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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс з відбору 
психологів  (зовнішні консультанти) 

 
21.02.2023 р 

 
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 епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інші 

соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання фінансової і технічної підтримки відповідних 

програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш уразливих груп населення, що є найвищим показником 

у Європі. Більше про діяльність Альянсу можна дізнатися на веб-сайті: www.aph.org.ua  

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з 24 лютого 2022 року Альянс почав 

впроваджувати низку проектів гуманітарної допомоги та кризового реагування на виклики, пов’язані з 

війною та повоєнним відновленням.  

В результаті атак та воєнних дій значної шкоди зазнала інфраструктура охорони здоров’я. Через 

військове вторгнення також є труднощі з ланцюгами постачання ліків до деяких українських міст. Зокрема, 

на деокупованих територіях є значні руйнування медичної інфраструктури, які не підлягають швидкому 

відновленню, зважаючи на масштаби руйнувань. Загалом багато хворих під час окупації не мали доступу 

до кваліфікованої медичної допомоги, що негативно вплинуло на загострення хронічних захворювань та 

потенційно спровокувало розвиток нових. Все більше людей повертаються до своїх населених пунктів, 

інфраструктура яких ще недостатньо готова до такої кількості пацієнтів. Міністерство охорони здоров’я 

спільно з обласними адміністраціями працює над відновленням роботи медичних закладів у звільнених 

регіонах, але, враховуючи масштаби руйнувань, система охорони здоров’я цих регіонів потребує 

додаткових заходів підтримки. 

Відповідаючи на виклики війни, між Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та 

Альянсом був укладений договір про гранти для проекту GIZ: підтримка сфери громадського здоров'я 

(договір № 81288950) на період з 20.10.2022 до 31.08.2023. 

В рамках даного проекту Альянс впроваджує проєкт «Мобільні медичні бригади», метою якого є 

надання медичної та гуманітарної допомоги цивільному населенню на деокупованих територіях та в 

регіонах зі зруйнованою медичною інфраструктурою. В рамках проєкту передбачені виїзди мобільних 

медичних бригад на щотижневій основі у Східні та Південні регіони України для забезпечення доступу 

цивільного населення до базових медичних послуг та видачі гуманітарної допомоги. 

Для цього Альянс планує відібрати психологів, які будуть надавати послуги психологічної підтримки 

та консультування на базі мобільних клінік.  

Географія надання послуг: деокуповані населені пункти Харківської, Херсонської, Запорізької 

областей. Період надання послуг – до 31 серпня 2023 року (з можливістю продовження діяльності). 

 

Основні завдання консультанта:  

1. Проведення консультацій на базі мобільних клінік. 
2. Перенаправлення до вузькопрофільних спеціалістів за потреби. 
3. Ведення первинної облікової документації. 
4. Особиста участь у професійно-навчальному процесі (тренінги) та обміні досвідом (робочі, експертні 

зустрічі). 
5. Участь у робочих зустрічах персоналу проекту, збір та аналіз інформації, необхідної для успішної 

реалізації проекту. 
6. Оперативне вирішення планових та форс-мажорних питань з фахівцями Альянсу. 
7. Ведення та надання планових та за запитом програмних звітів. 

 
 

http://www.aph.org.ua/


Вимоги до консультанта 
 

 Вища медична освіта 

 Досвід роботи за фахом більше 5 років  

 Проживання в області, де будуть надаватися послуги (Харківська, Херсонська, Запорізька 

області) 
 
 

Після розгляду резюме з найбільш успішними кандидатами буде проведено онлайн-співбесіду.  

 

Досвід роботи у соціальній,  гуманітарній чи медичній сфері, у сфері координації або надання 

послуг, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією, а також  наявність ФОП є перевагами.  

 

Як узяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме з зазначенням вашої освіти, 

релевантного до поставлених завдань досвіду та вартість послуг за 1 день роботи на адресу 

korobchuk@aph.org.ua. В темі листа зазначте: «Психолог: __________ область».  

 

Останній термін подачі заявок: 31 березня 2023 року.  

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» сповідує політику рівних 

можливостей та вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства. 

 

За результатами конкурсу Альянс громадського здоров'я вибере спеціалістів для подальшої роботи 

протягом вказаного періоду з можливістю пролонгації. Умови оплати обговорюватимуться перед стартом 

надання послуг.  

 

 


