
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 
 оголошує конкурсний відбір консультанта з підготовки  та проведення 

операційного дослідження ефективності використання різних складових 
мотиваційного пакету для клієнтів/пацієнтів1 в рамках проекту HealthLink 

  
Конкурс проводиться в рамках проекту HealthLink: Прискорення зусиль з протидії 
ВІЛ/СНІДу в Україні» (далі – Проект), який реалізується Міжнародним благодійним 
фондом «Альянс громадського здоров’я» за фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). 
 
Міжнародний благодійний фонд «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 
епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну 
технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані 
на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні 
та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих 
результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в 
Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс-
Україна поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного 
Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з 
різних країн, з Секретаріатом у м. Брайтон, Великобританія). 
 
Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і 
зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії 
ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й 
лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії. 

 
Загальна мета дослідження: провести оцінку ефективності використання різних 
складових мотиваційного пакету  для пацієнтів/клієнтів як інструменту, що спонукають їх 
починати прийом доконтактної профілактики (ДКП) та антиретровірусної терапії (АРТ), 
забезпечують прихильність до лікування без порушення режиму.  
 
Даний конкурс проводиться для відбору 2 консультантів для підготовки та проведення 
якісного операційного дослідження інтервенції у 2-х аспектах:   

1) Дослідження ефективності використання  різних складових пакету для 
клієнтів/пацієнтів як інструменту мотивації їх починати прийом ДКП та формування 
прихильності до регулярного прийому ДКП доки в цьому є потреба: 
- для групи ЧСЧ (чоловіків, які мають секс із чоловіками); 
- для інших ключових груп. 

2) Дослідження ефективності використання різних складових пакету для 
клієнтів/пацієнтів як інструменту мотивації їх починати прийом АРТ та формування 
прихильності до лікування. 

 
На основі результатів дослідження будуть розроблені дві частини звіту за двома 
інтервенціями із зазначенням проаналізованих даних, висновків та рекомендацій.  
 
Термін виконання робіт/надання послуг: березень – серпень 2021 р.  
 
Головні завдання консультанта: 
 
1. Розробка протоколу та інструментарію дослідження, документації для отримання 

етичного висновку. 
2. Проведення інструктажу виконавців польового етапу. 

                                                           
1
 Склад мотиваційного пакету: електронна таблетниця, пляшка для води, скретч-календар, 

щоденник тощо.   



3. Контроль за дотриманням вибірки, протоколу дослідження. 
4. Аналіз даних, зібраних під час польового етапу (збір даних на місцях буде 

проводитись відібраними громадськими раппортерами). 
5. Підготовка аналітичного звіту за результатами аналізу. 
6. Підготовка презентації та/або наукової статті за результатами дослідження. 
 
Консультант звітує старшому менеджеру проекту Марині Варбан. 
 
Загальні вимоги до консультанта: 

 Відданість справі боротьби зі СНІДом та мотивація до роботи. 

 Досвід організації та проведення досліджень у сфері ВІЛ/СНІД, гендеру. 

 Досвід аналітичної діяльності, тріангуляції різних даних. 

 Здатність працювати в короткі терміни.  

 Здатність працювати у команді дослідників та координувати свою діяльність з 
іншими консультантами. 

 
Персональні якості: консультант повинен бути готовим до порозуміння, ефективної 
співпраці, повністю розділяти/сприймати/підтримувати ідеї допомоги ВІЛ-позитивним 
людям та ключовим групам, мати здібності до аналізу, узагальнення інформації/даних, 
мати високі комунікативні властивості, бути ініціативним та чітко виконувати поставлені 
завдання.  
 
Консультант надає послуги та/або виконує роботу  протягом зазначеного терміну за 
договором цивільно-правового характеру з можливістю продовження договору. Оплата 
буде здійснюватися за наданий обсяг послуг/обсяг виконаних робіт. Оплата буде 
диференційованою та залежатиме від результатів виконання основних видів робіт, 
надання послуг.  
 
Звертаємо увагу на те, що особи, які мають статус державних службовців, не можуть 
приймати участь у конкурсі. За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу 
звертайтеся на веб-сайт: http://aph.org.ua/uk/golovna/ 
 
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на 
результат.  
 
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та перелік досліджень, в 
яких Ви брали участь як аналітик або координатор дослідження українською мовою на 
адресу kovalchuk@aph.org.ua. У назві повідомлення зазначте: «Консультант із організації 
та проведення дослідження ______ (ПІБ)».  
 
Останній термін подання заявок: 1 березня 2021 р. 16:00. 
 
МБФ «Альянс громадського здоров’я» сповідує політику рівних можливостей та вітає 
участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства.  
 
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:  

 Документи для участі у конкурсі, що надійдуть до МБФ «Альянс громадського 
здоров’я» після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.  

 Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 3-х робочих 
днів від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі.  

 Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у 
резюме електрону адресу.  

 
 
 
 

http://aph.org.ua/uk/golovna/
mailto:kovalchuk@aph.org.ua


Додаток 1 
Короткий опис дослідження 

 
Операційне дослідження оцінки ефективності використання різних складових 

пакету мотивації для клієнтів/пацієнтів для зростання прихильності клієнтів до 

ДКП/АРТ 

Мета 
дослідження: 

Оцінити ефективність використання різних складових пакету мотивації для 
клієнтів/пацієнтів як інструменту, що спонукає їх приймати ДКП/АРТ регулярно 
та постійно без порушення режиму.  

Завдання 
дослідження: 

1) Визначити наявні переваги та недоліки (бар’єри) використання різних 
складових пакету мотивації для клієнтів/пацієнтів: 
в) щодо прийому ДКП: 
- для групи ЧСЧ; 
- для інших ключових груп; 
б) щодо прийому АРТ. 

2) Оцінити відношення пацієнтів до даних елементів мотивації (у т.ч. відсоток 
відмов від їх використання): 
в) щодо прийому ДКП: 
- для групи ЧСЧ; 
- для інших ключових груп; 
б) щодо прийому АРТ. 

3) Оцінити відношення лікарів/соціальних працівників до різних складових 
пакету мотивації для клієнтів/пацієнтів : 
в) щодо прийому ДКП: 
- для групи ЧСЧ; 
- для інших ключових груп; 
б) щодо прийому АРТ. 

4) Оцінити досягнення клієнтів/пацієнтів щодо регулярності прийому за 

допомогою різних складових пакету мотивації для клієнтів/пацієнтів: 
в) щодо прийому ДКП: 
- для групи ЧСЧ; 
- для інших ключових груп; 
б) щодо прийому АРТ. 

5) Визначити перспективи подальшого використання різних складових пакету 
мотивації для клієнтів/пацієнтів: 
в) щодо прийому ДКП: 
- для групи ЧСЧ; 
- для інших ключових груп; 
б) щодо прийому АРТ. 

Хто проводить 
дослідження: 

Дослідження проводиться командами громадських раппортерів у наступних 
регіонах: 

1. ДКП (серед чоловіків, які мають секс з чоловіками): 
Дніпропетровська обл. (Альянс Глобал): 2 раппортери 
Донецька обл. (Істок): 2 раппортери 
Київська обл. (Альянс Глобал): 2 раппортери 

2. ДКП (серед інших цільових груп): 
Дніпропетровська обл.(Синергія Душ): 2 раппортери 
Одеська обл. (Альятернатива): 2 раппортери 
Миколаївська обл. (Вихід): 2 раппортери 
м.Київ (МенЗдрав): 2 раппортери 
Дніпропетровська обл. (Альянс Глобал): 2 раппортери 
Донецька обл. (Істок): 2 раппортери 
Київська обл. (Альянс Глобал): 2 раппортери 

3. АРТ: 
Одеська обл.(Альятернатива): 2 раппортери 
Донецька обл. (Істок): 2 раппортери 

Особливості Дослідження проводиться: 



проведення 
дослідження: 

1) за допомогою мобільного додатку «Check&Rate» для опитування лікарів 
та соціальних працівників. 

2) За допомогою міні-анкет для опитування пацієнтів/ клієнтів. Анкети 
пропонуються лікарями/соціальними працівниками пацієнтам/клієнтам 
для заповнення: 
 – через 1-2 місяць та через 4-5 місяці прийому ДКП від моменту 
видачі таблетниці (тобто при повторному зверненні пацієнта/клієнта для 
отриманні ліків).  
– через 1-2 місяці  та через 4-5 місяців прийому АРТ від моменту 
видачі таблетниці (тобто при повторному зверненні пацієнта/клієнта для 
отриманні ліків).  

              Заповнені пацієнтами/клієнтами анкети збираються та зберігаються у 
лікарів/соціальних працівників та передаються відповідальним раппортерам у 
регіоні згідно графіку.  
              Раппортери заносять відповіді пацієнтів/клієнтів з анкет до мобільного 
додатку «Check&Rate». 

Суб’єкти 
опитування 
(респонденти): 

1. Лікарі 
2. Соціальні працівники 
3. Клієнти/пацієнти з числа ЧСЧ, які отримують ДКП 
4. Клієнти/пацієнти з числа інших ключових груп, які отримують ДКП 
5. Клієнти/пацієнти, які отримують АРТ 

Попередній 
інструментарій 
дослідження: 

3 анкети: 
1. Анкета для опитування лікарів/соціальних працівників, які видають 

ДКП/АРТ. 
2. Анкета для клієнтів/пацієнтів з числа ЧСЧ/інших ключових груп, які 

отримують ДКП. 
3. Анкета для клієнтів/пацієнтів, які отримують АРТ. 

Усі анкети додаються до мобільного додатку «Check&Rate». 
Анкета №2 та №3  - додатково роздруковуються та передаються 
лікарям/соціальним працівникам. 
       Анкета №1 містить запитання щодо: 

- Відсоток відмов клієнтів/пацієнтів від електронних таблетниць. 
- Реакцію пацієнтів/клієнтів на пропозицію отримати таблетницю для 

прийому ліків. 
- Скарги пацієнтів/клієнтів щодо використання таблетниць. 
- Спостереження лікарів/соціальних працівників щодо підвищення 

прихильності пацієнтів/клієнтів до регулярного прийому ліків завдяки 
таблетницям. 

        Анкети №2 та №3 містять запитання щодо: 
- Відношення пацієнтів/клієнтів до викоритання таблетниць. 
- Умови викоритання таблетниць: на вимогу (коли потрібно) або щоденно. 
- Чи допомагають таблетниці дотримуватися регулярного прийому ліків. 
- Переваги та недоліки (проблеми, бар’єри) щодо використання 

таблетниць. 
- Пропозиції щодо покращення та удосконалення таблетниць. 
- Кількість пропущених прийомів ліків на місяць. 

Попередні строки 
дослідження: 

Дослідження проводиться у 3 етапи: 
1 етап: Квітень-Травень. 
Опитування лікарів/соціальних працівників 
Опитування пацієнтів/клієнтів, які вже 1-2 місяці приймають ДКП/АРТ 
Аналіз отриманих даних 
2 етап: Червень-Липень 
Опитування лікарів/соціальних працівників 
Опитування пацієнтів/клієнтів, які вже 4-5 місяців приймають ДКП/АРТ 
Аналіз отриманих даних 
3 етап: Серпень 
Аналіз даних, написання аналітичного звіту, підготовка презентації та/або 
наукової статті 

 


