Координатор проектів ОБСЄ в Україні запрошує кваліфікованих та вмотивованих осіб взяти
участь у конкурсі на посаду:

Експерт для проведення дослідження
щодо врахування думки дитини органами, до сфери компетенції
яких входить захист прав дітей в Україні, в т.ч. у випадках
насильства в сім’ї
Робота проводитиметься в рамках проекту «Підтримка дій на національному рівні
щодо викоренення ґендерно-обумовленого насильства в Україні».
Опис завдання:
На запит Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Координатор
проектів ОБСЄ в Україні підтримає проведення дослідження щодо врахування думки
дитини органами, у сферу компетенції яких входить захист прав дітей в Україні.
У зв’язку з цим, Координатору проектів ОБСЄ в Україні необхідні послуги
досвідченого експерта для проведення всебічного кабінетного та польового
дослідження ситуації щодо врахування думки дитини в Україні при вирішенні питань,
які стосуються її життя, в тому числі у випадках домашнього насильства.
Залучений експерт проаналізує існуючу ситуацію та сучасні тенденції стосовно захисту
прав дітей в Україні, окрім іншого приділяючи увагу таким питанням:
• законодавчі перешкоди правового регулювання права дитини на висловлення
своєї думки та врахування думки дитини в контексті юридичних та
адміністративних рішень, що стосуються її життя;
• існуючі механізми врахування думки дитини при вирішенні питань, які
стосуються її особисто (в т.ч. пов’язані з цим практичні проблеми та недоліки);
• розподіл функцій та ефективна координація дій між державними органами, що
мають враховувати думку дитини при вирішенні питань, які стосуються її
особисто.
В рамках дослідження передбачений аналіз законодавства та існуючих практик, а також
розробка рекомендацій щодо удосконалення підходів до врахування думки дитини.
Дослідження передбачатиме застосування кількісного та якісного методів аналізу та
складатиметься з двох етапів: кабінетного (вивчення відповідних друкованих та
електронних джерел) та польового (збір соціологічної інформації, глибинні інтерв’ю
експертів, які працюють у відповідній сфері).
В рамках кабінетного дослідження залучений експерт повинен буде:
• розробити детальну програму дослідження, яка має бути затверджена
Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини;
• провести аналіз наявних законодавчих перешкод у правовому регулюванні права
дитини на висловлення своєї думки та врахування думки дитини при вирішенні
питань, які стосуються її життя;
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•

зібрати та провести аналіз наявних статистичних даних, а також здійснити огляд
результатів попередніх досліджень з даної тематики;
аналіз судових рішень з питань, що зачіпають права дитини, щодо врахування
думки дитини.

Для проведення польового етапу дослідження залучений експерт розробить
інструментарій для збору інформації (анкети та опитувальники для глибинних
інтерв’ю, тощо). Інструментарій має бути затверджений Координатором проектів
ОБСЄ в Україні та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Цільові групи дослідження:
представники органів опіки і піклування (служби у справах дітей, органів у
справах сім'ї та молоді, органів освіти, органів охорони здоров’я, органів
соціального захисту населення);
представники уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ;
судді;
діти (вікові категорії – 10-13 років, 14-17 років), чиї справи розглядалися судами,
органами опіки та піклування, іншими органами;
батьки або особи, що їх заміняють, чиї справи розглядалися судами, органами
опіки та піклування, іншими органами;
інші експерти, що працюють у галузі захисту прав дітей.
Строки дослідження: протягом п’яти місяців з дати підписання контракту.
Передбачається, що висновки та рекомендації, зроблені в результаті дослідження, в
подальшому будуть використовуватися у своїй роботі відповідними державними та
неурядовими організаціями для удосконалення механізмів захисту прав дитини та
розробки/удосконалення відповідного законодавства.
Звіт за результатами дослідження буде надруковано та в подальшому розповсюджено
серед партнерів проекту та інших зацікавлених урядових та неурядових організацій, які
працюють у сфері захисту прав дітей в Україні.
У зв’язку з цим, звіт дослідження повинен бути підготовлений українською мовою у
вигляді, готовому до друку.
Вимоги до кандидата:
• Вища освіта у сфері соціальних/юридичних наук або іншій пов’язаній сфері;
• Мінімум 5 років відповідної професійної діяльності у сфері захисту прав
дитини;
• Знання та розуміння проблематики практичного захисту прав дітей, у тому числі
питань щодо врахування думки дитини при розгляді справ, що стосуються її
життя;
• Досвід проведення соціологічних досліджень/аналізів;
• Відмінне знання національного та міжнародного законодавства з питань захисту
прав дитини;
• Відмінне знання української мови та досвід написання дослідницьких робіт;
• Комп’ютерна грамотність;
• Досвід роботи з міжнародними організаціями є перевагою;
• Досвід надання консультаційних послуг є перевагою;
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•
•

Відмінні комунікативні навички;
Самодисципліна та здатність працювати у рамках встановлених строків.

Експерт працюватиме вдома та підтримуватиме зв’язок з Координатором проектів
ОБСЄ в Україні та ключовими партнерами проекту, коли це буде необхідно.

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі, будь ласка надсилайте
резюме або Анкету для подачі заявки на вакансію в ОБСЄ, яку можна знайти на сайті
http://www.osce.org/uk/ukraine/employment, за адресою oscepcu-recruitment@osce.org,
факсом: (044) 492 0383 або поштою на адресу Координатора проектів ОБСЄ в Україні:
вул. Стрілецька, 16, м. Київ 01030, зазначаючи назву посади, на яку подається
фахівець, не пізніше, ніж 22 квітня 2013 року. Лише кандидати, які успішно пройдуть
попередній відбір, отримають повідомлення щодо своєї заявки. Прохання утриматись
від телефонних дзвінків. Умови контракту та завдання докладніше обговорюватимуться
під час співбесід з фіналістами. Експерт повинен мати можливість розпочати
виконання завдання з 29 квітня 2013 року.
ОБСЄ прагне досягти більш збалансованого представництва жінок і чоловіків у межах
Організації. ОБСЄ заохочує подавати заявки на зазначену посаду як чоловіків, так і
жінок.
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