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1. ВСТУП
Дане Запрошення до участі в конкурсі має на меті надати зацікавленим організаціям, які
працюють у сфері профілактики соціально небезпечних захворювань, інформацію про
Проект «Профілактика ВІЛ та підтримка психосоціального здоров’я в Україні – робота
в громадах за «Програмою 15» та пояснити процедуру подачі кваліфікаційних пропозицій
на конкурс. У Запрошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес
подачі та відбору кваліфікаційних пропозицій, а також критерії їх оцінки.
1.1. Інформація про Проект «Профілактика ВІЛ та підтримка психосоціального
здоров’я в Україні – робота в громадах за «Програмою 15»
Проект «Профілактика ВІЛ та підтримка психосоціального здоров’я в Україні – робота в
громадах за «Програмою 15» (Проект) впроваджується Всеукраїнською благодійною
організацією ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» (УФ «Благополуччя дітей») за
фінансування Протестантської Асоціації зі Співробітництва та Розвитку «Хліб для миру»
протягом 2016-2019рр. Проект спрямований на створення умов для підвищення якості життя
та запобігання поширенню соціально небезпечних захворювань та явищ (ВІЛ-інфекції,
ІПСШ, алкоголізму наркоманії, насильства) в громаді шляхом проведення профілактичної
групової діяльності з підлітками та їхніми батьками (чи іншими значимими для підлітка
особами).
Проект складається з двох головних компонентів:
1) Активізація профілактики соціально-небезпечних явищ та хвороб шляхом
впровадження «Програми 15».
2) Створення організаційних умов для популяризації та впровадження «Програми 15» на
рівні місцевих громад в Україні.
Задля підготовки нових тренерських команд, володіючих методикою «Програми 15», та
поширення географії її впровадження, Проект передбачає проведення конкурсу
кваліфікаційних пропозицій від зацікавлених організацій.
1.2. Інформація про «Програму 15»
Оригінальну версію даної програми («Stepping Stones») було розроблено Еліс Уелборн у
1995 році та започатковано у різних країнах світу із метою запобігання поширенню ВІЛінфекції (в основному, статевого шляху поширення ВІЛ). З 2005 до 2012 рр. програма
«Кроки по камінню» проходила адаптацію у деяких країнах СНД. З 2009 року, адаптована
під умови та потреби країн пострадянського простору, програма отримує назву «Програма
15» (з огляду на кількість запропонованих тем та базовий вік основних реципієнтів
програми). У 2014-2016 рр. – відбувається апробація та адаптація цієї програми в Україні.
Підтримка адаптації та розвитку програми в Україні здійснюється Міжнародною
організацією «BrotfürdieWelt» (Німеччина), а безпосереднім її впроваджувачем стає ВБО
«Український фонд «Благополуччя дітей» (м. Київ).
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Українська версія «Програми 15» є значним ресурсом у процесі виховання дитини, сприяє
налагодженню сімейних відносин, покращенню комунікації у родинному середовищі та
забезпечує первинну профілактику соціально-небезпечних явищ та хвороб.
З одного боку, «Програма 15» виділяється своєю профілактичною спрямованістю. Її мета:
знизити ризик потрапляння у небезпечні для здоров'я і життя ситуації (ВІЛ- інфекція, ІПСШ
- інфекції, що передаються статевим шляхом, алкоголізм, наркоманія, потрапляння у
ситуації насильства).
З іншого боку, від більшості профілактичних програм її відрізняє широке охоплення
особистісно-значущих психологічних тем і значний позитивний вплив на дитячо-батьківські
стосунки.
Програма базована на гендерно-віковому підході (проведення циклу одночасних занять з
однакової тематики з групами дітей - окремо хлопці та дівчата, їх матерів та батьків, що
вигідно відрізняє її від інших програм.
З більш розгорнутою інформацією про «Програму 15» можна ознайомитись у Додатку 2.
1.3. Мета та загальні положення конкурсу
Через цей конкурс кваліфікаційних пропозицій УФ «Благополуччя дітей» має на меті
визначити та відібрати 6 неурядових організацій, які мають бажання та організаційні
спроможності для впровадження та розвитку «Програми 15» на рівні своїх громад в Україні.
Організації - переможці конкурсу, отримують методичну, організаційну та фінансову
підтримку для впровадження «Програми 15», а саме:
1. Навчання та сертифікація команди тренерів по «Програмі 15»:
1.1. Дводенний тренінг з питань профілактики ВІЛ / СНІД;
1.2. 2 триденні тренінги для детального ознайомлення учасників зі змістом «Програми
15», особливостями побудови навчального циклу і інтерактивними методиками,
використовуваними для подачі матеріалу;
1.3. Триденний тренінг, спрямований на підвищення тренерських компетенцій з огляду
на специфіку Програми.
2. Фінансове забезпечення реалізації проекту (Додаток 1) задля апробації та популяризації
«Програми 15» у місцевих громадах.
Фінансування проектів, здійснюватиметься безпосередньо ВБО «Український фонд
«Благополуччя дітей», на підставі укладених угод з організаціями, які перемогли у
конкурсі. Переказ коштів здійснюватиметься згідно графіку виплат, визначеного
грантовими угодами. Загальний обсяг бюджету на реалізацію проекту в одній громаді
становить не більше 300 000, 00 грн. Кошти проекту мають бути розміщенні на
окремому рахунку.
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3. Супровід тренерських команд шляхом супервізійних зустрічей та дистанційних
консультацій.
4. Надання методичних та презентаційних матеріалів необхідних для впровадження
«Програми 15».
5. Експертна підтримка у оцінці ефективності впровадження «Програми 15» та впливу
участі в програмі на погляди, поведінку та взаємини учасників.
По закінченню проекту організації/тренерські команди отримають право на подальше
використання та популяризації «Програми 15» в своїй діяльності.
Географія діяльності:
За результатами конкурсу буде обрано шість проектних громад на підконтрольній Україні
території.
Кваліфікаційні пропозиції на конкурс приймаються з 15/05/2017 р. по 12/06/2017 р.

1.4. Запланована діяльність в рамках співпраці з переможцями конкурсу.
Процес передачі та впровадження методики «Програма 15» включає наступні етапи:
1) Оголошення переможців конкурсу. Підписання угод. Установчий семінар для представників
організацій-переможців (знайомство з правилами та процедурами ведення фінансової та
загально-проектної документації (стандарт АА)) (серпень 2017 р.)
2) Навчання тренерських команд (вересень – грудень 2017 р.)
3) Реалізація проекту у громадах (січень – грудень 2018 р.)
4) Участь представників тренерських команд у координаційній робочій зустрічі
(червень/липень 2018 р.)
5) Участь представників організацій у підсумковій конференції, присвяченій результатам
впровадження «Програми 15» в Україні (квітень 2019 р.)
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2. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
До участі у конкурсі приймаються кваліфікаційні пропозиції, що підготовлені згідно вимог,
визначених цим Запрошенням, від організацій, які відповідають наведеним нижче
критеріям.
2.1. Вимоги до організацій - претендентів
До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються організації, які:
 зареєстровані та діють на території Проектних громад. Місце реєстрації визначається за
свідоцтвом про реєстрацію, виданим відповідним органом реєстрації;
 мають статус неприбуткових з ознакою неприбутковості:
- 0032 (громадські організації);
- 0036 (благодійні фонди);
Проектні пропозиції від організацій, які не відповідають визначеним вимогам, не
розглядатимуться.
Обов'язкові вимоги до організацій конкурсантів:
1) 10% вартості проекту організація компенсує за рахунок власних грошових внесків через
окремий рахунок проекту (підтверджується банківськими виписками в ході проекту);
2) мають в своєму складі або можуть залучити команду кваліфікованих тренерів з
дотриманням гендерного балансу (10 – 14 осіб);
3) Організація бере на себе відповідальність не тільки за реалізацію проекту, а й активну
участь у супутніх заходах (див. п. 1.4)
Перевага буде надаватися організаціям, які:
 мають досвід роботи в сфері первинної профілактики соціально небезпечних
захворювань;
 мають досвід роботи з підлітками та їх батьками;
 мають підтримку з боку органів місцевого самоврядування / центрів СНІДу / закладів,
що працюють з підлітками та/або їх батьками (підтверджується листами підтримки);
 працюють в громадах з населенням більш ніж 10 000 осіб.

2.4. Вимоги до кваліфікаційних пропозицій
Кваліфікаційні пропозиції повинні містити повний пакет документів, визначений у розділі
3 «Порядок подання кваліфікаційних пропозицій» даного Запрошення та бути поданими
згідно з формою та в терміни, які визначені цим Запрошенням. УФ «Благополуччя дітей»
перевірить пропозиції на відповідність вимогам конкурсу та підготує їх для розгляду та
оцінки незалежною Радою експертів.
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3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Пропозиції слід подавати українською мовою згідно вимог даного Запрошення та з огляду
на цілі, завдання та очікувані результати Проекту «Профілактика ВІЛ-інфекції та підтримка
психосоціального здоров’я в Україні, шляхом впровадження «Програми 15» у локальних
громадах» (Додаток І).
Запрошення до участі у конкурсі, Опис проекту та Форму кваліфікаційної пропозиції та інші
Додатки можна завантажити з Інтернет ресурсу: http://childfund.org.ua/announces/view/2618/
або отримати надіславши запит на адресу електронної пошти vitaliy@ccf.kiev.ua
Питання стосовно цього конкурсу можна отримати у представника проекту Головатого
Віталія за телефоном (044) 537-20-16.
Кваліфікаційні пропозиції, що відповідають вимогам даного Запрошення (включаючи
додатки), слід надсилати на адресу електронної пошти vitaliy@ccf.kiev.ua з темою листа
Конкурс «Популяризація та впровадження «Програми 15» на рівні місцевих громад в
Україні».
Увага! Пакет документів може вважатись прийнятим до розгляду лише за наявності
підтверджувального листа від УФ «Благополуччя дітей».
Також можливий варіант отримання пропозицій поштою або кур’єром за наступною
адресою:
Український фонд «Благополуччя дітей»
вул. Б. Гмирі, буд. 1-Б/6, кв. 2,
02140, м. Київ.
У випадку передачі Пропозицій в твердих копіях, просимо подавати пакет документів у 2
(двох) примірниках з позначкою: Конкурс «Популяризація та впровадження «Програми
15» на рівні місцевих громад в Україні».
Заявки, надіслані факсом, розглядатися не будуть.
Усі заявки мають надійти до офісу УФ «Благополуччя дітей» не пізніше 16:00, 12/06/2017 р.
Кваліфікаційні пропозиції, доставлені після цього терміну прийматися не будуть.
За коректну роботу комунікацій УФ «Благополуччя дітей» відповідальності не несе.
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