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Відкритий конкурс STEP-UP 2022/2023  MВOК по пошуку тренерів  

для розробки матеріалів модулів курсу  

(Продовження конкурсу)  

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я» (далі — Альянс) — 

провідна недержавна професійна організація, яка вже понад 21 рік робить вагомий та важливий 

вплив на епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів, COVID-19 та інших соціально 

небезпечних захворювань не лише в Україні, а й у 50 інших країнах світу. У співпраці з 

державними партнерами та організаціями громадянського суспільства надає фінансову та 

технічну підтримку програмам, що охоплюють понад 250 000 представників найбільш уразливих 

груп населення: це найвищий показник такого охоплення в Європі. 

 

Інформація про проєкт STEP-UP 2022/2023 MВOК 

Програма, вже відомого в регіоні курсу, STEP-UP є річною модульною навчальною 

програмою, призначеною для поглиблення знань із питань ВІЛ. Програма складається із 

тренінгів з особистого розвитку для людей, які прагнуть стати більш активними в роботі та для 

спільнот людей, які живуть з ВІЛ у Європі та Центральній Азії. Мета програми — озброїти групу 

лідерів знаннями та навичками з питань ВІЛ, необхідними для адвокації найкращих практик 

боротьби з ВІЛ. 

STEP-UP реалізується у партнерстві між EATG та Альянсом. Новий цикл STEP-UP 

2022/2023 є двомовною (англійською та російською) навчальною програмою, яка поєднує в собі 

дистанційний курс самонавчання з очним семінаром спільноти практиків STEP-UP. Це буде 

масовий відкритий онлайн-курс (МВОК), перший у своєму роді з питань ВІЛ, розроблений 

активістами для активістів, безкоштовний та доступний для всіх. Навчальна програма буде 

доповнена очним семінаром спільноти практиків, системою субгрантів та каскадним навчанням, 

направленим на взаємодію, наснаження та адвокацію. 

Програма STEP-UP призначена для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, постачальників 

медичних послуг, представників громадянського суспільства та інших фахівців, що працюють у 

сфері надання послуг та/або адвокації, з метою забезпечення загального доступу до 

профілактики, лікування та догляду пов’язаних із ВІЛ. В рамках STEP-UP 2022/2023 будуть 

надані необхідні інструменти для спільнот людей, які живуть з ВІЛ та/або постраждалих від ВІЛ, 

для сприяння активного залучення до адвокації лікування у Європейському регіоні ВООЗ. 

Очікується, що новий формат значно збільшить кількість випускників STEP-UP. Участь у 

STEP-UP MВOК ґрунтуватиметься не на процесі відбору, а на бажанні брати участь. Оскільки 

зміст та мови тренінгу будуть спеціально адаптовані до потреб активістів по боротьбі з ВІЛ у 

Європейському регіоні ВООЗ, ми очікуємо, що більшість учасників будуть із сектору ВІЛ, а відтак, 

вже володітимуть знаннями про профілактику, лікування та догляд і будуть прагнути 

розширювати свої можливості або виявляти особливий інтерес до питань, пов'язаних із ВІЛ. 

Основний пул тренерів STEP-UP МВОК буде набраний з-поміж членів EATG та APH, що 

складаються з людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом і пов'язаними з ними супутніми інфекціями або 

порушених ними в Європейському регіоні ВООЗ. У проєкті також братимуть участь штатні 

консультанти, такі як консультанти з електронного навчання або оцінки. 



 

Очікувані результати проєкту: 

 Випускники програми STEP-UP МВОК мають нові знання та навички для вирішення 

завдань з адвокації у ключових тематичних галузях ВІЛ, важливих у європейському 

контексті. 

 Випускники STEP-UP МВОК демонструють покращені навички діяльності з адвокації як 

індивідуально, так і у співпраці з колегами за рахунок розширення прав та можливостей 

на особистому та професійному рівнях. 

 Випускники STEP-UP МВОК впливають на політику та програми на місцевому, 

національному та регіональному рівнях за допомогою ефективної адвокації для 

розширення доступу до якісних послуг, а також для боротьби зі стигмою та 

дискримінацією людей, які живуть із ВІЛ або постраждали від ВІЛ 

 

Цілі Консультаційних послуг  

Консультаційні послуги призначені для зацікавлених російськомовних тренерів для 

розробки матеріалів та відео з однієї або кількох основних тем курсу, перелічених у 

Додатку 1 до цього документа. Від кожного консультанта очікуються наступні результати 

– залежно від обраної теми: 

Результат 1 

 Підготовка відповідних матеріалів за модулями курсу, включаючи аналітичний сценарій 

модуля (письмовий сценарій у форматі мовлення) російською мовою. Його тривалість не 

повинна перевищувати максимум 20 хвилин. 

 Підготовка презентації теми (у PPT, KeyNote, Google Презентаціях). 

 Підготовка модульних тестових завдань/практичних кейсів  

 Підготовка додаткової інформації для ознайомлення з темою (статті, графіки, анотації та 

ін.). Інформація буде поділена на обов’язкову до вивчення та опціональну. За 

обов’язковою інформацією будуть підготовлені питання у модульних тестових завданнях. 

 Консультація із членами проектної групи з питань розроблення відповідного змісту 

навчання. 

Оплата за результат 1: 800 євро за тему 

Результат 2 

 Поїздка до Брюсселя та назад. Транспортні витрати, проживання та все харчування 

будуть покриті EATG. 

Оплата за результат 2: 300 євро 

Результат 3 

 Участь у відео зйомці навчального курсу (представлення контенту сценарію модуля перед 

камерою) – у Брюсселі. Орієнтовні дати 10.10.2022 - 14.10.2022. 

 Підтримка постійної комунікації та спільна робота з проєктною командою (Альянсу та 

EATG) та провідним експертом (консультантом з електронного навчання) курсу. 

 Використання особистісно-орієнтованого підходу у викладанні. 

Оплата за результат 3: 200 євро за повнометражне відео  

Результат 4 (якщо потрібно, за запитом):  



 Віддалена участь тренера у процесі підготовки контенту (монтаж та постпродакшн),  

надання коментарів до кінцевого результату  

Оплата за результат 4: 50 євро за час 

Структура курсу та структура модулів будуть надані організаторами курсу. 

 

Тривалість 

Заходи відбудуться у період із серпня 2022 року до вересня 2023 року. 

Оплата 

Дивитися вище 

 

Вимоги до тренерів: 

 Експерт, який має знання щодо змісту однієї або кількох тем, пов'язаних з цілями МВОК 

STEP-UP, такими як ВІЛ, вірусні гепатити, туберкульоз та супутні захворювання, 

включаючи психічне здоров'я, старіння, адвокація та комунікації. 

 Базові знання та досвід розробки (онлайн) курсів/освітнього контенту та/або розробки 

навчальних програм. 

 Навички педагогічного дизайну/навчання дорослих або інтерес до онлайн-навчання. 

 Досвід (щонайменше 3-5 років) проведення різноманітних тренінгів/семінарів (оффлайн, 

онлайн, гібрид). Бажано мати досвід у презентації інформації у вигляді онлайн-лекцій. 

 Досвід роботи із ключовими групами населення. 

 Відмінні навички міжособистісного спілкування, включаючи досвід проведення 

тренінгів/семінарів та презентацій. 

 Можливість приїхати до Брюсселя для відеозйомки модулів курсу. 

 Відповідний регіональний та міжнародний досвід буде перевагою. 

 Відмінне володіння письмовою та усною російською мовою. Знання англійської мови буде 

перевагою. 

 Здатність працювати з онлайн-освітніми інструментами та технологіями буде перевагою. 

 Тренери повинні бути доступні на запит команди до квітня 2023 року (кінець першого 

етапу МВОК STEP-UP 2022/2023), для підтримки комунікації та надання відповідей на 

запитання учасників курсу про зміст, пов'язаний з курсом МВОК STEP-UP. 

 

Процес вибору 

Передбачено конкурсний відбір за підсумками засідання Конкурсної комісії Альянсу. 

Як подати заявку 

Зацікавленим кандидатам необхідно направити короткий опис свого відповідного досвіду, 

резюме та сертифікати про пройдені курси як тренер/коуча/фасилітатор/модератор (за 

наявності) на e-mail dkovalenko@aph.org.ua до 03.09.2022 (23:59 за Київським часом). У своєму 

листі вкажіть, будь ласка, тему/и, ви готові покривати.   
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Додаток: 1 

Огляд курсу MВOК 

Загальні теми Підтеми 

1. Введення в науку про ВІЛ i. Біомедицина 

2. Клінічний дизайн та випробування                               - 

3. Зменшення шкоди I. Замісна терапія та зменшення шкоди 

4. Гайдлайни з тестування та їх 

імплементація 

i. ВІЛ тестування 

ii. Шляхи профілактичної допомоги під час 

тестування 

iii. ПрЕП у громадській охороні здоров’я для різних 

груп 

iv. Діджитал тестування 

5. Коінфекції ВІЛ I/II - 

6. Лікування ВІЛ I/II - 

7. Старіння з ВІЛ із погляду 

життевого циклу 

ii. Геріатричний  підхід 

iii. Жінки, які старіють з ВІЛ 

8. Стігма та дискримінація  i. Загальне введення у тему 

ii. Типи та форми стигми  

iii. Стигма серед різних ключових груп населення та 

груп/культур як ЛГБТК, мігранти, мусульмани та 

інші.  

9. Надання медичних послуг для 

вразливих груп  

- 

10. Моделі надання медичної 

допомоги та моделі надання 

послуг 

- 

11. Готовність до ВІЛ та заходи у 

відповідь в умовах надзвичайної 

ситуації, включаючи подорожі 

i. Війна та ВІЛ 

ii. Ризик-комуникация  

iii. Міграція (АРВТ та інші життєво необхідні ліки для 

мігрантів/біженців) 

12. ВІЛ та психічне здоров'я   i. Введення у теми “Психічне здоров'я жінки”, “ВІЛ 

та психічне здоров'я підлітків”, “ВІЛ та психічне 

здоров'я” 

Задоволення та укріплення здоров’я (сексуальна 

позитивність)                                                                                                

ii. Зміцнення сексуального здоров'я людей, які 

живуть із ВІЛ 

13. Ціноутворення та доступність   - 

14. Відносини між спільнотою та 

фармацевтичними компаніями  

- 

15. Електронна охорона здоров’я - 

 

 


