Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору консультанта для надання послуг з розробки
дистанційного навчального курсу для фахівців соціальної сфери «Специфіка
соціальної роботи з групами підвищеного ризику ТБ, ТБ/ВІЛ. Взаємодія
соціальних та медичних працівників»
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» є провідною
недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами та
громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу, вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні
шляхом надання фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими
охоплено понад 250 000 найбільш уразливих груп населення, що є найвищим
показником у Європі.

Мета та предмет конкурсу
За результатами конкурсу буде відібраний 1 консультант, який розробить програми
для 1-денного дистанційного навчального курсу, та в подальшому прийме участь в
його зйомці.
Предметом конкурсу є резюме кандидата та фінансова пропозиція, що підтверджують
достатню кваліфікацію, досвід консультанта у виконанні даного виду робіт та його
зацікавленість у виконанні даної роботи.

Інформація:
Розробка дистанційного навчального курсу для фахівців соціальної сфери «Специфіка
соціальної роботи з групами підвищеного ризику ТБ, ТБ/ВІЛ. Взаємодія соціальних та
медичних працівників» запланована в 2019 р. в рамках гранту Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
Очікувані результати:
1. Розроблені матеріали мають бути узгоджені з відповідними фахівцями Центру
громадського здоров’я МОЗ України (далі - ЦГЗ).
2. Дистанційний навчальний курс має бути розміщений на платформі ЦГЗ.
Обсяг робіт:
1. Розробка програми навчального курсу
2. Розробка презентацій та матеріалів тренінгу
3. Розробка тестових завдань, клінічних задач тощо.
4. Подання тренінгових програм на затвердження до ЦГЗ та доопрацювання на
основі наданих рекомендацій (за потреби)
5. Співпраця з компанією-розробником відеоматеріалів під час зйомки, розробки
анімації тощо.
Вимоги до учасників конкурсу
1. Кваліфікаційні вимоги:
1.1. Вища медична освіта; спеціалізація з фтизіатрії є перевагою.
1.2. Досвід проведення семінарів/тренінгів в якості викладача/тренера (досвід
проведення тренінгів за темою навчального курсу є перевагою) впродовж
останніх 3-х років.
1.3. Досвід розробки навчальних матеріалів з питань туберкульозу.
2.

Особисті якості і навички:

2.1. Організованість, пунктуальність, вміння працювати самостійно, додержуватись
термінів виконання робіт.
2.2.
Високий
рівень
комп’ютерної
грамотності,
вільне
володіння
українською мовою.
2.3. Уважність до деталей, вміння працювати з точною інформацією.
На вимогу замовника учасник конкурсу має підтвердити кваліфікацію та
відповідність встановленим критеріям відбору спеціалістів документально (копіями
відповідних документів, дипломів, сертифікатів, посадових інструкцій). До участі в
конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам.
Термін виконання робіт: період з 01.05.2019 до 30.06.2019
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу громадського здоров‘я
звертайтесь на веб-сайт: www.aph.org.ua
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та фінансову
пропозицію (додаток) українською мовою на адресу Євгенії Гелюх, менеджера
програм ТБ та ВІЛ, geliukh@aph.org.ua У назві повідомлення зазначте:
«Консультант_онлайн тренінг_прізвище, ім’я».
Останній термін подання заявок: 25 квітня 2019 року.
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:
•
•
•
•

Документи для участі у конкурсі, що надійдуть до Альянсу громадського
здоров’я після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
До співбесіди будуть запрошені лише особи, що відповідають зазначеним вище
критеріям
Запрошення на співбесіду будуть надіслані електронним листом на зазначену у
резюме електрону адресу.
Переможець конкурсу буде повідомлений електронним листом на зазначену у
резюме електрону адресу.

Додаток
Фінансова пропозиція з розробки
дистанційного навчального курсу для фахівців соціальної сфери «Специфіка
соціальної роботи з групами підвищеного ризику ТБ, ТБ/ВІЛ. Взаємодія
соціальних та медичних працівників»
Орієнтовна
*Вартість за
Загальна
№
кількість
робочий
вартість,
Технічне завдання
з/п
робочих днів
день, грн
грн
1.

Розробити програму навчального
курсу

1.2.

Розробити презентації/матеріали
дистанційного курсу

1.3.

Розробити тестові завдання,
клінічні задачі дистанційного
навчального курсу
РАЗОМ, грн.:

*Вартість за робочий день не включає податки.
ПІБ________________________

_________________(підпис)

