
 

 

 

 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» у партнерстві з ТОВ «Альянс Консалтансі» 

оголошує відкритий конкурс на консультантів  

з проведення моніторингу за дотриманням методології  інтегрованого 

біоповедінкового дослідження серед секс-працівників 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 доступні у звітах за посиланням: https://hivdata.org.ua/ 

Інформація про дослідження, у межах якого здійснюватиметься моніторинг:  

Мета дослідження – отримати комплексну оцінку епідемічного процесу серед секс-

працівників (далі – СП) щодо інфікування ВІЛ та надати обґрунтовану інформацію для 

подальшого планування та впровадження профілактичних і протиепідемічних заходів.  

Дослідження проводиться у 8 містах України, загальна вибірка становить 5 450 СП. 

Дослідження буде проведено з використанням крос-секційного дизайну та застосуванням 

методики реалізації вибіркової сукупності: TLS (Time Location Sampling) – вибірка за 

місцем та часом, або RDS (Respondent Driven Sampling) – вибірка, що направляється та 

реалізується самими респондентами. В рамках дослідження буде зібрано поведінкові та 

біологічні дані. Поведінкові дані будуть збиратись за допомогою індивідуальних 

структурованих інтерв’ю методом «віч-на-віч». Біологічні дані будуть збиратись за 

допомогою швидких тестів на ВІЛ, гепатит С, сифіліс. Для підтвердження усіх 

позитивних та дискордантних результатів швидких тестів на ВІЛ буд проводитися 

повторне тестування на наявність ВІЛ-інфекції. Визначення недавньої ВІЛ-інфекції буде 

здійснюватися за допомогою швидкого тесту, а рівень вірусного навантаження – за 

допомогою методу сухої краплі крові.  

Географія: Дніпро, Київ, Кропивницький, Львів, Маріуполь, Одеса, Черкаси, Харків.   

 

Орієнтовна тривалість надання послуг: травень-липень 2021 року.  

Робота консультанта полягає у здійсненні моніторингових візитів на сайти інтегрованого 

біоповедінкового дослідження серед СП з метою перевірки дотримання методології та 

якості збору даних у межах проєкту.  
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Основні обов’язки та обсяг робіт: 

1. проведення візитів (орієнтовно 3-х) для моніторингу роботи регіональних команд 

дослідження протягом періоду збору даних та відповідно до графіку, узгодженим з 

національним координатором дослідження;  

2. фіксація процесу збору даних, наявних особливостей та відхилень від Протоколу та 

Стандартних операційних процедур дослідження та:  

‒ заповнення звіту за результатами моніторингового візиту відповідно до 

форми, наданої національним координатором, на надання документу на 

наступний день після здійснення моніторингу, 

‒ негайне повідомлення національному координаторові про виявлені 

порушення на сайтах дослідження.  

3. обов'язкова участь у тренінговому навчанні в онлайн-форматі щодо методології 

дослідження та особливостей здійснення моніторингових візитів  

 

Загальні вимоги до консультантів:  

- Обізнаність щодо методології біоповедінкових досліджень серед ключових груп. 

- Досвід в проведенні біоповедінкових досліджень / моніторингу за його реалізацією 

АБО досвід надання послуг ключовим групам населення буде перевагою. 

- Приналежність до спільноти СП буде перевагою.  

- Толерантність до представників спільноти СП, та людей, які живуть з ВІЛ. 

- Проживання у місті дослідження. 

- Реєстрація ФО-П буде перевагою.  

 

Процедура участі в конкурсі: 

Усі учасники конкурсу повинні подати резюме та супровідний лист українською 

або російською мовами на електронну адресу strembitska@aph.org.ua (Анна Стрембіцька).  

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

з моніторингу_назва міста». У супровідному листі обов’язково вказуйте для проведення 

моніторингових візитів в якому місті Ви подаєтесь або місто Вашого проживання.  

Кінцевий термін подачі документів: 21 квітня 2021 року, 17:00.  

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

результатами попереднього розгляду резюме та супровідного листа.  

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 5 

робочих днів після кінцевого строку подачі заявок.  

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

резюме.  
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