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Запрошення до участі в тендері № 5 в рамках проєкту “Принципи ведення ЛГБТ+ 

пацієнтів для українських лікарів та медсестер» від 17.01.2022 

 

Громадська організація "Асоціація працівників системи охорони здоров’я України 

"Медичні Лідери" в рамках проєкту «Принципи ведення ЛГБТ+ пацієнтів для 

українських лікарів та медсестер» запрошує Вас до участі у тендері №5 з надання 

послуг з маркетингу в соцмережах/підтримки консультанта з комунікацій включно з 

рекламою в соцмережах та ЗМІ. 

 

В рамках цього проєкту проводиться фокус-групове дослідження, результати якого 

будуть відображені у фінальному рапорті, який, як і саме дослідження, потрібно буде 

висвітлити в соцмережах та на офіційній сторінці ГО «Медичні лідери», в медичних 

журналах та на інших релевантних інтернет-ресурсах з урахуванням конфіденційності 

інформації щодо учасників дослідження.  

 

Також, в рамках цього проєкту проводиться продукція серій відео для лікарів (6 відео 

загалом), які потрібно буде поширити та прорекламувати у соцмережах та на офіційній 

сторінці ГО Медичні Лідери. Крім того, в рамках цього проєкту проводиться серія з 3 

(трьох) дводенних семінарів, які включатимуть весь необхідний спектр тем для 

формування достатнього рівня знань з теми у учасників (сімейних лікарів, терапевтів, 

ендокринологів, психіатрів, викладачів медичних навчальних закладів, юристів). 

Завдання консультанта з комунікацій полягатиме у висвітленні цих семінарів у 

соцмережах то проведення маркетингу проєкту в соцмережах та на офіційній сторінці 

ГО Медичні Лідери.  

 

Загальна кількість лотів у тендері – 1. 

 

ЛОТ 1: Маркетинг в соцмережах/підтримка консультанта з комунікацій включно 

з рекламою в соцмережах, ЗМІ, на офіційних сторінках ГО Медичні Лідери  

 

Кваліфікаційні вимоги 

● Досвід роботи/участі у міжнародних проєктах - не менше 1 року 

● Досвід проведення комунікаційних кампаній для медичної спільноти, в тому 

числі на теми, визначені проєктом 

● Вільне володіння українською мовою, достатній рівень володіння англійською 

мовою  

● Досвід роботи з громадськими організаціями (є перевагою) 

● Готовність працювати в проєкті з січня 2022 по березень 2022. 

 

Критерії відбору: 
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• цінова пропозиція – 100% 

 

Обов'язкові вимоги до пропозиції: 

1. Цінова пропозиція (додаток 1) з реєстраційними документами фізичної особи -

підприємця та резюме (українською та англійською мовами) повинна бути надіслана на 

електронну пошту info.med.lead@gmail.com з копією dr.brykulska@gmail.com не 

пізніше 13.00 26 січня 2022р.  

2. Цінова пропозиція має бути підписана та завірена печаткою, за наявності.  

3. В тексті електронного листа з ціновою пропозицією необхідно вказати наступну 

інформацію: 

− назва предмета закупівлі (“Надання комунікаційних послуг” ); 

− номер та дату запрошення до участі в тендері; 

− повне ім'я учасника тендеру (прізвище, ім'я та по батькові), його місцезнаходження 

(місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактний телефон та e-

mail. 

 

Зацікавлені учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію за електронною 

адресою dr.brykulska@gmail.com 

 

Про результати тендеру учасники будуть проінформовані за вказаною в контактах 

електронною поштою. 
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