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Оголошення про тендер на організацію та проведення програми навчання персоналу
19 серпня 2020 року
Громадська організація «Громадське телебачення» (https://hromadske.ua) оголошує тендер на
організацію та проведення програми навчання персоналу з ціллю:
- створення та розвиток команди працівників організації;
- підвищення рівня внутрішніх комунікацій між працівниками організації.
Дата проведення заходу: 10.09.2020 р.
Орієнтовна кількість учасників заходу – 80 осіб.
Перелік послуг та робіт:
-

організація заходу на створення команди 80 співробітників організації

Програма повинна мати такі елементи:
-

Управління командою, формування ефективного розвитку команди, вирішення
проблем та спілкування під тиском;
Фізичні / спортивні заходи, спрямовані на побудову команди;
Розробка спільного бачення організації, яку співробітники хочуть створити разом.

Також потрібно провести 3-денний тренінг для керівників відділів організації.
Дата проведення заходу: до 04.10.2020 р.
Орієнтовна кількість учасників заходу – до 20 осіб.
Тренінг має бути про:
- Управління командою;
- Індивідуальне керівництво;
- Управління проєктами;
- Вміння впоратися зі стресом;
- Зворотній зв’язок (фідбек) та коучинг;
- Впливові методи та переговори.
Пропозиції приймаються: до 18.00 03.09.2020 р.
Вимоги:
- Мати щонайменше 5 років досвіду організації навчальних програм;
- Досвід організації та координації великих заходів та навчальних програм (50+ учасників);
- Досвідчені індивідуальні тренери (щонайменше 4 людини з досвідом не менше 3 років
проведення тренінгів);
- Гарна репутація - відсутність роботи з олігархами та авторитарними урядами;
- Успішний досвід організації тренінгів /навчальних програм за підтримки міжнародних
донорських організацій.
Буде +:
- Знання та / або досвід роботи в українському секторі ГО / ЗМІ;
- Досвід проведення тренінгів або семінарів у провідних міжнародних установах (в ідеальному
випадку з акцентом на медіаосвіті).
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Для участі у тендері зацікавлені організації мають подати наступні документи:
1. Лист зацікавленості, в якому зазначені назва організації, адреса, контактна інформація
(телефон, факс, e-mail, адреса WEB-сайту), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи;
2. Портфоліо з кейсами виконаних проєктів;
3. Комерційну пропозицію з переліком робіт;
4. Копії витягу та виписки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
5. Якщо учасник тендеру зареєстрований як фізична особа-підприємець і є платником єдиного
податку, необхідно надати витяг з реєстру платників єдиного податку із зазначенням групи та
відсотку єдиного податку; а також витяг/виписку з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.
Рішення тендерної комісії ГО «Громадське телебачення» буде оголошено 03 вересня
2020 року.
Усі організації, які надали тендерні пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені
про прийняте рішення.
Питання щодо тендеру та документи на участь направляйте, будь ласка, на адресу
електронної пошти office@hromadske.ua.
Контактна особа – Грицюк Карина, +38 097 070 77 67.

