
Увага! Шукаємо партнерів для проведення тренінгів у регіонах!  

Реагуючи на виклики воєнного часу Альянс громадського здоров'я у співпраці з 

Всеукраїнською Радою Реанімації оголошує конкурс на підтримку пропозицій від партнерських 

громадських організацій та ініціативних груп щодо проведення навчальних занять з 

підвищення рівня знань щодо проведення реанімації та надання першої медичної допомоги. 

Мета тренінгів: здобуття теоретичних знань та практичних навичок щодо основ виживання 

та захисту від збройного ураження та надання першої допомоги постраждалим в умовах 

надзвичайних ситуацій та бойових дій, спрямованих на  збереження життя людини у 

критичному стані, мінімізацію наслідків впливу такого стану на  здоров’я, що здійснюються на 

місці події особами, які не мають медичної освіти, із залученням учасників до практичного 

застосування комплексу домедичних заходів; доведення  до учасників  актуальних правових 

аспектів та ознайомлення з практичними ситуаціями, що можуть виникати в умовах воєнного 

стану та відповідних режимних обмежень  

Цільова аудиторія: 

• Працівники ВІЛ-сервісних НУО, територіальних ЛПЗ, представники ключових груп 

(Напрям 1). 

• Співробітники практичних підрозділів/служб територіальних підрозділів Національної 

поліції України, Національної гвардії України, Територіальної оборони, інших  

воєнізованих підрозділів (Напрям 2), які за своїм поточним функціоналом періодично 

або постійно  контактують з представниками ключових груп . Цей напрям має 

супроводжуватися висвітленням питань особливостей  роботи з профілактики ВІЛ та 

інших ІПСШ, практичних аспектів захисту прав наркозалежних людей  та інших 

ключових груп в умовах воєнного стану. 

Термін впровадження ініціативи:  серпень – грудень 2022 року, з перспективою 

продовження у подальшому. Максимальна кількість тренінгів – 10 навчальних 

тренінгів/занять на область. 

Регіони проєкту: всі  області України. Передусім будуть підтримані ініціативи областей, які є  

приймаючими громадами, а також області, наближені до активних бойових дій: Вінницька, 

Волинська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська 

області. Територія надання послуги не обмежується переліком визначених областей, 

допускається проведення навчання в інших областях при доведеному факті необхідності. 

Форма діяльності: 

• Одноденні тренінги (виключно офлайн формат) тривалістю до 6 годин (до 20 осіб в 

групі). 

Тренери: сертифіковані представники Всеукраїнської Ради Реанімації і представник 

громадської-організації партнера (за погодженням з Альянсом).  

Роль партнера у проведенні тренінгів: 

• Організація заходу: 

o Запрошення учасників 

o Забезпечення місця проведення заходу 

o Організація харчування учасників (обід, кава-пауза) 



• Проведення заходу у якості тренера правозахисного компоненту (за можливості) 

Підтримка Альянсу може проявлятись у: 

• Наданні професійного тренера з набором дидактичних матеріалів. 

• Фінансовій та організаційній підтримці організаторів заходів. 

• Наданні інформаційних матеріалів та тестів на ВІЛ 

 

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 (додатковий тренер з правозахисних питань по Напряму 2) 

- Організаційна робота з підготовки тренінгу  

- Харчування учасників  та/або кава-паузи  

- Канцтовари і друк роздаткових матеріалів 

- Поштові витрати 

- Транспортні витрати 

- Оренда приміщення. 

- 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): 

- За яким напрямом подається заявка. 

- Географія проведення заходів. 

- Цільова група учасників навчальних заходів. 

- Очікувана кількість тренінгів та учасників. 

Кінцевий термін подачі пропозицій – 1 серпня 2022 року 

Запитання щодо даної пропозиції прохання адресувати Мирославі Андрущенко 

andrushchenko@aph.org.ua, тел. (067) 232 4982 

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. 
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