
Технічне завдання 

на надання послуг із господарського обслуговування ГО “Екодія” 

1. Інформація про замовника 

Центр екологічних ініціатив “Екодія ” (https://ecoaction.org.ua/) – членська громадська 

неприбуткова організація, яка об’єднує експертів і волонтерів із метою боротьби із 

глобальною зміною клімату, екологізації енергетики, транспорту та сільського господарства, 

а також підтримує місцеві громади й активістів у прагненні захисту своїх прав на чисте 

довкілля. 

Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032. Фактична: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 52-А 

 

2. Мета  

Попередня стратегія організаційного розвитку ГО «Екодія» на 2018-2020 добігає кінця, тож 

тепер організація потребує аналізу результатів та формування нових/оновлених цілей на 

наступні три роки. Тому метою послуги є патисипативна розробка цілей організаційного 

розвитку на 2021-2023 на основі попередньо досягнутих результатів.  

Для цього передбачається проведення спільної стратегічної сесії для співробітників, а також 

інтерв’ю/зустрічі за потребою. Очікується, що буде проведено наступне: 

• оцінка результатів впровадження стратегії оргрозвитку за 2018-2020 

• оцінка поточного стану організації,  

• розробка оновлених цілей на 2021-2023 та індикаторів їх досягнення,  

• рекомендації інструментів моніторингу досягнення цілей, 

• робочий план досягнення визначених цілей. 

Очікуваний результат – (1) звіт з підсумком цілей та індикаторів, (2) інструменти їх 

моніторингу та (3) план організаційного розвитку на 2021-2023 рр. 

3. Основні завдання 

i. оцінка успішності впровадження попередньої стратегії оргрозвитку 2018-2020 з метою 

визначення системних проблем, що не були вирішені й потребують нових підходів; 

ii. оцінка поточного стану організації, загальної організаційної спроможності та потреб. 

Раніше для цього використовували інструмент Маркетплейс http://cd-

platform.org/marketplejs-proponue 

iii. розробка оновлених цілей та індикаторів їх досягнення на основі висновків після оцінки 

успішності попередньої стратегії (і) та оцінки поточного стану (іі),  

iv. рекомендації щодо інструментів моніторингу досягнення цілей (ексель-таблиці чи 

онлайн інструмент) 

v. робочий план досягнення визначених цілей. 

4. Терміни виконання робіт - січень-березень 2021 

Просимо надати пропозицію у довільному форматі до 15 листопада включно на адресу: 

ng@ecoaact.org.ua з темою листа “Оргрозвиток” 

Уточнення та деталі за телефоном 06760987651, Наталія 

  

https://ecoaction.org.ua/
http://cd-platform.org/marketplejs-proponue
http://cd-platform.org/marketplejs-proponue
mailto:Ng@ecoaact.org.ua


Оголошення на сайт 

Екодія оголошує тендер на розробку цілей власного організаційного розвитку 

Попередня стратегія організаційного розвитку ГО «Екодія» добігає кінця, тож тепер 

організація потребує аналізу результатів та формування оновлених цілей. Мета - 

патисипативна розробка цілей організаційного розвитку на 2021-2023 на основі попередньо 

досягнутих результатів.  

Для цього передбачається проведення спільної стратегічної сесії для співробітників, а також 

інтерв’ю/зустрічі за потребою. Очікується, що виконавцем буде проведено наступне: 

• оцінка результатів впровадження стратегії оргрозвитку за 2018-2020 

• оцінка поточного стану організації,  

• розробка оновлених цілей на 2021-2023 та індикаторів їх досягнення,  

• рекомендації інструментів моніторингу досягнення цілей, 

• робочий план досягнення визначених цілей. 

Терміни виконання робіт - січень-березень 2021 

Тендерна пропозиція має містити 
1. Інформація про досвід постачальника послуг; 
2. Зміст пропозиції; 
3. Строки проведення робіт; 
4. Кошторис; 
5. Повне найменування вашої юридичної особи або код ЄДРПОУ, для ФОП – 

індивідуальний податковий номер. 
6. Контактну інформацію 
7. Підписаний Лист про відповідність 

 

Умови участі у тендері 

Тендерну пропозицію просимо надіслати нам на електронну скриньку ng@ecoaact.org.ua, 

вказавши у темі листа «Оргрозвиток». 

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 15 листопада 2020 

Результати розгляду тендерних пропозицій стануть відомі  30 листопада 2020 року. 

Більше інформації ви знайдете у технічному завданні: 

https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/ECOACTION-letter.pdf
mailto:Ng@ecoaact.org.ua

