
 
 
 

 
 
 
 

Дата: 1 серпня 2013      
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВАКАСІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
пос.  ICPN UKR/2013/93 

                                                                                                                                                                                                             
Назва проекту: Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства в Україні 
Назва  посади:  Координатор  платформи  стратегічного  судового  захисту  та  комунікації  для  проекту 
«Підтримка стратегічного судового захисту в Україні» 
Країна перебування / місце дислокації: Україна / Київ 
  
Початок роботи:              1 вересня 2013р. 
Термін перебування на посаді / кінцевий термін завдання:   30 серпня 2014р. 
 
Подача заявок через форму: http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=39353  не пізніше 15 серпня 
2013. Заявки, надіслані із запізненням, не приймаються. 
 
Додаткова інформація та запити за адресою: procurement@undp.org.ua  
 
 
 



  

 
 
 

 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА 
 
Назва проекту: Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства в Україні 
Назва  посади:  Координатор  платформи  стратегічного  судового  захисту  та  комунікації  для  проекту 
«Підтримка стратегічного судового захисту в Україні» 
Країна перебування / місце дислокації: Україна / Київ 
Очікувані  відрядження  (за  потреби):  в  межах  України  (за  умови  попереднього  узгодження  та 
затвердження ПРООН) 
Початок роботи:              1 вересня 2013р. 
Термін перебування на посаді / кінцевий термін завдання:   30 серпня 2014р. 
 
Форма оплати: Оплата на основі виконаних та затверджених результатів 
 
Адміністративні процедури: Для роботи Експерта зі стратегічного судового захисту та комунікації (далі 
Експерта)  робоче  місце  буде  надане  в  приміщенні  Української  Гельсінської  спілки  з  прав  людини, 
включаючи  комп’ютер,  телефон,  принтер  та  інші  необхідні  для  роботи  інструменти  та  обладнання. 
Експерт працюватиме під безпосереднім Керівництвом Виконавчого директора Української Гельсінської 
спілки з прав людини (УГСПЛ), у співпраці з колективом УГСПЛ та Центром інформації про права людини.  
З метою узгодження ключових моментів співпраці з ПРООН, Експерт проекту «Підтримка стратегічного 
судового захисту в Україні»  інформуватиме на постійній основі про хід виконання проекту Менеджера 
Проекту ПРООН «Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства». 
 
Метод відбору: Розгляд запропонованих документів із підтверджуючим інтерв’ю 
 
1. ОПИС СИТУАЦІЇ 
Новий  Проект  «Демократизація,  права  людини  і  розвиток  громадянського  суспільства  в  Україні» 
впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних 
справ Данії  протягом 20132016 рр. Загальною метою Проекту є посилення громадянського суспільства 
та сприяння у просуванні прав людини, демократичних цінностей та надання правової допомоги. 
 
В рамках цієї  ініціативи  було розпочато  проект  «Підтримка  стратегічного  судового  захисту в Україні», 
який виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини та зосереджується на: 

 Розбудові інклюзивної загальнонаціональної Платформи стратегічного судового захисту (ПССЗ), 
яка сприятиме обміну знаннями між організаціями, фундаціями і громадськими активістами, які 
залучені до питань  стратегічного судового  захисту,  і дозволятиме використовувати  їх  ресурси 
більш ефективно;  

 Просуванні  обізнаності  з  концепцією  стратегічного  судового  захисту  в  Україні  і  з 
запропонованими  соціальними  і  законодавчими  трансформаціями    з  метою  установлення 
верховенства права; 

 Підтримці стратегічного судового захисту в сфері прав людини в пріоритетних напрямках. 
 
Метою проекту є підвищення впливу ССЗ на  зміну  ситуації у правовій системі України, що досягається 
через виконання наступних завдань: 

 Розвиток  координації  між  центрами  ССЗ  для  вироблення  спільних  підходів,  ефективного 
використання ресурсів, обговорення стратегій, узагальнення та узгодження досвіду та критеріїв 
оцінки та відбору стратегічних справ; 



 Поліпшення співпраці  із неурядовими організаціями, приймальнями, юристами та адвокатами і 
збільшення надходження потенційних справ;  

 Вдосконалення  юридичного  представництва  у  стратегічних  справах,  розробка  стратегій  та 
узагальнення результатів роботи у напрямку ССЗ; 

 Підвищення  помітності  ССЗ  та  його  перетворення  на  ефективний  елемент  адвокаційних  дій 
громадянського суспільства; відстеження та  інформування суспільства про вплив стратегічного 
судового захисту на зміну правової системи та практики; 

 Використання комунікаційної стратегії задля підвищення експертної та громадської обізнаності 
про механізм ПССЗ; 

 Розробка і апробація шляхів залучення ресурсів для підтримання сталого розвитку ССЗ. 
Окрім  іншого,  цільова  аудиторія  включатиме:  адвокатів,  які  будуть  співпрацювати  із  платформою,  на 
платній основі чи pro  bono; журналістів, які  отримають  та висвітлюватимуть  інформацію про  роботу  у 
напрямку ССЗ, правозахисні організації, зацікавлені у використанні стратегічного судового захисту для 
своїх  адвокаційних  кампаній  та  допомоги  потерпілим  від  порушення  прав  людини,  а  також  суди  та 
державні органи, на яких природно спрямовані зусилля зі стратегічного судового захисту. 
   
 
2. ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ та РЕЗУЛЬТАТИ 
 
 

ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ  КІНЦЕВИЙ  ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ 

Завдання 1: 
1.1 Загальне  стратегічне  бачення  (до  2х  сторінок)  підходів  до  формування  і 

розбудови  ПССЗ  протягом  наступних  12  місяців  розроблено  і  узгоджено  з 
УГСПЛ і ПРООН; 

1.2 Попередній  робочій  план  стосовно  функціонування  ПССЗ  і  супутньої 
діяльності доопрацьовано і узгоджено з УГСПЛ і ПРООН; 

1.3 Установчу  зустріч  (до  20  представників(иць) фондів  стратегічного  захисту  і 
заінтересованих сторін) для обговорення концепції формування і розбудови 
ПССЗ організовано та проведено; 

До 30 вересня 2013 
 

Завдання 2: 
2.1  Не  менше  15  консультацій  (телефонні,  онлайн,  персональні)  надано 

потенційним  учасникам  платформи  щодо  рівня  залучення  до  діяльності 
платформи, ролі та потенційних переваг; 

2.2  Перемовини стосовно включення до ПССЗ принаймні 4 Фондів стратегічного 
судового захисту проведено; 

2.3   Організаційну форму співпраці (меморандум про взаєморозуміння / угода  / 
протокол про наміри) визначено  і  узгоджено з УГСПЛ, майбутніми членами 
ПССЗ і ПРООН; 

До 31 жовтня 2013 
 

Завдання 3: 
3.1  Першу  робочу  зустріч  ПССЗ  в  повному  складі  (до  20  представників(иць)) 

підготовлено, організовано і проведено; результати першої зустрічі зібрано і 
зафіксовано,  розіслано  всім  заінтересованим  сторонам після  узгодження  з 
УГСПЛ; 

3.2 Не менше  5  Консультацій між учасниками ПССЗ  і  іншими заінтересованими 
сторонами  (телефонні,  онлайн,  персональні,  фокусгрупи)  стосовно  (а) 
узгоджених  критеріїв  відбору  стратегічних  справ  і  (б)  застосування 
уніфікованих процедур розгляду звернень до фондів проведено; 

3.3  Критерії  відбору  стратегічних  справ  (за  результатах  консультацій  –  до  2 
сторінок) і загальні рекомендації щодо застосування уніфікованих процедур 
розгляду  звернень  до  фондів  (до  2  сторінок)  узагальнено  і  узгоджено  з 
УГСПЛ і членами ПССЗ; 

3.4  Плани інформаційних  заходів ПССЗ до Міжнародного дня прав людини  (10 

До  30  листопада 
2013 
 



грудня  2013)  розроблено,  узгоджено  з  УГСПЛ  і  членами  ПССЗ,  підготовку 
розпочато; 

Завдання 4: 
4.1 Не менше 3 консультацій  з  членами ПССЗ  і  заінтересованими сторонами в 

сфері журналістики прав людини (зокрема з Центром інформації про права 
людини)  проведено,  результати  перемовин  викладено  єдине  бачення 
комунікаційної  взаємодії  між  ПССЗ  та  її  партнерами  у  сфері  правозахисної 
журналістики (до 2 сторінок); 

4.2 Плани  інформаційних  заходів  ПССЗ  до  Міжнародного  дня  прав  людини 
впроваджено; не менш ніж 5 друкованих та/або відеоматеріалів з тематики 
стратегічного судового захисту створено; 

4.3 Загальну  комунікаційну  стратегію  (до  5  сторінок)  ПССЗ  (включаючи 
стратегії/підходу  до  внутрішньої  та  зовнішньої  комунікації)  розроблено  і 
узгоджено  з  УГСПЛ,  членами  ПССЗ  і  обговорено  (з  метою  збору 
рекомендацій) з ПРООН; 

 

До 31 грудня 2013 
 

Завдання 5: 
5.1 Мінімум один навчальний семінар для членів ПССЗ з ефективної комунікації 

(включаючи,  але  не  обмежуючись  темами  написання  блогів,  використання 
нових  медіа,  інформаційного  супроводу  справ,  стратегічної  комунікації) 
заплановано  і  узгоджено  з  членами  ПССЗ,  включаючи  відбір    тренерів  і 
організацію логістики; 

5.2 Другу  робочу  зустріч  ПССЗ  в  повному  складі  (до  20  представників(иць)) 
підготовлено, організовано і проведено; результати другої  зустрічі зібрано і 
зафіксовано,  розіслано  всім  заінтересованим  сторонам  після  узгодження  з 
УГСПЛ; 

5.3 Базуючись на узгоджених критеріях відбору справ і у співпраці з аналітиком 
УГСПЛ  щонайменше  10  потенційних  справ  у  галузі  захисту  прав  людини 
зібрано  і  поширено  серед  членів  платформи  для  привернення  уваги 
учасників та їх можливої подальшої підтримки; 

5.4 Попередні  перемовини  з  юристами/адвокатами  щодо  надання  юридичної 
підтримки  та  здійснення  супроводу  5  стратегічних  справ,  що  будуть 
підтримані членами ПССЗ, проведено;  

 

До 31 січня 2014 
 

Завдання 6: 
6.1 Не  менше  5  консультацій  (телефонні,  онлайн,  персональні)  проведено  з 

членами ПССЗ  для виявлення  модельних  підходів до  захисту  прав  людини, 
виходячи  з  їх  досвіду  ведення  стратегічних  справ;  зібраний  досвід 
оформлено у робочій документ (мемо) – не більше 3 сторінок. 

6.2 Підготовку  матеріалів  для  збірки  «Судові  справи,  що  змінюють    правову 
систему України» завершено (здійснення координаційнонаглядової функції), 
пошук видавництва завершено, макет вироблено, матеріали здано в друк; 

6.3 Стратегію  розповсюдження  і  популяризації  збірки  розроблено  (до  2 
сторінок),  узгоджено  з  УГСПЛ,  членами  ПССЗ  і  обговорено  (з  метою 
отримання рекомендацій) з ПРООН; 

6.4 Звіт  за  результатами  розвитку  ПССЗ  за  6 місяців  з  зазначенням  отриманих 
уроків і аспектів, на які слід звернути увагу в майбутньому, сформовано (до 5 
сторінок); 

 

До 28 лютого 2014 
 

Завдання 7: 
7.1 Третю  робочу  зустріч  ПССЗ  в  повному  складі  (до  20  представників(иць)) 

підготовлено, організовано і проведено; результати третьої зустрічі зібрано і 
зафіксовано,  розіслано  всім  заінтересованим  сторонам  після  узгодження  з 
УГСПЛ; 

До 31 березня 2014 
 



7.2 Не  менше  5  консультацій  (телефонні,  онлайн,  персональні)  проведено  з 
членами  ПССЗ  для  виявлення  найбільш  прийнятної  і  ефективної  системи 
збору  та  поширення  історій  успіху  для  широкого  загалу;  рекомендації  на 
основі консультацій викладено в робочій документ (мемо) до 3 сторінок; 

7.3 Проведено  (включаючи  відбір    тренерів  і  організацію  логістики)  перший  з 
двох  семінарів для  членів ПССЗ з  тематики нового  КПК,  систем первинної  і 
вторинної правової допомоги;  

 
Завдання 8: 
8.1 Не  менше  5  успішних  історій  серед  стратегічних  кейсів  учасників  ПССЗ 

знайдено  (шляхом  проведення  телефонних,  онлайн  і  персональних 
консультацій) і зафіксовано для формування депозитарію успішних історій та 
належних  практик  (кожна  історія  містить  також  фото/відео  матеріали  для 
нагляднішої візуалізації); 

8.2 Не  менше    2  вебінарів/скайпконференцій  між  адвокатами,  що 
супроводжують стратегічні  судові  справи,  та  членами  ПССЗ  проведено  для 
поширення досвіду та удосконалення методів роботи та пошуку ефективних 
інструментів  стратегічного  захисту;  формування  порядку  денного, 
запрошення і логістика; 

8.3 Не  менше  5  блогматеріалів  стосовно  стратегічних  судових  справ  як 
інструменту  правозахисту  опубліковано  на  спеціалізованих  тематичних  та 
суспільнополітичних  вебресурсах  (список  джерел  для  публікації 
попередньо узгоджений з УГСПЛ); 

 

До 30 квітня 2014 
 

Завдання 9: 
9.1 Четверту  робочу  зустріч  ПССЗ  в  повному  складі  (до  20  представників(иць)) 

підготовлено,  організовано  і  проведено;  результати  четвертої  зустрічі 
зібрано  і  зафіксовано,  розіслано  всім  заінтересованим  сторонам  після 
узгодження з УГСПЛ; 

9.2 Не менше  3  пресклубів на тему стратегічного  судового захисту  проведено 
для  журналістів  за  результатами  стратегічних  судових  справ;  не  менше  3 
публікацій / сюжетів створено за результатами кожного з заходів; 

 

До 31 травня 2014 
 

Завдання 10: 
10.1 Проведено  (включаючи відбір    тренерів  і  організацію  логістики) другий 

семінар  для  членів  ПССЗ  з  тематики  нового  КПК,  систем  первинної  і 
вторинної правової допомоги; 

10.2 Систему  CASEBOX  (систему  для  електронного  управління  судовими 
справами і матеріалами) доопрацьовано разом з представниками організації 
HURIDOCS; 

10.3 Презентацію  системи  CASEBOX  для  членів  платформи  підготовлено  і 
проведено; 

 

До 30 червня 2014 
 

Завдання 11: 
11.1 П’яту  робочу  зустріч  ПССЗ  в  повному  складі  (до  20  представників(иць)) 

підготовлено, організовано і проведено; результати п’ятої  зустрічі зібрано  і 
зафіксовано,  розіслано  всім  заінтересованим  сторонам після узгодження  з 
УГСПЛ; 

11.2 Систему  збору  та  поширення  історій  успіху  в  сфері  стратегічного 
судового  захисту  для  експертного  та  широкого  загалу  створено  і 
запроваджено  (для виправлення помилок  і  фіналізації),  систему наповнено 
контентом; 

 

До 31 липня 2014 
 

Завдання 12:  До 30 серпня 2014 



12.1 Систему збору та поширення історій успіху в сфері стратегічного судового 
захисту  для  широкого  загалу  запущено;  не  менше  10  онлайнпублікацій 
стосовно  запуску  системи  і  її  контенту  підготовлено  і  розповсюджено 
(список джерел для публікації попередньо узгоджений з УГСПЛ); 

12.2 Тренінг  з  ефективної  судової  журналістики  для  представників  ЗМІ,  котрі 
працюють  з  правозахисною  тематикою,  заплановано  і  організовано 
(включаючи набір тренера(ів) і логістичні питання); 

12.3 Звіт за результатами розвитку ПССЗ за 12 місяців з зазначенням отриманих 
уроків  і  аспектів,  на  які  потрібно  звернути  увагу  в  майбутньому, 
сформовано (до 5 сторінок); 

 

 

Часові  рамки  для  виконання  конкретних  завдань,  наведені  вище,  є  приблизними  і можуть  додатково 
узгоджуватися між Експертом, УГСПЛ і ПРООН шляхом вчасних перемовин. 
 
3. ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  

 Розроблене спільне  бачення  стратегії розвитку  платформи  та  узгоджений  спільний  план  дій  з 
учасниками платформи; 

 Залучено щонайменше  5  інституційних  учасників  платформи  (національного  та  регіонального 
рівня) у діяльності ПССЗ; 

 Експертна  спроможність  учасників  ПССЗ  покращена  через  низку  тренінгів  (на  основі  оцінки 
навчальних  потреб),  система  регулярних  зустрічей  (у  тому  числі  дистанційних)  членів  ПССЗ 
налагоджено;  комунікаційна  стратегія  (внутрішня  та  зовнішня)  ПССЗ  розроблена, погоджена  та 
запроваджена; 

 Розпочато 20 та успішно запроваджено 5 стратегічних справ ПССЗ. Сформований депозитарій зі 
щонайменше 20ма успішними та належними практиками, наданими членами ПССЗ; 

 Підвищена  обізнаність  експертного  середовища  щодо  ПССЗ  як  ефективного  інструменту  для 
досягнення суспільних змін; 

 Розроблена та впроваджена система координації роботи членів ПССЗ.  
 

Очікувані навики та компетенція пошукача: 
 Якість роботи; 
 Відносини  між  колегами  та  здатність  вибудовувати  ефективні  стосунки  в  команді  та 

об’єднувати/мотивувати;  
 Ініціативність; 
 Юридичні та технічні знання та досвід; 
 Здатність до ефективної комунікації, переконання, та проведення перемовин; 
 Здатність та досвід до встановлення партнерства та налагодження мережування; 
 Здатність виконувати завдання вчасно та до кінцевого терміну; 
 Критичне  судження    у  поєднанні  з  активним,  енергійним  підходом  до  вирішення  проблем; 

відмінні міжособистісні й комунікативні навички і навички мережування; 
 Сильні організаційні та управлінські навички керування часом; 
 Вміння працювати в команді та відмінні мотиваційні здібності;  
 Здатність працювати в умовах постійного тиску і вкластися в терміни; 
 Прихильність цінностям захисту прав людини, правосуддя та справедливості;  
 Енергійність, оптимізм у вирішенні проблем;  
 Відмінні навики письма (створення документів, стратегій, звітів, тощо) та виступів; 
 Відмінні навики проведення тренінгів і наявність власних тренерських мереж; 
 Виступає взірцем доброчесності та поділяє цінності та етичні стандарти ООН; 
 Демонструє культурну, ґендерну, релігійну, расову, національну, вікову повагу та чутливість; 
 Демонструє рівне ставлення до оточуючих без ознак фаворитизму; 
 Дотримується усіх зобов'язань щодо гендерної чутливості та нульової терпимості до сексуальних 

домагань. 



 
4. ВИМОГИ ДО ДОСВІДУ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ 
 Вища юридична освіта – спеціаліст/магістр (включаючи менеджмент неприбуткових організацій) 

чи інших релевантних суспільногуманітарних спеціальностей; 
 Мінімум  5  років  керівництва  командою  (колективом)  ОГС  чи  проекту  на  національному  рівні, 

включаючи фінансовий менеджмент, розробка організаційної структури та розподіл обов’язків, 
звітування донорській установі (попередній досвід роботи з ПРООН вважатиметься перевагою).   

 Підтверджений досвід  попередньої діяльності  у  сфері  захисту  прав людини та  їхньої  адвокації;  
(включаючи практичний досвід у започаткуванні та управлінні проектом); 

 Відмінні знання української та російської.  
 

5. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ РАЗОМ З ЗАЯВКОЮ 
  
Обов’язково 
 

 

  Мотиваційний лист /листпропозиція з описом, чому пошукач вважає себе 
найкращим кандидатом на цю посаду; 

  Резюме з описом попереднього досвіду у подібних проектах та контактну 
інформацію осіб, які можуть надати характеристику; 

  Фінансова пропозиція. 
 
 

6. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

 Контракт, який передбачає оплату за фактично виконану роботу 
 
Фінансова пропозиція повинна містити загальну суму виплати за фактично виконану роботу, з 
деталізацією умов оплати роботи відповідно до конкретних та вимірюваних результатів (якісних та 
кількісних). Так, необхідно вказати, будуть виплати розділені на транші, чи будуть здійснені після 
виконання всіх зобов’язань за цим контрактом). Виплати здійснюватимуться залежно від виконаних 
робіт, передбачених цим Технічним завданням.  
Витрати на поїздки 
У випадку непередбачуваних поїздок, виплати пов’язаних витрат, у тому числі відшкодування вартості 
квитків, проживання, трансферу, повинні бути завчасні погоджені консультантом з відповідним 
відділом. Згідно вимог ПРООН, лише вартість проїзду у транспорті комфортності економ класу підлягає 
відшкодуванню. Якщо консультант бажає подорожувати бізнес класом, він це може зробити за власні 
кошти.  
 
 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 Освіта – 5 балів max 
5 бал. – к.н./Доктор філософії ; 
3 бал.– Спеціаліст/Магістр; 

 Відповідний професійний досвід – 40 балів max 
40 бал.– 810 років; 
35 бал.– 68 років; 
30 бал.– 5 років; 

 Підтверджений досвід у сфері захисту прав людини  / адвокасі у сфері прав людини, 
розвиток ОГС – 15 балів max. 
15 бал.– понад 10 успішних адвокасі кампаній/виграшних справ у суді/ успішних подань до ЄСПЛ 
та інших міжнародних правозахисних інститутів/досліджень чи публікацій на тему прав людини; 
10 бал.– від 5 до 10 успішних адвокасі кампаній/виграшних справ у суді/ успішних подань до 
ЄСПЛ та інших міжнародних правозахисних інститутів/досліджень чи публікацій на тему прав 
людини; 



5 бал.– від 0 до 5 успішних адвокасі кампаній/виграшних справ у суді/ успішних подань до ЄСПЛ 
та інших міжнародних правозахисних інститутів/досліджень чи публікацій на тему прав людини; 

 Мови– 10 балів max 
10 бал.– відмінні знання української та російської мов; 
5 бал.– знання української чи російської мови; 

Максимальний бал за технічну оцінку – 70 балів 
 
8. МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ 
 

 Кумулятивний аналіз  

 


