Альянс громадського здоров'я у рамках компоненту «Проведення навчальних семінарів для
представників правоохоронних органів на національному та регіональному рівнях»,
оголошує конкурс для відбору консультанта з координації діяльності на національному рівні.
Очікувана діяльність:
-

Співпраця з правоохоронними органами (Управління патрульної поліції, відповідні
структури Міністерства внутрішніх справ, підрозділи патрульної поліції, підрозділи
протидії наркозлочинності, підрозділи превентивної діяльності, кримінальна
поліція/карний розшук, ізолятори тимчасового тримання тощо) щодо підтримки
проведення у регіонах навчальних заходів, спрямованих на мінімізацію випадків
порушень прав представників ключових груп, особливо споживачів наркотиків та
пацієнтів ЗПТ, підвищення рівня обізнаності щодо ВІЛ , ЗПТ та зменшення шкоди для
усунення надмірної криміналізації, стигматизації та дискримінації представників
ключових груп.

-

Сприяння включенню питань зменшення шкоди та захисту представників ключових
спільнот у навчальні плани відповідних навчальних закладів (Академія патрульної
поліції, Академія МВС тощо).

-

Координація діяльності щодо навчання представників правоохоронних органів, яке
проводиться Альянсом з іншими організаціями/проектами, які проводять подібні заходи,
для формування спільного бачення проблеми і уникнення дублювання активностей.

-

Формування кола зацікавлених спеціалістів та експертів.

-

Формування робочої групи щодо моніторингу ефективності навчальних заходів для
представників правоохоронних органів та перспективи провадження вироблених
підходів на регіональному та національному рівні, координування роботи групи.

-

Інші заходи у координації зі співробітниками відділу політики та партнерства.

Форма зайнятості: угода про надання консультативних послуг.
Термін залучення: до 31.12.2021 року з перспективою продовження.
Вимоги до кандидата:
-

Досвід роботи у правоохоронних органах та/чи тісної співпраці з ними.
Обізнаність із нормативно-правовою базою стосовно прав представників ключових груп,
замісної підтримувальної терапії, дискримінаційного ставлення та проявів насильства
(юридична освіта буде перевагою).
Вміння самостійно формулювати завдання, визначати пріоритети.
Досвід роботи із неурядовими організаціями, представництвами міжнародних
організацій, державними установами.
Відповідна вища освіта (громадське здоров’я, право, соціальні науки, управління).
ФОП або готовність його відкрити у стислі терміни – бажано.

Фінансові умови будуть предметом переговорів з успішним консультантом.
Кінцевий термін подачі пропозицій – 22 січня 2020 року.

Зацікавлених осіб просимо надіслати резюме та мотиваційний лист на адресу
andrushchenko@aph.org.ua
Діяльність впроваджується в рамках проекту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря
туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», який впроваджується МБФ «Альянс громадського
здоров'я» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією.

