні кампанії, ефективно комунікувати свої цілі та управляти 
організаціями. Очікується, що підвищення навичок у сфері менеджменту організацій допоможе 
якісному плануванню, реалізації власних адвокаційних кампаній. Шляхом використання цих 
інструментів проєкт сприятиме соціальним змінам та впливу на внутрішні політики і процеси. 
Проєкт найбільш безпосередньо націлений на ОГС, які працюють з гендерною рівністю, боротьбою 
з корупцією чи захистом довкілля у Україні. 
 
На даний момент в проєкті беруть участь 6 ОГС – перша хвиля, а також 21 ОГС – друга хвиля, 
представники та представниці яких пройшли або проходять спеціалізоване навчання і зараз 
реалізують або планують свої адвокаційні кампанії за підтримки проєкту. Всі ОГС представляють 
різні регіони України. 

                                                           
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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Окремим етапом є сприяння розширенню можливостей ОГС ефективно захищати себе на 
правовому та інформаційному рівні завдяки навчанню та інструктажу. 

Мета Заклику 
Мета цього заклику — зібрати команду з 2 кваліфікованих місцевих тренерів та тренерок в 

Україні, які спроможні спланувати та провести два триденних тренінги (по одному для 

організацій кожної хвилі) з правової та інформаційної безпеки у якості реагування на виклики 

війни в Україні. Тренери та тренерки можуть подавати заявку командою з 2-х осіб (та 

демонструвати здатність представити обидві теми) або окремо по одній особі (та демонструвати 

здатність представити обидві теми або лише одну тему). Переваг жодному з варіантів не 

передбачено. Тренінги будуть відбуватися онлайн. 

 

 

Обов’язки та Завдання 
Очікується, що тренери та тренерки (або команда): 

• Розроблять програму та проведуть два триденних тренінги з правової та 

інформаційної безпеки (в парі або кожен по своїй темі) для групи учасників та 

учасниць (до 12 осіб та до 21 особи), що представляють 6 та 21 ОГС, які беруть участь 

в проєкті. Орієнтовні дати проведення тренінгу жовтень 2022 року; 

• Будуть співпрацювати з командою національних експертів та експерток проєкту та 

координаторками від Нідерландського Гельсінкського Комітету щодо підготовки та 

проведення тренінгу; 

• Врахують результати Оцінки потреб у безпеці та Оцінку потреб ОГС після початку 

повномасштабного вторгнення, які проведені серед учасників та учасниць проєкту 

та українських ОГС; 

• Врахують актуальні виклики, з якими можуть зіткнутися активісти та активістки ОГС, 

що працюють в сфері гендерної рівності, протидії корупції та захисту довкілля в 

Україні; 

• Нададуть ОГС, що беруть участь в проєкті, 1-2 індивідуальні консультації щодо 

актуальних питань по забезпеченню безпеки роботи організації та її членів та 

членкинь;  

• Проконсультують координаторок від Нідерландського Гельсінкського Комітету 

щодо використання фондів на забезпечення безпеки.  

 

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

 

- Щонайменше 3 роки досвіду проведення тренінгів з правової та/або інформаційної 

безпеки для ОГС; 

- Щонайменше 1 рік досвіду проведення таких тренінгів онлайн; 

- Досвід роботи з ОГС, що працюють в сфері гендерної рівності, протидії корупції та захисту 

довкілля в Україні; 
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- Висока обізнаність з національним контекстом; 

- Вміння навчати створенню планів індивідуальної та колективної безпеки; 

- Навички проводити оцінку та самооцінку ризиків, у тому числі врахування ризику 

професійного вигорання; 

- Компетентність навчити безпечній поведінці в інтернеті, захисту власних електронних 

пристроїв та своїх онлайн заходів від стороннього втручання; 

- Вільно володіти українською мовою, знання англійської буде додатковою перевагою. 
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Конфіденційність 
Протягом виконання завдання і п’яти років після дати останньої оплати послуг тренер або 

тренерка повинені погодитися на дотримання конфіденційності всіх даних, документів та інших 

матеріалів (у будь- якому форматі), які будуть надані (письмово чи усно) щодо проєкту. 

 

Процес Подачі Заявок та Відбору 
НГК відбере 2 кваліфікованих місцевих тренерів та тренерок в Україні. З відібраними тренерами 
та тренерками буде підписано контракт. 

 

Зацікавлених кандидатів та кандидаток просимо надати таке: 
 

- форму заявки; 

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

- запропонований погодинний тариф оплати за прогнозоване робоче навантаження. 

 
Для заявок, наданих потенційною командою тренерів та тренерок, кожен/кожна член або 
членкиня команди повинен заповнити окрему особисту форму заявки і вказати у ній ім’я 
іншого/іншої запропонованого/запропонованої члена або членкині команди. Опис того, як члени 
та членкині команди співпрацюватимуть один/одна з одним/одною, а також запропонований 
розподіл завдань слід включити у форму заявки, що розміщена нижче. 

 

Пакет заявки слід подати англійською та українською мовою на електронну пошту 

hrd@nhc.nl не пізніше 20 вересня 2022 р. 
 

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

електронною поштою hrd@nhc.nl до 15 вересня 2022 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 та фіналісток. 

mailto:office@nhc.nl
mailto:office@nhc.nl
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Критерії відбору заявок 
 

 Критерії Максимальна 

оцінка 

1 Досвід проведення тренінгів з правовоїта/або інформаційної 

безпеки для ОГС 

40 

2 Досвід проведення тренінгів онлайн 10 

3 Досвід роботи з ОГС, що працюють в сфері гендерної рівності, 

протидії корупції та захисту довкілля в Україні 

20 

4 Висока обізнаність в національному контексті 10 

5 Знання української та англійської мов 10 

6 Економічно виправданий та реалістичний тариф за день роботи 10 

Всього: 100 

 
 
 


