
 

ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ 
 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ ДЛЯ ВІДБОРУ КОНСУЛЬТАНТІВ– 
ПРЕДСТАВНИКІВ КЛЮЧОВИХ СПІЛЬНОТ, ДЛЯ УЧАСТІ В 

АНАЛІЗІ РЕГІОНАЛЬНИХ БАР’ЄРІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВІЛ  
ДЛЯ КЛЮЧОВИХ ГРУП 

 
Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-
Україна) оголошує конкурс на відбір консультантів - представників ключових та пріоритетних 
груп (люди, які вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ), чоловіки, які мають секс з чоловіками 
(ЧСЧ), працівники комерційного сексу (СП), особи, які звільнились з ув’язнення) для участі у 
проведенні аналізу регіональних бар’єрів у сфері надання послуг з ВІЛ для ключових груп 
населення у 12 регіонах України (далі – Аналіз): м. Київ, Київській, Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, 
Черкаській та Чернігівській областях.  
 
Конкурс проводиться в рамках проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ», що реалізується 
Pact Inc. у консорціумі з FHI 360 та AFEW-Україна за фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID)) у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання 
допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR). 
 
 
1. Інформація про організацію, що здійснює конкурсний відбір 
 
МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна) – неурядова 
гуманітарна організація, яка працює у сфері громадського здоров’я з січня 2001 р. Наша місія 
полягає у зменшенні впливу ВІЛ/СНІД6у та інших соціально небезпечних захворювань через 
використання інноваційних та проактивних підходів, активний міжнародний та регіональний 
обмін досвідом, підвищення потенціалу місцевих урядових та неурядових організацій. 
 
 
2.Інформація про проведення Аналізу 
 
Проведення аналізу регіональних бар’єрів в сфері профілактики ВІЛ серед ключових груп 
планується здійснити у 12 вищезазначених регіонах України: м. Київ, Київська, 
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.  
 



Аналіз спрямовано на вивчення бар’єрів щодо  доступу ключових та пріоритетних груп (ЛВНІ, 
ЧСЧ, СП, колишні ув’язнені) до послуг тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням, програм 
доконтактної профілактики (PREP), програм замісної підтримувальної терапії. 
 
Дизайн Аналізу передбачає: вторинний аналіз даних; індивідуальні інтерв’ю з представниками 
державних та недержавних організацій (не менше 2-х в регіоні); фокус-групи з представниками 
ключових груп та надавачами послуг (не менше 2-х в регіоні). За результатами аналізу 
отриманих даних будуть створені дорожні карти подолання бар’єрів для кожного регіону. 
 
 
3.Ключові завдання та терміни виконання робіт*: 
 

№ Завдання Результат Термін 
виконання 
робіт 

1. Участь у розробці протоколу та 
інструментарію для проведення 
Аналізу - надання коментарів до 
проектів документів   

Оформлені 
коментарі та 
пропозиції 

грудень  2021 

2. Участь у навчанні для консультантів під 
час тренінгу-брифінгу в рамках проекту 

Зворотній зв'язок 
за результатами 
тренінгу 

січень 2022 

3. Підбір та залучення представників 
ключових та пріоритетних груп у 
відповідному регіоні України до участі у 
проведенні індивідуальних інтерв’ю та 
фокус-груп, підготовка звітів.  
Участь у проведенні індивідуальних 
інтерв’ю та фокус-груп із 
представниками спільнот, а також 
представниками державних та 
недержавних організацій, які працюють 
у сфері ВІЛ (за потребою). 
 

Звіти відповідно до 
розроблених та 
затверджених 
форм 

січень – 
травень 2022 

4. Участь у підготовці  звіту за 
результатами проведеного «Аналізу 
регіональних бар’єрів» 

Коментарі до 
проекту  звіту  за 
результатами 
«Аналізу 
регіональних 
бар’єрів» 

травень 2022 

* Остаточний перелік завдань може бути змінено та доповнено організаторами 
проведення Аналізу відповідно до мети та завдань проєкту. 
 
Термін виконання робіт/надання послуг: грудень 2021 – травень 2022. 
Обсяг робіт – від  10 робочих днів. 
 



Місце надання послуг: за місцем проживання консультанта в одному з 12 регіонів проєкту (м. 
Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська обл.), можливі відрядження. 
 
 
4. Вимоги до кандидатів 
 
Для участі в конкурсі кожен потенційний консультант має: 
 

 представляти інтереси та розуміти потреби принаймні однієї із ключових та пріоритетних 
груп (ЛВНІ, ЧСЧ, СП, колишні ув’язнені); 

 

 проживати та/або глибоко розуміти специфіку одного з 12 регіонів проєкту та мати 
довірливі стосунки та контакти із представниками принаймні однієї із ключових та 
пріоритетних груп у відповідному регіоні; 

 

 розуміти особливості доступу ключових та пріоритетних груп (ЛВНІ, ЧСЧ, СП, колишні 
ув’язнені) до послуг тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням, програм доконтактної 
профілактики (PREP), та/або програм замісної підтримувальної терапії у відповідному 
регіоні. 

 
Додатковими перевагами консультантів стане: 
 

 досвід участі у проєктах зменшення шкоди та/або інших проєктах у сфері ВІЛ; 
 

 досвід участі у дослідженнях, в тому числі силами спільнот; 
 

 досвід участі в регіональних Координаційних радах з питань профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу; 

 

 досвід роботи та/або волонтерства у громадських організаціях, які надають послуги ВІЛ 
ключовим та пріоритетним групам (ЛВНІ, ЧСЧ, СП, колишні ув’язнені). 

 
Усі перелічені критерії, які засвідчують відповідність кандидата зазначеним вимогам, мають 
бути описані в Мотиваційному листі, який потрібно надіслати в пакеті необхідних документів до 
зазначеного кінцевого терміну подачі. 
 
5. Необхідні документи: 
 

 Мотиваційний лист 
 

 Резюме 
 

 Контакти 2-х осіб, які знайомі з Вашою роботою як представника ключових та або 
пріоритетних груп (щонайменше однією) та можуть надати рекомендацію 

 



Будь ласка, надсилайте необхідні документи до  8 грудня 2021 року включно на адресу 
natalya.dvinskykh@afew.org.ua. У назві повідомлення зазначте: «Консультант від спільноти 
______(зазначити) ______ (ПІБ)». Документи для участі у конкурсі, що надійдуть після вказаного 
в оголошенні терміну, не розглядатимуться. 
 
 
 

 
Проєкт «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» 

 
Мета проєкту: Зміцнити зусилля України для досягнення контролю над епідемією ВІЛ до 
2030 року шляхом покращення програм профілактики, тестування та зв’язку з лікуванням 
представників ключових та пріоритетних груп. 
 

 
Завдання проєкту: 

 
1). Зміцнення комплексу наявних заходів протидії ВІЛ за допомоги моделей надання 
диференційованих послуг для профілактики, тестування та взяття під медичний нагляд 
людей, які живуть з ВІЛ, на основі гнучкого підходу для задоволення потреб клієнтів. 
 
2). Зміцнення потенціалу неурядових організацій та громадських об’єднань для 
впровадження та забезпечення сталого надання диференційованих послуг у сфері протидії 
ВІЛ шляхом залучення громадянського суспільства та розширення прав і можливостей 
спільнот. 
 
3). Створення сприятливої нормативної бази для розширення доступу до послуг у сфері 
протидії ВІЛ, які засновані на дотриманні прав людини та спрямовані на клієнта, для 
ключових та пріоритетних груп населення. 
 

mailto:natalya.dvinskykh@afew.org.ua

