Організація з безпеки і співробітництва в Європі /
Бюро з демократичних інститутів і прав людини

КОНКУРС ЗАЯВОК НА СПІЛЬНІ ПРОЄКТИ:
Діалог та співпраця між групами громадянського суспільства в галузі прав
людини та розв’язання конфліктів

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) оголошує конкурс
заявок на проведення спільних проєктів, спрямованих на вирішення нагальних проблем
у галузі прав людини та сприяння миру і порозумінню в регіоні ОБСЄ.
Учасники
БДІПЛ приймає заявки, підготовлені спільно представниками/-цями організацій
громадянського суспільства з України й однієї з нижченаведених країн:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Албанія
Вірменія
Азербайджан
Боснія і Герцеговина
Білорусь
Болгарія
Хорватія
Грузія
Косово*
Латвія
Литва
Молдова
Чорногорія
Північна Македонія
Польща
Румунія
Сербія
Словенія

* Усі посилання на Косово, будь то на його територію, установи чи населення, в цьому документі слід
розуміти в контексті й у повній відповідності до Резолюції №1244 Ради Безпеки ООН.

Про проєкт
Цей конкурс проводиться в рамках проєкту БДІПЛ під назвою «Просування людського
виміру безпеки в Україні».
Однією з цілей проєкту є подальше поглиблення співпраці в галузі прав людини,
розв’язання конфліктів і сприяння діалогу між групами громадянського суспільства.
Така співпраця передбачає обмін успішним досвідом різних країн, представлених у
проєкті, та формування спільного бачення щодо участі громадянського суспільства у
вирішенні конфлікту на сході України. Зрештою, завданням є посилити роль
громадянського суспільства у просуванні людського виміру безпеки – ключової мети
ОБСЄ.
Мережа
Підтримуючи спільні дії та особисте спілкування (наскільки дозволять правила
соціального дистанціювання, чинні на момент упровадження), БДІПЛ прагне створити
неформальну мережу, яка сприяла б діалогу та миру в усьому регіоні.
Ця мережа могла б також докластися до розбудови соціальних механізмів, які
підтримують людський вимір безпеки та запобігання конфліктам.
Критерії відбору
Проєктні пропозиції мають бути підготовлені спільно особами, що представляють
організації громадянського суспільства (далі – «координатори/-ки проєктів»), з України
і будь-якої з інших 18 країн, зазначених у розділі «Учасники» (щонайменше по одній
від України й одній від будь-якої із перелічених вище країн).
Усі запитання щодо підготовки проєктних пропозицій або критеріїв їх прийнятності
можна надсилати на електронну адресу Ukraine-CSproject@odihr.pl.
Теми
БДІПЛ запрошує до участі в цьому конкурсі, зокрема, актуальні для України проєкти,
що роблять наголос на активізації діалогу з питань прав людини та залученні
громадянського суспільства до розв’язання конфлікту на сході України.
Проєкти може бути присвячено й іншим темам, наприклад:
•
•
•
•

рівність і відмова від дискримінації
моніторинг дотримання прав людини
правозахисна діяльність
підвищення громадської обізнаності з конкретної проблеми в галузі прав людини.

Особливу увагу буде приділено проєктам, які передбачають діалог та обмін
прикладами належної практики, що можуть допомогти врегулюванню конфліктів в
українському й інших контекстах.

Проєктні пропозиції
Максимальна тривалість підтримуваних проєктів становить вісім місяців (квітень –
листопад 2021 року). Фінансування кожного проєкту з боку БДІПЛ включатиме
гонорари консультантів/-ок (координаторів/-ок проєктів, які спільно реалізують проєкт),
а також, можливо, обмежені додаткові витрати, пов'язані з реалізацією проєкту, як-от:
письмовий/усний переклад, друк, організація невеликих заходів. Будь-які додаткові
витрати мають бути узгоджені з БДІПЛ заздалегідь і залежатимуть від ситуації із
заходами захисту населення від COVID-19 в Україні й інших країнах.
Проєктна пропозиція повинна містити опис програмних заходів із зазначенням
прогнозованої кількості днів на виконання кожного виду діяльності / кроку.
БДІПЛ може профінансувати гонорар кожного координатора / кожної координаторки
проєкту (по одній особі від кожної організації) в обсязі 30 робочих днів максимум.
БДІПЛ не може фінансувати непрямі витрати, пов'язані з підтриманням повсякденної
діяльності заявника, включаючи, серед іншого, оренду приміщень, оплату комунальних
послуг, телекомунікації або придбання обладнання.
Кінцевий термін подання
Кінцевим терміном подання заявок є 28 лютого 2021 року, 24:00 за
центральноєвропейським часом. Заявки, отримані після цього кінцевого терміну, не
розглядатимуться.
Заявки
Заявки слід укладати українською, англійською чи російською мовами, заповнивши
додану Форму проєктної пропозиції та надіславши її разом із відповідними резюме
координаторів/-ок на адресу електронної пошти Ukraine-CSproject@odihr.pl. Заявки,
отримані в іншому форматі, не розглядатимуться.
Процес відбору
Учасників/-ць, чиї пропозиції буде відібрано, запросять на попередню онлайн-зустріч у
березні / квітні 2021 року (дати буде підтверджено ближче до дня зустрічі).
На основі проєктних пропозицій БДІПЛ відбиратиме проєкти, які найкраще
відповідають програмним критеріям, зокрема:
•
•
•
•
•
•

Відповідність пропонованих заходів меті та вимогам конкурсу
Практична здійсненність пропонованих заходів
Здатність упроваджувати підходи, засновані на правах людини, й інтегрувати
ґендерні аспекти в ході розробки та реалізації проєкту
Відбір бенефіціарів
Ефективність планування заходів і розрахунку днів на їх виконання
Очікувана додана вартість пропонованих заходів (особливо в контексті ситуації
в Україні)

У разі потреби в додатковій інформації БДІПЛ може напряму звернутися до осіб, які
подали заявку.
Результати процесу відбору буде повідомлено успішним учасникам/-цям конкурсу до
кінця березня.
БДІПЛ винайме по одному координатору / одній координаторці проєкту від кожної
організації, що спільно реалізує проєкт, на 30 робочих днів максимум у період з квітня
по листопад 2021 року.
БДІПЛ залишає за собою право надати менше проєктів або не надавати жодного, якщо
заявки не відповідатимуть програмним вимогам. Підтримка проєктів залежатиме від
наявності фінансових ресурсів.
Спеціальні угоди про надання послуг
За наявності коштів на весь період пропонованих заходів БДІПЛ може укласти
спеціальні угоди про надання послуг (SSA) з координаторами/-ками проєктів (один
координатор / одна координаторка проєкту на організацію-партнера) для реалізації
відібраних на конкурсі проєктів. Ці угоди супроводжуватимуть виконання проєктів
протягом щонайдовше восьми місяців, до листопада 2021 року.
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