
Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» шукає підрядників для створення і 
візуалізації комунікаційних матеріалів про можливість звернення до Мережі 
параюристів ЧСЧ для отримання першої допомоги у вигляді правових консультацій, 
інформації та перенаправлення - контактної  інфографіки, електронного буклету 

Технічне завдання: 

1. Візуалізація і верстка контактної інфографіки за матеріалами замовника 
(повнокольорове інфографічне зображення у форматі pdf) 

2. Візуалізація і верстка електронного буклету за матеріалами замовника 
(до 10 сторінок А4 із кольоровою візуалізацією у форматі pdf). 

Вимоги до підрядника: 

- досвід роботи у сфері дизайну 
- наявність зареєстрованого СПД 
- надання портфоліо релевантних робіт 

Зацікавлених спеціалістів просимо надати свої цінові пропозиції щодо виготовлення 
продукції на email: resheten327@gmail.com до 12:00 21 грудня 2018 року із 
зазначенням теми листа “Виготовлення продукції для форуму-презентації 
параюристів-підлітків”  

Захід проводитиметься в рамках проекту «Розвиток потенціалу спільноти чоловіків, 
які мають секс з чоловіками» за фінансової підтримки БО «Всеукраїнська Мережа 
ЛЖВ». 
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Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» шукає підрядників для технічної 
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ЛЖВ». 

 

 
 
   

mailto:resheten327@gmail.com


Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» шукає підрядників для технічної 
обробки і редагування, дизайнування та візуалізації матеріалів довідника для 
параюристів-підлітків 

Технічне завдання: 

2. Технічна обробка і редагування, дизайнування та візуалізація 
матеріалів довідника для параюристів-підлітків (до 35 сторінок А4, 
наявність таблиць та блок-схем) 

Вимоги до підрядника: 

- досвід роботи у сфері дизайну 
- наявність зареєстрованого СПД 
- надання портфоліо релевантних робіт 

Зацікавлених спеціалістів просимо надати свої цінові пропозиції щодо виготовлення 
продукції на email: resheten327@gmail.com до 12:00 21 грудня 2018 року із 
зазначенням теми листа “Виготовлення продукції для форуму-презентації 
параюристів підлітків”  

Захід проводитиметься в рамках проекту «Розвиток потенціалу спільноти чоловіків, 
які мають секс з чоловіками» за фінансової підтримки БО «Всеукраїнська Мережа 
ЛЖВ». 

 

 
 
  
 

mailto:resheten327@gmail.com

