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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizująca program „Decentralization Offering Better 
Results and Efficiency (DOBRE)”, finansowany przez USAID, ogłasza rekrutację na stanowisko: 

 

POLSKI EKSPERT ds. DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
 
 
Celem programu DOBRE, realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Global Communities, 
jest wzmocnienie samorządu lokalnego w Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz 
zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.  
Celem współpracy z wykonawcami wyłonionymi w procesie rekrutacji będzie przygotowanie diagnoz 
społeczno-gospodarczych wskazanych jednostek samorządowych w Ukrainie (tzw. połączonych 
gromad), w tym przeprowadzenie badań społecznych. Prace będą realizowane w 2-osobowych 
polsko-ukraińskich zespołach. Możliwa będzie także realizacja dodatkowych zleceń związanych z 
diagnostyką lokalną, analizami oraz badaniami. 
 
WARUNKI PRACY 
Zaangażowanie Eksperta ds. Diagnozy Społeczno-Gospodarczej przewidziane jest na okres ok. 3 -4 
miesięcy. Rozpoczęcie prac planowane jest na listopad/grudzień 2020 r.  
Praca będzie obejmować wskazane przez FRDL skonsolidowane gromady, w obwodach: 
czernichowski, czerniowiecki i zaporoski.  
Na każdą gromadę przewidzianych jest w sumie ok. 10 dni pracy (w tym 4 dni w terenie). W związku z 
epidemią COVID-19 przewiduje się jednak dostosowanie zakładanego modelu pracy do aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Ukrainie (w tym pracę zdalną/model hybrydowy).   
Oprócz wynagrodzenia przewidziany jest zwrot kosztów podróży do gromad, zgodnie z zasadami 
określonymi przez FRDL i do wysokości limitów przewidzianych w budżecie projektu.  
Ekspert polski będzie współpracować bezpośrednio z ekspertem ukraińskim oraz zespołem 
koordynującym działania z Biura FRDL w Warszawie. 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
• Kierowanie i moderowanie procesem diagnostycznym, w tym organizacja i przeprowadzenie serii 

spotkań w każdej ze wskazanych jednostek samorządowych w Ukrainie (stacjonarnych i/lub 
zdalnych). 

• Zebranie danych oraz przeprowadzenie serii spotkań i wywiadów (stacjonarnych i/lub zdalnych), 
a po opracowaniu diagnozy przeprowadzenie spotkania podsumowującego prace (prezentacja i 
weryfikacja wyników diagnozy i badań społecznych) we wskazanej jednostce, we współpracy z 
ekspertem ukraińskim. 

• Nadzór nad przeprowadzeniem badań społecznych we wskazanych jednostkach, zgodnie z 
metodologią FRDL,  we współpracy z ekspertem ukraińskim. 

• Zarządzanie całym procesem przygotowania diagnozy, opracowanie i dostarczenie ostatecznej 
wersji dokumentu w języku polskim oraz współpraca w zakresie przygotowania ukraińskiej wersji 
dokumentu. 

• Raportowanie prac zgodnie z wytycznymi, a także bieżącymi zapytaniami FRDL i Global 
Communities. 
 

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE 
Poszukujemy osób posiadających następujące kwalifikacje i doświadczenie: 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją prac lub projektów 

diagnostyczno-analitycznych 
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• przeprowadzenie lub nadzór nad przeprowadzeniem co najmniej 3 badań społecznych 
(ankietowych) 

• moderowanie spotkań roboczych w ramach prac diagnostyczno-analitycznych w co najmniej 3 
jednostkach samorządowych w Ukrainie (w tzw. połączonych gromadach) 

• doradztwo i opracowanie co najmniej 3 diagnoz społeczno-gospodarczych jednostek 
samorządowych w Ukrainie (w tzw. połączonych gromadach) 

• znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego, co najmniej w stopniu umożliwiającym roboczą 
komunikację. 

 
 
PROCES REKRUTACJI 
 
Zainteresowane współpracą osoby prosimy o przesłanie wniosku aplikacyjnego przygotowanego 
wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia przesłane w 
innej formie nie będą rozpatrywane. 
 
Kluczowe kryteria oceny: 
• Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją prac lub projektów 

diagnostyczno-analitycznych. 
• Przeprowadzenie lub nadzór nad przeprowadzeniem co najmniej 3 badań społecznych 

(ankietowych). 
• Moderowanie spotkań roboczych w ramach prac diagnostyczno-analitycznych w co najmniej 3 

jednostkach samorządowych w Ukrainie (w tzw. połączonych gromadach). 
• Doradztwo i opracowanie co najmniej 3 diagnoz społeczno-gospodarczych jednostek 

samorządowych w Ukrainie (w tzw. połączonych gromadach). 
Punktacja będzie uzależniona od długości (w latach) wskazanego doświadczenia i liczby jednostek w 
których zrealizowano prace. 
 
Dodatkowe kryteria oceny: 
 Zaproponowana cena/wynagrodzenie (standardowa dniówka pracy). 
 Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego, co najmniej w stopniu umożliwiającym roboczą 

komunikację. 
 

Kryterium ceny 
Kandydat powinien zaproponować wysokość swojego wynagrodzenia, w dolarach amerykańskich 
(USD), w przeliczeniu na standardową dniówkę pracy (8h). 
Oprócz wynagrodzenia przewidziany jest zwrot kosztów podróży do gromad (zgodnie z zasadami 
określonymi przez FRDL i do wysokości limitów przewidzianych w budżecie projektu). 
Jeżeli nadesłane oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, FRDL może podjąć 
negocjacje z kandydatami według kolejności zajmowanej na liście rankingowej.  
 
Fundacja zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego konkursu bez podania przyczyny, a także 
do ogłoszenia nowego naboru. 
 
Wnioski aplikacyjne należy przesłać w formie wypełnionego i podpisanego skanu formularza 
(stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia), na adres e-mail: dobre.rekrutacja@frdl.org.pl w 
terminie do 15 października 2020 r. W temacie wiadomości proszę wpisać: „Rekrutacja: Polski 
Ekspert ds. Diagnozy Społeczno-Gospodarczej”. 
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Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi w toku rekrutacji kandydatami.  
 
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować na adres: dobre.rekrutacja@frdl.org.pl   
Kandydat powinien monitorować stronę internetową FRDL w związku z możliwością opublikowania 
na niej zmian w Ogłoszeniu lub odpowiedzi na pytania od innych kandydatów. Prosimy o 
monitorowanie strony z Ogłoszeniem umieszczonym pod adresem:  
https://frdl.org.pl/projekty/decentralization-offering-better-results-and-efficiency-dobre 
 


