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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс для надання 

консультаційних послуг з написання протоколу оцінки втручання «Кейс-менеджмент з метою 

формування прихильності» (Community Initiated Retention Intervention (CIRI) 

 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у 

співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими 

урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує 

профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на 

місцях. Місією Альянсу є зниження поширення інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу 

епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних 

підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії. 

Закупівля консультаційних послуг виконується у рамках проекту «Поліпшення виявлення випадків 

ВІЛ-інфекції та доступу до лікування серед людей, що вживають ін'єкційні наркотики в Україні». 

Обґрунтування:  

Згідно  з  новими  глобальними  цілями  Fast Track  Об’єднаної  програми  Організації  Об’єднаних  

Націй  з  ВІЛ/СНІДу  (ЮНЕЙДС) «90–90- 90»,  в  період  до  2020  року  необхідно  досягти  першого  

показника  «90» – 90%  людей,  які  живуть  з  ВІЛ,  знають  про  свій  позитивний ВІЛ‐статус. Цей показник 

є відправною точкою для досягнення другого «90» – початку АРТ  та виконання  третього «90» – зниження 

до невизначуваного рівня вірусного  навантаження  серед  осіб,  які  отримують  лікування. 

Довгостроковими цілями 2030 року є «95–95–95» та припинення глобальної епідемії ВІЛ‐інфекції. 

Надання  доступних  та  якісних  послуг  з  тестування  на  ВІЛ  з  дотриманням  принципів  

добровільності,  конфіденційності,  безоплатності,  проведення  консультування,  надання  правильних 

результатів тестування та забезпечення зв'язку з лікуванням є ефективним та  науково‐обґрунтованим 

способом раннього виявлення та збереження життя ЛЖВ. 

Інтервенція «Кейс-менеджмент з метою формування прихильності» (CIRI) - підхід соціального 

супроводу клієнта, метою якого є не тільки навігація конкретного клієнта до призначення АРТ, а і 

формування та підтримка прихильності до АРТ. Частково даний підхід вже реалізується в рамках 

інтервенції з кейс-менеджменту CITI (Community Initiated Treatment Intervention), однак підтримка CITI 

припиняється, коли клієнт отримує АРТ у закладі охорони здоров’я. CIRI – має на меті більш тривалу 

підтримку клієнтів, що включає індивідуальні та групові сесії з метою формування поведінки, орієнтованої 

на здоров’я, сталого прийому АРТ та зниження вірусного навантаження до невизначеного рівня. Таким 

чином, підтримка CITI поширюється завдяки підтримці CIRI з шести до дванадцяти місяців після початку 

АРТ. Підтримка прихильності CIRI буде надана ЛВІН та їх сексуальним та ін’єкційним партнерам, які 

будуть залучені до терапії в рамках проекту «Поліпшення виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до 

лікування серед людей, що вживають ін'єкційні наркотики в Україні» у 2021 фінансовому році. 

Цілі та завдання інтервенції «Кейс-менеджмент з метою формування прихильності» (CIRI): 

• Надання послуг з медико-соціального супроводу ВІЛ-позитивних клієнтів, які розпочали прийом 

АРТ в рамках проекту OCF CITI CIRI 

• Сприяння формуванню моделі поведінки серед клієнтів проекту, яка дозволить їм зберегти здоров’я 

та водночас виступити агентами зміни поведінки соціальних норм в спільноті 

• Формування стійкої прихильності у ЛВІН та їх партнерів до АРВ та отримання медичних послуг, 

що включає в себе своєчасний прийом препаратів та регулярну диспансеризацію.  



• Зниження рівня ризикованої поведінки щодо реінфікування і передачі ВІЛ, що пов’язані з 

вживанням наркотиків ін’єкційним шляхом та незахищеними статевими контактами. 

Тривалість – 12 місяців 

Результат – невизначуване вірусне навантаження  

(<40 копій РНК у 1 мл. крові) на 6-му та на 12 місяці прийому АРТ. 

 

Завдання: 

1. Написання протоколу з проведення оцінки згідно з вимогами замовника українською та 

англійською мовами;  

2. Участь в робочих зустрічах щодо розробки протоколу та/або методології оцінки та аналізу даних; 

3. Участь у процесі координування збору даних на місцях; 

4. Супровід процесу затвердження протоколу в місцевому та міжнародному етичному комітеті; 

5. Коригування документу згідно з коментарями рецензентів та донора.   

 

Загальні вимоги до консультанта:  

- досвід роботи у сфері протидії ВІЛ-інфекції та громадського здоров’я, 

- досвід участі у дослідженнях в сфері громадського здоров’я в якості координатора або аналітика, 

- гарні аналітичні навички та навички написання звітів, 

- вища освіта з соціальних наук/статистики/епідеміології/громадського здоров’я, 

- досвід роботи з громадськими, некомерційними організаціями, 

- високий рівень володіння англійською мовою.  

 

Процедура участі в конкурсі: 

Усі учасники конкурсу повинні подати CV на електрону адресу kuznetsova@aph.org.ua до 18:00 27 

листопада 2020 р.  

У темі повідомлення зазначте, на яку позицію Ви подаєтесь: «Консультант з написання протоколу».  

На співбесіду буде запрошено тільки тих кандидатів, яких буде відібрано за результатами 

попереднього розгляду резюме та короткої пропозиції.  

Альянс громадського здоров'я працює відповідно до політики рівних можливостей, тому наймає на 

роботу кваліфікованих фахівців з різних секторів суспільства, незалежно від їх соціально-демографічних 

характеристик, ВІЛ статусу, і індивідуальних переваг.  
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