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ШАНОВНІ ВСІ.
HPLGBT ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ВИЗНАЧЕННЯ ТРЕНЕРА/-ІВ ЗАДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ТРАНСҐЕНДЕРІВ.
Мета конкурсу:
Відбір на конкурсних засадах тренера/-ів задля проведення освітніх заходів спрямованих
на посилення адвокаційного потенціалу трансґендерів в Україні, які повинні бути здійснені
в результаті реалізації проектної діяльності*.
Для участі у конкурсі необхідно відповідати всім вимогам та мати досвід реалізації робіт які
описані в Технічному завданні.
Форма заходів:
 Тренінги.
Тематика заходів:
Підвищення обізнаності про адвокацію та захист прав.
Термін виконання робіт:
У період з 20 листопада 2017 року до 31 березня 2018 року.
Цінова пропозиція:
Разом із подачею необхідних документів, вказати бажану суму винагороди в національній
валюті.
Кінцевий термін для надання пропозицій:
Ми чекаємо ваших пропозицій та додатків до 10:00 години за Східноєвропейським часом
(UTC +02:00/+03:00) 19 листопада 2017 року.
Вимоги до тренера:
 Досвід роботи у сфері протидії ВІЛ/СНІД.
 Досвід проведення тренінгів або навчальних заходів в якості тренера/викладача.
 Досвід з організації заходів для трансґендерів.
 Знати та вміти застосовувати небінарні та непатологізуючи підходи до
представників/-ниць трансґендерної спільноти включаючи їх під- та/або крос груп.
 Належати до трансґендерної спільноти (бажано).
Особисті якості та навички:
 Креативність, творчий підхід.
 Комунікабельність, пунктуальність,
самоорганізації.
 Неконфліктність, чесність.
 Активна життєва позиція.
info@hplgbt.org
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Ініціативність і чіткість у виконанні поставлених завдань.
Вміння оптимізувати потік інформації.
Вміння планувати та розставляти пріоритети.
Вміння працювати в команді та знаходити вихід з будь-яких ситуацій.
Стресостійкість.

Технічне завдання:
Здійснити тренерську роботу з підвищення обізнаності про адвокацію та захист прав у
представників трансгендерної спільноти:
 Відібрати учасників для запрошення на тренінг з урахуванням того, що б учасниками
були представники трансгендерної спільноти та не більше ніж десять осіб.
 Створити та узгодити із Організацією-замовницею програму триденного тренінгу.
 Створити та узгодити із Організацією-замовницею список учасників тренінгу.
 Визначити склад та кількість канцелярських приладів для здійснення тренерських
робіт.
 Визначити склад та кількість канцелярських приладів для учасників тренінгу.
 Взяти участь в якості тренера в двох триденних тренінгів.
 Зібрати та проаналізувати очікування учасників тренінгу.
 Оцінити рівень знань у учасників до та після проведення тренінгу.
 Досягти головної мети тренінгу та підвищити обізнаності про адвокацію та захист
прав серед учасників.
 Підготувати та подати звіт про виконану роботу.
Перелік документів, які необхідно подати:
 Цінова пропозиція
 Резюме кандидата.
 Стислий лист зацікавленості до 1500 символів (бажано).
 До трьох рекомендаційних листів (бажано).
 В разі відбору надати копії всіх сторінок документу, що посвідчує особу.
Пропозиції та додатки, надані не в повному обсязі або пізніше зазначеного терміну, будуть
дискваліфіковані та не будуть допущені до розгляду.
Умови для співпраці:
1. Учасники конкурсу повинні продемонструвати компетенцію та кваліфікацію щодо
організації заходів із схожою специфікою.
2. Дотримуватися термінів та кінцевих дат надання пропозицій, а також графіку з
організації заходів.
3. 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.
4. Всі пропозиції та додатки необхідно надсилати електронною поштою.
5. HPLGBT залишає за собою право запиту до учасників конкурсу щодо додаткових
матеріалів та/або інформації.
info@hplgbt.org
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6. 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.
7. 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.
8. HPLGBT зобов'язується повідомити про результати конкурсу всім його/її учасникам/цям.
9. 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])
Веб-посилання на конкурсну пропозицію в мережі Інтернет:
www.HPLGBT.org/ua/about#jobs
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ ПРОСИМО ВАС ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
ЗА ЕЛ. АДРЕСОЮ: info@hplgbt.org
*Конкурс проводиться в рамках реалізації проекту "Розвиваючи потенціал трансґендерів в Україні - 2017", за фінансової підтримки
Євразійської коаліції з чоловічого здоров'я (ЄКОМ). Субгрантова Угода #196-1017 про надання безповоротної фінансової допомоги
укладена між ЄКОМ та HPLGBT в рамках конкурсу малих грантів "Право на здоров'я" в рамках регіональної програми "Право на
здоров'я: громадські дії по збільшенню доступу ЧСЧ і трансґендерів до послуг у сфері ВІЛ-інфекції в Центральній і Східній Європі та
Центральній Азії" за фінансової підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
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