
Тендер на проведення оцінки організаційної спроможності мережі  

громадських організацій з питань зміни клімату 

Технічне завдання 

Робоча група неурядових екологічних організацій з питань зміни клімату (далі РГ НУО ПЗК) 

– це мережа, до якої входить 21 неурядова організація з різних регіонів України, що діє з 

2001 року. Організації-члени  РГ НУО ПЗК співрацюють з метою реалізації права громадян 

на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни 

клімату. 

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) в рамках проекту «Climate Forum East II» 

оголошує тендер на проведення оцінки організаційної спроможності РГ НУО ПЗК. 

До участі у тендері запрошуються організації та самостійні експерти, які мають досвід 

консультування НУО в питаннях організаційного розвитку та стратегічного планування. 

Передбачається, що оцінка включатиме наступну діяльність: 

1) оцінка організаційної спроможності РГ НУО ПЗК: 

 ознайомлення з правовими, організаційними, технічними та іншими особливостями 

роботи Мережі; 

 фасилітація процесу SWOT-аналізу РГ НУО ПЗК під час дводенної зустрічі її членів 

(жовтень, 2015 р.) та на завершальній стадії реалізації проекту (грудень, 2016 р.) з 

акцентом на питання лідерства, мобілізації ресурсів та внутрішньої комунікації; 

 проведення сесій із стратегічного планування роботи РГ НУО ПЗК; 

 документування результатів та надання рекомендацій щодо зміцнення РГ НУО ПЗК, 

акцентуючи увагу на підвищенні потенціалу у трьох ключових областях: лідерство, 

мобілізація ресурсів і комунікація; 

 підготовка звіту за результатами проведення оцінки РГ НУО ПЗК (українською та 

англійською мовами); 

2) оцінка організаційної спроможності 6 (шести) громадських організацій-

членів РГ НУО ПЗК 

 ознайомлення з правовими, організаційними, технічними та іншими особливостями 

роботи громадських організацій-членів РГ НУО ПЗК; 

 проведення оцінки організаційного потенціалу для 3 (трьох) громадських 

організацій-членів РГ НУО ПЗК; 

 ознайомлення з результатами попередньо проведеної оцінки організаційного 

потенціалу для 3 (трьох) громадських організацій-членів РГ НУО ПЗК; 

 проведення сесій із організаційного розвитку та стратегічного планування роботи 

для громадських організацій-членів РГ НУО ПЗК для кожної з 6 громадських 

організацій; 

 документування результатів та надання індивідуальних рекомендацій щодо 

зміцнення кожної з 6 громадських організацій, акцентуючи увагу на підвищенні 

потенціалу у трьох ключових областях: лідерство, мобілізація ресурсів і 

комунікація; 

 підготовка звіту за результатами проведення оцінки (українською та англійською 

мовами). 

 

Термін проведення оцінки: жовтень-листопад 2015 р., грудень 2016 року (оцінювання 

результатів). 

Всі матеріали даної оцінки належать НЕЦУ і членам РГ НУО ПЗК. Експерт не має права, без 

попереднього дозволу від замовників у письмовій формі, надавати інформацію щодо 

результатів оцінки третім сторонам або користатися результатами оцінки для приватних 

цілей. 



Побажання щодо кваліфікації кандидата (-ів) в експерти: 

 досвід консультування НУО в питаннях організаційного розвитку та стратегічного 

планування не менше 3 років (в т.ч. управління, планування, реалізація, оцінка, 

технічна експертиза в питаннях), підготовці методик оцінки, досвід в проведенні 

оцінювання програм розвитку, налагодженні міжкультурного діалогу; 

 досвід успішної співпраці з донорськими організаціями, роботи з державними 

органами влади, місцевого самоврядування, розбудови мереж партнерських НУО та 

відносин між НУО і органами влади не менше 3 років; 

 відмінні навички фасилітатора; 

 відмінні розмовні та письмові навички володіння українською та англійської мовами;  

 відмінні аналітичні, письмові та презентаційні навички. 

 

Для участі в тендері зацікавлені організації та самостійні експерти мають 

представити наступне: 

1. Лист зацікавленості, який повинен містити найменування організації або ПІБ 

самостійного експерт, адресу, контактну інформацію (телефон, адреса електронної пошти, 

адреса веб-сторінки), ПІБ експерта (-ів), який проводитиме оцінку, повне найменування 

організації  

2. План дій щодо проведення оцінки організаційної спроможності Мережі та організацій-

членів Мережі, опис методики проведення оцінки 

3. Розрахунок вартості послуг (включно з вартістю проїзду і проживання експерта) 

4. Технічна записка, яка повинна містити інформацію про досвід у проведенні оцінювання 

організаційного потенціалу НУО, консультування з організаційного розвитку та 

стратегічного планування 

5. Копії реєстраційних документів. 

Усі документи мають бути надіслані на e-mail адресу:an@necu.org.ua. Термін подачі 

пропозицій до 27 вересня  2015 року (23.59 за київським часом). Заявки, подані після 

вищевказаного терміну, не будуть представлені на розгляд тендерної комісії. 

Протягом 28-30 вересня 2015 року кандидати, які пройдуть попередній відбір, будуть 

запрошені для проведення презентації своїх планів дій в офіс НЕЦУ або на скайп-

конференцію.  

Всі організації та самостійні експерти, які представили свої пропозиції в межах 

зазначеного терміну, будуть поінформовані про прийняте рішення до 2 жовтня 2015 року. 


