ЗАДАНИЕ ЗА ПОДБОР НА ВЪНШЕН ОЦЕНИТЕЛ НА ПРОЕКТ „БОДРОЗИ“

Институт по социални дейности и практики е активно развиваща се организация,
успяла за 20 години да наложи своята идентичност на организация, която
съчетава в своята дейност теорията с практиката, познанието с реалната
подкрепа на деца и семейства в риск.
Институт по социални дейности и практики се специализира в разработването на
изследвания, провеждането на обучения и оказване на професионална подкрепа
на специалистите в помагащите професии.
Тел/факс: 02/8524713
Е-мейл: sapi@sapibg.org
Уеб-сайт: www.sapibg.org
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Виктор Григорович 1, вх 1. Ап 1.

1. Контекст
Проект БОДРОЗИ е финансиран по програма „Права, Равенство, Гражданство
(2014-2020)“ на Европейския съюз. Проектът е национален, покриващ
територията на цялата страна и изпълняван в партньорство между Сдружение
„Институт по социални дейности и практики“ като водеща организация и
Фондация „Асоциация Анимус“. Активната работа по проект БОДРОЗИ стартира
на 01,10,2019 г. и ще приключи на 31,12,2021. В страната ни действа установена
практика за работа при случаи на деца жертви на насилие – Координационен
механизъм, който описва работата на различни институции. Случаите на домашно
насилие срещу деца обаче остават извън обхвата на Координационния механизъм
и затова не винаги се наблюдава междусекторен отговор при такива ситуации. В
същото време в различни населени места съществуват практики на съвместна
работа по такива случаи, които си остават локални.
Проект „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап
кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и
Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и
одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения
на над 1000 специалисти в цялата страна. Предвижда се и консолидиране на
националния опит и добри практика за работа по случаи на деца
жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и
закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в
обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще
се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно
насилие.

Основна цел на проекта е да се подобри отговора на органите за закрила на
детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени
деца, било то като жертви или като свидетели.

Специфични цели:
- Въвеждане на подход, насочен към детето, на всички етапи на закрила и
подкрепа на детето
- Подобряване на сътрудничеството на съответните органи за закрила на детето
чрез взаимно обучение
- Подобряване на капацитета за разпознаване, откриване и справяне с домашното
насилие
- По-нататъшно развитие и укрепване на 3 центъра за застъпничество за деца
Зона ЗаКрила в България и разпространение на модела в страната
Основните дейности са организирани в 5 основни клъстера: управление,
държавен отговор, взаимно учене, изграждане на капацитет, разпространение и
комуникации.
Основни групи, които са включени в проекта:
Практикуващи и точки за първи контакт в полицията и отделите за закрила на детето,
които работят директно с деца жертви/свидетели на домашно насилие; 1095
Случители на услугите «Зона ЗаКрила» - 15
Доставчици на социални услуги - 50 бр
Деца жертви/свидетели на домашно насилие: пряко – 10, косвено 440
Очаквани резултати:
Подобрен ориентиран към детето отговор за деца жертви/свидетели на домашно
насилие чрез засилен капацитет и координация между полицията и
специалистите по закрила на детето
Повишена специализирана подкрепа на системите за закрила на детето за деца
жертви/свидетели на домашно насилие, използвайки подход, насочен към детето
Подобрени специализирани услуги за по-добро посрещане на нуждите на децата
жертви/свидетели на домашно насилие

2. Обект на процедурата
Външна оценка на проект “БОДРОЗИ“

3. Описание на предмета на процедурата
3.1
Цел на външното оценяване

Да се оцени до колко проектът е постигнал заложените цели, индикатори и
резултати и неговата вътрешна кохерентност, неговата релевантност,
ефикасност, ефективност, въздействие и устойчивост.

3.2
-

-

-

-

Да се оцени до колко проектът е допринесъл за подобряване на практиката при
работа по случаи на домашни насилие, в които са въвлечени деца като жертви
или свидетели
Да се оцени дало проектът е допринесъл за повишаване на специализирана
подкрепа на системите за закрила на детето за деца жертви/свидетели на
домашно насилие, използвайки подход, насочен към детето
-Да се оцени дало проектът е допринесъл за подобрение на работата на 3
специализирани услуги „Зона ЗаКрила“ за по-добро посрещане на нуждите на
децата жертви/свидетели на домашно насилие
Постигнатите резултати от проведените обучения в съответствие със заложените
в проекта очаквани компетенции - знания, умения и нагласи
Да се оцени неговата вътрешна кохерентност, неговата. релевантност,
ефикасност, ефективност, въздействие и усточивост

3.3
-

Конкретни задачи:

Дейности:

Разработване на методология за външна оценка на проекта и план-график за
нейното осъществяване съвместно с екипа на проекта (м. до 10.12. 2021г.)
Провеждане на дейностите по външна оценка според разработената методология
и план-графика (15.01.2022г.)
Изготвяне на доклад за външната оценка по проекта на английски език (м.
29.01.2022.)
ИСДП ще представи своите коментари до 10.02.2022 и финалният доклад следва
да е върнат до 20.02.2022. Част от работните документи по проекта, които ще
бъдат представени на оценителя, също са на английски език.

4. Времеви обхват на заданието:
-

Очаква се оценката да стартира през м. декември 2021 г. и да приключи през м.
февруари 2022 г. с представяне на финалния доклад по оценката на проекта.

5. Компетенции, умения и опит на оценителя:
По това задание могат да кандидатстват както фирми, така и индивидуални
оценители, но критериите за оценка са за конкретния оценител, който ще

-

извърши оценката.
5.1. Завършена образователна степен „Магистър“ в сфери като: социалните
дейности, социологията и др. Придобита докторска степен се счита за предимство
5.2 Опит в оценките на различни дейности, инициативи, проекти – поне 3
предишни външни оценки;
5.3 Владеене на английски език.
5.4. Познаване на работата на българските институции по отношение на
домашното насилие и закрилата на детето се считат за предимство.

6. Финансови параметри:
-

Предвидената сума за всички разходи по външната оценка възлиза на 9 779 лв.
която включва работата по разработване на методология и провеждане на
външната оценка и изготвяне на доклада на английски. Тази цена е крайна, с
включени данъци.

-

7. Процедура по кандидатстване и срокове:
7.1
Изисквания към офертите
Офертите се състоят от техническо предложение и ценова оферта. И двата
документа са в свободна форма.
- Техническо предложение за провеждането на външна оценка по проекта и ценова
оферта . Техническото предложение трябва да включва основните методи, които
ще бъдат използвани в оценката;
- • Професионална автобиография
- • Представяне на опита на кандидата в оценката на изследователски проекти
- • Други документи, удостоверяващи опита и квалификацията на външния
оценител
Техническото предложение трябва да доказва минималните изисквания, описани в
т. 5
Ценовата оферта се представя в свободна форма в заключен PDF файл.
ИСДП първо разглежда техническите документи. Всички кандидати, които отговарят
на изискванията, ще бъдат помолени да предоставят паролата си за ценовата
оферта.
Документите могат да бъдат подадени както на български, така и на английски език.

7.2

Критерии за възлагане съгласно чл. 14, ал. 1, а когато изборът се извършва
по критерий "икономически най-изгодна оферта" - показателите,
относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната
оценка на офертата

Икономически най-изгодна оферта

Показатели:
Цена – 30 т
Доказан опит - 70 т
Максимален брой точки – 100
Кандидатът с най-богат релевантен опит ще получи 70 т., вторят по ред – 65 т.,
третият – 60 т и т.н.
Най-ниската цена получава 30 т., следващата – 25 т., третата по ред 20 т. А всички
останали получават по 15 т.
При равен брой точки на кандидатите, предимство има този с повече опит

7.3

Място, дата и час, до който могат да се подават оферти

Можете да подавате офертите си на електронен адрес sapi@sapibg.org
Краен срок за подаване на офертите 17,00 ч на 29.11.2021
Моля, при подаване на офертите като предмет на съобщението да бъде написано:
публичен избор на външен оценител.

8. Лице за контакт
-

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към:
Петя Димитрова, p.dimitrova@sapibg.org, 0898438058

