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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс для надання 

консультаційних послуг SMM-консультанта зі створення контенту для соцмереж та сайту 

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. 

Закупівля консультаційних послуг виконується у рамках регіонального проєкту "Стійкість послуг для 

ключових груп в регіоні Східної Європи і Центральної Азії" (SoS_project). 

 

 
Інформація про проект 

Починаючи з 2019 року Альянс разом із Всеукраїнською мережею ЛЖВ «100% життя», Центрально- 

Азіатської Асоціацією людей, що живуть з ВІЛ, та Євразійської мережею здоров'я ключових груп, з 

технічною підтримкою офісу UNAIDS у регіоні СЄЦА, Медичного патентного пулу та за фінансової 

підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, реалізують 

регіональний проект SoS_project з метою забезпечення стійкості сервісів з ВІЛ для представників 

ключових спільнот в країнах СЄЦА та Балкан. Проект впроваджується протягом 2019-2021 років у 14 

країнах: Білорусь, Боснія і Герцеговина, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова, 

Чорногорія, Румунія, Росія, Сербія, Таджикистан, Україна, Узбекистан. Також робота ведеться у 25 містах 

регіону СЄЦА з найбільшим рівнем поширеності ВІЛ-інфекції: 

 Челябінськ, Калінінград, Новосибірськ, Санкт-Петербург, Єкатеринбург (Російська 
Федерація) 

 Ош (Киргизстан) 

 Мінськ, Солігорськ і Світлогорськ (Білорусь) 

 Ташкент і Самарканд (Узбекистан) 

 Душанбе (Таджикистан) 

 Сараєво, Баня-Лука, Мостар (Боснія і Герцеговина) 

 Підгориця, Бар, Бієло-Поле (Чорногорія) 

 Белград, Нови Сад, Шабац, Прокупльє, Заєчар, Лозниця (Сербія) 

 Кишинів (Молдова) 

В рамках реалізації проекту були розроблені ефективні та сталі моделі відповіді на епідемії ВІЛ/ТБ та 

COVID-19 на рівні країн та міст, які дозволили покращити доступ до антиретровірусної терапії для людей, 

що живуть з ВІЛ, збільшити обсяги коштів, що виділяються з міських та національних бюджетів на 

програми з ВІЛ, а також зекономити значну кількість коштів через оптимізовані схеми закупівель АРВ- 

препаратів. 

Сторінка проєкту на сайті: https://aph.org.ua/uk/nasha-robota/region-syetsa/ustojchivost-servisov/ 

Фейсбук проєкту: https://www.facebook.com/SoSprojectEECA 

mailto:info@aph.org.ua
http://www.aph.org.ua/
https://aph.org.ua/uk/nasha-robota/region-syetsa/ustojchivost-servisov/
https://www.facebook.com/SoSprojectEECA


Завдання: 

1. Збір матеріалів та створення історій у взаємодії з менежером з PR та комунікацій та партнерами 

проєкту в країнах для представлення їх на Карті соціальних ініціатив спільнот http://act.inyourpower.life 

2. Участь у розробці контент-стратегії, створення контенту, ведення та просування сторінки в Фейсбук та 

твіттер з використання сучасних інструментів сторітейлингу, гейміфікації, «прогрівів» та ін. для просування 

в соцмережах та заохочення більшої взаємодії з цільовими аудиторіями та для ефективного поширення 

інформації про проєкт 

3. Взаємодія з іншими надавачами послуг, наприклад, розробниками сайтів, дизайнерами, 
літредакторами/перекладачами та програмними фахівцями Альянсу перед розміщенням 
публікацій на сайт 

тощо 

4. Участь у проведенні інформаційних кампаній та заходів для ефективного поширення інформації про 

проєкт 

5. Участь у проведенні оцінки ефективності SMM, проведених інфокампаній та заходів з точки зору 

досягнення комунікаційних задач проєкту 

Загальні вимоги до консультанта: 

- не менше 1 року відповідного досвіду у сфері SMM реклами та PR, журналістики або маркетингу, SMM 

контент менеджменту, високий рівень володіння інструментами створення контенту в соцмережах; 

- досвід роботи з громадськими, некомерційними організаціями та знання тематики ВІЛ/СНІДу буде 

перевагою; 

- навички роботи з графічними редакторами та навички створення графічного контенту; 

- навички з написання інформаційних матеріалів – публікацій, постів, статей, новин тощо; 

- відмінні комунікаційні та організаційні навички, 

- наявність ФО-П буде перевагою, 

- вільне володіння українською, російською, англійською мовами, грамотна усна та письмова мова 

Процедура участі в конкурсі: 

Усі учасники конкурсу повинні подати CV та матеріали, що підтверджують релевантний ̆ для конкурсу 

досвід. Документи необхідно надіслати на електрону адресу hrebenkov@aph.org.ua до 18:00 15 липня 

2021 р. 

У темі повідомлення зазначте, на яку позицію Ви подаєтесь: «SMM-консультант». 

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

розгляду резюме та мотиваційного листа. 

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. 
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