
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Програма House of Europe («Дім Європи») оголошує 
конкурсний відбір до експертної комісії фахівців у сфері 
охорони здоров’я. 
 
Головним завданням експертів буде оцінка заявок поданих 
на програму навчальних подорожей та програми 
міжнародної мобільності House of Europe. 
 
 
Про House of Europe  
 
House of Europe - це нова програма, що фінансується 
Європейським Союзом та сприяє професійному і творчому 
обміну між Україною та ЄС в галузях культури та креативних 
індустрій, освіти, охорони здоров'я, медіа, соціального 
підприємництва та роботи з молоддю. 
 
Головне завдання House of Europe — сприяти міжнародній 
мобільності, обміну досвідом та співпраці в країнах ЄС для 
професіоналів з України. Зокрема, програма дає змогу 
відвідати події для професійного розвитку, обміну досвідом 
та розробити проекти міжнародної співпраці із партнерами. 
 
 
Які завдання постають перед експертом?  
 
Обрані кандидати експертної комісії будуть додані до 
резерву і залучені до оцінювання заявок залежно від 
кількості та типу отриманих заявок. 
 
На сьогодні ми не можемо передбачити точну кількість 
заявок, але ми очікуємо, що кожен експерт витратить 
щонайменше 20 годин на роботу на оцінювання заявок, 
працюючи віддалено через вебпрограму для менеджменту 
грантів. 
 
 
 

Конкурсний відбір експертів:  
Навчальні подорожі та програми 
мобільності у сфері охорони здоров’я 
 



 

 
 

Коли потрібно оцінити заявки? 
 
Конкурси на програму навчальних подорожей та мобільності 
відбуватимуться тричі на рік: у листопаді, березні та червні 
(протягом 2019–2022 р.). Оцінювання заявок буде 
здійснюватися дистанційно за допомогою вебпрограми для 
менеджменту грантів. На роботу буде відведено 3-4 тижні 
після закриття конкурсу заявок. 
 
 
Фінансова винагорода 
 
Суму фінансової винагороди ми додатково узгодимо з 
відібраними експертами. 
 
 
Хто може стати експертом? 
 
Ідеальний кандидат до експертної комісії повинен 
відповідати таким критеріям: 
Знання та досвід 

● Фахівець зі сфери охорони здоров’я (у сферах, які 
включають, але не обмежуються наступними: освіта, 
управління проєктами, міжнародні відносини, 
дослідження, інновації, а також керівники закладів 
охорони здоров’я, радники, політиків, які 
представляють сферу охорони здоров’я) з досвідом 
щонайменше 3 роки в цій галузі 

● Досвід управління проєктами у сфері охорони 
здоров’я 

● Досвід оцінювання грантових заявок або інший досвід 
оцінювання 

● Базові навички бюджетного планування 
● Досвід професійних, культурних та інших обмінів 

 
Уміння та компетенції 

● Аналітичні навички та навички критичного мислення 
● Уміння працювати з великим обсягом інформації 
● Уміння чітко дотримуватися інструкцій  
● Цілісне та стратегічне мислення 
● Уміння давати чіткі та змістовні рекомендації 
● Уміння ефективно організовувати свій час і виконувати 

роботу у визначені терміни  
 
 



 

 
 

Як подати заявку? 
 
Кінцевий термін подання заявок 13 січня 2020 р. о 15:00 за 
київським часом. Відібрані експерти будуть повідомлені в 
грудні.  
  
Для подання заявки надішліть перелічені нижче документи 
на: expert@houseofeurope.org.ua (у темі листа обов’язково 
зазначте <Call for Experts: Mobility Grants and Study Tours - 
Health >): 

- СV (резюме)  
- Супровідний лист із поясненням, яким чином ваші 

знання та досвід допоможуть вам оцінювати заявки на 
гранти (поясніть, чому ваша кандидатура відповідає 
вимогам, зазначеним у розділі «Хто може стати 
експертом?»). Також назвіть двох осіб, які можуть дати 
вам рекомендацію та підтвердити достовірність знань 
та вмінь, що ви задекларували.  

- Інформація про двох осіб, які вас рекомендують і з 
ними може сконтактувати команда House of Europe 

 
 
Конфлікт інтересів 
 
У супровідних листах кандидати повинні підтвердити, що не 
існує конфлікту інтересів, пов’язаного з оцінюванням заявок, 
або інших особистих чи професійних обставин, які можуть 
призвести до конфлікту інтересів. Якщо буде виявлено 
конфлікт інтересів, про який не було повідомлено або 
задекларовано на момент подання заявки, контракт з 
експертом може бути розірваний.  
 
Просимо звернути увагу, що експерт, з яким підписано 
контракт, не зможе подавати заявку в тій самій грантовій 
програмі House of Europe. Проте експерти зможуть подавати 
заявки на інші програми та гранти House of Europe. 
 
 
Захист персональних даних 
 
Подаючи цю заявку, ви погоджуєтеся на оброблення ваших 
персональних даних відповідно до Загального регламенту 
про захист даних (GDPR). 
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https://eugdpr.org/the-regulation/gdpr-faqs/
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