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

Експерт для проведення дослідження
щодо врахування ґендерних аспектів в державних та галузевих
програмах соціально-економічного розвитку
Робота проводитиметься в рамках проекту «Підтримка дій на національному рівні
щодо викоренення ґендерно-обумовленого насильства в Україні».
Опис завдання:
Продовжуючи підтримку національних партнерів у їх діяльності щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, на запит Міністерства соціальної
політики України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримає проведення
ґендерного аналізу Державної програми економічних реформ на 2010-2014 роки та
галузевих програм соціально-економічного розвитку щодо врахування в них ґендерної
проблематики.
У зв’язку з вищезазначеним, Координатору проектів ОБСЄ в Україні необхідні
послуги досвідченого експерта для проведення дослідження щодо врахування
ґендерних аспектів у Державній програмі економічних реформ на 2010-2014 роки та
галузевих програмах соціально-економічного розвитку.
Залучений експерт проведе кабінетне дослідження, застосовуючи існуючі методи
аналізу ґендерного впливу та використовуючи відповідні наявні соціально-ґендерні
індикатори/статистичні дані. Дослідження, окрім іншого, включатиме:
• аналіз зв’язку між пріоритетами ґендерної рівності та пріоритетами,
встановленими у Державній програмі економічних реформ на 2010-2014 роки та
галузевих соціально-економічних програмах;
• детальний аналіз заходів, передбачених у зазначених програмах на предмет
виявлення положень/статей, які не є ґендерно-збалансованими;
• аналіз наслідків для жінок і чоловіків результатів впровадження заходів,
передбачених у рамках зазначених програм;
• аналіз бюджетів програм в ґендерному аспекті з метою визначення «вузьких»
дискримінаційних моментів, в тому числі аналіз запланованих та реальних
видатків бюджетів програм та їх впливу на жінок та чоловіків;
• розробку кількісних та якісних критеріїв прогресу в контексті забезпечення
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків при виконанні програм.
Звіт за результатами зазначеного дослідження включатиме:
• огляд результатів аналізу державних програм соціально-економічного розвитку
у контексті їх ґендерної чутливості, наслідків, які будуть мати/мають місце для
чоловіків та жінок в результаті впровадження зазначених програм;
• огляд виявлених «вузьких місць», які потребують змін, а також заходи з
удосконалення таких програм в контексті забезпечення ґендерної рівності;
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•

рекомендації щодо посилення врахування ґендерної складової в поточні та
майбутні державні та галузеві програми соціального та економічного розвитку з
метою нейтралізації можливих дискримінаційних впливів і стимулювання
утвердження принципу ґендерної рівності.

Передбачається, що висновки та рекомендації, зроблені в результаті дослідження, в
подальшому будуть використовуватися у своїй роботі відповідними державними
партнерами проекту та неурядовими організаціями для посилення їх діяльності у сфері
забезпечення ґендерної рівності в Україні.
Звіт за результатами дослідження повинен бути підготовлений українською мовою у
вигляді, готовому до друку.
Вимоги до кандидата:
• Вища освіта у сфері соціальних/економічних наук/державного управління або
іншій пов’язаній сфері;
• Мінімум 5 років відповідної професійної діяльності у сфері утвердження
ґендерної рівності;
• Знання та розуміння проблематики, пов’язаної з питаннями ґендеру, зокрема
ґендерні аспекти розробки державних програм та бюджетування;
• Досвід проведення аналізу/досліджень щодо врахування ґендерних аспектів у
державній політиці;
• Відмінне знання національного та міжнародного законодавства з питань
ґендерної рівності;
• 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;
• 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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