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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс
для надання консультаційних послуг з розробки веб-сайту проекту «Запровадження
системи моніторингу та швидкого реагування на порушення прав людини в Україні REAct»
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 поширення
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.
Закупівля консультаційних послуг виконується у рамках програми «Прискорення
прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом надання
універсального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу,
розширення доказово обґрунтованої профілактики, діагностики та лікування ВІЛінфекції, створення життєздатних та стабільних систем охорони здоров'я» відповідно до
Договору про надання гранту № 1541 від «20» грудня 2017 року (назва гранту UKR-CAUA) між МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Глобальним фондом для боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією.
Інформація про проект, в рамках якого оголошується конкурс
З 2019 року МБФ «Альянс громадського здоров’я» впроваджується система RightsEvidence-Action
(REAct)
для
здійснення
моніторингу
порушень
прав
представників/представниць ключових вразливих груп та забезпечення реагування на
такі порушення. REAct призначений для різних груп населення, але, в першу чергу,
спрямований на моніторинг порушень прав маргіналізованих та криміналізованих групи,
як-от людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), людей, що вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ),
секс-працівників/працівниць, людей із числа ЛГБТ. Вказані групи живуть у ситуації
вищого ризику порушення їх прав, отримання неякісних послуг, дискримінаційного
ставлення або насильницьких дій.
REAct - це система, здатна документувати широкий спектр проблем, пов'язаних із
правами людини, бар'єрами доступу до ВІЛ-профілактичних або медичних послуг. Така
інформація є стратегічно важливою для запровадження та забезпечення адекватного
реагування на порушення прав на індивідуальному рівні (насамперед, перенаправлення
до отримання юридичних, медичних, психосоціальних та інших послуг) та для якісної
програмної відповіді та покращення політики й адвокації на національному,
регіональному та глобальному рівнях.
Основні завдання проекту:
-

Побудова ефективної системи виявлення бар’єрів щодо реалізації прав ключових

груп в Україні в контексті ВІЛ та ТБ.
-

Документування бар’єрів на шляху реалізації прав ключових груп в Україні,
наприклад, доступу до профілактичних та медичних послуг в контексті ВІЛ та ТБ,
випадків насильства або дискримінаційного ставлення, тощо;

-

Налагодження та координація процесу реагування на виявленні бар’єри,
відстеження ефективності наданої допомоги щодо кожного виявленого випадку.

В рамках цього конкурсу Альянс шукає постачальника послуг з розробки веб-сайту
проекту «Запровадження системи моніторингу та швидкого реагування на порушення
прав людини в Україні - REAct».
Основні обов’язки постачальника послуг з розробки веб-сайту проекту:
1.
2.
3.
4.
5.

Розробка макету та дизайну веб-сайту проекту REAct (сайт-візитівка).
Реєстрація хостингу та доменного імені веб-сайту.
Наповнення розділів веб-сайту контентом, що буде надано Замовником.
Підключення веб-аналітики (Google Analytics).
Надання Замовнику прав з подальшого адміністрування веб-сайту та управління
хостингом/доменним іменем.
6. Надання технічного супроводу в рамках функціонування веб-сайту.

Запланована зайнятість: жовтень 2020 – грудень 2020, з можливим продовженням
виконання обов’язків у 2021 році.
Загальні вимоги до постачальника послуг з розробки веб-сайту проекту:
- досвід розробки веб-сайтів;
- впевнене володіння HTML, CSS, Java Scripts;
- ФОП.
Процедура участі в конкурсі:
Усі учасники конкурсу повинні подати CV, а також портфоліо з прикладами розроблених
веб-сайтів. Документи необхідно надіслати на електрону адресу фахівця з координації
досліджень проекту, Надії Семчук (semchuk@aph.org.ua) до 18:00 16 жовтня 2020 р.
У темі повідомлення зазначте: «Постачальник послуг з розробки веб-сайту проекту».
На он-лайн співбесіду буде запрошено тільки тих кандидатів, яких буде відібрано за
результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного листа.
Альянс громадського здоров'я працює відповідно до політики рівних можливостей, тому
наймає на роботу кваліфікованих фахівців з різних секторів суспільства, незалежно від їх
віку, гендерної приналежності, сексуальної орієнтації, ВІЛ-статусу та індивідуальних
характеристик.

