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Технічне завдання на проведення дослідження
«Ставлення населення України до благодійності та особливості
залученості»
Благоднійний фонд Родини Загорій запрошує групи кваліфікованих
дослідників чи дослідницькі організації надати пропозиції проведення
дослідження ставлення населення України до благодійності та визначення
особливості участі у ній.
1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
Фонд родини Загорій прагне, щоб благодійне фінансування могло
створювати реальні зміни в Україні. Тому побачити реальну картину у
сфері благодійності для нас є важливою. Ми хочемо оцінити її з різних
сторін та вивчити усі можливі аспекти, аби мати змогу ефективно та
позитивно впливати на неї.
Дане дослідження проводиться для кращого розуміння сфери благодійності
в Україні та місця окремих акторів у ній, визначення актуальних потреб
української спільноти благодійності та сприяння її розвитку, а також для
визначення сприйняття сфери благодійності широкою громадськістю.
Дане дослідження стане частиною загальної дослідницької стратегії
Фонду.
2. АУДИТОРІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Результати дослідження мають бути корисними для зацікавлених сторін на
різних рівнях, включаючи:





Спільноту благодійників та НДО України;
Державні інституції;
Дослідників сфери благодійності та суміжних сфер;
Широку громадськість, що цікавиться темою благодійності.

Результати цього дослідження будуть презентовані та поширені серед усіх
зацікавлених сторін. Крім того, результати та рекомендації цього
дослідження стануть основою для подальших досліджень, а також
діяльності Фонду в майбутньому.
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3. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальною метою дослідження є визначення ставлення дорослого
населення, що проживає на території України (за винятком тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим)
до благодійності, а також особливості участі в ній. Також, результати
дослідження повинні давати відповідь на наступні запитання:






Що таке «благодійність» у розумінні дорослого населення України?
Що точно не можна віднести до благодійності?
Які види благодійності існують на думку дорослого населення
України?
Як і яким чином долучається доросле населення України до
благодійності? Що цьому сприяє, а що перешкоджає?
Хто є основними бенефіціарами благодійних ініціатив?
Які благодійні ініціативи та організації є більш відомими для
пересічного українця? Яке ставлення до них?

Дослідницька група повинна провести дослідження за допомогою
методології, розробленої у партнерстві з експертною командою Фонду.
Дослідження може бути побудоване, наприклад, на основі попередніх
досліджень Фонду, аналізі наявних документів, чи консультацій, які
допоможуть перевірити, розширити та покращити обсяг зібраної
інформації.
В рамках процесу визначення ставлення населення до благодійності
повинні бути враховані різні виміри цього поняття та його різноманітні
інтерпретації.
5. ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження може проводитися за допомогою комбінованого методу, і
може включати наступне:



Кількісне опитування/анкетування, репрезентативне для населення
України віком від 18 років;
Фокус-групові інтерв'ю для перевірки гіпотез та головних трендів
отриманих в результаті першого етапу дослідження;

6. РЕЗУЛЬТАТИ
Кінцеві результати повинні включати:
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Відформатовані та впорядковані електронні бази даних у форматі
.SAV та копії оригінальних баз даних українською мовою;
Повні транскрипти усіх глибинних інтерв’ю та/або фокус-групових
дискусій в електронному форматі українською мовою;
Загальний розгорнутий звіт українською мовою;
Стислий ілюстрований підсумковий звіт із головними результатами
дослідження розміром до 10 сторінок українською мовою, у форматі,
придатному для загального використання та публікації в інтернеті.

Усі проміжні результати мають надаватися замовнику послідовно у
форматі плану, чорнового та остаточного варіанту, що дозволятиме
експертам Фонду надати коментарі щодо кожної версії. Дослідницька
група повинна враховувати коментарі, наскільки це можливо, або, за
погодженням із Фондом надати свій варіант.
7. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
Дослідження повинне бути завершене протягом 3 місяців з моменту
підписання угоди.
8. ДОСЛІДНИЦЬКА ЕТИКА
Дослідження повинне бути проведене згідно із Кодексом професійної
етики соціолога, затвердженого Соціологічною Асоціацією України 20
травня 2004 року.
9. ВИМОГИ ДО ДОСВІДУ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ:







вища освіта в галузі соціальних наук або суміжних дисциплін;
розуміння сфери благодійності та неурядових організацій України;
не менше п’яти років досвіду в проведенні досліджень;
відмінні письмові та комунікативні навички українською мовою;
сильні міжособистісні навички та вміння спілкуватися із людьми із
різних сфер діяльності;
спроможність проведення кількісних та якісних досліджень,
описаних у цьому документі.

10. ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ
Усі зацікавлені групи дослідників чи дослідницькі організації повинні
надіслати свої пропозиції, що включають:

01001 м. Київ, пров. Рильський, 6, БЦ «Софія»
тел.: +38 (044) 237 72 15
email: info@zagoriyfoundation.org
www.zagoriyfoundation.org






Короткий план дослідження та опис методів оцінки;
Графік проведдення дослідження;
CV учасників дослідницької групи;
Загальний бюджет.

В темі листа вказуйте «ім’я організації, Тендер: Ставлення населення до
благодійності»
Надсилайте свої заявки на адресу: acryshtal@gmail.com до 26 квітня 2019
року.

