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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс
для надання консультаційних послуг зі створення відео-контенту

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.
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.
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 ВІЛ-інфекції, створення життєздатних та стабільних систем
охорони здоров'я», яка реалізується МБФ «Альянс громадського здоров’я» за фінансування
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, та в рамках проекту
«Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого
виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр
громадського здоров'я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні» за фінансування
Центрів з контролю та профілактики хвороб (CDC).
В рамках цього конкурсу Альянс шукає постачальника послуг зі створення відео-контенту
для використання в рамках реалізації проєктів організації.
Назви послуг/види робіт, які є предметом цього конкурсу:
Лот 1:
Запис та монтаж відео-презентацій в форматі он-лайн. В рамках даного лоту передбачається:
1. Запис десяти відео-презентацій тривалістю до 30 хвилин кожна.
2. Формування вимог щодо необхідного обладнання та програмного забезпечення для
запису відео-презентацій та голосового супроводу.
3. Технічний супровід учасників під час запису відео-презентацій та голосового супроводу.
4. Обробка відзнятого матеріалу, монтаж, кольорокорегування, зведення звуку тощо.
5. Форматування відео-презентації для розміщення на різних платформах, обраних
замовником (facebook, youtube, learnworlds.com тощо).
Лот 2:
Запис відео-інструкцій з користування каналом Viber. В рамках даного лоту передбачається:
1. Запис трьох відео-інструкцій з користування каналом Viber тривалістю до 5 хвилин кожна.
2. Підбір релевантного програмного забезпечення для запису відео-інструкцій (запис

користування каналом з екрану телефону чи комп’ютера).
3. Проведення запису відео інструкцій з використанням професійного обладнання для запису
голосу.
4. Обробка відзнятого матеріалу, монтаж, кольорокорегування, зведення звуку тощо.
5. Форматування відео-інструкцій для розміщення на різних платформах, обраних
замовником (facebook, youtube, тощо).
Загальні вимоги до учасників конкурсу:
-

досвід створення відео-контенту не менше 3-х років;
наявність технічного забезпечення, необхідного для створення відео-контенту;
ФОП (обов’язково);
наявність досвіду співпраці з міжнародними проєктами/організаціями у сфері громадського
здоров’я, соціальними проєктами стане перевагою.

Усі учасники конкурсу повинні подати свої пропозиції, що включатимуть наступне:
-

резюме виконавця;
копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань;
посилання на портфоліо;
супровідний лист з вказанням назв лотів, на які подається учасник та вартості послуг для
створення відео-контенту для кожного з лотів окремо.

Документи необхідно надіслати на електронну адресу uvarkina@aph.org.ua до 18:00 9 серпня 2021 р.
У темі повідомлення зазначте: «Постачальник зі створення відео-контенту»
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.

