
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 
 оголошує конкурсний відбір консультантів з організації та проведення 

розвідувального якісного дослідження програм, проектів, послуг у сфері 
профілактики ВІЛ-інфекції та зменшення шкоди орієнтованих на підлітків, які мають 

досвід вживання наркотиків, та їх статевих партнерів 
 

Конкурс проводиться в рамках проекту «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до 

інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні» (проект МБФ "СНІД 

Фонд Схід-Захід" (AFEW-Україна) та МБФ «Альянс громадського здоров'я» (далі – 

Проект) по роботі з підлітками, за підтримки фонду Французька ініціатива 5%. 

 
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна 
професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, 
Міністерством охорони здоров‘я та іншими  урядовими органами веде боротьбу з епідемією 
ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну 
підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на 
досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та 
ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та 
передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й 
після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та 
залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД 
(міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з 
Секретаріатом у м. Брайтон, Великобританія). 
 
Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і 
зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії 
ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й 
лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії. 

 
Загальна мета Проекту: сприяти зниженню ВІЛ-інфекції серед підлітків, які мають досвід 
вживання нелегальних наркотиків, та їх статевих партнерів шляхом покращення доступу до 
якісних послуг профілактики ВІЛ, лікування та підтримки у сільській місцевості/невеликих 
населених пунктах районного значення України. 
 
Області проведення Проекту: Київська, Одеська, Харківська, Кіровоградська, Полтавська, 
Чернівецька та Донецька область. 
 
Сайти проведення дослідження1: 
Київська область: м.Біла Церква, м. Ірпінь, м. Бровари. 
Одеська область: Лиманський район, Березовський район, Бєлгород-Дністровський район 

Харківська область: м. Красноград, м. Первомайський, м. Лозова, м. Мерефа, м. Чугуів, 

м. Купянськ. 

Кіровоградська область: м. Знам’янка та Знам’янський район (с. Суботці, с. Богданівка, 

с. Дмитрівка), м. Олександрія та Олександрійський район (смт. Нова Прага), 

м. Новоукраїнка. 

Полтавська область: м. Зіньків, м. Карлівка, м. Горішні Плавні, м. Мирогород, м. Пірятін, м. 

Лохвиця.  

Чернівецька область: м. Сокиряни, м. Новодністровськ ,м. Новоселиця. 

Донецька область: м. Лиман, м. Краматорськ, м. Ізюм.  

                                                           
1
 Вказано попередні дані, сайти можуть бути змінені 



 
Даний конкурс проводиться для відбору 1-3 консультантів для організації та проведення 
якісного розвідувального дослідження програм, проектів, інтервенцій, послуг у сфері 
профілактики ВІЛ та зменшення шкоди (далі – Дослідження).  
 
Дослідження включатиме: 

 вторинний аналіз даних щодо впровадження в Україні профілактичних програм, 
проектів, інтервенцій, послуг у сфері профілактики ВІЛ та зменшення шкоди, 
орієнтованих на підлітків, які мають досвід вживання наркотиків, та їх статевих 
партнерів у сільській місцевості/невеликих населених пунктах районного значення 
України; 

 картування різних послуг для молоді у вказаних регіонах дослідження, включаючи 
профілактичні, консультативні, інформаційні, соціальні, медичні, культурні тощо; 

 опитування надавачів послуг, включаючи співробітників ВІЛ-сервісних НУО, 
державних та комунальних структур, представників державних органів, що 
приймають рішення та виділяють фінансування, експертів тощо; 

 опитування підлітків, що є клієнтами програм та проектів; 

 опитування підлітків, які проживають у сільській місцевості/невеликих населених 
пунктах районного значення (відповідно до зазначених вище областей та сайтів 
проекту) та мають досвід вживання нелегальних наркотиків, та їх сексуальних 
партнерів, та не є клієнтами програм та проектів. 

 
На основі результатів дослідження будуть розроблені інтервенції для профілактики ВІЛ та 
зменшення шкоди серед підлітків та молоді віком 10-19 років, які проживають у сільській 
місцевості/невеликих населених пунктах районного значення, та мають досвід вживання 
нелегальних наркотиків та їх сексуальних партнерів. 
 
Кількість респондентів дослідження становитиме не менше 700 інтерв’ю у вказаних вище 

сайтах, не менше 35 глибинних інтерв’ю та14 фокус-груп у 7 програмних областях. 

 
Термін виконання робіт/надання послуг: січень 2018 – квітень 2018 р. 
 
Головні завдання консультантів: 
 
1. Розробка протоколу, інструментарію та вибірки дослідження. 
2. Затвердження протоколу дослідження в етичному комітеті. 
3. Збір та вторинний аналіз даних щодо впровадження у вказаних областях Україні 

програм, проектів, інтервенцій, послуг у сфері профілактики ВІЛ та зменшення шкоди, 
спрямованих на підлітків. 

4. Підготовка аналітичної записки за результатами вторинного аналізу. 
5. Організація та проведення опитування цільових груп. 
6. Ввід та обробка отриманих даних. 
7. Аналіз даних та написання аналітичного звіту, включно з рекомендаціями щодо 

розробки інтервенцій. 
 

Консультанти звітують: менеджеру проекту Жарук Ірині. 
 
Загальні вимоги до консультантів: 

 Досвід організації та проведення досліджень у сфері ВІЛ/СНІД, підлітків. 

 Досвід аналітичної діяльності, тріангуляції різних даних. 

 Здатність працювати в короткі терміни.  

 Здатність працювати у команді дослідників та координувати свою діяльність з іншими 
консультантами. 



 Відданість справі боротьби зі СНІДом та мотивація до роботи. 
 
Персональні якості: консультанти повинні бути готовими до порозуміння, ефективної 
співпраці, повністю розділяти/сприймати/підтримувати ідеї профілактики ВІЛ та зменшення 
шкоди, мати здібності до аналізу, узагальнення інформації/даних, мати високі комунікативні 
властивості, бути ініціативними та чітко виконувати поставлені завдання.  
 
Консультанти надають послуги та/або виконують роботу  протягом зазначеного терміну за 
договором цивільно-правового характеру. Оплата буде здійснюватися за наданий обсяг 
послуг/обсяг виконаних робіт. Оплата буде диференційованою та залежатиме від 
результатів виконання основних видів робіт, надання послуг.  
 
Звертаємо увагу на те, що особи, які мають статус державних службовців, не можуть взяти 
участь у конкурсі. 
 
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: 
www.aph.org.ua 
 
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на 
результат.  
 
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть: 

1. своє резюме; 
2. мотиваційний лист українською мовою; 
3. орієнтовний кошторис дослідження; 
4. перелік проведених досліджень за останні 3 роки; 
5. рекомендаційні листи (бажано, не обов’язково) 

 
на адресу zharuk@aph.org.ua. У назві повідомлення зазначте: «Консультант із організації та 
проведення дослідження ______ (ПІБ)».  
 
Останній термін подання заявок: 10 січня 2018 р. 18.00. 
 
Альянс сповідує політику рівних можливостей та вітає участь у конкурсі кваліфікованих 
осіб з усіх верств суспільства.  
 
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:  

 

 Документи для участі у конкурсі, що надійдуть до Альянсу після вказаного в 
оголошенні терміну, не розглядатимуться.  

 Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 3-х робочих 
днів від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі.  

 Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у 
резюме електрону адресу.  

 
 
 

http://www.aph.org.ua/
mailto:zharuk@aph.org.ua

