
  
 

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»  

у співпраці з ТОВ «Альянс Консалтансі» оголошує конкурс на консультантів  

з організації та координації збору даних інтегрованого біоповедінкового дослідження серед секс-

працівників та проведення збору даних для оцінки їх чисельності у 8 регіонах України 

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. 

Біоповедінкові дослідження серед ключових груп проводяться з 2007 року. Методологія та 

результати досліджень доступні у звітах за посиланням: https://hivdata.org.ua/ 

Опис послуг:  

Біоповедінкове дослідження серед секс-працівників (СП) передбачає три основні етапи: формативну 

оцінку, збір даних (опитування та тестування учасників на ВІЛ, гепатит С, сифіліс) та оцінку чисельності 

СП методом унікального об’єкту (ОЧ). Дослідження проводиться у 8 містах України, загальна вибірка 

становить 5 450 осіб: Дніпро (850 осіб),  Київ (850 осіб), Кропивницький (500 осіб), Львів (700 осіб), 

Маріуполь (500 осіб), Одеса (850 осіб), Черкаси (500 осіб), Харків (700 осіб).   

Робота консультанта полягає в організації та координації формативної оцінки, збору даних 

біоповедінкового дослідження (методом TLS або RDS, що буде визначено за результатами формативної 

оцінки) та оцінки чисельності на регіональному рівні. Консультанти будуть виконувати роль регіональних 

координаторів дослідження.  

Основні обов’язки та обсяг робіт: 

1. загальний менеджмент дослідження в регіоні та відповідальність за якість зібраних даних; 

2. формування 2 команд для проведення дослідження в регіоні, у складі кожної з яких: 2-3 

інтерв’юери, 1 купон-менеджер (адміністратор-інтерв’юер), 1-2 соціальних працівники та 1-2 

медичних фахівця;  

3. участь у двох національних тренінгах в Києві: з методики формативної оцінки та перших двох 

раундів ОЧ; зі збору даних у межах біоповедінкового дослідження та третього раунду ОЧ;  

4. організація і проведення 2 регіональних тренінгів-інструктажів для членів регіональної команди 

перед початком формативної оцінки та біоповедінкового дослідження відповідно;  

5. формування та координація Регіональних робочих груп дослідження, ініціювання і проведення 

робочих зустрічей, підготовка звітів за результатами проведених зустрічей;  

6. координація роботи з проведення дослідження з регіональним координатором з біокомпоненту 

дослідження;  

7. організація і проведення формативної оцінки у 2 етапи – проведення інтерв’ю та картування точок 

роботи СП, валідизація отриманої інформації та роздача двох унікальних об’єктів під час неї;  

8. підготовка звіту за результатами формативної оцінки для подальшого визначення методології  

проведення біоповедінкового дослідження (TLS чи RDS); 

9. узгодження графіку роботи двох регіональних команд дослідження та контроль за його дотримання 

всіма членами команди протягом збору даних;  

10. організація та проведення біоповедінкового дослідження відповідно до визначеної методології 

(TLS чи RDS) та проведення опитування серед СП щодо отримання раніше унікальних об’єктів, а 

саме:  

https://hivdata.org.ua/


  
 

- підбір та перевірка відповідності первинних респондентів заданим критеріям та узгодження їх 

із національним координатором дослідження (для методики RDS); 

- отримання та зберігання двох типів унікальних об’єктів, планшетів, друкованих та електронних 

документів для організації і проведення дослідження, несення відповідальності за отримані 

матеріали, та контроль наявності матеріалів у команди дослідження;  

- контроль за ходом реалізації польового етапу дослідження (дотримання графіку, методології, 

алгоритму дослідження, коректності заповнення інструментарію);  

- щотижнева звітність про хід польового етапу національній команді дослідження (реалізація 

вибірки, проблеми та труднощі, що виникають); 

- відправка заповненого інструментарію та звітності до м. Києва за запитом впродовж польового 

етапу та по його завершенню. 

11. здійснення повного фінансового менеджменту для реалізації дослідження в регіоні;  

12. підбиття підсумків роботи за результатами завершення збору даних, передача звітів та документації 

національній команді:  

- технічних звітів за результати збору даних та звітів кожного члена команди;  

- інших заповнених звітних форм;  

- повного пакету фінансових документів. 

 

Загальні вимоги до консультантів:  

- Вища освіта в сфері громадського здоров’я, соціології, соціальної роботи, епідеміології; 

- Досвід організації та координації збору даних досліджень в сфері громадського здоров’я; 

- Досвід у проведені досліджень або надання послуг цільовій групі (секс-працівникам); 

- Толерантність до представників цільової групи та людей, які живуть з ВІЛ; 

- Наявність команди фахівців (відповідно до пункту 2 вище), яких будуть залучені до збору даних;  

- Налагоджена взаємодія із Центрами СНІДу в місті дослідження та неурядовими організаціями, які 

надають послуги цільовій групі. Надання листів підтримки від Центру СНІДу та неурядової 

організації є бажаним і буде розглядатися як перевага під час вибору переможців конкурсу.  

- Реєстрація ФО-П. Наявність кількох ФОП в команді є бажаним і буде розглядатися як перевага під 

час вибору переможців конкурсу. 

 

Процедура участі в конкурсі: 

Усі учасники конкурсу повинні подати резюме та мотиваційний лист українською або російською 

мовами. Документи необхідно надіслати на електронну адресу strembitska@aph.org.ua (Анна Стрембіцька) 

або uvarkina@aph.org.ua (Катерина Уваркіна) до 17:00 16 лютого 2021 р.  

У темі повідомлення зазначте, на яку позицію Ви подаєтесь та місто: «Регіональний координатор 

дослідження_назва міста».  

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

попереднього розгляду резюме та короткої пропозиції.  

Просимо звернути увагу на наступне:  

1. Документи, подані на відкритий конкурс, отримані після кінцевого строку подачі заявок, не 

розглядатимуться.  

2. Відібраних кандидатів буде сповіщено про результати конкурсу протягом 30 робочих днів після 

кінцевого строку подачі заявок.  

3. Результати буде повідомлено електронною поштою на адресу, зазначену в резюме. 

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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