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Шановні пані та панове, 

 
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) оголошує конкурс на 
відбір тренерів для проведення тренінгів різної тематичної направленості у програмах за підтримки 
Глобального фонду та Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC). 
 
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. Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і 
пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення системи 
охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.  

Очікується, що тренінги підвищать рівень знань наявних та нових соціальних працівників, кейс-
менеджерів, кейс-файндерів, що дозволить покращити якість послуг для клієнтів програм 

профілактики. 

Тематика запланованих тренінгів: 

1. Мотиваційне консультування та соціальний супровід (кейс-менеджмент) 
2. Доконтактна профілактика ВІЛ-інфекції 
3. Асистоване тестування на ВІЛ 
4. «Втручання силами рівних» (PDI) 
5. Супровід ЛВІН та їх партнерів на лікуванні з метою формування стійкої прихильності до 

прийому АРТ та досягнення невизначеного рівня вірусного навантаження  
6. Замісна підтримувальна терапія в Україні 

 
Основні обов’язки: 

1. Розробка та узгодження з релевантними фахівцями Альянсу тренінгової програми. 
2. Підготовка тренінгових матеріалів, анкет дотренінгової та післятренінгової оцінки знань учасників 
тренінгу. 
3. Проведення он-лайн чи очного тренінгу (залежно від епідеміологічної ситуації щодо Covid-19).  
4. Підготовка звіту за результатами проведеного заходу.  
 
Кваліфікаційні вимоги до тренерів: 

 Досвід роботи у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу. 

 Обізнаність щодо останніх змін в веденні протоколів ВІЛ та змін, які відбуваються в супроводі 
клієнтів у зв’язку з медичною реформою.  

 Можливість демонстрації процесу асистованого тестування 

 Вища освіта (медичні науки, психологія, соціологія, громадське здоров’я тощо). 

 Досвід роботи з електронними інструментами (презентації PowerPoint,  та інші програми). 

 Не менше 3-х років практичного досвіду розробки навчальних програм, проведення тренінгів, 
в якості тренера/фасилітатора (проведення тренінгів за темою конкурсу буде перевагою). 

 Досвід проведення тренінгів в онлайн-форматі з використанням платформи ZOOM 
 
Резюме, мотиваційний лист, а також інформацію щодо очікуваного гонорару прохання 
подавати на електронну адресу khomidova@aph.org.ua. В темі листа, будь ласка, зазначте: 

«Консультант з проведення тренінгу на обрану тему «вкажіть відповідну тематику тренінгу».  
В мотиваційному листі просимо вказати, в партнерстві із якими тренерами ви співпрацювали 
та вкажіть назву тренінгу. 

Кінцевий термін подачі пропозицій – 28.04.2021р. 

За результатами відбору резюме успішні кандидати будуть запрошені до участі у співбесіді. У 
зв’язку з великою кількістю заявок, ми будемо контактувати лише з кандидатами, 
запрошеними на співбесіду. Умови залучення та контракту докладніше будуть обговорені під 
час співбесіди. 

Запитання щодо даної пропозиції прохання адресувати Юлії Хомідовій 
(khomidova@aph.org.ua). 
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