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ОГОЛОШЕННЯ
про відкритий конкурс
на позицію Координаторки з мобілізації та розвитку спільноти жінок, які живуть з ВІЛ
І. Обсяг послуг
Координаторка з мобілізації та розбудови спільноти БО «Позитивні жінки» надає наступні
послуги:
1. Надання консультацій з питань впровадження проектної діяльності регіональним
координаторкам у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській,
Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Рівненській,
Сумській, Херсонській,
Черкаській, Чернігівській областях України та м. Києві в рамках проекту.
2. Складання щомісячних та інших звітів з надання послуг по проекту за затвердженими
формами, участь в складанні програмних звітів донору.
3. Участь в розробці та впроваджені Стратегічного плану та інших документів в рамках
роботи організації.
4. Впровадження діяльності відповідно до затвердженого операційного плану організації.
5. Регулярне проведення робочих зустрічей/конференц-колів з регіональними
координаторками.
6. Моніторинг та оцінка виконання завдань проекту та формування запиту на технічну
допомогу для реалізації планів проекту.
7. Координація та підтримка діяльності 13-ти регіональних координаторок проекту,
складання щомісячних технічних завдань регіональних координаторок проекту.
8. Участь у підготовці щорічного Національного жіночого форуму з ВІЛ та СНІД з
міжнародною участю.
9. Контроль якості складання описових звітів за етапами робіт та завдань проекту.

ІІ. Звітування
Координаторка з мобілізації та розбудови спільноти звітує координаторці проекту. Звіти
надаються не пізніше 25 числа, поточного місяця.
ІІІ. Термін надання послуг відповідно до технічного завдання
Термін виконання робіт – з 01 лютого 2019 р. по 31 грудня 2019 року.
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ІV. Умови здійснення оплати
Оплата послуг, зазначених у технічному завданні, здійснюється після надання послуг у повному
обсязі, звітування з підтверджуючими документами та підписання Акта про надання послуг.
V. Кваліфікаційні вимоги
-

вища освіта;
досвід роботи у громадському секторі (сфера охорони здоров’я та / або прав людини),
досвід роботи з ключовими спільнотами додатково вітається;
розуміння специфіки спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, толерантне ставлення до
уразливих груп;
комунікаційні навички;
креативне мислення, організаторські здібності, висока самоорганізація, націленість
на результат;
впевнений користувач ПК;
мотивація до самовдосконалення, розуміння місії та цінностей неурядової організації;
здатність працювати у команді;
вчасне складання звітності в межах своїх обов’язків;
за умов однакового досвіду, який відповідає загальним вимогам конкурсу, перевага
надаватиметься жінкам, які живуть з ВІЛ і які можуть виступати з відкритим обличчям.
Перелік документів, які необхідно подати:

1. Резюме/CV та мотиваційний лист з описом релевантного досвіду.
2. Документи на підтвердження освіти (дипломи, сертифікати, тощо).
3. Якщо учасник має статус ФОП необхідно надати такі реєстраційні документи: копія Свідоцтва
про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або Виписки з єдиного державного реєстру,
свідоцтво платника податку.
Документи, які передбачають підпис учасника конкурсу, мають бути підписані та надіслані
скан –копії.
Документи подаються в електронному
mio.positive.women@gmail.com

вигляді

на

Термін подання документів: до 29 січня 2019 р. включно.
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