Паспорт проекту
Назва проекту

“Реформа ВІЛ-послуг у дії” (компонент “Розробка
навчальної програми за напрямком фінансування
охорони здоров'я”)

Донор проекту

Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID)

Виконавець
проекту

ТОВ “Делойт Консалтінг Оверсіз Проджектс”

Основні партнери
та бенефіціари
проекту

Національна академія державного управління при Президентові
України та її регіональні інститути (Дніпро, Одеса, Харків);
Гарвардська школа громадського здоров’я ім. Т.Х. Чена;
Києво-Могилянська Бізнес Школа (KMBS);
Школа Охорони здоров'я, НУ «Києво-Могилянська Академія»;
Київська школа економіки (KSE)
Грудень 2015 року – вересень 2017 року

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

Посилення системи охорони здоров’я України для забезпечення
ефективного та сталого надання послуг з профілактики, лікування та
догляду у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам
населення

Основні напрями
(компоненти)
проекту

Завдання проекту
Напрямок 1. Політика.
Сприяння посиленню ролі держави та розвитку національного
потенціалу у формуванні та реалізації науково-обґрунтованих і
гендерно-чутливих
програм
у
сфері
протидії
ВІЛінфекції/СНІДу.
Напрямок 2. Фінанси.
Поліпшення та оптимізація розподілу ресурсів і фінансування
національних та окремих обласних програм з протидії ВІЛінфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення.
Напрямок 3. Кадри.
Оптимізація і зміцнення кадрових ресурсів охорони здоров'я для
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надання і розширення спектру гендерно-чутливих послуг з
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам
населення.
Діяльність проекту:
 Надання технічної підтримки Уряду України, зокрема,
Міністерству охорони здоров’я, з метою оптимізації
нормативно-правової бази для безперебійного фінансування
та надання ВІЛ-послуг з акцентом на профілактику;
 Надання технічної допомоги місцевим органам влади з
підготовки нових обласних цільових програм з профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих та хворих на СНІД, а також щорічних обласних
бюджетів;
 Удосконалення та підтримка моделей надання послуг та
механізмів фінансування для найбільш уразливих груп
населення;
 Сприяння стандартизації послуг з профілактики ВІЛінфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення та
розробці механізму забезпечення контролю якості;
 Надання технічної підтримки з розробки та реалізації стратегії
забезпечення належного кадрового потенціалу у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 Посилення організаційної та управлінської спроможності
партнерів на обласному та національному рівнях, зокрема, для
підтримки розпочатих ініціатив після завершення Проекту.
Цільова аудиторія До 10 регіонів братимуть участь у реалізації Проекту. Географія
пілотних
проектів:
м.
Київ,
Полтавська,
Черкаська,
проекту
Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області
Керівники/
координатори
проекту

Від Національної академії
Президентові України:

державного

управління

при

Марина БІЛИНСЬКА – віце-президент Національної академії.
Наталія ВАСЮК – доцент кафедри управління
суспільного здоров’я Національної академії.

охороною

Від Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»:
Ната АВАЛІАНІ – керівник Проекту.
Марія МАКОВЕЦЬКА – старший радник Проекту з питань адвокації
та розбудови партнерства.
Очікувані
результати
проекту

Розробка навчальної сертифікатної програми, що відповідає
сучасним підходам у сфері громадського здоров'я для підготовки
спеціалістів й швидкого забезпечення ключових кадрів для
реформування системи ОЗ.
Ввести розроблену навчальну програму до плану навчання освітніх
закладів, які приймуть участь у її розробці, включаючи Національну
академії та її регіональні інститути державного управління
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Додаткова
інформація

1 липня 2016 року в Національній академії було проведено круглий
стіл “Питання економіки та фінансування охорони здоров’я”
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