
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 17.11.2022 р.

Альянс — провідна професійна організація, яка у співпраці з ключовими громадськими

організаціями, МОЗ та іншими державними установами бореться з низкою епідемій, зокрема

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні, здійснює профілактику програми та надає якісну технічну

підтримку та фінансові ресурси місцевим організаціям.

Місія Альянсу полягає у зниженні поширення інфекцій і смертей, а також зменшенні

негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської реакції на них в Україні та

поширення ефективних підходів до профілактики та лікування у Східній Європі та Центральній

Азії.

Альянс громадського здоров’я є основним реципієнтом регіонального гранту від

Глобального фонду, проекту «Сталість послуг для ключових груп у Східній Європі та

Центральній Азії» (SoS_project 2.0). Термін реалізації гранту: 01.01.2022 – 31.12.2024.

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: Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова та Україна.

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, які будуть залучені до виконання задач, описаних в даній обяві нижче, але також

зможуть бути розглянуті для виконання інших задач по мірі появи такої потреби в процесі

відбору з-поміж існуючого пулу.

Ввідна інформація
Розробка низки інноваційних ІТ-рішень для використання на національному та/або

регіональному рівнях для підвищення ефективності програм протидії ВІЛ є окремою важливою

частиною проекту, як засіб зробити рішення для охорони здоров’я більш економічно

ефективними, низькопороговими та стійкими.

Основні ІТ-рішення, які будуть розроблені в рамках проекту:

1. Довідкове керівництво щодо стандартів впровадження ІТ рішень в сфері відповіді на

епідемію ВІЛ (онтологія)

2. Інформаційна система даних про ВІЛ (включаючи базу даних, додатки для

постачальників послуг та клієнтів)

3. Регіональний та національні дашборди даних щодо ВІЛ

4. Електронний соціальний працівник (e-соц.працівник, еСП)

Для підтримки цієї сфери роботи APH залучить групу тимчасових консультантів для

спільної роботи з існуючою командою проекту SoS 2.0 і командою APH.

Основні напрями робіт/надання послуг:
I. Провести аналіз інформаційних систем для визначення блоків даних, можливостей

взаємодії, потреб в ІТ-рішеннях у сфері протидії ВІЛ/СНІДу в цих країнах.

Провести дослідження та аналіз у Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові та Україні та

підготувати звіт, що описує ситуацію та потреби в ІТ-рішеннях у сфері протидії ВІЛ/СНІДу в цих

країнах. Має бути чітка оцінка:

1. які системи використовуються, наскільки вони автоматизовані та які їхні основні

функції,

2. як вони відповідають потребам програм з ВІЛ та відповідають принципам зручності

використання,

3. яка бізнес-аналітика потрібна.

4. які плани щодо їх подальшого розвитку в країні.

Звіт також повинен містити відповіді, засновані на доказах, і запропоновані рішення для

проблем, порушених групою глобальних технічних експертів, а саме:

- які стандарти охорони здоров’я (включаючи стандарти для обміну даними між

системами та стандарти термінології для кодування даних) використовуються в цільових країнах,

як проект має враховувати це в нашому дизайні наших продуктів

- яка зараз ситуація з цифровізацією протидії ВІЛ/СНІДу в цих 5 країнах, які причини

такого стану речей, які перешкоди для прогресу існують і як ми можемо їх подолати



- як сьогодні працює транскордонний обмін даними та як ми пропонуємо це вирішити

під час розробки та обслуговування наших продуктів

- хто є власниками систем у відповідних країнах, хто може їх вимикати, хто ними

керує та як це буде вирішено в наших продуктах.

Цей аналіз повинен містити чіткі рекомендації щодо того, як можна вирішити кожну з цих

проблем.

II. Проведення консультацій із зацікавленими сторонами та розробка рекомендацій щодо

онтології для області даних про ВІЛ, стандартизації даних, визначення ключових індикаторів та

визначення можливостей для розробки цілісних або автономних національних інформаційних

панелей.

У рамках цього дослідження, а також планування розробки інформаційної панелі,

провести консультації із зацікавленими сторонами з Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови та

України, а також глобальними та іншими партнерами ЮНЕЙДС щодо місцевих, національних,

регіональних та на міжнародному рівні, щоб визначити можливості для розробки цілісних або

елементів національних інформаційних панелей з інтеграцією аналітичних даних щодо ВІЛ та

співпраці для забезпечення функціонування національних інформаційних панелей, а також

надання відповідних даних до регіональної інформаційної панелі.

III. Розробка онтології для предметної області даних щодо ВІЛ та технічного завдання на

стандарт ключових індикаторів

Розробити довідкові вказівки щодо впровадження стандартів, які нададуть зацікавленим

сторонам, які працюють у сфері оцифровки процесів, пов’язаних з ВІЛ, і керівництво з управління

даними щодо того, як вони мають підходити до розробки ІТ-рішень у своїй роботі, включаючи

наступні аспекти:

- рамки управління даними,

- механізми захисту даних і принципи транскордонного обміну даними,

- мова та кодування, які будуть використовуватися, основні визначення та

термінологія,

- основні показники та параметри,

- а також інші ключові аспекти цього процесу

IV. Розробка технічного завдання для національних і регіональних інформаційних панелей

(інформаційних панелей) з питань ВІЛ у країнах EECA.

На основі оцінки та її рекомендацій розробити технічне завдання для до 5 національних і,

можливо, регіональних панелей даних про ВІЛ у країнах СЄЦА, включно з вирішенням питання

щодо найкращого способу інтеграції існуючих порталів про перехід, соціальне замовлення та АРТ

посилання на ціни та існуючу глобальну інформаційну панель даних про ВІЛ - aidsinfo.org



Розробляючи вищезазначені результати та здійснюючи заходи, консультанти повинні

забезпечити відповідність рекомендаціям глобальної цифровізації охорони здоров’я та

підтримувати APH у курсі прогресу та брати участь у процесі (деякі довідкові документи доступні

тут: https: //drive.google.com/drive/folders/1-XmYABl0aBBpAMXFgS_WHvuPZO1i1UhC )

Період виконання робіт/надання послуг: листопад – грудень 2022р.

Загальні вимоги до кандидатів:

● Вища освіта у сфері, дотичній 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 потреби, актуальності та

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

● Досвід роботи з програмами та проектами із залученням соціальних працівників та

глибоке розуміння процесу

● Хороші зв'язки та контакти з громадськими та сервісними організаціями у сфері протидії

ВІЛ/СНІДу на національних, регіональному, глобальному рівнях є перевагою

● Досвід і підтверджена компетенція в розробці текстів, орієнтованих на

користувача/клієнта, і розуміння особливостей розробки контенту для різних спільнот

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

● Високий рівень мотивації до роботи

● Здатність працювати індивідуально та незалежно та в команді та координувати свою

діяльність з іншими учасниками проектної роботи

● Вміння працювати в умовах стресу та жорстких часових рамках

Додаткові вимоги / положення:
1. Розробляючи наведені нижче результати та здійснюючи діяльність, консультанти

повинні забезпечити відповідність рекомендаціям, прийнятим у сфері глобальної

цифровізації процесів охорони здоров’я, деякі довідкові документи доступні тут:

https://drive.google.com/drive/folders/1-XmYABl0aBBpAMXFgS_WHvuPZO1i1UhC

2. Консультанти можуть подати заявку на виконання одного або кількох/усіх етапів та/або

активностей, зазначених у даному оголошенні.

3. Під час виконання завдання очікується, що консультанти працюватимуть у тісній

співпраці з іншими консультантами, які працюють над іншими

https://drive.google.com/drive/folders/1-XmYABl0aBBpAMXFgS_WHvuPZO1i1UhC
https://drive.google.com/drive/folders/1-XmYABl0aBBpAMXFgS_WHvuPZO1i1UhC


блоками/заходами/тематичними областями розробки сценаріїв у рамках цього

завдання, а також з APH та технічними консультантами та консультантами із залучення

спільнот, які будуть виконувати паралельні процеси, щоб підготувати основу для

розробки рішення eСП.

4. 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.

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

В результаті виконання роботи, передбаченої даним оголошенням, консультант буде
повинен надати результати, зазначені нижче:

- звіт про оцінку в 5 країнах проекту з чіткими рекомендаціями – де потрібен розвиток систем

ВІЛ, де потрібні національні інформаційні панелі та відповіді на питання міжнародної групи,

а також висновок про необхідність у регіонах EECA дашборд, у разі позитивного – його

оптимальна конфігурація та інтеграція з іншими системами та планами просування

- звіт про консультації та рекомендації

- розроблено довідкові вказівки (онтологію) щодо впровадження стандартів, які забезпечать

зацікавленим сторонам, які працюють у сфері цифровізації процесів, пов’язаних з ВІЛ

- завершено технічне завдання для 5 національних і – якщо буде визнано доречними – однієї

регіональної інформаційної панелі даних про ВІЛ у країнах СЄЦА та трьох порталів – щодо

стійкості, переходу та ціноутворення на АРВ (перегляньте приклад шаблону тут:

https://docs.google.com/file/

d/1Wg7_oPhEphrSBoQMfnL_FH6zXf-a8pFn/edit?usp=docslist_api&filetype=msword )

- план адвокації та комунікації для координації із зацікавленими сторонами на

регіональному та національному рівнях

Хронологія виконання роботи:

Результати роботи Терміни

Аналіз / збір даних/ підготовка та презентація звіту Листопад - грудень 2022

Реалізація та розробка концепції онтології Листопад 2022 - січень

2023

Розробка технічного завдання для 5 національних і однієї

регіональної інформаційної панелі

Листопад 2022 - січень

2023

https://docs.google.com/file/d/1Wg7_oPhEphrSBoQMfnL_FH6zXf-a8pFn/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/1Wg7_oPhEphrSBoQMfnL_FH6zXf-a8pFn/edit?usp=docslist_api&filetype=msword


Загальна вимога: для кожного результату команда консультантів повинна представити та

обговорити з APH перед початком розробки - структуру майбутнього документа, а також першу

чернетку – перед початком процесу фіналізації.

Розподіл навантаження

Діяльність / задачі Результати Дні
консультацій

*

Проведення аналізу інформаційних

систем для визначення блоків даних,

можливостей взаємодії, потреб в

ІТ-рішеннях у сфері протидії ВІЛ/СНІДу в

цих країнах/ проведення збору даних /

презентація підсумкового звіту /

завершення звіту.

Звіт з

проведеного

аналізу

інформаційних

систем

Збір даних 4

Розробка звіту 5

Презентація

фінального звіту
2

Розробка онтології для предметної

області даних щодо ВІЛ та технічного

завдання на стандарт ключових

індикаторів / розробка проекту технічного

завдання на стандарт ключових

індикаторів у сфері ВІЛ / розробка

концепції онтології предметної області

даних про ВІЛ.

Керівництво

ключових

термінів та

показників

Розробка концепту

онтології /

керівництва

3

Розробка драфту ТЗ

для стандартів даних

з ВІЛ

3

Розробка технічного завдання для

національних і регіональних

інформаційних панелей (інформаційних

панелей) з питань ВІЛ у країнах EECA /

ТЗ для національної та регіональної

інформаційної панелі / Доопрацювання

ТЗ.

ТЗ для

регіонального

на

національних

дашбордів

даних

Розробка ТЗ для

регіонального на

національних

дашбордів даних

6

Фіналізація ТЗ

1

TOTAL 24

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:

1) своє резюме з зазначенням вашої освіти та релевантного до поставлених завдань досвіду;

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


2) короткий супровідний лист, у якому висвітлюється передбачуваний підхід і чітко вказується,

які етапи / активності та для сценаріїв - яку тематичну область(-і) - може взяти на себе

консультант та

3) денний рейт (консультант повинен бути готовий підтвердити рейт відповідними попередніми

контрактами з аналогічним обсягом роботи)

на адресу obilous@aph.org.ua.

У темі повідомлення, будь ласка, зазначте: зовнішніх (outsourcing) експертів з

ряду питань в сфері охорони здоров’я та ІТ

Останній термін подачі заявок: 24 листопада 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 відмов.

mailto:obilous@aph.org.ua

