
Знешняя ацэнка праекта 
 

Этапы: 

1. Да 31 траўня ўключна: прыём прапаноў ад выбраных для тэндэра экспертаў. 

2. 1 чэрвеня-15 чэрвеня: адбор лепшай заяўкі і інфармаванне ўсіх кандыдатаў аб выніках адбору. 

3. 15 чэрвеня-30 чэрвеня. Разам з выбраным экспертам распрацоўка і зацвярджэнне ТЗ. 

4. 1 ліпеня — 31 кастрычніка: правядзенне знешняй ацэнкі. 

5. 1 лістапада — 31 снежня 2020 г.: напісанне і зацвярджэнне справаздачы. 

 

Беларускі дом правоў чалавека імя Барыса Звозскава (БДПЧ) запрашае вас прыняць удзел у тэндэры 

на правядзенне знешняй ацэнкі праекта. Просім даслаць свае прапановы да 31 траўня 2020 года. 

У прапанову неабходна ўключыць: 

1. інфармацыю аб арганізацыі / асобе, што будзе праводзіць ацэнку, разам з досведам 

правядзення падобных ацэнак; 

2. кароткае апісанне метадалогіі і чаму менавіта гэтую метадалогію прапануецца 

выкарыстоўваць; 

3. дэталёвы план і графік ацэнкі; 

4. дэталёвы бюджэт ацэнкі. 

Конкурсную прапанову на рускай або беларускай мове неабходна даслаць на адрас: 

belarus@humanrightshouse.org да 31 траўня (уключна) 2020 года. 

Пры пытаннях або каб ўдакладніць інфармацыю пра конкурс, таксама звяртайцеся па 

адрасе: belarus@humanrightshouse.org.  

 

Больш падрабязная інфармацыя аб тэндэры: 

 

Замоўнік: Беларускі дом правоў чалавека ім. Б. Звозскава (БДПЧ) 

 

Аб'ект ацэнкі: праект, накіраваны на заахвочванне і ўмацаванне актыўных і арыентаваных на змены 

падыходаў да правоў чалавека і дэмакратычных працэсаў сярод праваабарончых і дэмакратычных 

суб'ектаў у Беларусі. Дасягненню праекта спрыяюць чатыры ўзаемазвязаныя мэты (навучанне, удзел, 

адвакацыя і абарона), з акцэнтам на проактыўны падыход, але таксама забеспячэнне абароны мэтавых 

групаў і канчатковых бенефіцыяраў ад палітычна матываванага пераследу і іх здольнасці быць у стане 

ўдзельнічаць у прасоўванні правоў чалавека і дэмакратычных працэсах. Дэ-стыгматызацыі правоў 

чалавека і дэ-маргіналізацыя дзейнасці ў галіне правоў чалавека праз навучанне, уцягванне і 

адвакацыю ў канчатковым выніку прывядуць да лепшага паразумення грамадзянамі і жыхарамі 

Рэспублікі Беларусь важнасці таго, каб Беларусь прытрымлівалася міжнародных стандартаў у галіне 

правоў чалавека, а таксама таго, чаму правы чалавека з'яўляюцца скразным пытаннем, якое ляжыць у 

аснове бяспекі і стабільнасці ў краіне і ва ўсім свеце.  

У праекце прадугледжаныя такія дзеянні па ўмацаванні патэнцыялу актывістаў і НДА, як навучанне і 

кансультацыі па праектным менеджменце і фандрэйзінгу, фізічнай і лічбавай бяспецы, абароне 

грамадскіх інтарэсаў, а таксама падтрымку сумеснай дзейнасці, накіраванай на абарону грамадскіх 

інтарэсаў на мясцовым, рэгіянальным або нацыянальным узроўні. Праект рэалізуецца БДПЧ сумесна з 

партнёрскімі арганізацыямі ў 2018-2020 гг. 

 

Перыяд, які ахоплівае ацэнка: студзень 2018 – снежань 2020 года. 
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Мэты ацэнкі: правесці незалежную ацэнку дзейнасці, якая рэалізуецца ў межах праекта, выявіць 

агульны ўплыў праекта на праблемную сітуацыю, мэтавыя групы і стэйкхолдэраў (impact assessment), 

адпаведнасць вынікаў мэтам праекта, баланс дзейнасці і неабходных рэсурсаў, эфектыўнасць 

праектнага менеджменту і партнёрства, логіку і метадалогію рэалізацыі праектнай дзейнасці, аналіз 

фактараў, якія пазітыўна ці негатыўна паўплывалі на рэалізацыю праекта. 

 

Метадалогія ацэнкі: змест і дызайн інструментаў ацэнкі распрацоўваюцца абранай арганізацыяй і 

пацвярджаюцца замоўнікам перад пачаткам працэсу ацэньвання. 

 

Тэрмін ацэнкі і прадастаўлення справаздачы: 15 чэрвеня — 31 cнежня 2020 г. Чакаецца, што 

выканаўца прыступіць да працы 15 чэрвеня 2020 года. 

 

Чаканы вынік: аналітычная справаздача, у якой будуць прадстаўлены дадзеныя ў адпаведнасці з мэтай 

ацэнкі. Справаздача павінна быць падрыхтаваная на рускай / беларускай і англійскай мовах у 

электронным выглядзе. Справаздача павінна, акрамя іншага, уключаць кароткае рэзюмэ справаздачы, 

апісанне прадмета ацэнкі і метадалогіі, аналіз і вынікі, высновы і рэкамендацыі. 

 

Максімальны бюджэт ацэнкі: 3.850 еўра 

 

Канфлікт інтарэсаў: знешнюю ацэнку не можа ажыццяўляць арганізацыя/асоба, якім-небудзь чынам 

задзейнічаная ў гэтым праекце або іншай дзейнасці арганізацый, якія рэалізуюць гэты праект. У 

выпадку патэнцыйнага канфлікту інтарэсаў, асоба павінна абавязкова паведаміць пра гэта замоўніку. 

 

У выпадку форс-мажорных абставінаў, звязаных з пандэміяй каранавіруса, тэрміны выканання 

работ (п. 4-5) могуць быць працягнуты на час дзеяння гэтых абставінаў. 


