Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурсний відбір консультантів з розробки протоколу та
інструментарію оцінки впровадження компоненту «Розширення доступу до
послуг з лікування ВІЛ», написання СОПів, інструкцій, керівництв тощо
Конкурс проводиться в рамках компоненту «Розширення доступу до послуг з
лікування ВІЛ» (далі – Компонент), що впроваджується у рамках Проєкту
«Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом
диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування,
нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та
стратегічної інформації в Україні», який реалізується Міжнародним благодійним
фондом «Альянс громадського здоров’я».
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі - 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 найбільш уразливі групи населення.
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.
Інформація про Компонент, в рамках якого оголошено конкурс: Загальною метою
Компоненту є розширення доступу до догляду та лікування людей, які живуть з
ВІЛ, покращення якості надання медичних послуг у 12 регіонах, що мають
пріоритет у PEPFAR.
Планується, що за результатами конкурсу буде створено пул консультантів, які
залучатимуться до надання послуг з розробки протоколу та інструментарію оцінки
впровадження Компоненту «Розширення доступу до послуг з лікування ВІЛ»,
написання СОПів, інструкцій, керівництв тощо по мірі виникнення потреби
протягом впровадження Компоненту.
Термін виконання робіт/надання послуг: до 29 вересня 2021 року
Головні завдання консультанта:
1. Розробка протоколу оцінки Компоненту «Розширення доступу до послуг з
лікування ВІЛ» – визначення мети, завдань дослідження та написання самого
протоколу.
2. Створення інструментарію оцінки.
3. Підготовка пакету документів для отримання етичного висновку.
4. Написання СОПів у рамках виконання Компоненту, за необхідності, їх
доопрацювання.
5. Розробка інструкцій, керівництв тощо у рамках Компоненту, за необхідності, їх
доопрацювання.

Консультант звітує менеджеру проєкту.

Загальні вимоги до консультанта:
 Знання системи охорони здоров’я України та діяльності неурядових
організацій, які працюють у сфері надання послуг групам ризику щодо
інфікування ВІЛ;
 Вища освіта (медицина, громадське здоров’я, соціологія тощо);
 Досвід аналогічної роботи;
 Досвід
проведення
операційних
досліджень
в
галузі
охорони
здоров’я/соціальних досліджень - бажано;
 Відповідальність, гнучкість та вміння працювати на результат;
 Здатність працювати в короткі терміни.
Персональні якості: 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.
Наявність реєстрації у якості ФОП вітається.
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 розробник або координатор дослідження
українською мовою на адресу chupryna@aph.org.ua. У назві повідомлення
зазначте: «Консультант з розробки протоколу оцінки ______ (ПІБ)».
Термін подання заявок: відкрита дата
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.

