ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КИЇВПРАЙД»
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «KYIVPRIDE»
Технічне завдання для експерт_ки
Експертна оцінка адвокаційних можливостей для ЛГБТ+ на національному і регіональному
рівнях, у тому числі сучасного стану законодавства.
Вступна інформація
КиївПрайд – це українська громадська організація, метою якої є сприяння досягненню
повного дотримання прав людини для ЛГБТ+ в Україні, формування поваги до цих прав у
суспільстві шляхом підвищення видимості та участі ЛГБТ+ у суспільних процесах.
Мета спільного з Національним демократичним інститутом проєкту полягає у визначенні
можливостей національної адвокації у сфері захисту прав ЛГБТ+ через розробку
комплексного Адвокаційного плану для наймасштабнішої і найбільш видимої ЛГБТ+ події
в Україні, використовуючи інструменти публічних консультацій, аналізу та стратегій
розвитку обізнаності.
Завдання для експерт_ки з юридичної та соціальної експертизи досвіду запобігання
злочинам на ґрунті ненависті
1. Огляд механізму запобігання злочинам на ґрунті ненависті в українському
законодавстві та проблеми правових помилок.
2. Огляд державних та правових інститутів, які борються зі злочинами на ґрунті ненависті
в Україні.
3. Огляд проблем класифікації та розслідування злочинів на ґрунті ненависті.
4. Огляд міжнародного досвіду правового регулювання злочинів на ґрунті ненависті,
включно з тенденціями впровадження нового законодавства в різних юрисдикціях світу.
5. Огляд міжнародних правових зобов'язань України, міжнародних угод та інших
документів, у яких бере участь Україна, і які передбачають позитивні державні
зобов'язання щодо встановлення правової бази для розслідування та покарання злочинів
на ґрунті ненависті, включаючи рішення ЄКРН та практики ЄСПЛ.
6. Аналітичне порівняння запропонованих публічних версій Закону про злочини на ґрунті
ненависті та існуючих правових актів.
Очікувані результати та оцінка роботи
1. Аналітичний звіт із оглядом перерахованих у завданнях проблем, конфліктів і
міжнародного досвіду з теми запобігання злочинам на ґрунті ненависті в українському та
світовому законодавстві.
2. Звіт консультанта про виконану роботу: від 1 до 2 сторінок (А4, Times New Roman,
розмір 11).
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Часові рамки роботи
Робота має бути розпочата не пізніше 22 грудня 2020 року.
Вся робота має бути виконана до 22 січня 2021 року.
Аналітичний звіт має бути представлений не пізніше 22 січня 2021 року.
Звіт про виконану роботу має бути підготовлений і переданий ГО «КиївПрайд» не пізніше
5 робочих днів після завершення дії договору.
Винагорода і компенсації
Між експерт_кою і ГО «КиївПрайд» буде підписаний договір про виконання послуг.
Період виконання роботи не має перевищувати 15 робочих днів.
Вимоги до експерт_ок
Основні:
● Досвід у юридичній та соціальній експертизі
● Гарні навички підготовки та написання аналітичних звітів
● Знання української та англійської мови
● ФОП третьої групи
Додаткові:
● Досвід роботи в ГО, які працюють з темами СОГІ
● Наявність вищої юридичної (або релевантної їй) освіти
Процес подання заявок
Зацікавлених кандидат_ок запрошуємо подавати заявки на пошту info@kyivpride.org з
темою листа «Експертиза “Злочини на ґрунті ненависті”».
Кінцевий термін подання заявок – 14 грудня 2020, 23:59 (GMT+3).
Заявки повинні включати в себе:
• Резюме кандидат_ки
• Фінансову пропозицію в грн (не більше 15 робочих днів)
• Документи, що підтверджують досвід юридичної та соціальної експертизи
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