Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору консультанта
з питань замісної підтримувальної терапії
м. Київ

21.12.2020 р.

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 епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу,
вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання
фінансової і технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш
уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.
Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і
пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення
системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.
Більше про діяльність Альянсу можна дізнатися на веб-сайт: www.aph.org.ua
Робота консультанта відбуватиметься в рамках проекту «Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛінфекції через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування
туберкульозу і його резистентних форм, розширення доказової профілактики, діагностики та
лікування ВІЛ-інфекції, та створення стійких та життєздатних систем охорони здоров’я», що
реалізується

за фінансової підтримки Глобального фонду для

боротьби з СНІДом,

туберкульозом та малярією.
.

Мета та предмет конкурсу: відбір консультанта, який/яка працюватимуть відповідно до
технічного завдання. Предметом конкурсу є резюме кандидата на посаду, мотиваційний лист та
фінансова пропозиція.

Термін виконання робіт/надання послуг: з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року (з
можливістю продовження).

Основні напрями надання послуг:

1. Забезпечення

організаційно-методичного

супроводу

проектів

«Медичний

та

психосоціальний супровід пацієнтів ЗПТ», які реалізують НУО, з фінансуванням за кошти
ГФ.
2. Надання консультативної допомоги в зборі звітів від організацій, які отримують субгранти
Альянсу і здійснюють медичний та психосоціальний супровід пацієнтів ЗПТ.
3. Надання консультативної допомоги з моніторингу й оцінки програми ЗПТ на регіональному
рівні.
4. Координація реалізації нових механізмів впровадження моделі «Фінансування на основі
результатів у ЗПТ» у пілотних регіонах, у тому числі через обласні департаменти/
управління охорони здоров’я. Оцінка проміжних та кінцевих результатів впровадження
пілотного проекту «Фінансування на основі результатів у ЗПТ».
5. Збір звітних форм, що надають ЛПУ у рамках реалізації моделі «Фінансування на основі
результатів у ЗПТ протягом звітних періодів (або на вимогу), координація затвердження
та узагальнення інформації, збір друкованих копій звітних форм.
6. Участь у веденні та оптимізації деперсоналізованої бази даних зі ЗПТ.
7. Підготовка інформації про стан реалізації програми ЗПТ, створення презентацій та
аналітичних звітів, тощо.
8. Участь у моніторингових візитах в регіональні НПО, ЛПУ.
9. Забезпечення документообігу відповідно до внутрішніх процедур Альянсу (робота в
системі 1С, оформлення запитів, платежів тощо).
10. Виконання інших завдань за напрямком ЗПТ.
11. Регулярне звітування перед керівником щодо результатів роботи, регулярне погодження
планів роботи.

Загальні вимоги до кандидата:


Вища освіта (медицина- перевага, громадське здоров’я, соціальна робота тощо).



Знання та досвід роботи у сфері громадського здоров’я та реалізації програми замісної

підтримувальної терапії в Україні буде перевагою.


Відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом та високий рівень мотивації до роботи.



Досвід

адміністративної

та

координаційної

роботи

з

державними

установами,

відомствами, закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.


Здатність працювати в команді та координувати свою діяльність з іншими консультантами.



Досвід аналітичної діяльності.



Добрі комунікативні та презентаційні навички.



Вміння працювати в умовах стресу та жорстких часових рамках.



Достатній рівень комп’ютерної грамотності.



Готовність до відряджень.



Досконале знання державної мови та відмінні навички письма. Володіння англійською

мовою буде перевагою під час конкурсного відбору.

Консультант надає послуги та/або виконує роботу протягом зазначеного терміну за договором
цивільно-правового характеру. Наявність реєстрації у якості ФОП буде перевагою під час
конкурсного відбору.
Особи, які мають статус державних службовців, не можуть брати участь у конкурсі.
Винагорода передбачається за наданий обсяг послуг/ обсяг виконаних робіт (з тарифікацією за
одиницю часу (8-годинний робочий день)) та залежатиме від результатів виконання основних
напрямів надання послуг.
Ми пропонуємо: конкурентну винагороду та співпрацю з динамічною організацією, що
розвивається й націлена на результат.
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: www.aph.org.ua
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист
українською мовою на адресу Іванової Наталії, координатора програми ЗПТ за підтримки ГФ,
ivanova@aph.org.ua

з копією на Анастасію Зубко zubko@aph.org.ua . У назві повідомлення

зазначте: «Консультант із питань ЗПТ, ______ (ПІБ)».
Останній термін подачі заявок: 27.12.2020, 18:00
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 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.
 На співбесіду (за допомогою скайпу та/або вайберу) буде запрошено тільки тих кандидатів,
яких буде відібрано за результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного листа.
 Переможець конкурсу буде повідомлений про його результати впродовж 10-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.


Альянс залишає за собою право не повідомляти учасників конкурсу, які не пройдуть відбір,

про його результати та причини відмови.
Бажаємо Вам успіху!

