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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
для тендерної пропозиції № 2 з надання консультаційних послуг

тренера/лектора в рамках проєкту “Принципи ведення ЛГБТ+ пацієнтів для
українських лікарів та медсестер»

Громадська організація "Асоціація працівників системи охорони здоров’я України "Медичні Лідери"
запрошує Вас до участі у тендері.

Мета проєкту, що реалізує ГО “Медичні лідери”: провести соціологічне дослідження теперішньої
ситуації з доступом ЛГБТ+ пацієнтів до медичних послуг в України та навчити українських лікарів та
медсестер основним принципам ведення ЛГБТ+ пацієнтів.

Термін надання послуг:
- з грудня 2021 по  березень 2022 рр. (конкретні дати за домовленістю)

Точні дати проведення заходів будуть узгоджені заздалегідь з відібраним/ими організаціями для
проведення дослідження.

Обсяг послуг:
ЛОТ 1: Підготовка матеріалів для зйомки 6 відеороликів на тему надання медичної допомоги ЛГБТ+
пацієнтам
Підготовка тематичного плану відео (4 відео з інструкціями та інформацією для лікарів, 2 відео з
рекомендаціями для ЛГБТ+ пацієнтів), пошук наукових джерел, комунікація з додатковими спікерами.
ЛОТ 2: Участь у відео в якості основного лектора
Надання основної інформації, корисної для лікарів різних профілей, щодо роботи з ЛГБТ+ людьми,
зокрема трансгендерними. Модерація змісту відео та виступів додаткових лекторів.
ЛОТ 3: Підготовка 3 тренінгів на тему надання медичної допомоги ЛГБТ+ пацієнтам.
Розробка тематичного плану 3 (трьох) дводенних тренінгів, 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). Комунікація зі спікерами щодо
проведення ними окремих виступів, узгодження графіку сесій. Підготовка матеріалів до виступів.
ЛОТ 4: Проведення 3 тренінгів на тему надання медичної допомоги ЛГБТ+ пацієнтам у якості
основного тренера.
Ведення 3 (трьох) дводенних тренінгів у якості модератора та лектора з представленням доповідей
відповідно до тематичного плану, комунікація з учасниками та іншими спікерами під час заходів.

Географія проєкту (проведення трьох тренінгів): Україна.

Технічне завдання для підготовки та створення відео:
- розробити тематичний план 6 відеороликів тривалістю до 20 хв кожен: 4 ролики для лікарів

(детальний розбір питань ведення ЛГБТ пацієнтів, коректної лексики, аспектів трансгендерного
переходу в практиці різних лікарів), 2 відео для пацієнтів (взаємодія з лікарями, необхідні кроки
для здійснення трансгендерного переходу)

- знайти та запросити до співпраці додаткових спікерів з числа лікарів, що є компетентними у
тематиці проєкту, та трансгендерної спільноти для репрезентації та артикулювання досвіду

- здійснити начитку тематики відео у якості основного лектора/лекторки, інтерв’юера для
додаткових спікерів
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Технічне завдання для підготовки та проведення тренінгів:
- підготувати матеріали та тематичний план дводенного тренінгу на тему ведення ЛГБТ

пацієнтів, зокрема трансгендерних людей
- у тематичному плані висвітлити всі аспекти трансгендерного переходу, історію питання,

коректну лексику, юридичний та медичний бік теми
- знайти та запросити додаткових спікерів (лікарів та представників ЛГБТ спільноти) до участі

в тренінгу
- провести три дводенні тренінги протягом лютого-березня 2022 року у обраних організатором

містах України, виступити у ролі основного лектора та модератора

Вимоги до кандидатів/кандидаток:
● Вища медична освіта, спеціалізація в ПМД ( загальна практика - сімейна медицина,

внутрішні хвороби).
● Досвід медичної практики в комунальних закладах, досвід надання медичної допомоги та

консультування представників ЛГБТ+ спільноти - не менше 3 років.
● Досвід роботи/участі у міжнародних проєктах - не менше 1 року
● Досвід проведення тренінгів для медичної спільноти, участі у відео-лекціях, в тому числі на

теми, визначені проєктом (перевага надається активностям, що направлені на підвищення
доступності медичної допомоги для ЛГБТ+ спільноти)

● 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.

Громадська організація, що реалізує проєкт, здійснює оплату послуг, відповідно до технічного
завдання, в рамках бюджету, передбаченого проєктом, спираючись на цінову пропозицію переможця.
Гонорар за проведену роботу включатиме збори та податки та буде зафіксовано в договорі, що
укладатиметься між ГО “Медичні лідери” в особі Голови Володіної Ю. І. та компанією/ФОП
переможцем тендеру.

Перелік документів які необхідно подати:
- комерційна пропозиція (українською мовою);
- резюме виконавця (українською та англійською (за наявності) мовами);
- рекомендації / відгуки організацій про надавача послуг (за наявності);
- рекомендації, що підтверджують досвід та професійні компетенції (є перевагою);
- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців;
- копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців із

зазначенням відповідного КВЕД.

Дедлайн: Щоб взяти участь в конкурсі кандидати та кандидатки можуть подати необхідні документи
до 23.59 години 21 грудня 2021 р. на e-mail: info.med.lead@gmail.com з копією листа на
dr.brykulska@gmail.com

Контактна особа з питань проєкту, технічного завдання або тендерної пропозиції:
Юлія  Володіна (Брикульська), тел. +38 067 754 82 22, e-mail: dr.brykulska@gmail.com

http://info.med.lead@gmail.com
mailto:kulturna.liga.skhodu@gmail.com
mailto:kulturna.liga.skhodu@gmail.com

