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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує 
конкурсний відбір консультанта_ки для підготовки інформаційних 

матеріалів з доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції  
 

Конкурс оголошується в рамках гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом і малярією «Прискорення прогресу в 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». 

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 представників понад 300 000 найбільш уразливих груп 

населення, що є найвищим показником у Європі. 

У 2018 році Альянс отримав міжнародну акредитацію від Frontline  AIDS 

(Великобританія). Альянс успішно пройшов професійну акредитацію за найвищим 

рівнем складності на відповідність 9 принципам у сферах «управління і стабільність», 

«менеджмент організації» і «програми у сфері ВІЛ» за 38 стандартами і на даний 

момент є єдиною організацією у Східній Європі і Центральній Азії, що успішно пройшла 

таку оцінку. Акредитація Альянсу діятиме протягом 4 наступних років до 2022 року.  

За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: 

http://www.aph.org.ua  

У 2020 році Альянс продовжує реалізацію компоненту «Супровід та підтримка доконтактної 

профілактики ВІЛ-інфекції», метою якого є зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції 

серед ЧСЧ, ВІЛ-негативних партнерів з дискордантних пар та осіб, які повідомляють 

про поведінку з високим ризиком інфікування (у тому числі секс-працівники) шляхом 

впровадження ДКП/PrEP як складової комбінованої програми профілактики та догляду 

в Україні. У 2019 році, завдяки соціальному супроводу, доконтактну профілактику 

розпочали майже 1800 осіб. 

Альянс оголошує конкурс з відбору консультанта_ки для підготовки інформаційних 

матеріалів на тему ДКП/PrEP, що спрямовані на підвищення обізнаності надавачів послуг 

супроводу та клієнтів програми з даної тематики.  

Результат роботи консультанта_ки передбачає розробку одного з уроків загального курсу 

зменшення шкоди та інформаційної листівки з питань ДКП/PrEP.  

Завдання консультанта/тки:  

- Провести аналіз рекомендацій ВООЗ щодо ДКП/PrEP ВІЛ-інфекції, а також чинних  в 

Україні нормативно-правових документів. 

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


- З урахуванням новітніх міжнародних рекомендацій щодо ДКП/PrEP ВІЛ-інфекції, 

підготувати текст інформаційної листівки для клієнтів профілактичних програм та 

ключових груп населення.  

- Розробити план та змістовне наповнення он-лайн уроку щодо ДКП/PrEP ВІЛ-

інфекції, що включатиме як мінімум план уроку, теоретичну частину, рекомендовані 

навчальні матеріали та тестові завдання для оцінки знань за результатами 

проходження даного уроку. 

- Доопрацювати підготовлені матеріалів (інформаційну листівку та онлайн-урок) у 

відповідності до рекомендацій фахівців Альянсу (за потреби).  

Термін виконання робіт: до 15 квітня 2020 року. 
 

Загальні вимоги до консультанта_ки з підготовки інформаційних матеріалів: 

 Досвід роботи в сфері профілактики ВІЛ-інфекції серед ключових груп населення; 

 Досвід у підготовці аналітичних матеріалів; 

 Знання чинної в Україні нормативної бази, що регулює питання ВІЛ-інфекції/СНІДу (в т.ч 
щодо ДКП/PrEP), відповідних міжнародних керівництв; 

 Експертні знання з питань ДКП/PrEP; 

 Відмінне володіння українською мовою.   
 
Консультант_ка з розробки інформаційних матеріалів звітуватиме керівнику відділу 
програмної діяльності з грантування.  
 
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть на адресу sorotsynska@aph.org.ua 

наступні документи:   

1. Резюме/CV з описом релевантного досвіду (див. загальні вимоги до консультанта) 
2. Мотиваційний лист з обґрунтуванням своєї зацікавленості щодо такого конкурсу,  
зазначенням очікуваного рівня оплати за один день роботи, а також інформацію щодо осіб 
або організацій, до яких можна звернутися за рекомендаціями (з контактними телефонами 
та адресами електронної пошти). 
 

Вище зазначені документи необхідно надіслати зазначивши тему листа «Консультант з 

розробки інформаційних матеріалів»  

Останній термін подання заявок: 06 березня 2020 року до 18:00 год. 

В разі виникнення запитань звертайтесь до старшого програмного фахівця Віри Яцик 

yatsyk@aph.org.ua, тел. (+380 44) 490 54 85, вн. 230) 

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.  

 

mailto:sorotsynska@aph.org.ua
mailto:yatsyk@aph.org.ua

