КОНКУРС
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Мережа фундацій Відкритого суспільства
Ініціатива «Право і громадське здоров'я»
Міжнародний фонд «Відродження» (Україна)
СТАЖУВАННЯ У СФЕРІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЗАКОНОДАВСТВА І
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Ініціатива «Право і громадське здоров'я» Мережі фундацій Відкритого суспільства
(Open Society Institute Law and Health Initiative (LAHI)) і національні фонди Вірменії,
Грузії, Македонії та України оголошують про чергову однорічну програму стажування з
актуальних проблем законодавства і захисту прав людини в контексті надання медичних
послуг.
До участі в стажуванні запрошуються недавні випускники юридичних факультетів.
Загальні відомості
Юридичні, етичні та правові норми щодо прав людини набувають все більшої ваги
при наданні якісної медичної допомоги. Досвід роботи Мережі фундацій «Відкрите
суспільство» над проблемами найбільш уразливих верст населення (зокрема, споживачів
ін'єкційних наркотиків, людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВС), працівників
комерційного сексу, ромів та інших етнічних меншин) свідчить, що в закладах охорони
здоров'я нерідко порушуються основні права людини у сфері охорони здоров’я. Водночас,
лікарі та інші працівники системи охорони здоров'я часто обмежені у своїх можливостях
надавати належну допомогу своїм пацієнтам, або не знають, як імплементувати норми
щодо етики і прав людини у свою роботу. Назріла гостра необхідність пошуку правових
та адміністративних заходів, спрямованих на припинення випадків індивідуальних і
системних порушень прав людини в медицині. Одночасно, необхідно впроваджувати
механізми для забезпечення дотримання законодавства в процесі надання медичної
допомоги і захисту прав людини. Нове покоління юристів з досвідом роботи в галузі прав
людини в контексті охорони здоров'я зможе посприяти адекватному функціонуванню цих
процедур.
У Вірменії, Грузії, Македонії і Україні на сьогодні реалізується важливий проект
ініціативи «Право і громадське здоров'я» щодо підготовки посібників «Права людини у
сфері охорони здоров’я», а також проект щодо діяльності веб-сайту, який супроводжує ці
книги, що призначений для юристів, які представляють інтереси пацієнтів у судових
процесах з приводу порушення прав людини. Дані книги є практичними посібниками, в
яких висвітлюється національні й міжнародні механізми і процедури захисту прав
людини, а також правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. До обов'язків
стажера буде входити робота з оновлення змісту практичного керівництва, координація та
допомога у проведенні шкіл прав людини на матеріалах цієї книги для різних цільових
груп (адвокатів, правозахисників, суддів тощо), а також підготовка зрозумілих і зручних у
користуванні буклетів для пацієнтів, окрім цього виконання завдань юриста приймаючої
організації.
Мета стажування полягає в тому, аби, по-перше, сприяти підготовці нового
покоління юристів, що володіють досвідом і знаннями в сфері захисту прав людини в
контексті охорони здоров'я, а, по-друге, збільшити можливості й потенціал місцевих НУО

для роботи в цій царині. Через проведення освітніх заходів, розробку матеріалів,
налагодження мереж для співпраці, ця ініціатива буде сприяти також створенню нової
сфери юридичного знання із захисту прав людини в контексті надання медичної
допомоги.
Організаційні питання
Протягом 2009-2010 р. в Україні було успішно реалізовано проект «Організація і
забезпечення стажування у галузі прав людини в сфері охорони здоров’я» на базі ВГО
«Фундація медичного права та біоетики України». Враховуючи результати річного
стажування і реалізації проекту, було вирішено продовжувати цей проект в Україні і
надалі. Термін наступного стажування - один рік. Проект стартуватиме в Україні з
01.02.2011 р.
Вимоги до кандидатів
Стажери повинні відповідати таким вимогам:
Мати вищу освіту в галузі права (бажано ступінь магістра);
•
Мати професійні навики проведення дослідницької роботи в галузі права і досвід
•
такої роботи;
Вільно володіти англійською мовою в письмовій та усній формах, а також
•
державною мовою;
Мати високі організаційні здібності, бути відповідальним і працелюбним,
•
наполегливим і толерантним;
Володіти комп'ютером;
•
Мати досвід роботи з НУО та уразливими верствами населення;
•
Продемонструвати зацікавлення тематикою законодавства і захисту прав людини в
•
контексті надання медичної допомоги;
Мати бажання працювати в контексті проблематики сфери охорони здоров’я.
•
Процедура подання заявки
Якщо ця інформація Вас зацікавила, будь ласка, відправляйте нам свою
автобіографію і мотиваційний лист (короткий опис досвіду роботи та зацікавлення даним
стажуванням) до 15 січня 2011 р. на електронну адресу prlawlab@ukr.net з копією
tymoshevska@irf.kiev.ua. Всі матеріали повинні бути надані англійською мовою. Про
отримання Ваших матеріалів обов’язково надсилатиметься підтвердження. Відібрані
кандидати будуть запрошені на співбесіду.

З повагою і сподіванням на співпрацю,
оргкомітет конкурсу

