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Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Для Консультанта Менторської програми для Молодіжних хабів  

у Дніпропетровській області в рамках ініціативи “Молодіжні хаби – ключ до ефективного 

розвитку громад Харківської та Дніпропетровської областей” (далі: Консультант) 
 

Благодійна організація «Харківський благодійний фонд «Благо» 

Проект «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО)» за фінансової допомоги Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ GmbH)  
 

1. Вихідна ситуація 

Конфлікт у східній частині України змусив близько 2,5 мільйонів людей залишити конфліктні 

території. Одними із популярних пунктів призначення і транзиту стали Харківська і Дніпропетровська 

області. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та їх нерегульований приплив 

створюють серйозні проблеми для приймаючих громад. Органи публічної влади та громадські 

організації не в змозі задовольнити зростаючий попит на основні соціальні та адміністративні послуги. 

Здійснюваний за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та 

розвитку Німеччини, проект «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням 

кількості ВПО» є одним з трьох компонентів «Ініціатив інфраструктурної програми для України», що 

виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ GmbH). Шляхом зміцнення 

приймаючих громад, цей проект допомоги в рамках перехідного розвитку дозволяє стабілізувати та 

поліпшити становище населення в цих регіонах у такий спосіб, який є чутливим до конфліктів та 

стабільним. Проект спрямований на допомогу державним та неурядовим установам у їх зусиллях щодо 

задоволення зростаючого попиту на основні соціальні та адміністративні послуги.  

У своїй діяльності проект зосереджений на чотирьох ключових напрямках заходів з розвитку 

компетенцій: 

1) Стратегічне планування (розвиток громад та ініціатив для громад, особливо – молоді,  

інвестиційне планування, політика управління ВПО). 

2) Підвищення кваліфікації у наданні попито-орієнтованих послуг (житло, охорона здоров'я, 

адміністративна, соціальна та юридична сфери, а також сфери самозайнятості та інтеграції). 

3) Ефективне управління соціальною інфраструктурою. 

4) Планування за участі громадськості (участь мешканців громади та ВПО у процесі прийняття 

рішень, інформаційних кампаніях, розвитку комунікаційної політики). 

Проект об'єднує заходи швидкого впливу з плануванням та впровадженням середньо- та 

довгострокових заходів у вищезгаданих компонентах.  

Одним із інструментів, який може бути застосованим, щоб досягти зазначених цілей, є 

Менторська програма для молоді в Молодіжних хабах. В рамках цієї програми досвідчений практик з 

багаторічим стажем у сфері молодіжної політики буде ментором 5 Молодіжних хабів у 

Дніпропетровській області.  

Хаби знаходяться у містах: Дніпро, Павлоград, Кам’янське, Спаське, Кривий Ріг. 
 

Менторська программа реалізується в рамках ініціативи “Молодіжні хаби – ключ до ефективного 

розвитку громад Харківської та Дніпропетровської областей”, що впроваджується Благодійною 

організацією «Харківський благодійний фонд «Благо» за фінансової допомоги GIZ. 
 

2. Цілі Менторської програми щодо команд Молодіжних хабів: 

- удосконалення внутрішніх і зовнішніх процедур; 

- оптимізація організаційної структури; 

- створення адвокаційної та комунікаційної стратегії Молодіжних хабів; 

- створення партнерської мережі з метою підвищення ефективності їх функціонування;  

- розробка та реалізація спільних планів з представниками партнерської мережі; 

- розробка фандрайзингової політики хабів 

- формування навичок проектної діяльності через участь у міні-грантах;  

- посилення взаємодії органів місцевого самоврядування з метою покращення становища 

молоді та сторення умов для її всебічного й гармонійного розвитку, захисту їх прав та інтересів. 

Вищезазначене має привести до покращення спроможностей партнерських інституцій в 
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Дніпроветровській області для задоволення запитів на послуги, обумовлених (але не обмежених) 

зростанням кількості ВПО. 
 

3. Діяльність, що має виконуватись Консультантом 

Менторська Програма реалізується Консультантом (Ментором) в тісній координації і співпраці з 

Координатором проекту GIZ. Завдання Консультанта полягають у наступному: 

a) Вивчити форми і методи роботи Молодіжних хабів, внутрішні процеси в кожному хабі, а 

також їх зовнішнє середовище (стан взаємодії з місцевою владою, спонсорами, громадським сектором, 

молодіжної громадськістю тощо). Провести аналіз інституційної та фінансової спроможності кожного 

хабу. 

b) Розробити для кожного Молодіжного хабу короткостроковий «План дій» (на період до 1 року) 

та довгострокові рекомендації (на період до 3 років) щодо підвищення їх інституційної та фінансової 

спроможності. 

c) Презентувати рекомендації місцевій молоді та узгодити з керівництвом органів публічної 

влади відповідних адміністративно-територіальних одиниць «План дій» щодо вдосконалення діяльності 

Молодіжного хабу. 

d) Надавати Молодіжним хабам методичну та консультаційну допомогу в різних сферах їх 

діяльності. Забезпечити безпосереднє та дистанційне «менторство» в імплементації узгодженого 

«Плану дій».  

e) Здійснити супровід ініціативних груп Молодіжних хабів під час підготовки та реалізації міні-

грантів. 

f) Підготувати і презентувати Звіт про досягнуті результати Менторської програми для кожного 

Молодіжного хабу 
 

4. Тривалість договору: 
10 грудня 2018 р. – 20 квітня 2019 р. 
 

Усі робочі дні мають бути підтверджені табелями робочого часу, наданими Консультантом. 
 

4. Місце виконання завдання 
Дніпетровська область, Україна 
 

5. Звітність 

Консультант регулярно звітує про свою діяльність Координатору проекту GIZ та менеджеру 

Проекту.  

Перелік звітних документів включає в себе (але не обмежується ними): 

1. Результати SWOT-аналізу для кожного Молодіжного хабу. 

2. «План дій» (затверджений місцевою владою) для кожного Молодіжного хабу (у форматі 

Word). 

3. Довгострокові рекомендації щодо удосконалення інституційної та фінансової спроможності 

для кожного Молодіжного хабу. 

4. Звіт за результатам Менторської Програми з рекомендаціями керівництву проекту для 

подальшого використання. 
 

Вищезазначені документи мають надаватися Консультантом не пізніше, ніж через 5 днів після 

того, як відповідне завдання було виконане згідно із узгодженим Графіком робіт. 
 

6. Закупівля матеріалів та обладнання 

Не передбачено. 
 

7. Фінансові умови 

Відповідно до відпрацьованого часу Консультанту буде виплачуватись винагорода у визначені 

терміни.   

Графік оплати буде узгоджений з менеджером Проекту. 
 

Податки, збори або виплати Уряду України, Уряду Федеральної Республіки Німеччина та/або 

Уряду іншої країни мають бути сплачені Консультантом відповідно до отриманої суми. Всі виплати 

здійснюються виключно на підставі оригіналів рахунків-фактур та актів виконаних робіт, поданих не 

пізніше, ніж за 3 робочих дні до дати здійснення оплати. 
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