
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 конкурсний 
відбір консультантів для проведення моніторингових візитів в НУО з метою 

верифікації даних 
 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) є провідною 
недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами  та громадськими 
організаціями здійснює істотний вплив на епідемію 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. 

Протягом останніх 15 років внесок Альянсу серед неурядових організацій у відповіді на 
епідемію ВІЛ/СНІД був найвизначнішим, що дозволило Альянсу стати лідером у підтримці держави в 
боротьбі зі СНІДом. Програма, що реалізується Альянсом та його партнерами, була визнана ВООЗ 
однією з найкращих практик профілактики ВІЛ у Європі. 

Альянс розгорнув програми антиретровірусної терапії, запровадив замісну підтримувальну 
терапію, профілактику ВІЛ через мережу аптек та інтервенції серед дітей вулиці. Ми регулярно 
здійснюємо дослідження, випробовуємо інноваційні підходи та поширюємо найкращі практики в 
Україні та всьому світі. 

Альянс є офіційним співвиконавцем заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затвердженої Верховною Радою України 20 жовтня 
2014 року. 

Альянс впроваджує свою діяльність в регіонах України шляхом надання благодійної цільової 
фінансової допомоги (Грантів) неурядовим організаціям та державним установам.  

За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: 
http://www.aph.org.ua  

 
Мета та предмет конкурсу: відбір консультантів для проведення моніторингових візитів до 

неурядових організацій – субреципієнтів Альянсу (НУО) з метою здійснення верифікації даних. 
 
Регіони: всі регіони України 

Головні завдання консультантів: 
• Здійснювати моніторингові візити у визначені регіони та НУО для проведення верифікації на 

пунктах надання послуг (стаціонарний та вуличний пункт, аутріч-маршрут, квартири вторинного 
обміну та ін.) для кожної цільової групи: люди, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом 
(ЛВІН), робітники комерційного сексу (РКС), чоловіки, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ).  

• Проводити верифікацію даних на кожному пункті надання послуг у відповідності до визначеного 
графіку роботи пункту.  

• Перевіряти  відповідність відзвітованих даних та фактичної кількості клієнтів з цільових груп на 
пунктах.  

• Проводити оцінку якості роботи соціальних працівників на пунктах надання послуг, 
комплексності послуг, що надаються клієнту, якості консультування і надання інформації 
клієнтам (в рамках спілкування з соціальними/аутріч працівниками, спостереження за ними, а 
також спілкування з клієнтами).  

• Виконувати перелік вимог, поставлених в технічному завданні.  
• Надавати заповнену форму звіту за результатами проведеного моніторингового візиту.  

 
Консультант здійснює діяльність згідно з інструкціями та формами Альянсу, які будуть надаватися разом 
із технічним завданням. 

Термін виконання робіт: липень - грудень 2018 року (з можливим продовженням в 2019-2020 роках) 

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


Загальні вимоги до кандидатів:  

• Розуміння принципів програм «зменшення шкоди», сучасних підходів профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу та туберкульозу серед ЛВІН, РКС, ЧСЧ. 

• Досвід взаємодії з уразливими групами та відмінні комунікаційні навички. 
• Бажано відповідна вища/не повна вища освіта (соціальна робота, соціологія та ін.) 
• Бажано досвід роботи в сфері профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу.  
• Досвід з підготовки звітів та достатній рівень комп’ютерної грамотності (MS Office). 
• Вільне володіння українською та/або російською мовами.  
• Бажано досвід з проведення моніторингу проектів/досліджень/аналітичної роботи з оцінки 

ефективності роботи проектів профілактики ВІЛ-інфекції/ІПСШ/ТБ вважатиметься перевагою. 
 

Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть на адресу khomidova@aph.org.ua  

1. Резюме.  
2. Мотиваційний лист з обґрунтуванням своєї зацікавленості щодо такого конкурсу, зазначенням 
очікуваного рівня оплати за один день роботи (cума NET). 
3. Інформацію щодо осіб або організацій, до яких можна звернутися за рекомендаціями з контактними 
номерами телефонів та адресами електронної пошти (бажано, але не обов’язково). 
 
У темі повідомлення зазначте «Консультант для проведення верифікації». 
 
Останній термін подання заявок: 01.07.2018, 18:00. 

В разі виникнення запитань звертайтесь до старшого фахівця Мангатової Катерини 
mangatova@aph.org.ua     тел. (+380 44) 490 54 85,  вн. розширення 153) 

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 10 робочих днів від дати 
останнього терміну подання документів для участі у конкурсі.  

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

• Альянс буде компенсувати витрати на проїзд, проживання, добові, а також оплачувати гонорар за 
виконану роботу. 
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