Альянс громадського здоров'я у рамках компоненту «Проведення навчальних семінарів для
представників правоохоронних органів на національному та регіональному рівнях»,
оголошує конкурс на підтримку пропозицій від партнерських громадських організацій та
ініціативних груп щодо проведення інформаційно-освітньої роботи для місцевих
територіальних підрозділів/служб Національної поліції та інших правоохоронних
органів, які здійснюють службову діяльність безпосередньо у зоні дії комплексних програм
профілактики ВІЛ для ключових груп населення та регулярно контактують у своїй роботі з
людьми, які вживають наркотики (ЛВН), пацієнтами замісної підтримувальної терапії та
провайдерами відповідних послуг профілактики/зменшення шкоди та лікування
Мета компоненту: підвищення рівня обізнаності щодо наявних в країні та на відповідній
території обслуговування програм профілактики ВІЛ/зменшення шкоди, ЗПТ, що
впроваджуються за кошти державного бюджету та міжнародних донорів; формування
толерантного ставлення, зменшення рівня їх стигматизації, дискримінації та мінімізація
випадків порушень прав представників ключових груп, зокрема ЛВН та пацієнтів ЗПТ..
Термін впровадження ініціативи:
– березень-грудень 2022 року, з перспективою
продовження діяльності у 2023 році. Максимальна кількість заходів – 8 тренінгів/інформаційноосвітніх заходів на область.
Регіони проекту: всі області України. В першу чергу будуть підтримані ініціативи з областей,
де подібні заходи протягом 2021 року не проводились, або мали місце поодинокі заходи:
Житомирська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська
області. Допускається проведення роботи у вказаних областях організацій з інших областей
при доведеному факті роботи у визначених регіонах.
Цільова аудиторія: заходи повинні бути орієнтовані на співробітників практичних
підрозділів/служб територіальних підрозділів Національної поліції України та інших
правоохоронних органів (за умови окремого обґрунтування), які здійснюють службову
діяльність безпосередньо у зоні дії програм профілактики ВІЛ для ключових груп населення та
регулярно стикаються у своїй роботі зі споживачами наркотиків, пацієнтами замісної
підтримувальної терапії та провайдерами відповідних послуг профілактики/зменшення шкоди
та лікування:
-

Підрозділи патрульної поліції
Підрозділи протидії наркозлочинності
Підрозділи превентивної діяльності
Кримінальна поліція/карний розшук
Організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання
Працівники Центру пробації ДКВС
Інші підрозділи/структури, при доведеній актуальності/потребі
Керівники вищезгаданих підрозділів/служб

Форми діяльності, які можуть бути підтримані:
- Одноденні семінари або тренінги
- Інформаційні заняття (2-4 години)
- Лекційні заняття для великих груп
- Онлайн-семінари, вебінари (за умови окремого обґрунтування)
- Комбіновані заходи (онлайн/офлайн формат)
- Круглі столи та робочі зустрічі з керівниками підрозділів/служб
Заходи мають обов’язково координуватися/проводитися у партнерстві з місцевими
організаціями, які впроваджують програми профілактики ВІЛ, МПСС ЗПТ тощо на вказаній

території та залучати представників спільноти (пацієнти ЗПТ, активісти спільнот людей, які
живуть з наркозалежністю)
Навчання має здійснюватися під загальною координацією Альянсу та на основі підготованого
тренінгового модулю (http://aph.org.ua/uk/tmpp)
Підтримка Альянсу може проявлятись у:
 Фінансовій та організаційній підтримці заходів (семінарів/лекцій/круглих столів тощо).
 Наданні інформаційних матеріалів та тестів на ВІЛ
 Наданні методологічних матеріалів та організації тренінгів для тренерів
Вимоги до зацікавлених партнерських організацій/ініціативних груп:
 Досвід роботи з правоохоронними органами/національною поліцією на місцях.
Наявність листів підтримки/обґрунтування потреби від відповідних структур (бажано).
 Досвід організації та проведення навчальних занять з тематики, захисту прав уразливих
груп, замісної підтримувальної терапії, подолання стигми та дискримінації, ВІЛ/СНІДу
тощо.
 Наявність підготованих тренерів, що пройшли підготовку на тренінгах для тренерів, які
проводились Альянсом громадського здоров’я (бажано).
 Можливість залучення про проведення заходу місцевих 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 заходу
- Харчування учасників та/або кава-паузи (в залежності від тривалості)
- 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
- Листи від відповідних територіальних підрозділів Національної поліції України та інших
правоохоронних органів (бажано)

Кінцевий термін подачі пропозицій – 24 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.

