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

надання консультаційних послуг з СММ для створення та наповнення сторінки сервісу 

онлайн консультування Help24 у мережі Facebook. 

 

 

Загальна інформація  

 

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 епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 

вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання 

фінансової і технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш 

уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.  

 

Більше про діяльність Альянсу можна дізнатися на веб-сайт: www.aph.org.ua  

 

В рамках проекту HealthLink «Прискорення зусиль у протидії епідемії ВІЛ / СНІД в Україні», 

метою якого є покращити доступ людей, які живуть з ВІЛ та людей, які мають високі ризики бути 

інфікованими, до якісних послуг з профілактики та лікування інфекції, а також зменшення стигми 

та дискримінації по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ з боку медичних працівників. Альянс 

громадського здоров'я, планує відібрати СММ спеціаліста, який буде інформувати та заохочувати 

нових клієнтів скористатися послугами лікарів у сфері ВІЛ обираючи їх завдяки рейтингу, 

представленому на сайті www.help24.org.ua, а також закликати залишити відгук та заповнити 

анкету для підтримки системи рейтингування за допомогою сторінки у соціальній мережі Facebook. 

Задачі СММ спеціаліста: 

 Створити з нуля сторінку у мережі Facebook та наповнити її базовою інформацією 

 Щомісячно створювати та затверджувати контент план згідно узгоджених цілей (не менше 

3-х постів на тиждень) 

 Створювати та публікувати контент згідно затвердженого плану (власний контент або 

адаптований \ перекладений з іншої мови).  

 Налаштування та ведення платного просування постів (за потреби корегування налаштувань 

рекламної кампанії) 

 Вчасно реагувати на активності на сторінці (відповідати на запитання та коментарі) 

 Працювати у тісній взаємодії з усіма членами команди ресурсу  Help24. 

Період співпраці з 1 липня – 30 вересня 2021 року (з можливістю продовження ще на рік). 

Для участі у конкурсі потрібно надіслати резюме, озвучити вартість ваших послуг за місяць, надати 

інформацію щодо досвіду роботи у сфері СММ  (портфоліо або посилання на сторінки у соціальних 

мережах, які ви вели). Досвід роботи у соціальній та медичній сфері, у сфері надання послуг 

пов’язаних з ВІЛ інфекцією є перевагою. Також перевагою буде наявність ФОП. 

 

Терміни виконання  

Інформацію прошу надсилати  до 24.06.2021 до 23:59 на e-mail: sopruzhynska@aph.org.ua. 

 

Умови  

На співбесіду (за допомогою Zoom) буде запрошено тільки тих кандидатів, яких буде відібрано за 
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результатами попереднього розгляду резюме та наданих прикладів робіт. 

 

За результатами конкурсу Альянс громадського здоров'я вибере СММ спеціаліста для подальшої 

роботи протягом вказаного періоду. Умови оплати обговорюватимуться перед стартом надання 

послуг. Робота виконуватиметься згідно наданого брифу.    

 

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, і індивідуальних переваг. 

 


