
 

 

м. Київ, вул. Тарасівська, 10-А, оф. 27.,  тел. (067) 75 48 222, https://www.facebook.com/MedLead.NGO/ 

info.med.lead@gmail.com. ІК 43866918, дата реєстрації 13.10.2020, 1000681020000059374 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  

для тендерної пропозиції № 4 на надання послуг з організації та логістики для регіональних 

спікерів, а також логістики та організації сервісів (подорож, проживання, роздаткові 

матеріали)  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 січня/лютого 2022 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: Логістика та організація сервісів (подорож, проживання, роздаткові матеріали) для 

учасників 3-х навчальних семінарів (2 дні офлайн кожен).  

 

Географія проєкту: Три різні локації по Україні (Луцьк, Вінниця, Миколаїв) 

 

Технічне завдання для надання послуг з організації та логістики для регіональних 

спікерів, а також логістики та організації сервісів (подорож, проживання, роздаткові 

матеріали): 

- організація приїзду, проживання та харчування учасників та спікерів 3 (трьох) 

регіональних тренінгів (кожен 2 дні офлайн), у тому числі інформування про умови, 

оплата квитків, замовлення готелю, зали для проведення тренінгу, організація 

харчування для учасників та спікерів. 

 

 

Вимоги до кандидатів/кандидаток: 

• Досвід роботи у сфері організації та проведення логістичних послуг досліджень не менше 

3 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 cічня/лютого 2022 по березень 2022. 

 

Громадська організація, що реалізує проєкт, здійснює оплату послуг, відповідно до технічного 

завдання, в рамках бюджету, передбаченого проєктом, спираючись на цінову пропозицію 
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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 13.00 години 25 січня 2022 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 
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