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Супориши техникӣ 

ташкил ва гузаронидани омӯзишҳо дар мавзӯи 

"Мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ" 

………………………………………………………………………………………………………… 

1. Муқаддима  

Филиали "ХЕЛВЕТАС Интеркооперейшен гГмбХ" дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - 

"ХЕЛВЕТАС") бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо ва дар ҳамкорӣ бо Маркази 

байналмилалии рушди сиёсати муҳоҷират - ICMPD, лоиҳаи "Беҳтаркунии некӯаҳволии 

муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо дар Тоҷикистон" иҷро карда истодааст. Лоиҳаи мазкур аз 

дар шаҳрҳои Конибодом ва Исфара аз 1 ноябри соли 2019 амалӣ карда мешавад ва 31 июли соли 

2021 хотима меёбад. Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 

шуғли аҳолӣ ва Муассисаи давлатии "Маркази ёрии ҳуқуқӣ" Вазорати адлия амалӣ карда мешавад 

ва ҳадафҳои он ба: 

1) Васеъ намудани дастрасии муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо ба иттилооти пеш аз сафар 

ва тавоноии онҳо барои қабули қарорҳои оқилона, ва 

2) Дастгирии оилаҳои муҳоҷирон, ки дар хона монданд ва муҳоҷирони баргашта, бо роҳи 

баланд бардоштани қобилияти идоракунии захираҳои молиявии худ ва кам кардани оқибатҳои 

иҷтимоии муҳоҷират, равона карда шудаанд. 

Дар айни замон, дар вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ба ташкили маҷмӯи васеи тадбирҳо, ки барои 

беҳтар шудани муносибатҳои иҷтимоию иҷтимоӣ, баланд бардоштани сифат ва сатҳи зиндагии 

одамон, бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани одамон, фароҳам овардани шароити беҳтар ҳифзи 

саломатӣ ва некӯаҳволии иҷтимоии аҳолӣ. Маҳз мониторинги иҷтимоӣ барои таҳлили равандҳои 

тағирёбандаи иҷтимоӣ мувофиқ аст. Он ҳамчун усули асосии ташхиси тағироти иҷтимоии ҷомеа 

амал мекунад, бо ёрии он маълумот ба даст оварда мешавад. 

Бо мақсади тақвияти иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар муҳокима ва ҳалли масъалаҳои марбут 

ба равандҳои муҳоҷират, инчунин баланд бардоштани дониш ва малакаи мақомоти давлатӣ ва 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, Лоиҳа омӯзиши кумитаҳои маҳаллаҳо, паралегалҳо ва намояндагони 

Хадамоти муҳоҷират дар гузаронидани мониторинги иҷтимоӣ ва иштирок дар муколамаи 

ҷамъиятӣ бо мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар сатҳи маҳаллӣ дар соҳаи равандҳои 

муҳоҷират ва дастрасӣ ба иттилоот. 

2. Мақсад. 

Мақсади ин Супориши техникӣ ташкил ва гузаронидани 2 (ду) тренингҳои серӯза барои баланд 

бардоштани иқтидори 70 нафар иштирокчиён аз байни кумитаҳои маҳалла, намояндагони 

Ҷамоатҳо ва Ҳукумати маҳаллӯ, паралегалҳо ва намояндагони Хадамоти муҳоҷират оид ба кор бо 

аҳолӣ дар самти Мониторинги Иҷтимоӣ ва Муколамаи Ҷамъиятӣ (МИМҶ) мебошад.  

3. Вазифа. 

Вазифаҳои асосӣ дар доираи супориши техникӣ масъалаҳои зеринро дар бар мегиранд: 

3.1 Таҳияи барнома барои омӯзиши 3-рӯза дар мавзӯъҳои асосии зерин: 

 Санҷиши пеш аз ва баъд аз донишҳои амалии МИМҶ; 

 Мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ (мафҳумҳои асосӣ). 

 Машқҳои амалӣ оид ба МИМҶ; 

 Ҳангоми машқҳои амалӣ иштирокчиён бояд субъектҳо ва ҷонибҳои манфиатдорро муайян 

кунанд, ки бояд дар ин равандҳо ширкат варзанд; 

 Ҳисоботи ниҳоӣ ба ХЕЛВЕТАС бо тавсияҳо. 

 

 



4. Макони гузаронидани омӯзиш 

Омӯзишҳо дар Маркази таълимии Бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон гузаронида 

мешаванд. Хароҷотҳои иҷораи толор, будубош ва хӯроки иштирокчиён аз ҳисоби Лоиҳа пардохта 

мешавад. 

5. Натиҷаҳои интизорӣ. 

5.1 Баланд бардоштани салоҳият, дониш ва малакаи иштирокчиён дар омӯзиши 3-рӯза, бо 

санҷишҳои пешакӣ ва баъдӣ; 

5.2 Омӯзиши 3-рӯза барои 70 нафар иштирокчиён гузаронида шуд ва маҷмӯи мавод оид ба 

мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ пешниҳод карда шуд (аммо методология ба 

иштирокчиён пешниҳод карда намешавад!); 

6. Мӯҳлати эътибор  

Супориши техникии мазкур дар давраи аз 04 май то 11 июни соли 2021 амал мекунад ва санаҳои 

тахминии гузаронидани омӯзишҳоро пешбинӣ мекунад: 

1. 25 – 27 майи с. 2021 – барои иштирокчиёни ш. Конибодом; 

2. 01 – 03 июни с. 2021 – барои иштирокчиёни ш. Исфара. 

7. Талабот барои таҳияи гузоришҳо дар бораи омӯзишҳои гузаронидашуда. 

Дар давоми 5 рӯзи корӣ пас аз ба охир расидани омӯзишҳо, "Иҷрокунанда" вазифадор аст ба 

"Фармоишгар" инҳоро пешниҳод кунад: 

7.1 ҳисобот дар бораи чорабинӣ, ки дар намуди чопӣ пешкаш мешавад, бо мӯҳр ва имзои 

"Иҷрокунанда" тасдиқ шудааст, инчунин дар шакли электронӣ; 

7.2 рӯйхати иштирокчиёне, ки дар омӯзишҳо иштирок кардаанд, бо нишон додани маълумот 

барои тамос; 

7.3 ҳисоботи аксӣ дар бораи омӯзишҳо (сабти аксии марҳилаи ибтидоӣ, марҳилаи омӯзиш, ҳалли 

масъалаҳои амалӣ (ҳам инфиродӣ ва ҳам аз ҷониби гурӯҳи иштирокчиён), ба охир расидани 

тренинг ва акси умумӣ бо иштирокчиён. Ҳамагӣ, ҳадди аққал 30 акс дар шакли электронӣ); 

7.4 саволномаи иштирокчиёни тренинг дар бораи арзёбии ин чорабинӣ бо пешниҳодҳо ва 

хоҳишҳо. 

8. Шартҳои буҷа ва пардохт 

Буҷа бояд аз ҷониби «Иҷрокунандаи» эҳтимолӣ бо назардошти хароҷоти таҳияи консепсияи 

таълими, нусхабардории дарстурамалҳо/маводҳои тақсимкунанда, маводҳои канселярӣ ва иҷрои 

ин супориши техникӣ, аз ҷумла андоз аз арзиши иловашуда пешниҳод карда шавад. Пардохт 

тавассути интиқоли бонкӣ бо асъори миллӣ (сомонӣ) бо таносуби фоизии зерин сурат мегирад: 

30% (пешпардохт: пас аз имзо кардани Шартнома ва пешниҳоди ҳисобнома-фактура барои 

пардохт) ва 70% (пас аз қабули Санади қабули корҳо аз тарафи ХЕЛВЕТАС пешниҳоди ҳисобот 

ва ҳисобнома барои пардохт). 

9. Моликияти зеҳнӣ 

Ҳама маводҳое, ки дар доираи ин Супориши техникӣ таҳия шудаанд, моликияти зеҳнии 

ХЕЛВЕТАС Интеркооперейшен гГмбХ мебошанд ва танҳо бо иҷозати он истифода бурда 

мешаванд. 
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Terms of Reference 

organizing and conducting trainings on the topic 

"Social Monitoring and Public Dialogue" 

………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Introduction 

The Helvetas Intercooperation GmbH branch in the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as 

Helvetas), with financial support from the European Union and in partner-ship with the International 

Center for Migration Policy Development - ICMPD, is implementing the project “Improving the well-

being of labour migrants and their families in Tajikistan”. This Project has been ongoing since November 

01, 2019 and will be completed on July 31, 2021 in Kanibadam and Isfara districts. The Project is 

implemented in cooperation with the State Migration Service ("SMS") of the Ministry of labour, migration 

and employment and the State Agency "Legal Aid Center" ("LAC") of the Ministry of Justice, and aims 

to: 

1) To strengthen access to pre-departure information for prospective labour migrants and their 

families, and empowering them to take an informed decision; and 

2) To support families left behind and returnees to better manage their financial resources and to 

mitigate the social impact of migration. 

As of today, in the socio-economic situation, it is necessary to organize a wide range of measures to 

improve social relations, improve the quality and standard of living, provide people with permanent jobs, 

and create better conditions for health and social welfare. It is social monitoring that is suitable for the 

analysis of changing social processes. It acts as the main method of diagnosing social changes in society, 

through which information is obtained. 

In order to strengthen the participation of civil society in the discussion and resolution of issues related 

to migration, as well as to improve the knowledge and skills of government agencies and NGOs, the 

project trained mahalla committees, paralegals and representatives of the Migration Service in social 

monitoring and public dialogue at the local level in the areas of migration processes and access to 

information. 

2. Purpose 

The purpose of this Terms of Reference is to organize and conduct 2 (two) three-day trainings to 

increase the capacity of 70 participants among mahalla committees, Jamoat and Hukumat representatives, 

paralegals and representatives of the Migration Service for Social Monitoring and Public Dialogue. 

3. Tasks. 

The main tasks in the framework of the Terms of Reference include the following issues: 

3.1 Conduct a 3-day training on the following key topics: 

 Pre- and post-test on SMPD practical knowledge; 

 Social monitoring and public dialogue (key concepts); 

 Practical exercises on SMPD; 

 During practical exercises participants should determine the subjects and the stakeholders who 

should participate in these processes; 

 Final report to Helvetas with recommendations. 

 

 

 



4. Place of training 

The trainings will be conducted at the Training Center of the National Bank of Tajikistan in Guliston. 

The cost of renting the hall, accommodation and meals of the participants will be covered by the Project. 

5. Expected results. 

5.1 To increase the competence, knowledge, skills and competencies of the participants within a 3-day 

training, by pre- and post-tests; 

5.2 A 3-day training was conducted for 70 participants and a set of materials on social monitoring and 

public dialogue was provided (methodology should however not be provided to participants!); 

 

6. Validity period 

This Terms of Reference is valid for the period from May 04 to June 11th, 2021 and provides for the 

tentative dates of the training: 

1. May 25 – 27, 2021 – for participants of Kanibadam; 

2. June 01 – 03, 2021 – for participants of Isfara. 

7. Requirements for the preparation of reports on the conducted trainings. 

Within 5 working days after the completion of the training, the "Vendor" is obliged to provide the 

"Customer" with: 

7.1 Report on the event, submitted in hard copy, certified by the seal and signature of the "Vendor", as 

well as in electronic form; 

7.2 List of participants who participated in the training, indicating contact information; 

7.3 Photo report on the training (recording of the initial stage, training stage, solving practical problems 

(both individually and by a group of participants), completion of the training and general photo with the 

participants. In total, at least 30 photos in electronic form); 

7.4 Questionnaire of the training participants on the evaluation of the event with suggestions and 

wishes. 

8. Budget and payment terms 

The budget should be provided by the potential “Vendor” taking into account the cost of developing 

the training concept, copying the manuals / handouts, stationery and carrying out this technical 

assignment, including the value added tax. Payment by bank transfer in national currency (Somoni) is 

made in the following interest rates: 30% (advance payment: after signing the Agreement and submission 

of invoice for payment) and 70% (after the adoption of the Act of acceptance of works by HELVETAS) 

and invoice for payment). 

9. Intellectual property 

All materials developed under this Terms of Reference are the intellectual property of HELVETAS 

Intercooperation gGmbH and are used only with its permission. 
 

 

  


