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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує 
конкурс консультантів – асистентів з питань політики та адвокації на виконання 

складової частини проекту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом надання універсального доступу до 
своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу, розширення 

доказово обґрунтованої профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, 
створення життєздатних та стабільних систем охорони здоров’я», яка 
реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією. 
 

 
Роль асистента полягає у виконанні наступних завдань:  

• Технічна координація проведення адвокаційних заходів, присвячених питанням 
подолання стигми та дискримінації ключових  груп населення. 

• Допомога в організації адвокаційних кампаній та окремих  заходів  
• Комунікація з державними органами, в тому числі з правоохоронними органами,  щодо 
проведення навчальних, інформаційно-освітніх та правозахисних заходів,  

• Організація  підготовки та проведення тренінгів, фокус-груп, конференцій, прес-
конференцій та публічних заходів. 

• Допомога у веденні програмної документації, підготовці звітів, документуванні матеріалів, 
зборі інформації, необхідної для проведення проектної діяльності.  

• Виконання інших завдань, пов’язаних з впровадженням адвокаційного компоненту 
проекту. 

Підпорядкування: Асоційований директор з політики та партнерських выдносин. 

 

Загальні вимоги до кандидатів: 

• Відданість справі боротьби зі СНІДом та мотивація до роботи. 
• Досвід роботи у соціальній сфері або галузі ВІЛ/СНІДу, роботи з уразливими групами 
щонайменше 1 рік. 

• Досвід роботи з представниками ключових груп та знання особливостей даної сфери  
(бажано). 

• Досвід роботи із державними установами, закладами охорони здоров‘я та громадськими 
організаціями. 

• Вища освіта (соціальні науки, психологія, медицина, право  тощо). Будуть розглянуті і 
кандидати  з числа студентів останніх курсів  

• Високий рівень володіння MS Office. 
• Високий рівень володіння українською/російською мовою, бажане знання англійської 
мови. 

 

Персональні якості: кандидати  мають  бути ініціативними, здібними працювати як самостійно, 
так і у команді, чітко виконувати поставлені завдання та бути налаштованими на отримання 
бажаного результату, мати добрі комунікативні навички. 

Ми пропонуємо: співпрацю з найбільшою в Україні  професійною  організацією, що 17 років 
працює у сфері подолання  ВІЛ/СНІД, ТБ та вірусних гепатитів.  



Форма зайнятості: угода про надання консультативних послуг, передбачається робота в офісі, 
робоче місце надається. Можлива залучення  консулатів  для виконання окремих завдань  на 
короткостроковий період, на умовах неповного робочого дня та робота з віддаленим доступом 

Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надсилайте своє резюме та мотиваційний лист 
українською мовою на адресу andrushchenko@aph.org.ua до 23:59 15 липня 2018 р. 

У назві повідомлення зазначте: «Консультант-Асистент» 

Останній термін подання заявок:  23:59 15 липня 2018 р. 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (до листопада 2015 року 
відомий як Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні») (далі – 
«Організатор конкурсу») 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 клієнтів з найбільш уразливих груп населення. 
 

Альянс громадського здоров'я працює відповідно до політики рівних можливостей, тому 
наймає на роботу кваліфікованих фахівців з різних секторів суспільства, незалежно від їх 
соціально-демографічних характеристик, ВІЛ статусу, і індивідуальних переваг. 

 

 

 

 


