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ШАНОВНІ ВСІ.
HPLGBT ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
СПРЯМОВАНИХ НА ОРГАНІЗАЦІЮ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ.

ІНІЦІАТИВ

ОПИС КОНКУРСУ:
З метою формування умов для значимої участі трансґендерів секс-працівників/-ниць в
процесах мобілізації навколо захисту своїх прав та основних свобод, HPLGBT ‒ як
самоорганізація трансґендерів, заохочує участь представників спільноти, включаючи всіх
під- та крос-груп трансґендерів. У зв'язку з цим ми проводимо дослідження ідей та готові
надати цільові фінансові ресурси, всім претендентам які пройшли відбір на конкурсній
основі. Пріоритет буде віддано тим трансґендерам, які мають досвід у наданні секс-послуг.
Конкурс проходить в рамках тендерного наповнення й відбору пропозицій на поставку
комплексних послуг з організації та проведення мобілізаційних заходів для трансґендерів
та їх під- і крос-груп, які повинні бути надані в результаті реалізації проектної діяльності*.
Для участі у конкурсі необхідно відповідати всім критеріям та надати заповнену
Аплікаційну форму на одержання фінансування, а також Деталізований бюджет. Необхідні
форми ви можете знайти у прикріплених документах до даного оголошення або
завантажити їх за адресами:
 www.HPLGBT.org/publish/proposals/APPLICATION_FORM_ua.pdf
 www.HPLGBT.org/publish/proposals/DETAILED_BUDGET_ua.xlsx
Критерії та вимоги до відповідальних осіб:
 Належати до трансґендерної спільноти.
 Знати та вміти застосовувати небінарні та непатологізуючи підходи до
представників/-ниць трансґендерної спільноти включаючи їх під- та/або крос груп.
 Досвід з організації заходів для трансґендерів.
 Вміння оптимізувати потік інформації.
 Вміння знаходити вихід з будь-яких ситуацій.
 Стресостійкість.
 Відповідати критеріям в Аплікаційній формі.
Форма заходів:
 Тренінги.
 Рекреації.
Термін адміністрування:
Мобілізаційні заходи у зазначених формах заплановані в період з 01 грудня 2016 року до
15 лютого 2017 року.
Цінова пропозиція:
В пропозиціях запитувана сума у HPLGBT, не повинна перевищувати 3.396,80 USD або її
еквівалент за міжбанківським курсом на момент перерахування коштів.
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Кінцевий термін для надання пропозицій:
Ми чекаємо ваших пропозицій та додатків до 10:00 години за Східноєвропейським часом
(UTC +02:00/+03:00) 30 листопада 2016 року.
Пропозиції та додатки, надані не в повному обсязі або пізніше зазначеного терміну, будуть
дискваліфіковані та не будуть допущені до розгляду.
Умови для отримання фінансування:
1. Учасники повинні продемонструвати компетенцію та кваліфікацію щодо організації
заходів із схожою специфікою.
2. Надані учасниками конкурсу пропозиції повинні бути дійсними без змін протягом
всього терміну адміністрування.
3. При формуванні бюджету необхідно вказувати актуальні ціни.
4. Дотримуватися термінів та кінцевих дат надання пропозицій, а також графіку з
організації заходів.
5. Надати в зазначений термін заповнену Аплікаційну форму, Бюджет всіх ініціатив
(складається з фінансового плану та деталізованого бюджету), а також всі необхідні
додатки.
6. Бути поінформованим/-ою та дотримуватись додаткової інформації, яка вказана в
Аплікаційній формі.
7. Бути поінформованим/-ою та дотримуватись приміток, які вказані в Аплікаційній
формі.
8. Переможці конкурсу будуть обрані на засіданні Тендерної комісії HPLGBT після
детальної оцінки пропозицій. Оприлюднення інформації щодо переможців
відбудеться протягом 5 (п'яти) робочих днів після офіційного затвердження
переможців Тендерною комісією HPLGBT.
9. Всі пропозиції та додатки необхідно надсилати електронною поштою.
10. HPLGBT залишає за собою право запиту до учасників конкурсу щодо додаткових
матеріалів та/або інформації.
11. HPLGBT залишає за собою право затверджувати або відхиляти будь-які конкурсні
пропозиції та/або їх додатки відповідно до внутрішньої документації, а також
відповідно до політик та процедур HPLGBT.
12. HPLGBT залишає за собою право припинити процедуру конкурсу та відмовитись від
усіх пропозицій в будь-який час до укладення договору, не несучи при цьому, ніякої
відповідальності перед учасниками конкурсу.
13. HPLGBT зобов'язується повідомити про результати конкурсу всім його/її учасникам/цям.
14. Остаточні результати конкурсу не підлягають перегляду.
Контакт для відправки пропозицій:
Адреса електронної пошти: info@hplgbt.org (тема листа повинна містити:
ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ТЕНДЕРНОЇ КОМІСІЇ ВІД [ІМ'Я ПРІЗВИЩЕ])
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Веб-посилання на конкурсну пропозицію в мережі Інтернет:
www.HPLGBT.org/ua/about#tenders
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ ПРОСИМО ВАС ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
ЗА ЕЛ. АДРЕСОЮ: info@hplgbt.org
*Конкурс проводиться в рамках реалізації проекту "Мобілізація трансґендерів секс-працівників/-ниць в місті Київ", за фінансової
підтримки Фонду "Відкрите суспільство" та в рамках Програми "Громадська охорона здоров'я" Фонду "Відкрите суспільство", яка
спрямована на побудову суспільства, прихильного принципам загальнодоступності, дотримання прав людини та законності, в якому
політика та практика охорони здоров'я відображають ці цінності й ґрунтуються на доказовості. Програма допомагає організаціям
які представляють маргінальні спільноти та лідерам цих спільнот розвивати свій потенціал адвокації щодо поліпшення політики та
практики медичного обслуговування. Програма також домагається підвищення підзвітності держави суспільству та прозорості
охорони здоров'я. Програма "Громадська охорона здоров'я" діє головним чином в країнах Центральної та Східної Європи, Середньої Азії,
Південної та Східної Африки, Південно-Східної Азії, а також в Китаї.
Фонд "Відкрите суспільство" вимагає дотримуватись заходів щодо обмеження політичного лобіювання, у зв'язку із законодавством
США, яке забороняє фондам "Відкрите суспільство" фінансувати будь-які види передвиборної агітації, в тому числі підтримку
політичним кандидатам або партіям й протидію їм, як у США, так і за кордоном, а також виділяти кошти грантів на лобістську
діяльність. Під лобіюванням мається на увазі спроби впливати на федеральні, регіональні, місцеві та закордонні законодавчі органи
або на результати референдумів та голосування. Ця заборона включає в себе спроби здійснення впливу на ратифікацію
законодавчими органами міжнародних договорів. Заборона на лобіювання включає крім іншого звернення до депутатів або
співробітників законодавчих органів, в яких виражаються точки зору з питань, що розглядаються у законопроектах або конкретних
законодавчих ініціатив, а також звернення до широкої громадськості з приводу конкретних законів чи законодавчих ініціатив, якщо в
таких зверненнях міститься "заклик вжити дії" з боку громадськості.
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