ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс для відбору регіональних представників/представниць
ГО «Український Жіночий Конгрес»
І. Загальні положення
1. Конкурс
для
відбору
регіональних
представників/представниць
ГО «Український Жіночий Конгрес» (далі – Конкурс) проводиться
Громадською організацією «Український Жіночий Конгрес» (ГО «УЖК») в
рамках реалізації стратегічної задачі з інституційної розбудови та
мережування громадської організації на національному рівні.
2. Метою
Конкурсу
є
створення
мережі
регіональних
представників/представниць ГО «УЖК» та місцевих партнерів/партнерок для
моніторингу та реалізації ґендерної політики й отримання високоякісного
зворотного зв’язку, а також проведення спільних адвокаційних та
інформаційних кампаній.
3. Завданнями Конкурсу є:
а. Організувати процес справедливого та конкурентного конкурсного
відбору
та
визначити
переможців/переможиць
–
представників/представниць ГО «УЖК» в кожній області України;
б. Налагодити ефективну комунікацію між командою ГО «УЖК» та
регіональними представниками/представницями ГО «УЖК» задля
виконання стратегічних задач організації в частині просування та
адвокатування політики рівності на національному та регіональному
рівнях.

II. Організація та проведення Конкурсу
1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет Конкурсу,
персональний склад якого затверджується наказом Директора/Директорки
ГО «УЖК».
2. До складу Організаційного комітету
співробітники/співробітниці ГО «УЖК».
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входити

виключно

3. Оцінювання заявок та визначення переможців Конкурсу здійснює Журі. До
складу журі можуть входити представники/представниці ГО «УЖК»,
представники/представниці органів державної влади, громадських об’єднань,
благодійних чи інших організацій, та інші особи, які мають відповідну
кваліфікацію.
4. Конкурс проводиться у два етапи:
а. Перший етап Конкурсу – подача заявок. Усі бажаючі взяти участь у
Конкурсі можуть ознайомитися з правилами Конкурсу на сайті
www.womenua.today та заповнити онлайн форму заявки на участь
(Додаток 1).
Перший етап Конкурсу триває до 24 вересня 20202 року (включно).
Оргкомітет Конкурсу приймає та розглядає заявки, приймає рішення
щодо кандидатів, які проходять на другий етап Конкурсу, і до 1 жовтня
2020 року надсилає запрошення для участі у другому етапі Конкурсу.
б. Другий етап Конкурсу – співбесіда із членами Журі.
Кандидати/кандидатки, які пройшли перший етап Конкурсу, проходять
співбесіду із членами Журі в період з 1 жовтня по 15 жовтня 2020
року. Враховуючи національні та міжнародні рекомендації у зв’язку з
поширенням COVID-19, співбесіди будуть проведені у форматі онлайн.
5. Журі Конкурсу оцінює та обирає кращих кандидатів/кандидаток на
регіональне
представництво
ГО
«УЖК»
та
оголошує
переможців/переможиць до 31 жовтня 2020 року.
6. Результати першого та другого етапів Конкурсу повідомляються учасникам
Конкурсу листом на електронну адресу, зазначену під час подачі заявки на
участь у Конкурсі.
7. Після оголошення результатів Конкурсу, переможці у період до 15 листопада
2020 року мають у встановленому порядку набути членства в ГО «УЖК».

III. Вимоги до кандидатів/кандидаток
та критерії оцінювання
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1. До участі в Конкурсі запрошуються кандидати/кандидатки, які поділяють
цінності ГО «УЖК», розуміються на загальних принципах ґендерної теорії
та зацікавлені в просуванні політики рівності на національному та
регіональному рівнях.
2. Кандидати/кандидатки повинні мати як мінімум 1 рік досвіду роботи із
проєктами або ініціативами, що пов’язані із ґендерною проблематикою,
правозахисною тематикою або жіночим активізмом.
3. При оцінюванні заявок від кандидатів/кандидаток – обізнаність в ґендерній
проблематиці, досвід роботи та переконлива мотивація будуть суттєвими
перевагами.
4. Заявки, що не відповідають вимогам Конкурсу, оформлені з порушенням
цих вимог або надіслані після встановлених термінів, до участі у Конкурсі
не допускаються.
5. При поданні заявки кандидати/кандидатки погоджуються на обробку
відповідної інформації, в тому числі персональних даних, визнають
результати Конкурсу. Надіслані на Конкурс заявки кандидатам не
повертаються.

IV. Кандидати/кандидатки Конкурсу
1. У Конкурсі можуть брати участь громадяни/громадянки України, які досягли
18 років, мають громадянство України та проживають в регіонах України
(далі – кандидати/кандидатки).
2. У Конкурсі мають право приймати участь виключно громадяни/громадянки
України, які фактично проживають в регіоні, в якому вони будуть виконувати
обов’язки Регіонального представника/представниці ГО «УЖК».
3. Кандидати/кандидатки беруть участь у Конкурсі індивідуально.
4. Кандидати/кандидатки є відповідальними за достовірність інформації,
поданої на розгляд Оргкомітету та Журі Конкурсу.
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V. Порядок визначення переможців
1. Переможці Конкурсу визначаються за сумою балів, набраних в результаті
другого етапу Конкурсу.
2. Переможцем обирається кандидат/кандидатка, який/яка набрав/ла найбільшу
кількість балів.
3. Переможці Конкурсу матимуть можливість:
а. системно співпрацювати з ГО «УЖК» в частині просування принципів
та політики рівності на місцевому рівні;
б. отримувати необхідні знання та рекомендації щодо кращих практик
такої діяльності від представників національних органів влади та
міжнародних партнерів, а також
в. брати
участь
в
регулярних
зустрічах
регіональних
представників/представниць, організованими ГО «УЖК» задля обміну
досвідом між регіонами України.
4. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок
коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.
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ДОДАТОК 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У КОНКУРСІ ДЛЯ ВІДБОРУ РЕГІОНАЛЬНИХ
ПРЕДСТАВНИКІВ/ПРЕДСТАВНИЦЬ
ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ КОНГРЕС»
1. Прізвище, ім’я та по батькові кандидата/кандидатки.
2. Фото.
3. Дата та місце народження.
4. Адреса.
5. Контактний телефон (домашній, мобільний).
6. Електронна адреса (для листування).
7. Посилання на профіль у соціальних мережах (Facebook тощо) (за наявності).
8. Резюме.
9. Мотиваційний лист (до 500 слів).
10.Назвіть двох осіб, яку можуть дати Вам рекомендацію (ПІБ, електронна
адреса та номер телефону).
11.Згода на обробку персональних даних.
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