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ШАНОВНІ ВСІ 
HPLGBT В РАМКАХ СВОЄЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МЕТОЮ ЯКОЇ Є ПІДТРИМКА ТА 

РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСҐЕНДЕРІВ В УКРАЇНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ТА СВОБОД ТРАНСҐЕНДЕРІВ І ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ'Я Й ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ В 2018р. ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОЗИЦІЮ АСИСТЕНТ 

КЕРІВНИКА.  

Мета конкурсу: 

Відбір на конкурсних засадах фахівця з проектної діяльності в громадській організації задля 

досягнення поставлених цілей, завдань та індикаторів проекту "ВІЛ ТА ТРАНСҐЕНДЕРИ В 

УКРАЇНІ". 

Основні обов’язки та технічні завдання: 

 Проведення інформаційних кампаній.

 Здійснення адвокаційної діяльності.

 Організація акцій.

 Координація діяльності з іншими уразливими спільнотами.

 Здійснення візитів в регіони.

 Забезпечення документообігу та обміну інформацією.

 Здійснює консультації на веб-сайті з ментальних питань.

 Виконання інших завдань за дорученням керівництва.

Загальні вимоги до кандидатів: 

 Базові знання щодо ВІЛ/СНІД та асоційованих захворювань.

 Мати навички психолога.

 Готовність до навчання.

 Досвід взаємодії з трансґендерною спільнотою.

 Знати та вміти застосовувати небінарні та непатологізуючи підходи до

представників/-ниць трансґендерної спільноти включаючи їх під- та/або крос груп.

 Менеджерські здібності та вміння оптимізувати потік інформації.

 Досвід роботи з офісною технікою та знання персонального комп’ютера.

 Вміння працювати в команді та знаходити вихід з будь-якої ситуації.

 Дисциплінованість, відповідальність.

 Володіння англійською мовою є перевагою.

Особисті якості та навички: 

 Креативність, творчий підхід.

 Комунікабельність, пунктуальність, енергійність, високий рівень особистої

самоорганізації.

 Неконфліктність, чесність.

 Активна життєва позиція.

 Вміння планувати та розставляти пріоритети.

 Стресостійкість.
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Перелік документів, які необхідно надати: 

 Резюме кандидата. 

 Стислий лист зацікавленості до 1500 символів (бажано, але не обов'язково). 

 До трьох рекомендаційних листів (бажано, але не обов'язково). 

 В разі відбору надати копії всіх сторінок документу, що посвідчує особу. 

 

Кінцевий термін для надання документів: 

Ми чекаємо ваших пропозицій та додатків до 10:00 години за Східноєвропейським часом 

(UTC +02:00/+03:00) 15 лютого 2018 року. 

 

Цінова пропозиція: 

Разом із подачею необхідних документів, вказати бажану суму винагороди в національній 

валюті. 

 

Пропозиції та додатки, надані не в повному обсязі або пізніше зазначеного терміну, будуть 

дискваліфіковані та не будуть допущені до розгляду. 

 

Умови для співпраці: 

1. Асистент керівника залучатиметься за договором про надання послуг. 

2. Працівник має бути фізичною особою підприємцем (ФОП), або бути готовим його 

оформити. 

3. Переможці будуть обрані дирекцією HPLGBT після детальної оцінки пропозицій. 

Оприлюднення інформації щодо переможців відбудеться протягом 10 (десяти) 

робочих днів після офіційного затвердження переможців дирекцією HPLGBT. 

4. Всі документи та додатки необхідно надсилати електронною поштою. 

5. HPLGBT залишає за собою право запиту до учасників щодо додаткових матеріалів 

та/або інформації. 

6. HPLGBT залишає за собою право припинити конкурсну процедуру та відмовитись 

від усіх пропозицій в будь-який час до укладення договору, не несучи при цьому, 

ніякої відповідальності перед учасниками. 

7. HPLGBT зобов'язується повідомити про результати конкурсу всім учасникам/-цям. 

8. Остаточні результати конкурсу не підлягають перегляду. 

 

Контакт для відправки документів: 

Адреса електронної пошти: info@hplgbt.org (тема листа повинна містити: 

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ДИРЕКЦІЇ ВІД [ІМ'Я ПРІЗВИЩЕ]) 

 

Веб-посилання на конкурсну пропозицію в мережі Інтернет: 

www.HPLGBT.org/ua/about#jobs 
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Кандидати які пройшли відбір на конкурсній основі, після підписання Договору/Контракту 

набувають статус Виконавця, та задля конкретизації субординації між Сторонами можуть 

набувати інших статусів. Задля надання Організації-замовниці максимально якісних Послуг, 

Виконавець повинен поділяти Місію, Цінності та Основоположні принципи HPLGBT, а 

також визнавати та дотримуватись Статуту Організації-замовниці. Дирекція HPLGBT може 

впроваджувати додаткові критерії при розгляді пропозицій. 

 

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ ПРОСИМО ВАС ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ 

ЗА ЕЛ. АДРЕСОЮ: info@hplgbt.org 

 
Конкурс відбувається в рамках реалізації проекту "ВІЛ ТА ТРАНСҐЕНДЕРИ В УКРАЇНІ", за фінансової підтримки Міжнародного 

благодійного фонду "Альянс громадського здоров’я" в рамках Запиту України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією на фінансування програми з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018–2020, відповідно до 

рішення засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 18 травня 2017 р. 

 

Пріоритетами програми є досягнення Цілей: 

 підвищення та посилення обґрунтованої профілактики, діагностики та ефективного лікування ВІЛ, орієнтованих на досягнення 

цілей 90-90-90; 

 досягнення своєчасного, якісного та орієнтованого на пацієнта лікування чутливого туберкульозу та туберкульозу з лікарською 

стійкістю; 

 побудова життєздатних і стійких систем охорони здоров'я. 

 

Особливістю програми є формування та підтримка континууму надання ВІЛ/ТБ-сервісів для клієнтів проектів та наявність 

результатів ефективного лікування ВІЛ-інфекції, туберкульозу та запровадження замісної підтримуючої терапії. 
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