
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на закупівлю послуг психологів (надалі-послуг)  

з метою реалізації програми SHE’s GREAT!  (надалі-проект) 

1. Опис запиту на послуги викладений в Таблиці 1. 

2. Період надання послуг: вересень 2022 - лютий 2023. 

3. Технічні вимоги до послуг викладені в таблиці 2. 

4. Вартість послуг має бути зазначена в гривнях, зафіксована на весь період надання послуг 

та включати всі затрати надавача послуг. 

 

Таблиця 1. Опис послуг. 

Опис 

проекту 

проект SHE’S GREAT! реалізується громадською організацією «Українська 

академія лідерства» (надалі - ГО «УАЛ) спільно з IREX, одним із завдань 

проекту є сприяння розвитку навичок молоді, здібностей та можливостей 

для зменшення вразливості, розуміння та знання, що таке гендер, які  

відносини призводять до нерівності та гендерно зумовленого насильства 

(ГЗН) чи дискримінації.  

 

Ціль 

проекту 

надання молоді навичок, здібностей та можливостей для зменшення 

вразливості, надання інноваційних рішень для громади, створення безпечної 

та стійкої спільноти підлітків та членів їхніх сімей, здатних робити внесок у 

розвиток українського суспільства як під час війни, так і після її завершення. 

 

Загальна 

тривалість 

(період 

надання 

послуг) 

 вересень 2022 - лютий 2023 

Етапи  

(онлайн)  

 

- Віртуальні клуби (15 клубів х 15 осіб) 

- Лідерський форум 

- Створення та реалізація проектів командами клубів у своїх громадах 

- Фінальна подія - презентація результатів. 

Географія 

проtкту 

(місце 

надання 

послуг) 

Львівська, Тернопільська, Рівненська, Вінницька, Житомирська, 

Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Київська та Одеська області 

 

  

Цільова 

аудиторія 

  школярі віком вік - 13-17 років  

 

 

 Умови 

залучення 

психологів 

 2 онлайн зустрічі по 1 години в 15 клубах, орієнтовний час залучення: 

жовтень - грудень 2022 р. 

 Загальна 

кількість 

годин 

роботи 

психологів 

Не менше 30 годин 

 

 

 

 

Кількість 

спеціалістів   

 

 не менше 3-х осіб 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2. Технічні вимоги 

Кваліфіка

ційні 

вимоги 

 

-  вища освіта з психології, соціальної роботи, педагогіки; 

спеціалізована освіта в практиці психологічної допомоги - 

обов'язково; 

- досвід роботи з підлітками /вразливими категоріями (ті що зазнали 

насилля та дискримінації);  

- дотриманням чітких часових рамок в дистанційному форматі; 

- досвід підготовки та проведення тренінгів, в тому числі в онлайн 

форматі; 

- неперервний досвід роботи з молоддю впродовж 3 років; 

- досвід підготовки тренерів та надання супервізійної підтримки. 

Перевага надається організаціям, які мають: 

- успішний досвід впровадження соціальних проектів; 

- апробовані та успішно впроваджені методичні розробки у сфері 

психологічного здоров’я; 

- досвід співпраці з міжнародними організаціями. 

 

Задачі 

психологів 

в рамках 

проекту 

 

-  розробка методології навчальних зустрічей; 

- розробка методологічних матеріалів: технологічних  карт занять, 

презентацій, форми зворотнього зв'язку (на зустрічах завжди  присутні 

фасилітатори); 

- проведення 2 вебінарів для кожної групи, з ціллю сприяння 

психоедукації учасників проекту; 

- сприяння зниженню рівня вразливості учасників клубу, створення 

безпечного простору для спілкування в клубі  (нормалізація групової 

динаміки, взаємоповага та довіра); 

- фідбек сесія і рекомендації для фасилітаторів щодо подальшої роботи 

з групою. 

Перелік 

необхідних  

документі

в для 

участі у 

закупівлі 

послуг 

 

 

- драфт програми - до 2 сторінок А-4;  

- резюме психологів з описом попереднього досвіду у подібних 

проектах та контактну інформацію осіб, які можуть надати 

характеристику чи рекомендації;  

- документи, що підтверджують професійну діяльність (дипломи 

сертифікати); 

- установчі документи організації чи ФОП; 

- фінансова пропозиція.  

Психологи, яких буде обрано для реалізації програми, мають пройти 

онлайн-тренінг з PSEA (prevention of sexual exploitation and abuse), який буде 

організований Замовником (ГО «УАЛ)», або надати сертифікат про 

проходження PSEA тренінгу, якщо психологи вже його мають. 

 

 Документи, що є підтвердженням необхідних характеристик предмету закупівлі 

(передбачені в таблиці 2), повинні бути надані учасником в електронному вигляді у 

форматі * PDF (скановані або оцифровані), містити розбірливі зображення та повинні 

мати підпис уповноваженої особи з печаткою (в разі наявності). 

  Якщо у вас виникли додаткові питання до технічного завдання, можете звертатися до 

проектного координатора: +380673525395 - Ірина Цуркан 

 

 


