Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору консультанта з розробки, впровадження та
моніторингу проекту «Активне виявлення випадків туберкульозу серед
населення, що мешкає вздовж демаркаційної лінії на підконтрольній уряду
України території Донецької та Луганської областей, за допомогою мобільної
амбулаторії».

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, впровадження та моніторингу проекту «Активне виявлення
випадків туберкульозу серед населення, що мешкає вздовж демаркаційної лінії на
підконтрольній уряду України території Донецької та Луганської областей, за допомогою
мобільної амбулаторії».
Робота консультанта відбуватиметься в рамках впровадження гранту Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки. Термін роботи: січень 2021
– грудень 2021 р. з можливим продовженням контракту.
Предметом конкурсу є резюме кандидата на посаду та мотиваційний лист.
Обсяг робіт та основні задачі
1. Розробити дизайн проекту «Активне виявлення випадків туберкульозу серед населення,
що мешкає вздовж демаркаційної лінії на підконтрольній уряду України території
Донецької та Луганської областей, за допомогою мобільної амбулаторії».
2. Розробити специфікації для закупівлі мобільної амбулаторії, переносного рентгенапарату та іншого обладнання та товарів медичного призначення, необхідних для
реалізації проекту
3. Провести відбір організації-виконавця проекту шляхом проведення відкритого конкурсу.
4. Налагодити співпрацю із закладами охорони здоров’я (ЗОЗ) – безпосередніми
виконавцями проекту та провести підготовчі зустрічі перед стартом проекту
5. Ініціювати початок впровадження проекту в 4-му кварталі 2021 року
6. Проводити моніторинг впровадження проекту та забезпечити виконання планових
показників охоплення послугами клієнтів проекту
7. Підготувати звіт по результатам впровадження проекту.
Вимоги до учасників конкурсу
•
•

Вища освіта за спеціальністю: медицина, епідеміологія або охорона громадського
здоров’я.
Глибокі знання нормативної бази України щодо надання послуг в галузі туберкульозу

•
•
•
•
•

Досвід роботи у сфері надання/організації медичних послуг представникам уразливих
груп населення
Досвід з розробки та впровадження проектів в області медицини/громадського здоров’я
Досвід співпраці із регіональними закладами охорони здоров’я
Володіння мовами: українська – вільно; знання англійської мови не нижче Upper
Intermediate (пріоритет)
Комп’ютерні навички: вміння працювати з Microsoft Word, Microsoft Excel

Учасник конкурсу має (за вимогою організатора конкурсу) підтвердити кваліфікацію та
відповідність встановленим критеріям відбору спеціалістів документально (копіями
відповідних документів, дипломів, сертифікатів, договорів тощо).
До участі в конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам.
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на
результат.
Планується, що консультант надаватиме послуги за договором цивільно-правового характеру.
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист
українською мовою на адресу Євгенії Гелюх, менеджера програм ТБ/ВІЛ, geliukh@aph.org.ua з
копією на Анастасію Зубко zubko@aph.org.ua . У назві повідомлення зазначте:
«Консультант_Активне виявлення ТБ_ ______ (ПІБ)».
Останній термін подання заявок: 12 січня 2021 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 Skype або Zoom) 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!
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