Альянс громадського здоров'я у рамках компоненту «Запобігання дискримінації ключових
груп (з особливим фокусом на пацієнтів ЗПТ) медичним персоналом шляхом реалізації
підходу діалогу «клієнт-лікар»», оголошує конкурс на підтримку пропозицій від
партнерських громадських організацій та ініціативних груп щодо проведення інформаційноосвітніх заходів для медичних працівників (працівники сайтів ЗПТ, сімейні лікарі,
профільні спеціалісти, які працюють з наркозалежними людьми тощо).
Термін впровадження ініціативи:
продовження у 2023 році.

– березень – грудень 2022 року, з перспективою

Регіони проекту: всі області України.
Цільова аудиторія:




Медичні працівники (лікарі, медичні сестри), які надають або готуються надавати
послуги ЗПТ
Пацієнти ЗПТ
Люди, які живуть з наркозалежністю, активісти спільноти ЛВН

Формат діяльності: діалог між медичними працівниками та пацієнтами ЗПТ (включаючи
активістів з числа спільноти ЛВН). Така форма роботи дозволить подолати бар’єри, які часто
виникають між пацієнтами та медперсоналом, визначити проблемні зони, сприяти їх
вирішенню у правовому полі без обмежень прав пацієнтів та лікарів.
Орієнтовна тематика навчальних заходів:
1. Загальні правила участі в ЗПТ згідно нормативних документів, права та обов’язки як
пацієнта так і медперсоналу.
2. Підбір та регулювання дозування, правила прийому препарату, якість препарату.
3. Самостійний прийом (підходи, критерії, процес, регулювання і відповідальність).
4. Додаткові послуги (МПСС, ресоціалізація, лікування супутніх інфекцій тощо)
5. Вихід із програми
6. Захист прав пацієнта (механізми, можливості)
7. Комунікація та взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами.
Форми діяльності, які можуть бути підтримані:
- Одноденні семінари або тренінги
- Інформаційні заняття в малих групах (2-4 години)
- Лекційні заняття для великих груп
- Онлайн-семінари, вебінари
- Комбіновані заходи (онлайн/офлайн формат)
- Круглі столи
Заходи мають обов’язково координуватися/проводитися у партнерстві з місцевими
організаціями, які впроваджують програми профілактики ВІЛ, МПСС ЗПТ тощо на вказаній
території, самоорганізаціями спільноти ЛВН.
Вимоги до зацікавлених партнерських організацій/ініціативних груп:
 Досвід роботи з медичними установами та сайтами ЗПТ.
 Досвід організації та проведення навчальних занять з тематики замісної
підтримувальної терапії, подолання стигми та дискримінації, ВІЛ/СНІДу тощо.
 Можливість залучення про проведення заходу представників ключових спільнот.

Очікується, що безпосередня підготовка заходу (проведення тренінгу, запрошення учасників,
місце проведення, організація харчування тощо) буде здійснюватися силами організацій за
фінансової та організаційної підтримки Альянсу.
Дана пропозиція не є грантом на програмну діяльність! Адміністративні витрати і заробітна
плата не підтримуються.
Активності, які можуть бути фінансово підтримані:
- Оплата праці тренерів (максимально – два тренери на захід і представник спільноти)
- Організаційна робота з підготовки тренінгу
- Харчування учасників та/або кава-паузи (залежності
- Канцтовари і друк роздаткових матеріалів
- Поштові витрати
- Транспортні витрати
- Оренда приміщення (при доведеній неможливості проведення на території відповідної
структури/підрозділу)
- Інші витрати при доведеній необхідності
Відбір партнерських організацій буде відбиратись шляхом аналізу пропозицій!
Зацікавленим
організаціям/ініціативним
групам
прохання
вислати
на
адресу
andrushchenko@aph.org.ua мотиваційного листа, який має обов’язково містити наступну інформацію ( в листі чи в додатках):
- Досвід роботи за даним напрямком
- Наявність кваліфікованих тренерів (з доведеним досвідом роботи)
- Географія та цільова група навчальних заходів
- Форма проведення навчальних заходів
- Очікувана кількість тренінгів та учасників
- Очікувана вартість одного тренінгу/заняття
Кінцевий термін подачі пропозицій – 25 листопада 2021 року.
Запитання щодо даної пропозиції прохання адресувати Мирославі Андрущенко
(andrushchenko@aph.org.ua, тел. (095) 271 0937)
Діяльність впроваджується в рамках проекту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря
туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», який впроваджується МБФ «Альянс громадського
здоров'я» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією.

