Альянс громадського здоров'я у рамках компоненту «Технічна підтримка спільнот щодо
підвищення обізнаності суспільства про права КГ, подолання стигми та дискримінації
та доступу до послуг» в умовах війни, оголошує конкурс для відбору медіа-консультанта.
Очікувана діяльність:
-

-

Координація співпраці з медіа для підтримки адвокаційних, правозахисних та
гуманітарних активностей Альянсу, які, в першу чергу стосуються захисту прав
уразливих спільнот, зокрема наркозалежних (регулярне інформування, підтримка
публікацій, організація прес-візитів тощо) в умовах воєнного стану.
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу матеріалів з актуалізації
проблематики протидії ВІЛ/СНІД, ТБ, ВГС та сучасної наркополітики України в умовах
воєнного часу та гуманітарної кризи.
Організація та, бажано, проведення навчальних заходів для представників медіа
щодо захисту прав уразливих спільнот і для представників уразливих спільнот щодо
медіа грамотності у надзвичайних умовах.
Інші активності, спрямовані на висвітлення захисту прав спільнот, уразливих до ВІЛ з
огляду на особливу специфіку поточної ситуації.

Форма зайнятості: угода про надання консультативних послуг, віддалена робота.
Термін залучення: до 31.12.2022 року з перспективою продовження.
Тривалість: в середньому, 10 днів в місяць.
Вимоги до кандидата:
-

Досвід роботи у медіа. Перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід роботи
з проєктами зменшення шкоди або медіа підтримки правозахисних або гуманітарних
національних проєктів
Обізнаність із ситуацією стосовно прав представників ключових груп, замісної
підтримувальної терапії, профілактики ВІЛ, ТБ, вірусних гепатитів.
Наявність власної робочої контактної бази представників ЗМІ, медіа-агентств,
інформаційних агентств, інших структур, пов’язаних з медіа.
Вміння самостійно формулювати завдання, визначати пріоритети.
Досвід роботи із неурядовими організаціями, представництвами міжнародних
організацій, державними установами.
Відповідна вища освіта.
ФОП або готовність його відкрити у стислі терміни – бажано.

Фінансові умови будуть предметом переговорів з успішним кандидатом.
Кінцевий термін подачі пропозицій – 10 червня 2022 року.
Зацікавлених осіб просимо надіслати резюме та мотиваційний лист на адресу
andrushchenko@aph.org.ua
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.

