
вул. Ділова, 5, корпус 10-А,  
9-й поверх, 03680, м. Київ 
Тел.:   044 490 5485 
Факс: 044 490 5489  
info@aph.org.ua | www.aph.org.ua 

   

  

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»   
оголошує відкритий конкурс для відбору консультанта: 

 
Консультант з проведення якісних досліджень  

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» є провідною недержавною 

професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами та громадськими організаціями 

здійснює істотний вплив на епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інші соціально 

небезпечні захворювання в Україні шляхом надання фінансової й технічної підтримки відповідних 

програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш уразливих груп населення, що є найвищим 

показником у Європі. Команда Альянсу – це понад 100 співробітників, які працюють у місті Києві. 

ОПИС ПОСЛУГ 

МЕТА: проведення оцінки бар’єрів, пов’язаних з клієнтами та з постачальниками послуг, на шляху 

залучення людей, що вживають ін’єкційні наркотики, до програм лікування ВІЛ та АРТ, а також 

утримання в таких програмах   

ВИМОГИ: 

 попередній досвід проведення якісних досліджень  

 бажання працювати у сфері допомоги наркозалежним та надання послуг у зв’язку з ВІЛ  

 відсутність страху щодо можливих помічених складнощів, неупередженість та 
толерантінсть 

 

ОБСЯГ РОБІТ:  

1. Проведення напівструктурованих глибинних інтерв’ю, фокус-груп та спостережень за 

постачальниками послуг та людьми, що вживають наркотики  

2. Розшифровка аудіозаписів глибинних інтерв’ю та фокус-груп 

3. Обговорення та кодування розшифрованих записів  

 
 

 

Як взяти участь у конкурсі: зацікавлені особи можуть направляти резюме та супроводжувальні листи 
англійською мовою Олександрі Дмітрієвій та Ользі Денисюк: dmitriyeva@aph.org.ua, denisiuk@aph.org.ua 

Кінцевий строк подачі заявок: 6 лютого 2017 року, 18:00 

 

Альянс громадського здоров’я дотримується політики рівних можливостей та вітає участь у конкурсі 
кваліфікованих кандидатів з різних груп населення. 

Просимо звернути увагу на наступне: 

1. Документи, подані на відкритий конкурс, отримані після кінцевого строку подачі заявок, не 
розглядатимуться. 

2. Відібрані кандидати будуть сповіщені про результати конкурсу протягом 30 робочих днів після 
кінцевого строку подачі заявок. 

3. Результати буде повідомлено електронною поштою на адресу, зазначену в резюме. 

 
ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ:    

 
Старшому етнографічному досліднику та Менеджеру проекту  
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