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Запрошення до участі в тендері № 1
в рамках проєкту «Принципи ведення ЛГБТ+ пацієнтів для

українських лікарів та медсестер»
від 06.12.2021

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 № 1 з надання послуг з організації та проведення
соціологічного дослідження (з використанням методу фокус-групових
дискусій) серед представників медичної та ЛГБТ+ спільноти (2 групи
медиків та 2 групи ЛГБТ+ пацієнтів) стосовно проблем для ЛГБТ+ людей що
отримують послуги з охорони здоров’я в Україні під час пандемії COVID-19
для проведення наступних заходів:
ЛОТ 1: Планування формату та дизайну соціологічного дослідження.
Підготовка формату та дизайну соціального дослідження (фокус-групові
дискусії), в тому числі шляхом комунікації з групою проєкту, спільного
формулювання мети та завдань дослідження, підготовка гайду для
проведення фокус-групових досліджень з представниками медичної
спільноти та ЛГБТ+ спільноти (4 сесії) .
ЛОТ 2: Організація та проведення онлайн фокус-групових дискусій (4
загалом).
Організація та проведення онлайн сесій фокус-групових дискусій з
визначеними аудиторіями (всього 4 сесії), залучення та забезпечення
потрібної кількості учасників дослідження, забезпечення запису
дослідження. Необхідна кількість учасників серед медичної спільноти (до 5
людей на одну сесію, 2 окремі сесії (2 фокус-групи) та серед представників
ЛГБТ+ спільноти (до 5 людей на одну сесію, 2 окремі сесії (2 фокус-групи).
ЛОТ 3: Розшифрування та аналіз отриманих даних.
Проведення транскрипції модерованої дискусії учасників фокус-групових
досліджень, аналіз аудіо записів, формування письмового документу.
ЛОТ 4: Формування висновків та підсумків досліджень, підготовка
фінального звіту з рекомендаціями провадження наступних
активностей проєкту.
На основі письмової транскрипції відповідей учасників фокус-групових
досліджень, проведеного аналізу формування висновків та рекомендацій
та фінального звіту за результатами досліджень.

Загальна кількість лотів у тендері – 4.
В рамках тендеру важливо взяти до уваги, що лоти№1 і 2, 3 і 4 поєднані між
собою однією тематикою, тому в рамках подання тендерної документації їх
розривати неможливо.
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Перевага надаватиметься учасникам тендеру, які подаються на всі ЛОТи
одночасно.

Проведення досліджень відбуватиметься онлайн через карантинні
обмеження та необхідну залученість учасників з різних регіонів України.

Кваліфікаційні вимоги
• Досвід роботи у сфері організації та проведення соціологічних
досліджень не менше 5 років
• Досвід роботи з міжнародними компаніями
• Вільне володіння українською мовою, достатній рівень володіння
англійською мовою
• Досвід роботи з громадськими організаціями (є перевагою)
• Готовність працювати в проєкті з грудня 2021 по березень 2022.

Критерії відбору:
• цінова пропозиція – 100%

Додаткові критерії, що будуть вважатись перевагою:
● досвід проведення досліджень з медичною спільнотою
● наявність рекомендацій

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 23.59 10 грудня 2021р.
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 (“Проведення соціологічних досліджень”);
− 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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