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Оголошення конкурсу на консультанта з програмних питань проєкту
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс на відбір
консультанта з програмних питань проєкту у рамках компоненту «Розширення доступу до послуг
з лікування ВІЛ», що впроваджується у рамках проєкту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для
ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до
лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та стратегічної
інформації в Україні» в регіонах PEPFAR
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 епідемію ВІЛ/СНІДу, туберкульозу,
вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання
фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено найбільш уразливі групи
населення.
Інформація про проєкт, в рамках якого оголошено конкурс
Загальною метою проєкту є розширення доступу до лікування людей, які живуть з ВІЛ, утримання
пацієнтів у лікуванні та покращення якості наданих медичних послуг у 12 регіонах, що мають
пріоритет у PEPFAR:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Запорізька область;
- Кіровоградська область;
- Київська область;
- м. Київ;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Херсонська область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область
Проект зосереджений на наступних напрямках діяльності:
1. Логістична підтримка ЗОЗ:
1.1. Підтримка доставки АРТ до пацієнтів;
1.2. Транспортування зразків крові в обласні лабораторії.
2. Диференційовані послуги для пацієнтів з додатковими потребами:
2.1. Доступ до дороговартістного обстеження пацієнтів;
2.2. Юридична підтримка пацієнтів у відновленні необхідних документів, необхідних для початку
АРТ.
3. Утримання пацієнтів у лікуванні та покращення прихильності
3.1. Відстеження пацієнтів, які пропустили планове поповнення АРТ та призначення клінічних
оглядів;
3.2. Повторне залучення до АРТ;
3.3. Попередження переривання АРТ;

3.4. Моніторинг вірусного навантаження та охоплення обстеженням на ВН.
3.5. Додаткові зміни на сайтах АРТ та лабораторіях;
5. Розширення ДКП
6. Забезпечення моніторингових візитів на сайти АРТ
7. Організація зустрічей представників сайтів АРТ
Мета конкурсу: відбір консультанта з програмних питань проєкту
Завдання консультанта:
1. Забезпечення розробки та реалізації заходів проєкту у визначених регіонах;
2. Контроль за виконанням стандартних операційних процедур (СОП) та рекомендацій
проєкту;
3. Координація, контроль та оцінка діяльності регіональних консультантів;
4. Співпраця із регіональними закладами охорони здоров'я, НУО та іншими партнерами,
надання технічної допомоги грантоотримувачам Альянсу та партнерським організаціям.
5. Забезпечення грантменеджменту, проведення аналізу діяльності організацій-партнерів,
розробка планів та стратегій щодо покращення діяльності з виконання проєкту.
6. Регулярний аналіз та затвердження звітів;
7. Здійснення моніторингу діяльності консультантів, НУО
8. Аналіз ефективності проєкту, розробка напрямків розвитку, визначення потенційних ризиків
та запровадження відповідних дій для їх вирішення;
9. Підтримуйте тісний зв'язок з іншими командами Альянсу;
10. Здійснення моніторингових візитів;
11. Участь в організації та проведенні заходів – зустрічей, вебінарів, тренінгів тощо
12. Підготовка звітних даних та інформації за проєктом;
13. Виконання інших завдань керівництва.
Термін залучення консультанта: лютий-вересень 2022
Координатор звітує: усі консультанти, визначені переможцями конкурсу, зобов’язані щомісячно
звітувати перед Альянсом. Форми звітності та інша документація за проектом буде надана
обраним консультантам окремо.
Загальні вимоги до кандидата:
• Вища освіта в сфері громадського здоров’я, медицини, соціології, соціальної роботи,
епідеміології - буде значною перевагою.
• Досвід роботи з державними установами, закладами охорони здоров'я та громадськими
організаціями.
• Відданість боротьбі з ВІЛ/СНІДом та високий рівень мотивації до праці.
• Наполегливість, високий рівень відповідальності, націленість на результат, організованість у
роботі.
• Добре володіння письмовою та розмовною українською та російською мовами. Знання
англійської мови є перевагою.
• Високий рівень комп'ютерної грамотності.
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на результат.
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист українською
мовою на адресу vacancy@aph.org.ua. У назві повідомлення обов’язково зазначте: «На конкурс
відбору консультанта з програмних питань проєкту_____(ПІБ)».
Останній термін подання заявок: 17.02.2022 року.

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне: На співбесіду (за допомогою скайпу, зуму та/або вайберу)
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 соціальнодемографічних характеристик, ВІЛ статусу, і індивідуальних переваг.
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: www.aph.org.ua
Бажаємо Вам успіху!

