Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору зовнішніх (outsourcing) експертів з ряду
питань в сфері охорони здоров’я та ІТ
м. Київ

05.04.2022 р.

Альянс — провідна професійна організація, що в співпраці з ключовими громадськими
організаціями, Міністерством охорони здоров‘я України та іншими урядовими органами веде боротьбу з
епідемією ВІЛ/СНІД, туберкульозу та інших пов'язаних захворювань.
Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і
пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення системи
охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.
Альянс громадського здоров’я є основним реципієнтом регіонального гранту Глобального фонду
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією – проекту «Стійкість сервісів для ключових груп у
регіоні Східної Європи та Центральної Азії» (SoS_project 2.0). Період впровадження гранту: 1 січня
2022 р. – 31 грудня 2024 р. Даний конкурс оголошено в рамках цього проекту.
Цілі проекту:
-

Інституціоналізація ефективних моделей та процесів у відповідь на ВІЛ у регіоні СЄЦА для
впливу на покращення каскаду допомоги при ВІЛ у регіоні

-

Усунення бар'єрів на шляху до послуг ключових груп населення для просування якісних медичних
інтервенцій на основі принципів прав людини; подолання ґендерних бар'єрів до послуг

-

Бюджетна адвокація для стійких послуг для ключових груп населення у регіоні ВЕЦА
Географічний фокус проекту: 15 країн - Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія та

Герцеговина, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Україна,
Узбекистан.
Розробка ряду інноваційних ІТ рішень для використання на національних та/або регіональному
рівні для посилення ефективності роботи програм протидії епідемії ВІЛ – окремий вагомий блок
проекту.
Мета та предмет конкурсу: відбір експертів з охорони здоров’я та ІТ, що спеціалізуються в
питаннях дотичних до того, що планується в рамках проекту, в пул консультантів Альянсу, які
працюватимуть відповідно до рамочних вимог (технічних завдань, технічних специфікацій), або
локальних завдань від керівництва проектів Альянсу, зокрема – проекту SoS_project 2.0. Заплановано, що

за результатами конкурсу буде відібрано ряд спеціалістів, що будуть програмно та змістовно залучатися
до процесу реалізації ІТ компоненту та розробки відповідних ІТ рішень, запланованих в рамках проекту.
Період виконання робіт/надання послуг: 1 квітня 2022 р. – 31 грудня 2024 р.

Основні напрями виконання робіт/надання послуг:
1. Робота в команді проекту в якості одного з її членів, співпраця, координація та регулярна
комунікація з іншими залученими програмними експертами та експертами в сфері ІТ, що
розроблятимуть продукти в рамках проекту
2.

Виконання завдань згідно попередньо запропонованого та узгодженого ТЗ з відповідним

переліком завдань, результатів та часових рамок
3.

В залежності від досвіду та компетенцій того чи іншого експерта з пулу, вони можуть бути

залучені до активностей наступного характеру:
-

розробка/адаптація/переклад/надання коментарів щодо текстів та/або алгоритмів для роботи
віртуального соціального працівника

-

програмний вклад в формування ТЗ, концепцій, іншої документації; розробку та/або оцінку
готового(их) продукту(ів)

-

координація програмного блоку в рамках розробки того чи іншого з запланованих ІТ рішень

-

комунікація з зацікавленими сторонами, в тому числі зовнішніми міжнародними партнерами та
представниками різних секторів, з метою покращення ТЗ/концепції, актуалізації та просування
окремого(их) продукту(ів) або напряму в цілому і тд

-

розробка керівництв/інструкцій/звітів та іншої релевантної проектної документації

-

проведення аналізу ситуації та підготовка звіту з рекомендаціями

4.

Систематичне звітування проектному керівництву, згідно затвердженим процедурам та регламенту

Альянсу, щодо результатів роботи та щомісячне погодження планів роботи на наступні звітні періоди
часу дії проектів.

Загальні вимоги до кандидатів:
●

Вища освіта у напрямі, дотичному до охорони здоров’я/ІТ/соціології/медицини і тд, або у іншій
спеціалізації, якщо робочий досвід у сфери охорони здоров’я, зокрема у сфері відповіді на
епідемію ВІЛ в регіоні СЄЦА та глобально, перевищує 5 років

●

Розуміння ситуації та останніх тенденцій в сфері охорони здоров’я, зокрема у сфері відповіді на
епідемію ВІЛ в регіоні СЄЦА та глобально; розуміння ситуації з використанням ІТ для посилення
роботи сфери охорони здоров’я

●

Досвід роботи в сфері охорони здоров’я, зокрема у сфері відповіді на епідемію ВІЛ в регіоні
СЄЦА та глобально, в тому числі в якості індивідуального консультанта на проектних
замовленнях

●

Високий рівень володіння англійською та російською мовами - письмова та усна мова

●

Високий рівень мотивації до роботи

●

Здатність працювати в команді та координувати свою діяльність з іншими учасниками проектної

роботи
●

Вміння працювати в умовах стресу та жорстких часових рамках

Кожен кандидат надає послуги та/або виконує роботу протягом індивідуально погодженого з
керівництвом Альянсу терміну за договором цивільно-правового характеру. Наявність реєстрації у якості
ФОП буде перевагою під час конкурсного відбору. Також дозволена робота декількох, чи усіх кандидатів
ІТ команди, за єдиним договором цивільно-правового характеру від одного ФОП чи іншої юридичної
особи. При виконанні окремих завдань Альянс може порівнювати цінові пропозиції від консультантів,
які будуть відібрані за цим конкурсом.

Особи, які мають статус державних службовців, не можуть брати участь у конкурсі.

Ми пропонуємо: конкурентну оплату праці та співпрацю з динамічною організацією, що розвивається й
націлена на результат.

За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: www.aph.org.ua
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме з зазначенням вашої освіти та
релевантного до поставлених завдань досвіду на адресу obilous@aph.org.ua.
У назві повідомлення зазначте: зовнішній (outsourcing) експерт ОЗ-ІТ.

Останній термін подачі заявок: 20 квітня 2022 року.

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» сповідує політику рівних можливостей
та вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства.

Зверніть, будь ласка, увагу:
●

Переважними вважаються пропозиції одного і того ж кандидата на декілька позицій цього

конкурсу. Тобто, перевага віддається найбільш досвідченим та кваліфікованим кандидатам, резюме
яких відповідає вимогам декількох позицій (див. вище).
●

Можлива додаткова співбесіда за результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного

листа учасника.
●

Альянс залишає за собою право не повідомляти учасників конкурсу, які не пройдуть відбір, про

його результати та причини відмови.

