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Альянс оголошує конкурс на найкращу ідею створення інформаційно-розважального
мобільного додатку для молодих людей віком від 14 до 24 років, які цікавляться клубною
культурою, експериментують з психоактивними речовинами (маріхуана, амфетаміни,
“солі”, “спайси” тощо) та ведуть активне статеве життя.

Візьміть участь у конкурсі на найкращу ідею мобільного додатку та отримайте
можливість отримати приз в еквіваленті 200 доларів США.

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) —
провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими
організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде
боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та
надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці
зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних
послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот,
базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична
особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з
січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30
організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Брайтон, Великобританія).
Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і
зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії
ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й
лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.
В рамкам програм, спрямованих на збереженні здоров’я молоді, Альянс розробляє
спеціальні методи встановлення контакту та надання послуг з профілактики вразливим
підліткам та молодим людям із застосуванням сучасних технологій. Такі програми
зосереджені на питаннях клубної культури, сексуального життя, споживання
психоактивних речовин та інших важливих для молоді темах.
Конкурс проводиться в рамках проектів за фінансової підтримки СНІД Фонду Елтона
Джона та фонду Французька ініціатива 5%.
Мета конкурсу
Мобільний додаток повинен:

Грунтуватися на принципах зменшення шкоди від вживання наркотиків;
Спонукати до свідомого ставлення до власного здоров’я, вживання наркотиків та
статевого життя;
Не залякувати і не засуджувати аудиторію;
Не містити категоричних вимог та порад щодо повної відмови від вживання
психоактивних речовин, а націлювати на уникнення негативних наслідків;
Використовувати зважені та перевірені дані;
Викликати позитивні емоції;

Викликати потребу у постійному/періодичному використанні додатку.
Ми чекаємо на креативні ідеї, сміливі проекти, яскравий дизайн. А також пропозиції щодо
втілення запропонованої ідеї. Ідеї та пропозиції приймаються як від фізичних осіб, так і від
організацій.
Пропозиції щодо реалізації ідей Альянс розглядатиме окремо.
Як взяти участь у конкурсі:
Надішліть опис вашої креативної ідеї (концепцію) та контактну інформацію електронною поштою
на адресу: gaponenco@aph.org.ua до 28 лютого 2018 року.
Опис (концепція) подається у вільній формі, має бути чітким та зрозумілим. Описи приймаються
українською або російською мовами.
Переможець конкурсу отримає приз у вигляді гонорару за розробку ідеї в еквіваленті 200
доларів США.
Ми готові розглядати ідеї, під які ви вже шукаєте інвесторів, але ще не знайшли, або знайшли
недостатньо коштів для реалізації.

