OFERTA DE CONTRACTACIÓ DE
SERVEIS PER A l'ELABORACIÓ
D'UN DIAGNÒSTIC SOBRE LES
RELACIONS DE GÈNERE EN ELS
CAMPAMENTS DE POBLACIÓ
REFUGIADA SAHRAUÍ (ALGÈRIA)
1.- ANTECEDENTS La Fundació Ulls del món és una entitat sense ànim de lucre que contribueix
al fet que les persones amb deficiències visuals i sense recursos econòmics dels països en els
quals treballa puguin rebre atenció oftalmològica de qualitat per part dels seus serveis locals de
salut i a crear les condicions per a disminuir la incidència de les patologies oculars en cada
territori. Així mateix, sensibilitza a l'opinió pública del nostre entorn respecte a les deficiències
en la sanitat bàsica d'aquelles zones. Ulls del Món és part del Programa Visió 2020: El Dret a
Veure, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Internacional per a la
Prevenció de la Ceguesa, del Consell de la qual Assessor forma part la Fundació, amb l'objectiu
d'erradicar la ceguesa evitable en el món. La Fundació ha rebut finançament de l'Agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a dur a terme un diagnòstic
de gènere en els campaments de població refugiada sahrauí en Tinduf (Algèria).
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2.- OBJECTIU DEL DIAGNÒSTIC DE GÈNERE L'objectiu general: identificar les barreres que
incideixen negativament en la presència de les dones en els serveis oftalmològics dels
campaments de població refugiada sahrauí. Els objectius específics són els següents: 1.
Examinar els diferents rols socials, treballs, activitats i responsabilitats que els homes, les dones
i la joventut desenvolupa en les seves llars i en la comunitat. 2. Analitzar la participació de les
dones i els homes en l'àmbit polític i econòmic. 3. Identificar les diferències existents en relació
a l'accés, l'ús i el control dels recursos. També en relació a la distribució dels beneficis i en
relació a la presa 2 de decisions. 4. Identificar les diferències existents en relació als processos
de salut i benestar de les dones i els homes. 5. Analitzar les causes genèriques dels problemes
que tenen les dones i els homes per a beneficiar-se dels serveis de salut ocular. 6. Verificar que
la resposta dels actors implicats en els protocols sanitaris és la mateixa tant si el pacient és una
dona com si és un home. 7. Analitzar el tema de masculinitats per a incloure als homes en el
treball de facilitar l'accés de les dones. 8. Elaborar un mapa d'actors (ONG, grups informals,
organismes multilaterals, etc.) que puguin coincidir amb els interessos estratègics d'Ulls del
món. 9. Fer una anàlisi de les principals contraparts amb les quals Ulls del món treballa; Servei
d'Oftalmologia i Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica. 10.Proposar
accions positives i cronograma d'implementació per a afavorir l'accés de les dones a la salut
ocular enfortint l'equitat i igualtat.
3.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA Les propostes han de contenir els
següents apartats: A) Proposta tècnica detallant la metodologia prevista per a la realització del
diagnòstic. B) Proposta de cronograma detallat desglossant treball de camp en el terreny per
accions. C) Pressupost desglossat en euros i per fases (disseny, treball de camp, redacció 4
informe) de les despeses que es preveuen per a la realització del diagnòstic. D) CV de les
persones integrants de l'equip d'avaluació i, en el seu cas, experiència de la consultora és
estudis similars. Les ofertes rebudes seran valorades conforme als següents criteris i barems: •
CRITERI 1: Qualitat tècnica de la proposta (màxim 4 punts de 10 del global de la proposta). •
CRITERI 2: Perfil professional, CV de l'equip avaluador (màxim 4 punts de 10 del global de la
proposta). • CRITERI 3: Pressupost (màxim 2 punts de 10 del global de la proposta). La proposta
haurà d'enviar-se per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots
de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

a l'atenció de Bibiana Ruberte, indicant en l'Assumpte “Gènere_Sàhara”. El termini de
presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 27 de març de 2020. Ulls del món donarà
resposta no més tard del 2 de maig.

4.- FASES I PRODUCTES ESPERATS
El treball es dividirà en 3 fases.
Primera fase: Treball d'oficina; recollida i anàlisi de documentació i entrevistes Durada
aproximada 3 setmanes.
Segona fase: Terreny. Durada aproximada entre 15 i 30 dies.
Tercera fase: sistematització de les dades i redacció del document final.
Durada aproximada de 3 setmanes.
Els productes esperats són:
1.- Un informe de síntesi i de retorn, que pot tenir un format Power Point, i que es presentarà en
els campaments davant els actors que han participat en el procés.
2.- Un document final; Diagnòstic sobre les relacions de gènere i accés a la salut oftalmològica
en els campaments de població refugiada sahrauí.
El document final serà propietat de la Fundació Ulls del món i la divulgació del mateix és
prerrogativa de l'entitat. Es respectarà el dret de les persones a proporcionar informació
assegurant el seu anonimat i confidencialitat.
El lliurament final no pot ser posterior al 30 de setembre de 2020.

5.- PERFIL
- Les persones o organitzacions que duguin a terme aquest diagnòstic han de tenir contrastada
experiència en tasques d'avaluació sobre les relacions de gènere.
- L'equip ha de tenir experiència de treball en comunitats rurals, i especialment a països amb
Índex de Desenvolupament Humà mitjà i / o baix.
- Coneixement i experiència en el disseny i aplicació de tècniques de recerca social i en anàlisi
de dades.
- Capacitat d'anàlisi i síntesi i orientació a resultats amb qualitat als processos.
- Flexibilitat i capacitat d'adaptació als canvis.
- Es valorarà coneixements i respecte per la cultura i costums de la zona.

6.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA
Les propostes han de contenir els següents apartats:
A) Proposta tècnica detallant la metodologia prevista per a la realització del diagnòstic.
B) Proposta de cronograma detallat desglossant treball de camp en el terreny per accions.

C) Pressupost desglossat en euros i per fases (disseny, treball de camp, redacció informe) de les
despeses que es preveuen per a la realització del diagnòstic.
D) CV de les persones integrants de l'equip d'avaluació i, en el seu cas, experiència de la
consultora és estudis similars.
Les ofertes rebudes seran valorades conforme als següents criteris i barems:
• CRITERI 1: Qualitat tècnica de la proposta (màxim 4 punts de 10 del global de la proposta).
• CRITERI 2: Perfil professional, CV de l'equip avaluador (màxim 4 punts de 10 del global de la
proposta).
• CRITERI 3: Pressupost (màxim 2 punts de 10 del global de la proposta).
La proposta haurà d'enviar-se per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està
protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. a l'atenció de
Bibiana Ruberte, indicant en l'Assumpte “Gènere_Sàhara”.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 27 de març de 2020.
Ulls del món donarà resposta no més tard del 2 de maig.

7.- PAGAMENT I COST DEL DIAGNÒSTIC
El cost estipulat per a la realització del diagnòstic de gènere és de 6.000 euros (impostos
inclosos).
La forma de pagament serà la següent:
40% (2.400€) després de la signatura del contracte entre l'equip consultor i Ulls del món
60% (3.600€) després del lliurament de l'informe final aprovat per Ulls del món
La Fundació Ulls del món es farà càrrec de les següents despeses:
- Bitllets d'avió anada i tornada
- Allotjament i manutenció durant l'estada en terreny
- Visat
- Segur de viatge
- Despeses previstes en el pressupost de la proposta

8. PREMISSES DE L'AVALUACIÓ, AUTORIA I PUBLICACIÓ
Les premisses bàsiques de comportament ètic i professional per part de l'equip consultor
seran les següents:
Anonimat i confidencialitat. El diagnòstic ha de respectar el dret de les persones a
proporcionar informació assegurant el seu anonimat i confidencialitat.
Responsabilitat. Qualsevol desacord o diferència d'opinió que pogués sorgir entre els
membres de l'equip o entre aquests i els responsables del Conveni serà discutida i
consensuada en el si de l'entitat contractant del diagnòstic.
Integritat. L'equip consultor tindrà la responsabilitat de posar de manifest qüestions no
esmentades específicament en aquests termes de referència, si això fos necessari per a

obtenir una anàlisi més completa de la intervenció.
Independència. L'equip consultor haurà de garantir la seva independència i objectivitat
en la informació, afirmacions i conclusions realitzades sobre la intervenció avaluada.
Incidències. En el supòsit de l'aparició de problemes durant la realització del treball de
camp o en qualsevol altra fase del diagnòstic, aquests hauran de ser comunicats
immediatament a l'entitat contractant. De no ser així, l'existència d'aquests problemes
en cap cas podrà ser utilitzada per a justificar la no obtenció dels resultats establerts
en el present plec de Termes de Referència.
Convalidació de la informació. Correspon a l'equip consultor garantir la veracitat de la
informació recopilada per a l'elaboració del diagnòstic, i en última instància, serà
responsable de la informació presentada en l'Informe.
Informes. La difusió de la informació recopilada i de l'informe final és prerrogativa
d'Ulls del món. Tot dret d'autor recau en l'entitat contractant del diagnòstic.
Lliurament dels informes. En cas de retard en el lliurament dels informes o en el supòsit
en què la qualitat dels informes lliurats sigui manifestament inferior als pactes amb
aquesta, seran aplicables les penalitzacions previstes en el contracte subscrit.
Data límit de presentació: Divendres, 03 abril 2020
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Genero_Sáhara
Funcions:
Elaborar un diagnòstic sobre les relacions de gènere i l’accés a la salut ocular als
campaments de población refugiada sahrauí.
Requisits:
Experiència contrastada en diagnòstics de gènere i experiència de treball amb comunitats
rurals.
Es valorarà:
Equip multidisciplinar. Coneixements d’àrab i experiència en la zona.
Organitza: Fundació Privada Ulls del món

