
Вакансія координатора_ки ком’юніті-центру Queer Home Одеса 

В Queer Home Одеса відкрито конкурс на вакансію координатора або координаторки ком’юніті-

центру. Ми шукаємо людину, яка зможе не лише працювати з одеською ЛГБТ-спільнотою на 

високому рівні, але й сприяти розвитку волонтерського та ЛГБТ-руху в Одесі. 

Що необхідно знати про Queer Home Одеса: 

 це один з перших громадських центрів для ЛГБТ, відкритих «Гей-альянсом Україна» в 2014 

році; 

 активіст(к)и и волонтер(к)и одеського Queer Home цікавляться не лише ЛГБТ-активізмом, але 

й питаннями екології, урбаністики, політики, фемінізму; 

 в Queer Home Одеса є декілька досить самостійних та успішних ініціативних груп, серед яких 

Перший український ЛГБТ-хор Qwerty Queer, соціальний театр «Урурур», феміністська 

асоціація SUFA. 

Обов’язки координатора або координаторки Queer Home: 

 планування, організація роботи та функціонування ком’юніті-центру; 

 організація програмних заходів та участь в програмній діяльності ВГО «Гей-альянс Україна»; 

 інформування та залучення до участі в заходах Queer Home існуючих та нових відвідувачів та 

відвідувачок центру;   

 підтримка та розвиток ініціативних груп Queer Home; 

 складання планової та звітної документації, організація необхідних закупівель; 

 координування та підтримка волонтерського руху. 

Особистісні якості майбутніх колежанок та колег: 

 стресостійкість; 

 комунікабельність; 

 вміння працювати з різними людьми і різними ініціативними групами; 

 вміння будувати діалог «з нуля»;  

 самодисципліна; 

 креативність, пошук нестандартних рішень. 

В заявці на посаду координатора або координаторки необхідно надати резюме, а також концепцію 

майбутньої роботи ком’юніті центру. Нам важливо розуміти, якими ви вбачаєте напрямки розвитку 

Queer Home та за допомогою яких заходів ви плануєте їх втілити в життя. 

Ми також просимо врахувати, що в жовтні ком’юніті-центр переїжджатиме в нове приміщення, тож 

ви маєте змогу надати опис вашого бачення простору Queer Home та його зонування, які будуть 

потрібні для втілення Вашої концепції. Крім того, бачення роботи Queer Home має відповідати 

стратегічним цілям ВГО «Гей-альянс Україна».  

Ми чекаємо на ваші резюме та концепції на info@upogau.org до 10 вересня. 
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