
Ініціативний центр сприяння та розвитку громадського почину ЄДНАННЯ оголошує 

тендер на розробку методики проведення та фасилітацію стратегічної сесії 

"Cекторальний розвиток громадянського суспільства". 

Компанії, що висловили бажання взяти участь у тендері, повинні надати свої комерційні 

пропозиції до 18:00, 24 березня 2021 р. (дати закриття тендеру) на електронну адресу 

office@ednannia.ua (з поміткою у темі листа «тендер_страт_планування»). 

Срок надання послуг: травень 2021 року 

Довідки за тел. (044) 2010160 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ 

Очікуваний об’єм надаваних послуг включає: 

• підготовча робота з керівництвом проєкту “Ініціатива секторальної підтримки 

громадянського суспільства”, фіналізація бачення очікуваного результату (до 1 роб. 

дня); 

• розробка та узгодження методики проведення стратегічної сесії (заохочується 

використання визнаних світових методик або їх окремих елементів, як-то, “Пошук 

майбутнього”, “Appreciative Inquiry”, “Відкритий простір”, “Світове кафе” тощо поруч з 

авторськими напрацюваннями та класичними фасилітаційними техніками)(до 5 роб. 

днів); 

• проведення стратегічної сесії “Секторальний розвиток громадянського суспільства” 

(2-3 дні роботи в Київській області у травні 2021 року, учасники – до 60 осіб 

представників команди проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського 

суспільства України”, стратегічних і тематичних партнерів, грантерів і інших 

стейкголдерів з усіх регіонів України); 

• підготовка звіту за результатами проведення стратегічної сесії з врахуванням 

напрацювань групи (до 2 роб. днів); 

• презентація звіту ключовому персоналу “Ініціативи секторальної підтримки 

громадянського суспільства”, надання рекомендацій щодо використання висновків 

звіту в роботі та подальшому плануванні діяльності “Ініціативи” (1 роб. день). 

Гранична сума закупівель по цьому тендеру – 300 000 грн.  

Специфікації комерційних пропозицій учасників повинні бути еквівалентними 

вищенаведеним специфікаціям. Комерційні пропозиції можуть включати повний пакет 

послуг чи частини. 

Вартість послуг в комерційних пропозиціях вказується в гривнях. 

 

Разом із комерційною пропозицією необхідно подати: 

• резюме експерта чи експертів; 

• вказаний досвід надання таких чи аналогічних послуг; 

• вказані контакти щонайменше 2 не пов’язаних осіб, які можуть надати рекомендації 

постачальнику послуг. 

 

Комерційні пропозиції, які не відповідають цим вимогам, не будуть враховані ІСАР Єднання. 

mailto:office@ednannia.ua

