Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі
Альянс) оголошує конкурсний відбір консультантів – координаторів для
участі у операційному дослідженні моделі «Оптимізованого виявлення
випадків ВІЛ (OCF) та розширення лікування за підтримки спільнот (CITI)»
(OCF+CITI CDC) за підтримки Центрів контролю і профілактики захворювань
США, згідно із Надзвичайним планом Президента США по боротьбі зі СНІДом
(PEPFAR) в Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Кіровоградській
Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та у місті Києві.
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.
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.
Інформація про операційне дослідження, в рамках якого оголошено
конкурс:
Загальною метою операційного дослідження моделі OCF+CITI CDC є підвищення
ефективності стратегії тестування на ВІЛ шляхом роботи з групами ризику ВІЛпозитивних ЛВНІ та покращення доступу до АРТ для ВІЛ-позитивних осіб шляхом
їх активного залучення до програм медичного супроводу, а також задоволення
потреб ЛВІН та їх сексуальних партнерів шляхом надання їм пакету наступних
послуг:




асистоване тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів
консультації щодо зменшення ризиків передачі ВІЛ
забезпечення зв’язків з послугами догляду та лікування ВІЛ через
компонент кейс-менеджменту в рамках проекту CITI

Мета конкурсу
Планується, що за результатами конкурсу будуть відібрані консультантикоординатори для реалізації заходів в рамках операційного дослідження моделі
OCF+CITI CDC у 8 регіонах України на місцевому рівні.
Основні завдання:




Формування та налагодження роботи команди для реалізації операційного
дослідження моделі OCF+CITI CDC в регіоні.
Проведення навчання мобільної команди для реалізації операційного
дослідження моделі OCF+CITI CDC у регіоні спільно з Координатором
регіональних команд Альянсу;
Координація роботи мобільної команди. Регіональний координатор
відповідатиме за якісні та кількісні показники виконання умов операційного
дослідження моделі OCF+CITI CDC.












Пошук нових локацій для проведення первинного тестування представників
цільових груп задля підвищення ефективності виконання індикаторів
дослідження моделі OCF+CITI CDC.
Здійснення фінансового менеджменту для реалізації умов дослідження
моделі OCF+CITI CDC. Регіональний координатор відповідатиме за
фінансовий компонент звітування Координатору регіональних команд Альянсу.
Звітування за програмними показниками Координатору регіональних команд
Альянсу відповідно до умов дослідження моделі OCF+CITI CDC.
Контроль наявності всіх необхідних для проведення тестування матеріалів
(інструментарій, звітні документи, тест-системи, тощо).
Налагодження співпраці з центрами СНІДу та кабінетами Довіри, психо/нарко,
шкірно-венерологічними та протитуберкульозніими диспансерами у регіоні,
тісна співпраця з фахівцями проекту з метою виконання цілей дослідження
моделі OCF+CITI CDC.
Проведення робочих зустрічей виконавців програми за участю кейс-фандерів
та кейс-менеджерів.
Внутрішній моніторинг роботи команди, контроль за набором учасників проекту,
виконанням індикаторів, повним та правильним заповненням програмної та
звітної документації.
Допомога й оперативне вирішення планових та проблемних питань
впровадження дослідження.
Контроль за збереженням конфіденційності згідно умов дослідження та
належним зберіганням конфіденційної інформації.

Територіальне охоплення: Дніпропетровська, Донецька, Херсонська,
Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Запорізька області та місто Київ.
Альянс шукає регіонального координатора з організації та координації
операційного дослідження моделі OCF+CITI CDC серед ключових груп, який
працюватимете з 1 травня 2019 р. по 30 вересня 2019 р.р
Термін реалізації дослідження: 1.05.2018 – 30.09.2019 р.р
Цільові групи дослідження: споживачі ін’єкційних наркотиків та їх партнери.
Координатор звітує: Координатору регіональних команд Альянсу.
Загальні вимоги до кандидата:
 Вища освіта в сфері громадського здоров’я, соціології, соціальної роботи,
епідеміології.
 Попередній досвід роботи створення та координації роботи команди в галузі
ВІЛ/СНІД та в сфері громадського здоров’я буде значною перевагою.
 Наявність команди спеціалістів (соціальних працівників, фінансового
спеціаліста), яких можна долучити до виконання умов проекту буде значною
перевагою.
 Досвід роботи в неурядових організаціях та надання послуг ключовим групам
(ЛВІН/ЧСЧ/РКС).
 Толерантність до представників ключових груп (ЛВІН/ЧСЧ/РКС).






Досвід роботи із державними установами, закладами охорони здоров‘я та
громадськими організаціями.
Налагоджена взаємодія із центрами СНІДу в регіоні та неурядовими
організаціями, які надають послуги цільовим групам.
Високий рівень комп’ютерної грамотності.
Посвідчення водія категорії «В».

Персональні якості:
регіональний координатор повинен бути неупередженим, толерантним, мати
високі комунікативні навички, ініціативним, та чітко формулювати та виконувати
робочі завдання. Він/вона повинні вміти працювати самостійно, налагодити
ефективну взаємодію усіх виконавців та мотивувати команду на досягнення
високого результату.

Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і
націлена на результат.
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний
лист українською мовою на адресу ivanova@aph.org.ua
У назві повідомлення обов’язково зазначте: «На конкурс відбору консультанта –
координатора/ ________(назва регіону) ______ (ПІБ)».
МБФ «Альянс громадського здоров’я» сповідує політику рівних можливостей та
вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства.
Останній термін подання заявок: 22 квітня 2019 року до 18:00 год
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:






Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 10
робочих днів від дати подання документів для участі у конкурсі.
Можлива додаткова співбесіда за результатами попереднього розгляду
резюме та мотиваційного листа учасника.
Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на
зазначену у резюме електрону адресу.
Консультанти будуть надавати послуги та/або виконувати роботу за
договором про надання консультаційних послуг.
Альянс залишає за собою право не повідомляти учасникам конкурсу, які не
пройдуть відбір, про його результати та причини відмови.

За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт:
www.aph.org.ua
Бажаємо Вам успіху!

