Техническо задание за оценка на проект „Моделиране на
нови услуги за деца с увреждания в България“, реализиран
от Фондация Карин Дом
Фондация Карин Дом търси външен оценител на проект „Моделиране на нови услуги
за деца с увреждания в България“. Оценката ще направи преглед на реализираните
дейности, постигнатите резултати и ефекта на проекта.
Фондация Карин Дом подкрепя деца със специални нужди и техните семейства чрез
предоставяне на професионални услуги – терапевтични услуги, услуги стимулиращи
детското развитие и услуги насочени към изграждане на родителски капацитет и
родителска общност. Организацията подкрепя и специалисти, работещи с деца със
специални нужди чрез предоставяне на обучения и професионални супервизии. Целта
на тази дейност е да се повиши качеството на съществуващите услуги за деца със
специални нужди в България и да се създадат нови такива на места където услугите
въобще липсват. Проектът, обект на настоящата оценка, е насочен към реализирането
на тази цел посредством повишаване капацитета на организацията за осъществяване на
повече и по-разнообразни обучителни дейности.

1. Проект „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“
Проектът се реализира в контекста на процеса на деинституционализация в България.
Проектът ще използва модела на Фондация Карин Дом за добри практики при
предоставянето на услуги за деца със специални нужди и техните родители, за да
повиши квалификацията на специалистите в тази сфера и да спомогне за развитието на
нови услуги в България. Проектът включва следните дейности:



Обособяване на обучително звено към Фондация Карин Дом;
Разширяване на обучителния екип на Карин дом;



Оборудване на специализирана материално-техническа база за обучения и
практически демонстрации;



Надграждане квалификацията на обучителния екип чрез обучения и посещения
за обмяна на опит;



Разработване на обучителни модули и обучителна програма;



Развиване на партньорство с университети от България и чужбина;
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Участие в събития за споделяне на опит – семинари, уъркшопи и конференции;



Разработване и стартиране на онлайн обучителни курсове



Реализиране на обучителна програма в национален мащаб



Кампания за популяризиране на обучителните възможности;



Организиране на национална конференция по темата „алтернативни услуги за
деца със специални нужди”;



Пилотни обучения за заинтересовани доставчици на услуги – НПО, общински
структури и др.



Публични лекции за повишаване общественото съзнание по теми като права на
хората с увреждания, филантропия, доброволчески труд, набиране на средства и
други.



Ранна интервенция като модел на услуга за деца 0-3г.



Оценка и дейности за развитие.

С този проект Фондация Карин дом реализира мащабна инициатива с цел да разшири
обучителните възможности на фондацията и да отговори на нарастващите нужди от
професионални обучения за специалисти, работещи с деца със специални нужди.
2. Цел на заданието
Избор на външен оценител, който да направи преглед на изпълнението на проект
„Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“.
2.1. Цел на оценката
Да изследва реализирането на проекта и да направи анализ на изпълнението на
проектните дейности, постигнатите резултати и съотносимия ефект за организацията и
целевите групи.
2.3 Специфика на оценката
Оценката трябва да анализира постиженията на проекта според заложените цели и
план на действие. Очаква се оценката да направи анализ на ефекта от проекта на 3
нива:
а) на ниво организационна промяна;
б) на ниво целеви групи;
в) на ниво принос към процеса на деинституционализация.
2.2. Обхват на оценката
Оценката ще се фокусира върху проект „Моделиране на нови услуги за деца с
увреждания в България“, но ще вземе под внимание и други дейности на Фондация
Карин Дом, които имат пряко отношение към реализирането на проекта (например
обучения или обществени поръчки, които са станали възможни, благодарение на
ефекта от проекта) .
Оценителят ще се запознае с проектното предложение, работния план и междинните
отчети за реализирането на проекта (някои от документите са на английски език).
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Оценителят ще се запознае с екипа, участващ в реализирането на проекта –
координатор проект и обучителен екип - с цел установяване на участието и ролята им
в изпълнението на проектните дейности.
Оценителят ще проведе срещи с представители на основната целева група на проекта –
доставчици на услуги/специалисти, работещи с деца с увреждания (към които са
насочени предвидените по проекта обучения).
Оценителят ще се запознае с всички продукти, реализирани в изпълнение на
проектните дейности – обучителни модули, обучителна програма, електронна
платформа за обучения, обучителни материали, публикации и др.
2.3. Методика на оценката
Очаква се оценителя да предложи методика за реализиране на оценката, която да е
подходяща за оценка на ефекта от проекта. Очаква се инструментите за оценка да
включват структурирани или полу-структурирани интервюта с екипа на проекта и
представители на целевите групи.
3. Резултати от оценката
Очаква се резултатите от оценката да дадат обективна картина за постиженията на
проекта пред финансиращата организация. Резултатите от оценката трябва ясно да
формулират постиженията на проекта по отношение на изградения капацитет на
Фондация Карин Дом за предоставяне на обучения, ползите за целевата група и
приноса на проекта в процеса на деинституционалицация. Резултатите трябва да бъдат
представени по начин, който ще позволи използването им за публикации, лобиране,
кандидатстване за други проекти и други случаи, където е необходимо аргументирано
представяне на ефекта от проектните дейности.
Очаква се оценителя да предостави цялостен анализ на дейностите, резултатите и
ефекта от проекта под формата на финален доклад. Финалният доклад следва да
съдържа обстойно представяне на ефекта от проекта на трите нива на анализ, описани
по-горе. Структурата на финалния доклад следва да бъде предварително съгласувана с
възложителя на оценката – Фондация Карин Дом. Очаква се докладът да бъде минимум
15 и не повече от 25 стандартни страници. Докладът следва да бъде изготвен на
български и английски език.
Очаква се оценителя да представи резултатите от оценката под формата на устна
презентация пред координатора на проекта, обучителния екип и ръководството на
Карин Дом.
4. Времева рамка на оценката
Оценката обхваща периода: 01.01 2013 – 31.03.2016
Период за реализиране на оценката: 03.2015 – 03.2016
Подготовка на финален доклад – 11.2015 – 03.2016
Представяне на резултатите от оценката – 01.2016 – 03.2016
Представяне на отчет за извършените услуги – 03.2016
5. Приемане на работата
Работата ще бъде приета след представяне на отчет за извършените услуги в обем до 3
стандартни страници.
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6. Провеждане на процедура за избор на оценител
Изпращане на покани – до 04.11.2014
Приемане на заявки и документи за кандидатстване – 04.12.2014
Преглед на заявките и отправяне на покана за събеседване на подбраните кандидати –
до 15.12.2014
Провеждане на събеседване – м. януари 2015
7. Изисквания към кандидатите и необходими документи
Очаква се кандидатите да имат доказан опит в реализирането на оценки на ефекта, в
това число и оценки на проекти в НПО сектора. Оценителят трябва да е реализирал
оценки на минимум 3 проекта/програми в НПО сектора.

Кандидатите следва да предоставят:
- автобиография, от която да е виден опита на кандидата в реализирането на оценки на
проекти/програми;
- предложение за методика за реализиране на оценката;
- координати (адрес/тел./e-mail) за връзка с 2 лица, които могат да предоставят
препоръки за кандидата (моля, не изпращайте самите препоръки!).

Заявките и документите за участие в конкурса следва да се изпратят на е-mail:
karindom@karindom.org най късно до 04.12.2014г (четвъртък).

За неформални запитвания и допълнителна информация – д-р Апостол Апостолов,
Координатор на проекта. Тел. 0878465135.
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