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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурсний 

відбір консультанта: UI/UX designer 

Конкурс проводиться в рамках виконання програми  «Оптимізоване виявлення випадків 
ВІЛ (OCF) та розширення лікування за підтримки спільнот (CITI)» за підтримки Центрів 
контролю і профілактики захворювань США, згідно із Надзвичайним планом Президента США 
по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR)». 

МБФ «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 низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує 

профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси 

організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і 

зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а 

також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та 

Центральній Азії. 

Послуги консультанта необхідні для розробки інтерфейсу користувача мобільного додатку 

CITIa.  

Мета додатку: додаток необхіден для збору інформації про ВІЛ позитивного клієнта, який 

отримує послугу соціального супроводу в СНІД центр з метою початку прийому 

антиретровірусної терапії (АРТ). Додаток дозволяє вести облік клієнтів, оцінювати ефективність 

інтервенції щодо соціального супроводу та підтверджувати результати інтервенції. 

Завдання консультанта: 

1. Розробити UI мобільного додатку; 
2. Зробити експертну оцінку UX компоненту та надати рекомендації щодо 

покращення; 
3. Вести комунікацію з командою розробки щодо імплементації дизайн компоненту у 

додаток. 
 

Термін виконання робіт/надання послуг:  до 15 грудня 2019 р. 

Загальні вимоги до консультанта: 

1. Досвід роботи UI/UX дизайнером від 2 років; 
2. Професійний рівень володіння Adobe Photoshop /Sketch, Adobe Illustrator; 
3. Досвід розробки дизайну мобільних додатків;  
4. Можливість пояснити рішення доступною не дизайнерською мовою.  

 
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: 

www.aph.org.ua 

 

 

http://www.aph.org.ua/


Ми пропонуємо:  

 конкурентну оплату праці та співпрацю з динамічною організацією, що розвивається і 

націлена на результат; 

 можливість долучитися до соціально-корисної справи; 

 вільний графік та дистанційну роботу. 

Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та лінк на портфоліо на 

адресу kuznetsova@aph.org.ua 

Останній термін подачі заявок:  13.10.2019 

 

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні сповідує політику рівних можливостей та вітає 

участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства. 

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:  

1. Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 30 робочих днів 
від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі. 

2. Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у 
резюме електрону адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


