
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу 

«Stop TB Awards «Маю силу»» 

 

Стаття 1. Засновник Конкурсу. 

Засновником Конкурсу є Партнерство “Зупинимо туберкульоз. Україна”, секретаріатом 

якого виступає ВБО “Конвіктус Україна”. 

 

Стаття 2. Мета і завдання. 

Метою Конкурсу «Stop TB Awards «Маю силу»» (далі – Конкурс) є популяризація 

діяльності та досягнень організацій та фізичних осіб, які працюють у сфері подолання 

туберкульозу в Україні та демонструюсь реальні успіхи. Висвітлення кращих практик, 

методів та результатів роботи. Всебічна підтримка громадських організацій  та державних 

установ, які щодня демонструють свою професійність та потужність у подоланні епідемії 

туберкульозу в Україні. 

 

Завданнями Конкурсу є: 

- популяризація організацій, фізичних осіб, громадських діячів та їхніх ефективних 

практик; 

- інформування суспільства про громадські організації та державні установи, а головне 

про людей, які щодня демонструють свою професійність та потужність у подоланні 

епідемії туберкульозу в Україні;  

- відзначення кращих осіб,  організацій та ефективних практик, які реалізували вагомі 

проєкти у сфері подолання туберкульозу в Україні; 

- популяризація серед широкого кола громадян інформації про вагомий внесок у 

роботі подолання епідемії туберкульозу в Україні; 

- привернення уваги до проблем подолання епідемії туберкульозу в Україні, залучення 

додаткового фінансування.  

 

Стаття 3. Учасники Конкурсу. 

У Конкурсі беруть участь: державні установи, неурядові організації (громадські 

об'єднання, благодійні організації, відокремлені підрозділи іноземних 

неурядових організацій тощо); фізичні особи, медичні працівники. 

Для участі в Конкурсі необхідно подати на розгляд у встановлений термін конкурсну 

заявку. Конкурсні заявки для участі у Конкурсі можуть подавати безпосередньо 

учасники Конкурсу та будь-які інші фізичні та юридичні особи, в тому числі неурядові 

організації та установи, незалежно від громадянства або країни реєстрації. 

Заявки, які надійшли після закінчення встановленого терміну, не беруть участь у 

Конкурсі. 

 

Стаття 4. Номінації Конкурсу. 

Номінації Конкурсу розділені на 2 блоки: Регіональний успіх та Найкращі у професії 

 

І блок – Регіональний успіх 

 

1) Регіональне лідерство – у номінації розглядаються заявки щодо внеску у сферу 

протидії туберкульозу в Україні серед регіональних державних установ. 

2) Дієве суспільство – у номінації розглядаються заявки щодо внеску у сферу протидії 

туберкульозу в Україні серед неурядових організацій. 

3) Регіональний успіх – у номінації розглядаються заявки щодо внеску у сферу 

протидії туберкульозу в Україні будь-яких закладів охорони здоров’я всіх рівнів. 



 

ІІ блок – Найкращі у професії 

 

4) Успішний лідер - у номінації розглядаються заявки щодо внеску у сферу протидії 

туберкульозу в Україні серед тор-менеджерів та лідерів організацій та державних 

установ. 

5) Успішний медичний працівник - у номінації розглядаються заявки щодо внеску у 

сферу протидії туберкульозу в Україні серед медичних працівників всіх рівнів. 

6) Успішний соціальний працівник – у номінації розглядаються заявки щодо внеску 

у сферу протидії туберкульозу в Україні серед соціальних працівників. 

 

Стаття 5. Подання заявки та вимоги до номінантів. 

При подачі конкурсної заявки її автори повинні відобразити в ній інформацію про 

номінанта, на підставі якої Організаційний комітет допускає номінантів до участі у 

Конкурсі. До уваги беруться такі параметри: 

 вирішення конкретної проблеми; 

 кількість осіб, які отримали допомогу; 

 якісні (принципові) зміни, які відбулися внаслідок відповідної діяльності; 

 інноваційність діяльності. 

 

Стаття 6. Голосування та визначення переможців. 

Після подачі конкурсної заявки, номінант потрапляє до загального списку для 

голосування. 

Голосування відбувається в 2 етапи:  

1 етап  –  голосування на сайті. З одної ір-адреси можна проголосувати 1 раз. 

2 етап – голосує журі. Журі надає кожному номінанту від 1 до 10 балів. 

Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.  

Переможця Конкурсу визначають за загальною кількістю балів. 

 

 

Стаття 7. Журі Конкурсу. 

Загальні положення: 

Журі обирається Засновником Конкурсу.  

Засідання Журі відбувається на фінальному етапі, після он-лайн голосування. 

  Склад журі оголошується до початку голосування. 

 

Стаття 8. Організаційний комітет (Оргкомітет) Конкурсу. 

Загальні положення: 

Оргкомітет створюється Засновником Конкурсу. Оргкомітет забезпечує відкритість і 

прозорість організаційних дій із підготовки та проведення Конкурсу.  

Оргкомітет забезпечує он-лайн голосування.  

Засідання Оргкомітету проводяться за необхідності. 

Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю голосів членів Оргкомітету, які 

беруть участь у засіданні. Голосування проводяться у відкритий спосіб. 

 

Повноваження Оргкомітету.  

Оргкомітет Конкурсу: 

 розробляє робочий план підготовки та проведення Конкурсу; 

 проводить організаційну роботу з підготовки Конкурсу; 

 затверджує форму конкурсних заявок для всіх номінацій Конкурсу; 

 розробляє комунікаційну стратегію Конкурсу; 



 готує необхідну документацію для проведення Конкурсу; 

 залучає необхідні ресурси для організації та проведення Конкурсу; 

 організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу. 
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