вул. Ділова, 5, корпус 10-А,
9-й поверх, 03150, м. Київ
Тел.: 044 490 5485
Факс: 044 490 5489
info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс)
оголошує конкурсний відбір консультанта – координатора інформаційної кампанії
в рамках проекту «Покращення якості та стійкості медикаментозного
підтримувального лікування в Україні» (далі – Проект МАТ), фінансування надається
CDC в рамках програми PEPFAR
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 понад 250 000
найбільш уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.
Інформація про проект, в рамках якого оголошено конкурс
Загальною метою Проекту МАТ є надання адресної технічної допомоги програмам
медикаментозного підтримувального лікування (далі – МПЛ) в Україні та стимулювання їх розвитку
задля покращення якості та стійкості програм і отримання довгострокових позитивних результатів у
соціальній сфері та здоров’ї пацієнтів.
Спираючись на поточну ситуацію в країні та провідні міжнародні підходи, стратегія Проекту
передбачає фокус на наступних пріоритетних завданнях:
- Розвиток комплексу стійких програм та політик спрямованих на покращення доступу та
зниження бар’єрів щодо отримання послуг МПЛ;
- Забезпечення доступу надавачів послуг до необхідної технічної та програмної підтримки
для впровадження та розширення комплексних, якісних, економічно ефективних послуг для
ЛВНІ
відповідно
до
провідних
міжнародних
керівництв
та
рекомендацій
(CDC/ВООЗ/UNODC/UNAIDS);
- Розробка, адаптація та погодження політик та процедур щодо розширення послуг МПЛ,
зниження правових та адміністративних бар’єрів, що перешкоджають розвитку програми та
доступу до неї, розширення та інтеграція послуг з АРТ та лікування ТБ;
- Розширення мережі надавачів послуг, які пройшли відповідне навчання та здатні надавати
послуги МПЛ включаючи фахівців первинної ланки медичної допомоги та фахівців інших
спеціальностей (інфекціоністи, фтизіатри), соціальних працівників тощо;
- Розвиток та впровадження систем контролю якості задля покращення та підтримки якісних
та ефективних послуг МПЛ та інтеграції сервісів.
Конкурс оголошується за складовою Проекту:
«Покращення доступу ЛВНІ до МПЛ та АРТ шляхом розгортання регіональних цільових
інформаційних кампаній в регіонах ПЕПФАР» (місто Київ, Одеська, Дніпропетровська, Херсонська,
Миколаївська та Донецька області (з акцентом на Дніпропетровській області)).
Альянс шукає Консультанта, який працюватиме з листопада 2020 р. до 29 вересня 2021 р.
Мета конкурсу: відбір консультанта - координатора для реалізації заходів в рамках організації
та реалізації інформаційної кампанії Проекту МАТ у місті Київ, Одеській, Дніпропетровській,
Херсонській, Миколаївській та Донецькій області (з акцентом на Дніпропетровській області).
Основні завдання:
 Формування та налагодження роботи для організації та реалізації інформаційної кампанії
Проекту МАТ:
- Комунікація з профільними державними установами, спеціалістами в сфері охорони
здоров’я, представниками сайтів МПЛ та ЗОЗ, органами місцевої влади, представниками
регіональних ЗМІ, правоохоронних органів та аптек, тощо.
- Пошук локацій та координація проведення (у співпраці з провайдером інформаційної
кампанії та персоналом проекту) робочих зустрічей, семінарів, тренінгів, круглих столів у
рамках інформаційної кампанії.
- Участь у розробці та підтримка популяризації МПЛ та АРТ(у співпраці з провайдером та
персоналом проекту): буклети, постери, що будуть розповсюджені на ЗОЗ, аптеки, пункти

послуг зі зменшення шкоди, тощо; відео та соціальна реклама, що будуть розповсюджені
на місцевих ТБ-каналах, ФМ-радіостанціях та в соціальних мережах.
 Звітування Альянсу відповідно до умов форми звітності щомісячно.
 Допомога й оперативне вирішення планових та проблемних питань впровадження
інформаційної кампанії.
Територіальне охоплення: місто Київ, Одеська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська
та Донецька області (з акцентом на Дніпропетровській області).
Цільові групи проекту:
1. ЛВНІ; ВІЛ-позитивні ЛВНІ, їх статеві партнери та представники оточення, які мають ризик
інфікування ВІЛ.
2. Спеціалісти в області охорони здоров’я, особи, відповідальні за прийняття рішень, місцеві
органи влади та журналісти, представники місцевих правоохоронних органів, тощо.
3. Представники сайтів МПЛ, надавачі послуг МПЛ, представники місцевих НУО, аптек, пунктів
послуг зі зменшення шкоди, тощо.
Загальні вимоги до кандидата:










Вища освіта в сфері медицини, громадського здоров’я, соціології, соціальної роботи,
епідеміології - буде значною перевагою.
Попередній досвід роботи координації роботи в галузі ВІЛ/СНІД, МПЛ та в інших дотичних
сферах.
Досвід роботи (співпраці) в неурядових організаціях та надання послуг ключовим групам (ЛВІН).
Толерантність до представників ключових груп (ЛВІН, ВІЛ+ пацієнтів).
Досвід роботи із державними установами, закладами охорони здоров‘я, громадськими
організаціями та ЗМІ.
Розуміння та сприйняття філософії, цілей та завдань стратегії МПЛ та зменшення шкоди від
вживання наркотиків.
Наполегливість і організованість у роботі.
Високі комунікаційні навички.
Високий рівень комп’ютерної грамотності.

Персональні якості: координатор повинен бути неупередженим, толерантним, мати високі
комунікативні навички, ініціативним, та чітко формулювати та виконувати робочі завдання.
Він/вона повинні вміти працювати самостійно та налагоджувати ефективну взаємодію в рамках
реалізації складової проекту.
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.

Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист
українською мовою на адресу parkhomenko@aph.org.ua
У назві повідомлення обов’язково зазначте: «Консультант – координатор інформаційної кампанії
Проекту МАТ (ПІБ)».
Останній термін подання заявок: 25 жовтня 2020 року до 18:00 год.
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:
На співбесіду (за допомогою скайпу та/або вайберу) буде запрошено тільки тих кандидатів, яких
буде відібрано за результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного листа.
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: www.aph.org.ua

Бажаємо Вам успіху!

