Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору консультанта для розробки проекту гендерночутливого алгоритму для медичних працівників з консультування хворих на
туберкульоз.
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.
Більше про діяльність Альянсу можна дізнатися на веб-сайт: www.aph.org.ua
Мета та предмет конкурсу
Відбір консультанта для розробки проекту гендерно-чутливого алгоритму для медичних
працівників з консультування хворих на туберкульоз.
Предметом конкурсу є резюме кандидата на посаду, мотиваційний лист та фінансова
пропозиція.
Робота консультанта відбуватиметься в рамках впровадження проекту «Покращення
протитуберкульозної допомоги в Україні шляхом захисту прав пацієнтів та подолання
гендерних бар’єрів», який реалізовується з 1 липня 2020 р. по 30 червня 2021 р. в
партнерстві з організацією TB people Ukraine за фінансової підтримки Stop TB Partnership.
Передбачається зайнятість консультанта протягом 15 робочих днів за період з жовтня 2020
року до березня 2021 року включно.
Обсяг робіт та основні задачі
1. Проаналізувати наявну інформацію про ризики, поведінкові особливості, економічні та
соціальні бар’єри для доступу до послуг, пов’язані з правами людини та гендером;
2. На основі проведеного аналізу розробити проект гендерно-чутливого алгоритму для
медичних працівників з консультування хворих на туберкульоз;
3. Провести обговорення у фокус-групі з людьми, які хворіли/хворіють на туберкульоз
(транс-гендерні чоловіки та жінки) та 2 поглиблених інтерв'ю з трансгендерними
людьми для отримання зворотного зв'язку з метою подальшого доопрацювання
алгоритму;
4. Доопрацювати проект алгоритму на основі результатів фокус-групи;
5. Представити проект гендерно-чутливого алгоритму для медичних працівників з
консультування хворих на туберкульоз на робочій зустрічі експертів, зібрати коментарі
експертів, доопрацювати алгоритм та представити фінальний варіант для погодження
на робочій групі.
Вимоги до учасників конкурсу
• Вища освіта за спеціальністю: медицина, епідеміологія або охорона громадського
здоров’я, соціальна робота, психологія.
• Досвід роботи у сфері надання/організації медичних/психологічних послуг представникам
уразливих щодо туберкульозу груп населення (пріоритет).
• Проходження тренінгів з питань прав спільнот, дотримання прав людини та гендерних
підходів в галузі громадського здоров’я (пріоритет)
• Володіння мовами: українська – вільно.

• Комп’ютерні навички: вміння працювати з Microsoft Word, Microsoft Excel
Учасник конкурсу має підтвердити кваліфікацію та відповідність встановленим
критеріям відбору спеціалістів документально (копіями відповідних документів,
дипломів, сертифікатів). В разі наявності досвіду розробки подібних документів,
перевагою буде рекомендація з боку організації, для якої вони розроблялись. До участі в
конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам.
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на
результат.
Консультант надає послуги за договором цивільно-правового характеру.
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист
українською мовою на адресу Ольги Цвілій, старшого менеджера проекту «Покращення
протитуберкульозної допомоги в Україні шляхом захисту прав пацієнтів та подолання
гендерних бар’єрів», tsvilii@aph.org.ua з копією на Анастасію Зубко zubko@aph.org.ua . У
назві повідомлення зазначте: «Консультант з розробки гендерно-чутливого алгоритму,
______ (ПІБ)».
Останній термін подання заявок: 24 вересня 2020 року.
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-ти робочих
днів від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі.
• Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у
резюме електрону адресу.

Бажаємо Вам успіху!

