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ГЛОСАРІЙ СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ, 
ВИКОРИСТАНИХ У РІЧНОМУ ЗВІТІ

Антиретровірусна (АРВ) терапія – Комбінація препаратів, 
що дає можливість пригнічувати ВІЛ таким чином, що інфекція 
невизначено довго не розвинеться у СНІД.

Вертикальна трансмісія ВІЛ – Передача ВІЛ-інфекції від 
матері до дитини.

ВІЛ – Вірус набутого імунодефіциту людини. Може стати 
причиною розвитку ВІЛ-інфекції та захворювання СНІД.

Вірусне навантаження  – Характеристика кількості ВІЛ 
у крові. Чим більше ВІЛ у крові, тим швидше і з більшою 
імовірністю відбувається зменшення кількості СД4 і тим 
більшим є ризик розвинення симптомів СНІД чи появи у 
найближчі декілька років інших захворювань. 

ВМ ЛЖВ (Мережа) – Всеукраїнська мережа ЛЖВ.

ГФ – Глобальний фонд боротьби зі СНІД, туберкульозом 
та малярією.

Клітини СД4 (або тимус-залежні чи Т-лімфоцити) – Білі 
кров’яні тільця, які відповідають за реакцію імунної системи 
на деякі мікроорганізми, зокрема бактеріальні, грибкові та 
вірусні інфекції. Кількість СД4 - це кількість тимус-залежних 
лімфоцитів у кубічному міліметрі крові. Найважливішою 
інформацією, що може надати кількість СД4, є загальний стан 
імунної системи – його погіршення чи покращання. 

ЛЖВ – Люди, що живуть з ВІЛ/СНІД.

МБФ – Міжнародний благодійний фонд.

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України.

МПВ – Місця позбавлення волі.

НКРУ  – Національна Координаційна Рада з питань 
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

СНІД – Синдром набутого імунодефіциту. Завершальна 
стадія ВІЛ-інфекції.

Фандрейзинг  – Діяльність по залученню фінансових, 
матеріальних та людських ресурсів для роботи неприбуткових 
організацій та реалізації їх проектів.

ЦО – Центральний офіс Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

ЦСССДМ – Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

ЧСЧ – Чоловіки, що мають секс з чоловіками.

GLOSSARy OF AbbREVIATIONS AND 
TERMS USED IN THE ANNUAL REPORT.

AIDS – Acquired immunodeficiency syndrome is the most 
severe form of HIV infection.

ARV – Antiretroviral therapy – Antiretroviral drugs inhibit 
the replication of HIV. When antiretroviral drugs are given in 
combination, HIV replication and immune deterioration can be 
delayed, and survival and quality of life improved.

AUkN of PLWH  – The All-Ukrainian Network of People Living 
with HIV/AIDS.

CD4 cell – (Known as T-cells, T helper cells, or CD4 
lymphocytes) – a type of white blood cell, one of the components 
of the immune system that helps the body fight infection. HIV 
infects these cells they become the site of HIV replication and are 
killed as a result of this process and others.

CO – Central Office.

CSSFCy – Centre of social services for family, children and 
youth, a government structure that provides services for young 
population of Ukraine including services for disabled children, 
social patronage of difficult families, legal consultations, services 
for HIV-affected people.

Fundraising – Activity to draw financial and human resources 
in the work of nongovernmental organizations to a project’ 
realization.

GFATM – The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria.

HIV – Human immunodeficiency virus – a retrovirus causing 
AIDS.

ICF – International chariatable foundation.

MoH – Ministry of Health of Ukraine.

MSM – Man, who have sex with man.

NCC – National Coordination Council on issues of preventing 
spread of HIV-infection/AIDS, government body formed by 
the Cabinet of Ministers in order to coordinate activities of 
corresponding ministries and other government authorities, public 
organizations including organizations of people living with HIV/
AIDS for effective implementation of a joint policy, consolidated 
using of funds and improvement the monitoring system in sphere 
of preventing the spread of HIV-infection/AIDS

PLWH – People Living With HIV/AIDS

Vertical transmission – The transmission of HIV from mother 
to the child

Viral load – Measures the amount of new HIV produced and 
released into a person’s bloodstream. More HIV in the blood the 
person have, more quickly the number of CD4 will decrease and 
greater is the risk of appearance of AIDS symptoms or other 
diseases

 



                                                                    

                                       Ш а н о в н і  д руз і !
         Із задоволенням представляємо Вашій увазі 
Річний звіт
Всеукраїнської Мережі людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД, за 2006 рік.
Для Мережі 2006 рік був визначальним, бо її здобутки 
були високо оцінені на загальноукраїнському та 
міжнародному рівні. 

За підсумками минулого року люди, які живуть з ВІЛ, спромоглись довести, що саме 
їхня позиція є вирішальною у формуванні політики, лікування та надання послуг у 
царині ВІЛ/СНІД.  У 2006 році Всеукраїнська Мережа ЛЖВ була обрана Національною 
Координаційною Радою з ВІЛ/СНІД одним з головних реципієнтів 6-го раунду 
 Глобального Фонду по боротьбі зі СНІД, туберкульозом та малярією. Це визнання 
підкреслює якісне зростання Мережі та її спроможність втілювати проекти 
загальнонаціонального та міжнародного ґатунку. Одним із найбільш досягнень 
Мережі спільно з Міністерством охорони Здоров’я України є трикратне збільшення 
фінансування потреб МОЗ на боротьбу з ВІЛ/СНІД на 2007 рік. У червні 2006 року 
в складі урядової делегації Мережа брала участь і представляла інтереси ВІЛ-
позитивних людей України на XXVI спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН 
«Здійснення Декларації про прихильність справі боротьби з ВІЛ/СНІД».  Минулого 
року ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за досягнення і успіхи в сфері подолання 
стигми і дискримінації стосовно ВІЛ-позитивних людей отримала міжнародну 
премію «Червона стрічка». Вона була вручена на XVI Міжнародній конференції 
з ВІЛ/СНІД у м. Торонто (Канада). Грошовий еквівалент нагороди (20 000 доларів 
США) Мережа планує витратити на створення Центру репродуктивного здоров’я 
для ВІЛ-позитивних людей. 
Усі відзнаки Мережі у 2006 році, безумовно, покладають на нас набагато складніші 
завдання на наступні роки. Першим і найголовнішім викликом є перетворення 
Мережі на одного з головних розпорядників коштів 6-го раунду ГФ. Мережа має 
перейти на якісно новий рівень діяльності, бо вперше організація, яка заснована 
ВІЛ-позитивними людьми змогла досягти такого рівня. Ми щиро вдячні усім 
волонтерам, партнерам, членам Мережі та її співробітникам, які підтримували 
нас увесь час у досягненні поставлених цілей і розраховуємо на Вашу подальшу 
підтримку. Ми сподіваємося, що наша праця заради майбутнього ВІЛ-позитивних 

людей знайде відгук у Ваших серцях.  

Щиро Ваш,

Володимир Жовтяк
Голова Координаційної Ради
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»



Dear friends,
 We are glad to introduce you to the All-Ukrainian Network PLWH Annual report 
2006. 
year 2006 was a significant one  for the Network, because its achievements were recog-
nized at the  national as well as  the international level. 
Analyzing last year’s results we can confidently state that people living with HIV managed 
to confirm their leading position in the decision-making process on policy, treatment and 
service provision in the area of HIV/AIDS. 
In 2006 the All-Ukrainian Network of PLWH was appointed by the National Coordination 
Council on HIV/AIDS of Ukraine as one of the co-recipients of the Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria Round 6th. This acknowledgement emphasizes the quali-
tative growth of the Network and its ability to implement national projects. 
One of the greatest achievements of the Network and the Ministry of Health of Ukraine 
was the threefold increase of the National budget for HIV/AIDS in 2007. 
In 2006 the Network took part in the XXVI UN Special General Assembly meeting on the 
implementation of the Declaration of Commitment on HIV/AIDS 2001, as a member of the 
Ukrainian official delegation where it advocated for the rights of HIV-positive people of 
Ukraine, East Europe & Central Asia.  
Also in 2006, the All-Ukrainian Network of PLWH received the international Red Ribbon 
award for its achievements in combating stigma and discrimination against people living 
with HIV/AIDS. This award was presented to the organization at the XVI International HIV/
AIDS conference in Toronto (Canada). The Network is planning to spend this award  20000 
USD) for the creation of a reproductive centre for HIV-positive people. 
This recognition has, undoubtedly, given rise to more complex tasks for us for the coming 
years. The first and most important challenge is transforming the Network into one of the 
co-recipients of the GFATM Round 6th.  The Network should achieve a new level of qual-
ity in its activity to demonstrate that an organization founded by HIV-positive people can 
manage this enormous responsibility. 
We would like to extend our gratitude to all the volunteers,  our partners, Network mem-
bers and staff, who have supported us on our way to achieving our goals and we rely on 
your future support. We hope that our activity for the sake of the future of HIV-positive 
people will find a response in your hearts. 

yours sincerely,    

Volodymyr Zhovtyak
Head of Coordination Council 
of the All-Ukrainian Network of PLWH



1. ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Спираючись на гуманістичні ідеали, покращувати якість життя людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, шляхом об’єднання 
усіх зацікавлених сторін для надання психологічної, соціальної, консультативної, юридичної допомоги, адвокатування 
доступності лікарських засобів та діагностики для людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, в Україні.

ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Життя та здоров’я ЛЖВ

2. Здоровий спосіб життя

3. Гармонійний розвиток особистості

4. Повноцінне життя

5. Права людини

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2006 РІК

1. Покращення доступу до немедичного догляду, лікування та підтримки.

2. Лобіювання й адвокатування прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

3. Формування толерантного ставлення суспільства до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

4. Збільшення організаційної спроможності Мережі.

Всеукраїнська Мережа ЛЖВ висловлює щиру подяку всім членам і співробітникам організації, друзям і діловим 
партнерам, представникам міжнародних, державних і недержавних структур за співпрацю, розуміння та персональний 

внесок у справу протидії епідемії ВІЛ/СНІД і допомоги людям, які живуть з ВІЛ.



1. THE ALL-UKRAINIAN NETWORK OF PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS

MISSION OF THE ORGANIZATION

based on humanistic ideas to enhance the quality of life of people living with HIV/AIDS by means of joint efforts of all 
concerned in order to offer psychological, social, counseling and legal support and to advocate accessibility of treatment and 
diagnostics for people living with HIV/AIDS in Ukraine.

ORGANIZATION’S VALUES
1. Life and health of PLWH

2. Healthy life style

3. Harmonious development of a person

4. Full value of life

5. Human rights

STRATEGIC DIRECTIONS FOR 2006

1. To promote access to non-medical care, treatment and support.

2. To lobby and advocate rights of people living with HIV/AIDS.

3. To promote a tolerant attitude towards people living with HIV/AIDS.

4. To enhance the All-Ukrainian Network’s organizational capacity.

The All-Ukrainian Network of PLWH expresses sincere thanks to all members and staff of the organization, it’s friends 
and business partners, representatives of international, governmental and non-governmental structures for cooperation, 
understanding and personal contribution to the common cause of fighting against HIV/AIDS epidemic as well as your help to 

people, living with HIV.



2. ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ У 2006 РОЦІ

2.1. Міжнародні партнери Всеукраїнської Мережі ЛЖВ 
•   СНІД-Фонд Елтона Джона (EJAF). Основні напрями співпраці: фінансова підтримка, технічна 

підтримка,  адвокатування Мережі на міжнародному рівні.

•   Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні (Україна/Великобританія). Основні 
напрями співпраці: технічна допомога, фінансова підтримка, міжнародний обмін.

•    Глобальний Фонд боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією. Основні напрями  
співпраці: фінансова допомога, адвокатування на міжнародному рівні.

•     Агенція США з Міжнародного розвитку (USAID). Основні напрями співпраці:  фінансова 
підтримка, технічна допомога.

•  Novib Oxfam. Основні напрями співпраці: фінансова підтримка, розвиток регіонів, технічна 
допомога.

•   Європейська Комісія (EU/TACIS). Основні напрями співпраці: фінансова підтримка,  розвиток 
регіонів, сприяння підсиленню лобіювання й адвокатування інтересів ЛЖВ на всіх державних рівнях і 
підвищення толерантного ставлення до позитивних  людей у суспільстві.

•   Лікарі світу - США (DOW). Основні напрями співпраці: фінансова підтримка,  технічна  допомога.

•   Норвезька Церковна Допомога (NCA). Основні напрями співпраці: фінансова  допомога.

•   Holt International. Основні напрями співпраці: технічна допомога, фінансова підтримка.

• International Relief and Development, Inc. (IRD). Основні напрями співпраці:  фінансова 
підтримка, технічна допомога.

•  Представництво ООН в Україні:

-  UNAIDS – координація та консультування, інформаційна, технічна допомога,  фінансова підтримка 
невеликих проектів, адвокатування на міжнародному рівні;

-  UNICEF – надання грантів, технічна допомога;

-  UNDP – фінансова підтримка, технічна допомога;

-  UNFPA – технічна підтримка.

•  Представництво Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні (WHO). Основні 
напрями співпраці: технічна підтримка, надання інформації.

•  Британська Рада (BC). Основні напрями співпраці: технічна допомога.

• «СНІД Фонд «Схід-Захід» (AFEW). Основні напрями співпраці: організація та проведення 
інформаційних кампаній, технічна допомога, спільні програми по ЧСЧ.

•  Healt�� Polic�� Initiatives (HPI).Healt�� Polic�� Initiatives (HPI). Основні напрями співпраці: технічна допомога,  дослідження, 
надання інформації, фінансова підтримка.

•  Програма оптимальних технологій у сфері охорони здоров’я (PATH). Основні   
напрями  співпраці: технічна допомога, реалізація спільних проектів.співпраці: технічна допомога, реалізація спільних проектів.

•  Світовий Банк. Основні напрями співпраці: технічна допомога, інформаційна підтримка.

• Трансатлантичні Партнери проти СНІДу (TPAA). Основні напрями співпраці: спільні  
адвокаційні заходи.

•  МФ «Відродження».МФ «Відродження».  Основні напрями співпраці:  фінансова підтримка.

•  Міжнародна кампанія зі СНІД (WAC). Основні напрями співпраці: адвокатування на 
міжнародному рівні, технічна допомога.



2. MAIN PARTNERS OF THE ALL-UKRAINIAN NETWORK IN 2006 

     2.1. International Partners of the All-Ukrainian Network of PLWH
 •  T��e Elton Jo��n AIDS Foundation (EJAF). Main ways of cooperation: financial and tech nical 

support, advocating of the Network at the international level.

 •  T��e International HIV/AIDS Alliance in Ukraine (Ukraine/Great Britain).  Main ways of   
 cooperation: technical support, financial support, international exchange.

 •  T��e Global Fund to Fig��t AIDS, Tuberculosis and Malaria. Main ways of cooperation:    
 financial support, international advocacy.

 •  T��e US Agenc�� for International Development (USAID). Main ways of cooperation: finan-
cial support, technical assistance.

 •  T��e Net��erlands Agenc�� on International Development (N(o)VIB, Netherlands). Main    
 ways of cooperation: financial support, regional development, technical support.

 •  T��e European Commission (EU/TACIS). Main ways of cooperation: financial support,   regional 
development, support in lobbying and advocating interests of PLWH on  all levels and enhancement of tolerant 
attitude towards PLWH in the society.

  •   T��e Doctors of t��e World. Main ways of cooperation: financial support, technical as sistance.

 •   T��e Norwegian C��urc�� Aid (NCA). Main ways of cooperation: financial support.

 •   T��e Holt International. Main ways of cooperation: technical assistance, financial sup  port.

 •   T��e International Relief and Development, Inc. (IRD). Main ways of cooperation: financial  
support, technical assistance.

 •  T��e United Nations Office in Ukraine:

-  UNAIDS – coordination and counseling, information and technical assistance, small-scale grant provi-
sion; international advocacy;

-  UNICEF – grant provision, technical support;

-  UNDP – financial support, technical assistance;

-  UNFPA – technical support. 

 •  T��e World Healt�� Organization. Main ways of cooperation: technical assistance, infor mation 
support.

 •  T��e Britis�� Council (Great Britain). Main ways of cooperation: technical support.

 •  T��e AIDS Foundation “East-West” (AFEW). Main ways of cooperation: planning and conduct-
ing information campaigns, technical support, and joint projects for MSM. 

 •  Healt�� Polic�� Initiatives (HPI). Main ways of cooperation: technical support, research, provision of 
information, financial support.

 •   Program of Advanced Tec��nologies in Healt�� (PATH). Main ways of cooperation: techni cal 
assistance, joint implementation of projects.

 •  T��e World Bank. Main ways of cooperation: technical support, information provision.

 •  T��e Transatlantic Partners Against AIDS (TPAA). Main ways of cooperation: joint  advocacy.

 •  International Renaissance Foundation (IRF). Main ways of cooperation: financial  support. 

 •  T��e World AIDS Campaign (WAC). Main ways of cooperation: international advocacy, technical 
assistance.



2.2. Партнери Всеукраїнської Мережі ЛЖВ на 
національному рівні

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ВІДОМСТВА

• Президент України

• Верховна Рада України

• Національна Координаційна Рада з питань запобігання поширенню ВІЛ 

    інфекції/   СНІДу

• Міністерство охорони здоров’я України

• Міністерство освіти і науки України

• Міністерство праці та соціальної політики України

• Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

• Державний Центр соціальних служб для молоді

• Державний департамент України з питань виконання покарань

• Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.Громашевського НАН 

    України

• Український Центр боротьби і профілактики ВІЛ/СНІД

Неурядові організації

• Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД»

• Коаліція ВІЛ-сервісних організацій

• Фонд профілактики хімічної залежності й СНІД (SAAPF)

• Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди

• Товариство Червоного Хреста в Україні

• Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Школа соціальної       
         роботи.

• Міжнародний Інститут Менеджменту

• Українська православна церква

Пресс конференція 8 листопада 2006 
року. Початок проекту: Підтримка 
профілактики ВІЛ СНІДу лікування 
та догляд для найуразливіших груп 
населення України.



2.2. National level partners of the All-Ukrainian Network of PLWH:

 GOVERNMENTAL bODIES 

     •  President of Ukraine

      •  Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine

      •  National Coordination Council on issues of the prevention of HIV-infection/AIDS  
                spreading 

      •  Ministry of Health of Ukraine

      •  Ministry of Education and Science of Ukraine

      •  Ministry of Labour and Social Policy of Ukraine

      •  Ministry of Family, youth and Sports of Ukraine

      •  State Centre of Social Services for Family, Children and youth 

      •  State Department of Prosecutions of Ukraine

      •  Epidemiology and Infectious Diseases Institute of National Science Academy of  
                 Ukraine

      •  Ukrainian HIV/AIDS Centre

Non-governmental organizations

          •  Anti-AIDS Foundation of Olena Franchuk 

           •  Coalition of HIV-service Organizations

           •  Substance Abuse and AIDS prevention Foundation (SAAPF)

           •  Ukrainian Harm Reduction Association

           •  Red Cross Society in Ukraine

           •  Kyiv-Mohyla Academy National University, Social Work School

           •  International Management Institute

           •  Ukrainian Orthodox Church



3. ДОСЯГНЕННЯ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ НАПРЯМАМИ ЗА 2006 РІК
3. 1. Покращення достуПу до немедичного догляду, лікування та Підтримки

•  Комплексні центри здійснюють всебічний догляд і підтримку      відповідно до  
потреб   дорослих ЛЖВ та дітей (громадські центри, центри денного перебування ВІЛ-
позитивних дітей та ін.) працюють у 7 містах: Києві, Одесі, Донецьку, Кривому Розі, 
Сімферополі, Херсоні та Чернігові.

•    Громадські центри організовують дозвілля та надають психологічну підтримку 
для ЛЖВ у 13 містах: Миколаїв, Чернігів, Полтава, Черкаси, Кіровоград, Одеса, Київ, 
Донецьк, Кривий Ріг, Сімферополь, Херсон, Харків, Чернівці, Запоріжжя.

•  Дитячі центри надають підтримку ВІЛ-позитивним дітям та їхньому оточенню в 
10 містах: Одесі, Донецьку, Кривому Розі, Сімферополі, Херсоні, Чернігові, Полтаві, 
Миколаєві, Харкові, Черкасах та Києві.

• Немедичний догляд та підтримка ЛЖВ здійснюються у 8 регіонах: Одеській, 
Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській областях, АР 
Крим та м. Київ.

•    Догляд та підтримки ЛЖВ у в’язницях надаються у 8 містах Одеса, Донецьк, 
Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Буча, Чернігів, Полтава.

• Медико-соціальний супровід дітей та дорослих здійснюється в 20 регіонах: 
Донецька, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 
Луганська, Харківська, Полтавська, Сумська, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, 
Київська (Біла Церква), Хмельницька, Івано-Франківська, Вінницька області, АР Крим, та 
м. Київ та Севастополь.

• Медико-соціальний супровід профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ, догляд 
за вагітними, породіллями та дітьми віком до 18 місяців здійснюється в 6 регіонах: 
Донецькій, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській областях та АР Крим.

•  Продовжено діяльність соціального підприємництва ЛЖВ та для ЛЖВ у м. Київ.

•  Започатковано новий напрям діяльності – робота з дискордантними парами.

• Продовжено діяльність груп самодопомоги для ВІЛ-позитивних чоловіків, які 
мають секс з чоловіками, в шести регіонах (Миколаїв, Кривий Ріг, Одеса, Київ, Вінниця та 
Чернівці). 

•  Підтримано діяльність чотирьох терапевтичних літніх таборів у Полтаві, Донецьку, 
Чернівцях, Чернігові.

•  92 ВІЛ-позитивних дітей були оздоровлені влітку.

•  155 ЛЖВ отримали сприяння в здачі аналізу на визначення кількості СД-4. 

• 72 ЛЖВ отримали сприяння в здачі аналізів на визначення рівня вірусного 
навантаження.

•  745 ВІЛ-позитивних дітей отримали подарунки та привітання на новорічні свята.

 

Дитячий центр місто Київ

Групи самодопомоги працюють у 44 
містах: Полтава, Київ, Одеса, Любашівка, 
Луганськ, Львів, Хмельницький, 
Чернігів, Тернопіль, Суми, Чернівці, 
Херсон, Каховка, Павлоград, Тернівка, 
Дніпропетровськ, Сімферополь, 
Севастополь, Керч, Феодосія, Івано-
Франківськ, Черкаси, Канів, Вінниця, 
Ужгород, Кіровоград, Кривий Ріг, 
Запоріжжя, Нікополь, Харків, Житомир, 
Бердичів, Мелітополь, Маріуполь, 
Слов’янськ, Костянтинівка, Волноваха, 
Горлівка, Донецьк, Краматорськ, Рівне, 
Орджонікідзе, Біла Церква, Кременчук.

Група самодопомоги  місто Харків

Дитячий центр місто Кривий Ріг



3. ACHIEVEMENTS IN STRATEGIC DIRECTIONS 2006
3. 1. ImprovIng access to non-medIcal care, treatment and support

        •  Comprehensive support centres work in Kyiv, Odesa Donetsk, Kryvyi Rih, 
Simferopol, Kherson and Chernihiv. They provide comprehensive care and support services 
according to the needs of HIV-positive adults and children.

         •  Community centres organize free time activities and provide psychosocial support 
to PLWH in 13 cities: Mykolayiv, Chernihiv, Poltava, Cherkasy, Kirovohrad, Odesa, Kyiv, 
Donetsk, Kryvyi Rih, Simferopol, Kherson, Kharkiv, Chernivtsi, Zaporizhia. 

          •  Children centres provide support for HIV-positive children and their relatives in 
ten regions: Odesa, Donetsk, Kryvyi Rih, Simferopol, Kherson, Chernihiv, Poltava, Mykolayiv, 
Kharkiv, Cherkasy, Kyiv.

          •  None-medical care and support for PLWH is implemented in eight regions: Odesa, 
Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Mykolayiv,  Chernihiv, Crimea, Kyiv. 

       •  Care and support for PLWH in prisons are available in 8 cities: Odesa, Donetsk, 
Mykolayiv, Kherson, Simferopol, bucha, Chernihiv, Poltava. 

       •  Medical-social patronage (adherence) for children and adults is implemented in 20 
regions: Donetsk, Odesa, Dnipropetrovsk, Mykolayiv, Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Kharkiv, 
Poltava, Sumy, Volyn, Rivne, Kirovohrad, Kyiv (bila Tserkva), Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, 
Vinnytsya regions, cities of Crimea, Kyiv and Sevastopol.

       •  Medical-social patronage of prevention of mother-to-child transmission, care 
for pregnant and recently confined women and children under the age of 18 months is 
implemented in six oblasts: Donetsk, Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Mykolayiv and Crimea.

       •  A Social enterprise of PLWH and for PLWH was created and is working in Kyiv.

       •  A new direction of activities was initiated – support for discordant couples.

       •  Self-help groups for HIV-positive MSM are working now in six regions (Mykolayiv, 
Kryvyi Rih, Odesa, Kyiv, Vinnytsya and Chernivtsi). 

       •  Activities of the four therapeutic summer camps were supported in Poltava, 
Donetsk, Chernivtsi, Chernihiv.

       •  92 HIV-positive children attended health rehabilitation programmes in the 
summer. 

       •  155 PLWH received assistance in getting CD-4 blood test done. 

       •  72 PLWH received assistance in getting viral load blood test done.

       •  745 HIV-positive children received presents and greetings at the New year 
holidays.

   Self-help groups work in 44 cities: 
Poltava, Kyiv, Odesa, Lyubashivka, Luhansk, 
Lviv, Khmelnytskyi, Chernihiv, Ternopil, 
Sumy, Chernivtsi, Kherson, Kakhovka, 
Pavlohrad, Ternivka, Dnipropetrovsk, 
Simferopol, Sevastopol, Kerch, Feodosiya, 
Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Kaniv, Vinnytsya, 
Uzhhorog, Kirovohrad, Kryvyi Rih, 
Zaporizhia, Nikopol, Kharkiv, Zhytomyr, 
berdychiv, Melitopol, Mariupol, Sloviansk, 
Kostyantynivka, Volnovakha, Horlivka, 
Donetsk, Kramatorsk, Rivne, Ordzhonikidze, 

bila Tserkva, Kremenchuk.

Counseling of clients on HAART adherence 
issues  (Chas Zhyttya, Mykolayiv)

Group work in prison No 72 (Mykolayiv)



3.2. лобіювання й адвокатування Прав людей, які живуть з віл/снід

 Представники Мережі взяли участь у нараді за підсумками двадцять шостої 
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН – здійснення Декларації про прихильність 
справі боротьби з ВІЛ/СНІДом, яка відбулась 31 травня – 2 червня 2006 року в Центральних 
закладах ООН в м. Нью Йорк (США). На нараді Генеральний Секретар ООН Кофі Аннан 
презентував Генеральній Асамблеї доповідь щодо прогресу, якій було досягнуто на 
кінець 2005 року, з урахуванням того, що саме в 2005 році було передбачено досягнення 
цільових показників, що були встановлені в Декларації. В цієї нараді взяли участь всі 
сектори міжнародного співтовариства, уряди, громадянське суспільство та приватний 
сектор. НУО були представлені 800 учасиками. Було передбачено проведення слухання 
для громадянського суспільства, у ході якої представники громадянського суспільства 
мали нагоду обмінятись думками з країнами-членами ООН. 
 Під час XVI Міжнародної конференції з ВІЛ/СНІД, яка відбувалася 13-18 
серпня 2006 року у Торонто (Канада) представники ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» 
домовилися з представниками фармацевтичної компанії «AbbOT» про закупівлю 
препарату «Калетра» за найнижчою ціною. 
 ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» відіграла провідну роль у процесі реорганізації 
Національної Координаційної Ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу. 
Протягом звітного періоду діяльність з адвокатування і лобіювання інтересів ЛЖВ, 
а також моніторингу порушень прав ЛЖВ здійснювалась у 35 регіонах України (на 19 
більше від показника минулого 2006 року):  містах Київ, Донецьк, Кіровоград, Кривий 
Ріг, Львів, Миколаїв, Одеса, Павлоград, Полтава, Сімферополь, Харків, Херсон, Черкаси, 
Чернігів, Дніпропетровськ, Ужгород, Запоріжжя, Тернопіль, Чернівці, Хмельницький, 
Івано-Франківськ, Керч, Севастополь, Житомир, Феодосія, Каховка, Суми, Вінниця, 
Любашівка, Луганськ, Біла Церква, Нікополь, Новомосковськ, Рівне, Орджонікідзе.  
 Ініційовано створення національної правозахисної мережі ЛЖВ у співпраці 
з партнерськими організаціями: ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», ВБО 
«Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди» та ВБО «Всеукраїнська Рада захисту 
прав та безпеки пацієнтів» шляхом підписання «Меморандуму про наміри» між ВБО 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та вищезазначеними організаціями. Метою даного 
меморандуму є об’єднання зусиль для побудови ефективної національної правозахисної 
системи в сфері ВІЛ/СНІДу та залучення нових необхідних ресурсів та оптимального 
використання наявних ресурсів сторін через спільне планування та координацію 
правозахисної діяльності. 
 У 2006 році вперше оформлено ВІЛ-позитивну жінку опікуном над 
неповнолітньою дитиною її померлої сестри за активної співпраці юридичного 
департаменту Мережі з лікарями районної лікарні, які давали медичний висновок щодо 
можливості призначення опікуном ВІЛ-позитивної особи. 
 У 2006 році юридичним департаментом ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» було 
надано 650 консультацій та роз’яснень з юридичних питань для ЛЖВС та їх близького 
оточення. Запроваджено нову діяльність з працевлаштування ЛЖВ на базі регіональних 
відділень Мережі у співпраці з центрами зайнятості в містах: Черкаси, Херсон, Харків, 
Київ. Влаштовано 7 ВІЛ-позитивних дітей, які знаходились під опікою держави в 
Макіївському будинку дитини Донецької області у 2 прийомні сім’ї.
 Створено 10 ініціативних груп ЧСЧ в 10 регіонах – Одеса, Львів, Київ, Івано-
Франківськ, Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя, Черкаси, Кіровоград, Дніпропетровськ. 
 В більшості районних центрів створено кабінети анонімного безкоштовного 
обстеження на ВІЛ/СНІД.

 За активного сприяння Мережі втричі 
збільшено розмір коштів з державного 
бюджету України на зміцнення клінічної 
бази, закупівлі АРВ-препаратів, у тому 
числі для лікування ВІЛ-позитивних 
дітей, закупівлю препаратів для 
лікування опортуністичних інфекцій та 
гепатитів 

За сприяння юридичного департаменту 
ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» 
порушено 5 справ щодо захисту законних 
прав та інтересів ЛЖВ в регіонах, серед 
яких є справа захисту прав ВІЛ-позитивної 
дитини, яка зазнавала дискримінації 
з боку вчителя під час відвідування 
загальноосвітньої середньої школи через 
свій ВІЛ-позитивний статус. Провадження 
по даній справі було відкрито наприкінці 
2006 р. і вже відбулось попереднє слухання 
справи Феодосійським міським судом АР 

Крим.

У 2006 році започатковано роботу 
юридичних клінік з надання юридичних 
послуг ЛЖВ та їх близькому оточенню 
в чотирьох містах України: Львів, 
Миколаїв, Херсон, Хмельницький, які 
будуть здійснювати свою діяльність 
на базі регіональних відділень ВБО 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Участь представників Мережі у XVIXVI 
Міжнародної конференції з ВІЛ/СНІД 
Торонто (Канада)



3.2. Lobbing and advocating for the rights of people living with HIV/AIDS.

 Representatives of the Network took part in the XXVI Special Session of the UN 
General Assembly on the implementation of the Declaration of Commitment on HIV/AIDS, 
which took place on 31 May-2 June 2006 in New york (USA). UN General Secretary Kofi 
Annan presented a report on the progress achieved by the end of 2005. Representatives of 
the international community, civil society, governments and private sector took part in this 
meeting, including 800 NGO representatives. A special civil society hearing was arranged 
where NGO representatives shared their vision with the member countries of the UN. 
During the XVI International HIV/AIDS Conference in Toronto, Canada (13-18 August 2006) 
representatives of the Network negotiated the lowest prices with Abbot for procurement of 
“Kaletra”. 
 The All-Ukrainian Network of PLWH played a leading role in the reorganization of the 
National Coordination Council on HIV/AIDS. During the reporting period advocacy and PLWH 
rights lobbying activities were carried out in 35 cities of Ukraine (this indicator has increased 
by 19 this year): Kyiv, Donetsk, Kirovohrad, Kryvyi Rih, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Pavlohrad, Poltava, 
Simferopol, Kharkiv, Kherson, Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Uzhgorod, Zaporizhia, 
Ternopil, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Kerch, Sevastopol, Zhytomyr, Theodosia, 
Kakhovka, Sumy, Vinnytsya, Lyubashivka, Luhansk, bila Tserkva, Nikopol, Novomoskovsk, 
Rivne, Ordzhonikidze. 
 Creation of the rights’ protection network was initiated in cooperation with the 
following partner organizations: Coalition of HIV-service Organizations, Ukrainian Harm 
Reduction Association, All-Ukrainian Council for Patients’ Rights and Security. The All-
Ukrainian Network of PLWH signed a Memorandum of Understanding with all of the above 
organizations. The objective of the Memorandum is to join efforts to build a national rights 
protection system in HIV/AIDS area and optimization of available resources through joint 
planning and coordination of activities. 
 Due to the active involvement of the Network an annual state budget allocation 
for ARV drugs procurement, including ARV for children, drugs for opportunistic infections 
and hepatitis treatment was tripled. Four legal clinics started activities on the provision of 
legal  services to PLWH and their families in the following cities: Lviv, Mykolaiv, Kherson, 
Khmelnytskyi. These activities are carried out on the basis of the regional branches of the 
Network. 
 Due to involvement of the legal department of the Network 5 suits were filed on the 
protection of rights and interests of PLWH in the regions. One of the suits was filed against a 
teacher who discriminated against a schoolchild because of his HIV-status. This case was filed 
in the end of 2006 and a preliminary court hearing took place in the Theodosia City court in 
the Autonomous Republic of Crimea. 
 For the first time ever an HIV-positive woman became the legal guardian of an 
underaged child who is the daughter of her deceased sister. This guardianship was possible 
due to the active cooperation of the Network’s legal department with the Rayon outpatient 
clinic’s doctors: the latter issued a medical conclusion regarding the ability of the HIV-positive 
person to become a legal guardian. 
 In 2006 the legal department conducted 650 legal consultations for PLWH and their 
families. 
 Regional representative offices of the Network in Cherkassy, Kherson, Kharkiv, 
Kyiv in cooperation with the State Employment centres initiated a new activity to stimulate 
employment of HIV-positive people.
 7 HIV-positive children from the Makiivka (Donetsk region) orphanage were adopted 
by 2 families. 
 10 groups of MSM activists were created in the following regions: Odesa, Lviv, Kyiv, 
Ivano-Frankivsk, Mykolaiv, Kryvyi Rih, Zaporizhia, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk.  
 HIV/AIDS testing rooms were created in the majority of rayon centres where testing 
is done anonymously and free of charge. 



3. 3. ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ДО 
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД

міжнародна Премія “червона стрічка”

 У 2006 році ВБО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ” була визнана найкращою 
організацією у світі у сфері подолання стигми і  дискримінації  стосовно до ВІЛ-
позитивних людей. За свої досягнення і успіхи організація отримала міжнародну 
премію “Червона стрічка”. Ця нагорода була вручена представникам  Мережі на 
XVI  Міжнародній конференції з ВІЛ/СНІД у м. Торонто (Канада). Відбір переможців 
проводило журі, до складу якого входили принцеса Норвегії Метте-Маріт, акторка Наомі 
Воттс, колишній президент Ірландії Мері Робінсон. Організаторами премії «Червона 
стрічка»  є  Програма розвитку ООН (ПРООН) разом з Об’єднаною програмою ООН з 
ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), комітетами програм «Спільнот» та «Лідерство» XVI міжнародній 
конференції зі СНІД, а також уряди Канади, Норвегії, Австрії, Фінляндії та Ірландії. Ця 
нагорода також мала грошовий еквівалент у розмірі 20 000 доларів США. 1 грудня Під 
час прес-конференції присвяченій Всесвітньому дню боротьби зі СНІД чек на цю суму 
вручив Мережі помічник Генерального секретаря ООН, уповноважений представник 
Генерального секретаря ООН з питань ВІЛ/СНІД у Східній Європі  Ларс  Каллінгс. 

Шоста щорічна всеукраїнська акція-реквієм

 У третю неділю травня 2006 року Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД, спільно з МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» провели шосту щорічну 
акцію, присвячену Дню пам’яті людей, які померли від СНІД. 
 У цьому році акція охопила 43 міста країни. У кожному регіоні проводилась 
окрема програма заходів, які проходили під єдиним гаслом: «Зупиніть СНІД. Виконайте 
обіцянку!». 
Отже, метою цьогорічної акції стало не лише вшанування пам’яті людей, які померли від 
СНІД, але й привернути увагу суспільства та представників влади до епідемії ВІЛ/СНІД 
у нашій країні, нагадати їм про те, що ця проблема стосується кожного, а байдужість до 
неї може стати причиною смерті ще десятків тисяч людей. 
 Серед заходів, які проводились у різних містах країни, були молебні, “свічкові 
ходи”, інформаційні ярмарки, меморіальні церемонії, відвідування пацієнтів, хворих на 
СНІД у лікарнях та вдома, виставки КВІЛТів, конкурси малюнків, концерти та театральні 
вистави.

ПерШий благодійний аукціон «Просто діти»

 22 лютого 2006 року в Києві, у приміщенні розважального комплексу «Arena 
Entertainment», вперше в історії України відбувся благодійний аукціон «Просто діти», 
ініційований Мережею. 214928 гривень, зібрані під час благодійного вечора, були 
спрямовані на потреби денних центрів для ВІЛ-позитивних дітей, а також до дитячих 
будинків у Макіївці та Сімферополі, де живуть ВІЛ-позитивні діти.
 Найдорожчим лотом аукціону, як і передбачалося, став сценічний костюм та 
черевики найвідомішого у світі борця зі СНІД сера Елтона Джона. Цей лот, створений 
особисто великим модельєром Джанні Версаче, було надано СНІД-Фондом Елтона 
Джона. Він був виставлений на торги за стартовою ціною 10 000 гривень та придбаний 
іноземним бізнесменом за 36 000 гривень.
 Під час аукціону для його учасників заспівали Ані Лорак, Марія Бурмака та 
Наталя Оцабрик. Гостей вечора розважали своїми творчими здобутками артисти 
Цирку Кобзов. Організаторами благодійного вечора були СНІД-Фонд Елтона Джона, 
Національна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
Трансатлантичні Партнери Проти СНІДу, Фонд Олени Франчук «АнтСНІД», Благодійний 
фонд «Товариство «Приятелі дітей», журнали «What’s on» (ексклюзивний англомовний 
спонсор) та «Київ-Сіті», шоу-майстерня «Івент-сервіс», ЮНІСЕФ.
Партнерами Мережі у проведенні цього заходу стали Міжнародний фонд «Відродження», 
Фонд Братів Кличків, розважальний комплекс «Arena Entertain
ment», Міжнародний благодійний фонд “Ейдос”, Галерея «Софія-А»», Цирк «Кобзов», 
спонсорами - Компанія «ХХІ століття»  та мережа ресторанів «Козирна карта», газета 
«Без цензури» та канал «O-TV»

Мережа - переможець у номінації 
“Відповідь на стигму
та дискримінацію, пов`язану з ВІЛСНІД”

ПерШий благодійний аукціон «Просто діти»



3.3. PROMOTING A TOLERANT ATTITUDE TOWARDS PEOPLE, LIVING WITH 
HIV/AIDS

InternatIonal “red rIbbon” award

 In 2006, the All-Ukrainian Network of PLWH was acknowledged as the best organiza-
tion in the world in the area of combating HIV/AIDS-related stigma and discrimination. The 
organization received the Red Ribbon award for its achievements and successes at the XVI 
International HIV/AIDS Conference in Toronto (Canada). The jury, which selected the winners 
was comprised of the Crown Princess of Norway Mette-Marit, actress Naomi Watts, ex-Presi-
dent of Ireland Mary Robinson. Founders of the Red Ribbon Award are the UN Development 
Programme (UNDP), the UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), “Community” and “Leader-
ship” programme committees of the XVI International HIV/AIDS Conference, governments of 
Canada, Norway, Austria, Finland and Ireland.  This award included 20,000 USD. Lars Kallings, 
Deputy of UN General Secretary awarded the cheque to the Network during the World AIDS 
Day press-conference on December 1st . 

sIxth annual all-ukraInIan actIon-requIem 

 On the third Sunday of May 2006, the Network in cooperation with the International 
HIV/AIDS Alliance in Ukraine conducted the 6th annual action dedicated to the commemora-
tion of people who died of AIDS.
 This year the action was conducted in 43 cities in the country. Every region had a par-
ticular set of events carried out under one slogan “Stop AIDS. Keep the promise!”. The Eastern 
European and Central Asian Union of PLWH organizations (Ukraine, Moldova, Estonia, Latvia, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan) used this slogan on the eve of 
the UN General Assembly meeting dedicated to the issue of “Declaration of Commitment on 
HIV/AIDS” in order to convince governments to combat the HIV/AIDS epidemic in their coun-
tries. 
 The objective of this event was not only to commemorate people who died of AIDS 
but also to attract the attention of society and authorities to the HIV/AIDS epidemic in our 
country, to remind them that this problem concerns everyone, and indifference may cause 
dozens of thousands of deaths. 
 Among the events conducted in various cities of Ukraine were church services,  “can-
dle marches”, information fairs, memorial ceremonies, visits to AIDS patients at hospitals and 
at home, quilt exhibitions, drawing competitions, concerts and theatre performances.

the fIrst charIty auctIon “sImply chIldren”

 The first ever in Ukraine charity auction initiated by the Network took place on Janu-
ary 22nd in Kiev at the “Arena Entertainment” Centre. 214,928 Hrivnas were raised during the 
charity event to meet the needs of the HIV-positive children at the day care centers and or-
phanages in Makiivka and Simferopol. 
 As anticipated the most expensive lot of the auction was the costume belonging to 
the world famous fighter of AIDS, Sir Elton John. This costume was hand made by the great 
designer Versace and was provided for the auction by the Elton John AIDS Foundation. The 
starting price of this costume was 10000 Hrivnas; it was bought by a foreign businessman for 
36000 Hrivnas. 
 Ani Lorak, Maria burmaka and Natalia Otsabrik performed during the auction. Artists 
from the Kobzov circus entertained the guests. 
Organizers of the charity party included: Elton John AIDS Foundation, National Coordination 
Council on HIV/AIDS, Olena Franchuk ANTIAIDS Foundation, Charity Foundation “Association 
“Friends of Children”, journals “What’s On” (exclusive English language sponsor), Kyiv City, 
Show-workshop “Invent-Service”, UNICEF. 
The Network’s partners in conducting the above auction included: International Renaissance 
Foundation, brothers Klitchko Foundation, entertainment centre “Arena Entertainment”, Inter-
national Charity Foundation “Eidos”, Gallery “Sophia-A”, Circus “Kobzov”. Company XXI Century 
and the network of restaurants “Kozyrna Karta”, newspaper “bez Tsenzury” and “O-TV” TV chan-
nel became the sponsors of the auction.  

auctIon “sImply chIldren”

Lars Kallings, Deputy of UN General Secre-
tary is awarding the cheque to Volodymyr 
Zhovtyak 



1 грудня – день солідарності з віл-Позитивними людьми

 1-го грудня 2006 року Всеукраїнська Мережа ЛЖВ провела заходи, присвячені 
Дню солідарності з ВІЛ-позитивними людьми у 46 містах України, що є рекордним 
показником для організації. З кожним роком все більше міст країни долучається до 
заходів, присвячених Дню порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. 
 1-го грудня у столиці відбулася традиційна церемонія біля меморіалу «Червона 
стрічка», на якій виступили з промовами Міністр охорони здоров’я України Юрій 
Поляченко, посол США в Україні У.Тейлор, Голова Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ» Володимир Жовтяк, завідуючий відділенням ВІЛ/СНІД інституту інфекційних 
хвороб ім. Громашевського Світлана Антоняк та  партнери. Усі вони підкреслювали 
важливість об’єднання зусиль міжнародних, національних та регіональних спільнот у 
протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні.

лагодійний концерт-марафон “живи!”

 1 грудня 2006 р. у Палаці спорту м. Київ відбувся благодійний концерт-марафон, 
організований фондом Лілії Подкопаєвої «Здоров’я поколінь» спільно з Всеукраїнською 
мережею ЛЖВ, спрямований на підтримку людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. У концерті взяли 
участь 45 популярних естрадних виконавців. Серед них були такі зірки шоу-бізнесу як 
Руслана, Тіна Кароль, EL Кравчук, Катя Бужинська, Віталій Козловський, Андріана, Гарік 
Кричевський. Українська співачка Оксамита виконала пісню «Живи!», яка була написана 
нею та стала лейтмотивом всеукраїнської акції, присвяченій Дню солідарності з людьми, 
які живуть з ВІЛ/СНІД. Ця пісня лунала у всіх регіонах України з багатьох радіостанції, 
що було актом солідарності та підтримки засобами масової інформації ВІЛ – позитивних 
людей України. Разом із відомим DJ Пашею концерт проводила працівник Всеукраїнської 
Мережі ЛЖВ Ганна Грекова. Вона відверто сказала про свій ВІЛ-позитивний статус 12-
тисячній аудиторії. За словами Ганни це був її особистий внесок у боротьбу зі стигмою та 
дискримінацією людей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні.

участь в “тижні моди” 

 12 жовтня 2006 р у рамках Українського “Тижня моди” відбувся показ колекції 
українського   модельєра Олексія Залевського, присвячений проблемі ВІЛ/СНІД  та 
розвитку толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. У показі взяли участь 
ВІЛ-позитивні люди і працівники центрального офісу «Всеукраїнської мережі ЛЖВ». 
Під час  показу на всіх моделях були тематичні костюми, зачіски прикрашали шприци 
та презервативи. Показ відбувся за фінансової підтримки «Всеукраїнської мережі 
ЛЖВ», Фонду Олени Франчук «АНТИСНІД» та Фонду «Відродження». По закінченні 
показу відбулась прес - конференція, на якій дизайнер Олексій Залевський та член 
Координаційної ради «Всеукраїнської Мережі ЛЖВ» Сергій Федоров висловили свою 
думку щодо загальної епідеміологічної ситуації в Україні і стану протидії епідемії ВІЛ/
СНІД та наголосили, що цією колекцією прагнули привернути увагу української еліти до 
того, що проблема ВІЛ/СНІД в Україні є проблемою всієї країни, а не тільки вразливих 
груп населення.

участь у міжнародному фестивалі фільмів Про Права «сталкер»

 З 15 по 17 грудня у Москві відбувався XII Міжнародний фестиваль фільмів про 
права людини «Сталкер». На цьому фестивалі представники Мережі ЛЖВ презентували 
діяльність організації як в Україні, так і за її межами, спілкувалися на прес-конференції 
з журналістами та громадськістю. Відомий російський журналіст Володимир Познер 
висловив свою подяку представникам організації і наголосив, що діяльність Мережі 
повинна бути прикладом у справі подолання епідемії ВІЛ/СНІД, боротьби зі стигмою та 
дискримінацією. 

Настя Марчук, фахівець 
центрального офісу 
Мережі приймає участь у 

показі

1 грудня – День солідарності з ВІЛ-
позитивними людьми. Церемонія біля 

меморіалу “Червона стрічка”, м. Київ

Благодійний концерт-марафон “Живи!”



december 1st – solIdarIty day wIth hIv-posItIve people 

 On December 1st the Network conducted multiple events dedicated to the Solidarity 
Day with HIV-positive people in 46 cities of the country, a record achievement of the organi-
zation. More and more cities joined the events dedicated to the Solidarity Day. A traditional 
memorial ceremony took place at the Red Ribbon memorial where the Minister of Health of 
Ukraine yury Polyachenko and US Ambassador W. Taylor, Chairman of the Coordination Coun-
cil of the All-Ukrainian Network of PLWH Volodymyr Zhovtyak, Head of HIV/AIDS Department 
of the Infectious Diseases Institute n/a Hromashevskyy S. Antonyak and other partners gave 
their speeches. All of them emphasized the importance of uniting efforts of international, na-
tional and regional communities to combat HIV/AIDS in Ukraine.  
 The action dedicated to the Solidarity Day with HIV-positive people took place in 12 
countries – members of the Eastern European and Central Asian Union of PLWH organizations. 
The action was conducted under one slogan “Live!” 

charIty concert-marathon “lIve !”

 On December 1st 2006 a charity concert-marathon took place in the Kiev Palace of 
Sports. This concert was organized by the Lilia Podkopaeva Foundation “Health of Genera-
tions” in cooperation with the Network to support people living with HIV/AIDS. 45 pop singers 
took part in this concert, among them Ruslana, Tina Karol, EL Kravchuk, Katya buzhinskaya, 
Vitaliy Kozlovsky, Andriana, Garik Krichevskiy.
 Ukrainian singer Oksamyta sang her own song “Live!” which became a leit-motif of 
the all-Ukrainian action dedicated to the Solidarity Day with people living with HIV/AIDS. 
Many radio stations in various regions of the country broadcast this song. This way mass me-
dia demonstrated their solidarity and support to people living with HIV/AIDS. Hanna Grekova, 
representative of the Network conducted this concert together with DJ Pasha. She disclosed 
her HIV status in front of a 12-thousand audience. According to Hanna it was her personal 
contribution to combating HIV-associated stigma and discrimination.  

partIcIpatIon In a fashIon week

 On October 12th 2006 in the framework of a Fashion Week Ukrainian designer Olexiy 
Zalevsky demonstrated his collection dedicated to HIV/AIDS and the issue of tolerant attitude 
towards PLWH.  HIV-positive people and the Network’s head office employees took part in 
the fashion show. All the models were dressed in thematic costumes, hair decorated with sy-
ringes and condoms. The All-Ukrainian Network, Olena Franchuk ANTIAIDS Foundation and 
Renaissance Foundation provided financially supported  this event. A press-conference was 
conducted after the fashion show. At the press conference Olexiy Zalevsky and Sergiy Fedorov 
(Network Coordination Council Member) described the epidemiological situation in Ukraine 
and the status of the fight against HIV/AIDS and stressed that they strived to attract the atten-
tion of the Ukrainian elite to the fact that HIV/AIDS is not just a problem of vulnerable groups, 
but a problem of the whole country.   

partIcIpatIon In the InternatIonal festIval of documentary fIlms on human rIghts
 “stalker”

 International festival of documentary films on human rights “Stalker” took place 15-
17 December 2006 in Moscow. The Network’s representatives presented its activity in Ukraine 
and abroad, talked to journalists and public during press-conference. A well-known Russian 
journalist Volodymyr Pozner expressed his support to the Network and stressed that the activ-
ity of the Network should serve as an example in combating HIV/AIDS epidemic, stigma and 
discrimination

charIty concert-marathon “lIve !”

s.fedorov, o.Zalevsky and o.franchuk at the 
press-conference after the fashIon show

december 1st – solIdarIty day wIth hIv-posItIve 
people



візит її величності до громадського центру комПлексної доПомоги віл-Позитивним 
людям

 8 вересня Її Величність Королева Швеції Сільвія та Її Королівська Високість 
принцеса Швеції Мадлен, придворна дама Крістіна фон Шверін та генеральний секретар 
Всесвітнього дитячого фонду під патронатом королеви Швеції Гунілла фон Арбін, посол 
Швеції в Україні Йон-Крістер Оландер відвідали Громадський центр комплексної допомоги 
ВІЛ-позитивним людям у Києві. Королева та почет у Громадському центрі спілкувалися з 
клієнтами проекту «МАМА+»: ВІЛ-позитивними жінками та їхніми дітьми, працівниками 
проекту «МАМА+» та  Громадського центру. Її Величність патронує діяльність Всесвітнього 
дитячого фонду (WCF), який виступає співдонором проекту «МАМА+», який з 2005 року 
реалізується організацією «Лікарі світу - США» спільно з Всеукраїнською мережею людей, 
які живуть з ВІЛ. Під час засідання круглого столу “Підтримка ВІЛ-позитивних матерів та 
дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, в Україні”, якій відбувся в Громадському 
центрі за участю королеви Швеції, мовилося про підтримку в Україні ВІЛ-позитивних 
матерів та народжених ними дітей.

залучення лідерів громадської думки

 ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» успішно залучає лідерів громадської думки до 
формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей та подолання стигми та 
дискримінації. Це засвідчують  результати діяльності у 2006 році.
 
 Постійна співпраця з фондом Лілії Подкопаєвої «Здоров’я поколінь» дозволила 
залучити до участі у створенні інформаційних матеріалів до акції не тільки саму олімпійську 
чемпіонку та посла Доброї Волі ООН з ВІЛ/СНІД, а й таких відомих спортсменів, як Віталій 
Кличко та багаторазову олімпійську чемпіонку Яну Клочкову. 

 Відомий футболіст Олександр Шовковський не тільки взяв участь у першому 
благодійному аукціоні «Просто діти», але й надав лот для його проведення. 

 Відомий український дизайнер та модельєр Олексій Залевський створив колекцію 
на підтримку ВІЛ-позитивних людей, таким чином висловлюючи свою небайдужість до 
проблеми ВІЛ/СНІД. 

 Ані Лорак та Марійка Бурмака співали для гостей аукціону. Це був особистий 
внесок зірок у справу подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. 

Візит Її Величності Королеви Швеції до 
Громадського центру 

О.Шовковський та Л.Подкопаєва - друзі 
та партнери організації

Плакат, присвячений Всесвітньому дню 
боротьби зі СНІД



her majesty’s vIsIt to the communIty centre for hIv-posItIve chIldren

 Her Majesty Queen Silvia of Sweden, Her Highness Princess Madlen, lady-in-waiting 
Kristina von Schverin, Secretary General of the World Children’s Foundation under the patron-
age of the Queen of Sweden and the Ambassador of Sweden in Ukraine yon-Krister Olander 
visited a Community Centre of comprehensive help for HIV-positive children. The queen and 
princess talked to the clients of the Mama+ project (HIV-positive mothers and their children), 
employees of the project and community centre. Her Majesty is the patron of the World Chil-
dren’s Foundation which is a co-donor of the Mama+ project. This project has been imple-
mented in Ukraine since 2005 by the organization Doctors of the World-USA in cooperation 
with the All-Ukrainian PLWH Network. 
 The Queen of Sweden took part in the round table discussion conducted in the Com-
munity Centre. The main topic of the discussion was provision of support to HIV-positive 
mothers and their children in Ukraine. 

Involvement of opInIon leaders

 The All-Ukrainian PLWH Network has been successfully involving opinion leaders into 
the process of tolerant attitude formation towards people living with HIV/AIDS and reduction 
of stigma and discrimination. 

 Regular cooperation with the Lilia Podkopaeva Foundation “Health of Generations” 
enabled the creation of informational materials not only with the Olympic champion and the 
Good Will Ambassador of HIV/AIDS Lilia Podkopaeva, but such famous sportsmen as Vitaliy 
Klitchko and multiple Olympic champion yana Klochkova. 

 A famous football player Olexander Shovkovskiy not only took part in the first charity 
auction “Simply Children”, but provided a personal lot to the auction. 

 A well-known designer Olexiy Zalevskiy created a fashion collection in support of 
HIV-positive people, therefore expressing his care about HIV/AIDS problem. 

 Pop stars Ani Lorak and Mariyka burmaka performed for the guests of the auction. It 
was their personal contribution to combating HIV/AIDS in Ukraine. 

 

her majesty’s vIsIt to the communIty centre for 
hIv-posItIve chIldren

ukraInIan pop-star anI lorak at the charIty

 auctIon “sImply chIldren”



3. 4. Збільшення організаційної спроможності Мережі

•   Розроблено та видано 1500 примірників методичного посібника «Основи   
     самодопомоги». 
•   Було написано та подано 5 проектних пропозицій до таких організацій-донорів, як          
      NCA, EU/TACIS (дві проектні пропозиції), EJAF, Лікарі світу - США, Світовий Банк, AIHA,  
      UCAN, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні (шість проектних пропозицій), 
      Holt International (три проектні пропозиції), UNICEF, Ford Foundation, Ірландське  
     Посольство, UNAIDS, OSI (дві проектні пропозиції).
•   12 активістів та працівників Мережі брали участь у стажуваннях з організації догляду                   
     ВІЛ-позитивних дітей, догляду ВІЛ-позитивних ув’язнених, роботи з дітьми-сиротами  
     та дискордантними парами у ВІЛ-сервісних організаціях Ізраїлю, Чехії, Польщі, Естонії  
     та Білорусі. 
•   Було організовано стажування 6 активістів Мережі у тих, відділеннях Мережі, які    
мають високий рівень розвитку організаційної спроможності.
•   9 активістів Мережі ЛЖВ отримали стипендії на здобуття вищої освіти. 
      Було  підтримано індивідуальне навчання 22 членів та співробітників Мережі на                        
      комп’ютерних, бухгалтерських курсах і курсах з менеджменту.
•   Зареєстровано 5 нових обласних та міських відділень Всеукраїнської мережі 
     ЛЖВ  (Хмельницький, Київ, Каховка, Суми, Львів), розпочали роботу 9 нових(Хмельницький, Київ, Каховка, Суми, Львів), розпочали роботу 9 нових                     
     ініціативних груп ЛЖВ (Краматорськ, Кременчук, Ялта, Мєлітополь, Нікополь, Рівне,                 
     Орджонікідзе, Бердичів, Коростень).                              
•   У рамках структури Центрального Офісу Мережі було створено новий відділ                  
      з  регіонального розвитку  задля покращення координаціїї роботи регіонів,  надання                   
     технічної підтримки та зміцення організаційної спроможності ініціативних груп,технічної підтримки та зміцення організаційної спроможності ініціативних   груп,                   
     регіональних представництв та відділень Мережі.  
•  Було затверджено та розповсюджено офіційну версію політики Всеукраїнської   
     Мережі як керівного документа для діяльності Центрального Офісу та регіональних   
     представництв організації.  
•  Проведено 3 зустрічі Ради регіональних представників з метою зміцнення          
     організаційної спроможності регіональних відділень та розвитку нових ініціативних     
     груп Мережі ЛЖВ, обміну досвідом.
•  Проведено 3 зустрічі Координаційної Ради Мережі з метою обговорення 
     стратегічних   питань діяльності організації;
•  Протягом року було проведено 12 тренінгів:
     профілактика ефекту вигорання працівників денних центрів;
     базовий курс з консультування за принципом «рівний-рівному»;
     створення груп самодопомоги;
     основи фандрайзингу;
     організації роботи громадських центрів для ЛЖВ;
     розвиток сімейних форм виховання для ВІЛ-позитивних дітей;
     медико-соціальний супровід осіб на АРТ;
     лідерство та робота в команді;
     догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених;
     психосоціальний супровід сімей, яких торкнулась проблеми ВІЛ/СНІДу;
     особливості працевлаштування ВІЛ-позитивних людей.
•   У квітні 2006 року було проведено форум ЧСЧ, у якому взяли участь 26 представників             
     ЧСЧ-спільноти з метою оцінки досягнень НДО, визначення потреб ЧСЧ-спільноти       
     України та проблем у забезпечення догляду та підтримки ЧСЧ, визначення шляхів              
     спільного подолання проблем і підвищення ефективності діючих програм для ЧСЧ,     
     розробки плану подальшої діяльності.
•  23 представники регіональних представництв Мережі взяли участь у програмі               
     модульного навчання з соціальної роботи для надання послуг ВІЛ-позитивним 
    людям  в регіонах.

                                                    

26 менеджерів Центрального Офісу 
та керівників регіональних відділень 
Мережі пройшли навчання на 
сертифікатній програмі із загального 
менеджменту, лідерства та роботи 
в команді та бізнес-етиекту у 
Міжнародному Інституті Менеджменту;

Четверта звітньо-виборча  конференція 
Всеукраїнської Мережі ЛЖВ, 25-29 
вересня 2006р. смт. Форос (Крим)  



Meeting of the Regional Representatives 
Council, Chernihiv

VIII National Conference of HIV-service 
organizations and positive people

3.4. Enhancing the All-Ukrainian Network’s organizational capacity.

•    1500 copies of methodical grant “bases of self-help” were developed and published.
•    5 project proposals were written and submitted to the following donor organiza-
tions: NCA, EU/TACIS (2 project proposals), EJAF, Doctors of the world – USA, International 
HIV/AIDS Alliance in Ukraine (6 project proposals), Holt International (3 project proposals), 
UNICEF, Ford Foundation, Ireland embassy, UNAIDS, OSI (2 project proposals).
•    12 activists and workers of the Network worked on provision of care for HIV-positive 
children, HIV-positive prisoners, work with orphans and discordant couples in HIV-service 
NGOs of Israel, Czechia, Poland, Estonia and belarus. 
•    6 activists of the Network worked on support to regional repesentations of the Network 
and enabled high level development of organizational capacity. 
•    9 activists of the Network won scholarships for higher education. 22 members and staff 
of the Network got financial support for study in the areas of computer, accounting and 
management.
•    5 new regional representations were officially registered (Khmelnytskyi, Kyiv, Kahovka, 
Sumy, Lviv). 9 initiative HIV groups began their work (Kramatorsk, Kremenchuk, yalta, Meli-
topol, Nikopol, Rivne, Ordzhonikidze, berdychiv, Korosten).
•    Within the Central Office stucture, the new department for Regional support with the 
purpose of improvement of coordination regions’ work, providing technical assistance and 
enhancement of organizational capacity of initiative groups, regional representations was 
created.
•    The official version of the Network Policy for Central Office and regional representations 
was approved and distributed.
•    3 meetings of the Regional representatives’ Council were conducted with the aim of en-
hancement of the organizational capacity of the regional representations and development 
the Network’s new initiative groups and exchange of experience.
•    3 meeteings of the Coordination Council were conducted with the aim of discussion of 
the strategic purposes of organization’s activity.
•    Over the year 12 trainings were conducted:
       prophylaxis of burnout effect among the day-care centers’ workers;
       basic course on peer-to-peer counseling;
       creation of self-help groups; 
       the basics of fundraising;
       organization of the work of the community centers for PLWH;
       development of family-based education for HIV-positive children;
       medical and social patronage for persons to ART;
       leadership and team work;
       care and support for HIV-positive prisoners;
       psychological and social accompaniment of families affected by HIV/AIDS;
       peculiarities of employment of HIV-positive people.
•    In April a forum of men who have sex with men (MSM) was conducted with 26 MSM 
representatives with the aim of defining MSM-community needs and problems in providing 
care and support for MSM, taking decisions regarding resolution of problems and improve-
ment of effectiveness of programs for MSM, and developing the plan of further activity.
•    26 managers of Central Office and leaders of regional representations of the Network 
were trained on certificate program in general management, leadership, work in a team, 
and business-etiquette by the International Management Institute (IMI-Kyiv)
•   23 regional representations representatives of the Network took part in the program of 
modular education on social work and providing services for HIV-positive in the regions.



4. РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
 

     Автономна республіка Крим: Кримське 
відділення зареєстроване в листопаді 2004 року.  
Головний офіс знаходиться у місті Сімферополь. 
Створені та активно працюють групи самодопомоги 
у Феодосії, Керчі, Ялті. Загальна кількість членів 
відділення - 22 особи (Сімферополь -12; Ялта – 5; 
Феодосія – 1; Керч – 4). 

     Сімферополь: Перший у Криму громадський 
центр для ВІЛ-позитивних громадян знаходиться на 

окремій території, що значно покращило надання послуг для клієнтів центру.  За сприяння 
членів відділення налагоджено проведення діагностики СД-4 для засуджених однієї з 
виправних колоній.  Робочі плани Координаційної ради з питань ВІЛ/СНІД Сімферополя 
складаються з урахуванням пропозицій організації.  Вперше отримано фінансову 
допомогу від бізнес структур міста. 

 Кіровоград: Обласне відділення  було зареєстровано у лютому 2005 року. Відділення 
нараховує 20 активних членів Мережі ЛЖВ. Налагоджено безкоштовну діагностику СД-
4 для клієнтів відділення. Щоразу охоплюється в середньому 20 осіб. Розпочато роботу 
із залучення клієнтів та інформування медичних працівників стосовно проблем ВІЛ/
СНІД районних КІЗів у районах області. Розпочато патронаж ВІЛ-позитивних жінок у 
пологовому будинку №2. Створено групу для ЧСЧ. На даний момент проводиться аутріч-
робота серед представників цільової групи, групи самодопомоги. До ІГ входить 7 осіб, 
послугами охоплено 10 чоловіків. На постійній основі проводяться профілактичні заходи 
для молоді, спрямовані на формування толерантного ставлення до ЛЖВ та мотивації до 
волонтерської діяльності у навчальних закладах міста.  Обласним центром профілактики 
та боротьби зі СНІД, Департаментом з виконання покарань у Кіровоградській області та 
представниками відділення було підписано спільний робочий план заходів та розпочато 
діяльність у Кіровоградській виправній колонії № 6. Організована група самодопомоги у 
виправній колонії. Збори відбуваються один раз на тиждень. 

Донецьк: Партнерська громадська організація 
«Клуб «Світанок», яка була зареєстрована 
у 2001 році, виконує функції регіонального 
представництва й нараховує 12 активних членів 
Мережі. Завдяки перемозі в конкурсі проектів, 
який було оголошено обласним управлінням у 
справах сім’ї та молоді було отримано кошти на 
проведення літнього терапевтичного наметового 
табору для ЛЖВ. З обласного бюджету було 
виділено 11 500 грн. на оренду апаратури для 

проведення концерту в день травневої акції. У вересні розпочалася реалізація проекту 
«Ти не одна» серед жінок, які відбувають покарання у виправних колоніях області.   

Івано-Франківськ: На початку 2005 року розпочала свою діяльність група 
самодопомоги. Кількість членів Мережі нараховує 5 осіб. Завдяки активності членів 
групи було отримано окреме приміщення для проведення груп самодопомоги та 
робочих зустрічей. Постійно проводиться діяльність із залучення нових членів до участі 
у групах самодопомоги. Завдяки проведеній роботі підвищився імідж групи у місті серед 
державних організацій. Членами Обласної Координаційної ради з питань ВІЛ/СНІД є 2 
члени Мережі та один представник партнерської організації. 

Каховка: Каховське міське відділення зареєстровано у жовтні 2006 року. Налічує 4 
активних члена Мережі та два члени з Нової Каховки. Досягненням відділення було 
сприяння у наданні медичної та соціальної допомоги клієнтам організації, а саме: 
перенаправлення людей до Обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД для 
здавання аналізу СД-4. На початку року відбулася зустріч членів Мережі з представниками 
міськвиконкому, де членами ініціативної групи було ініційовано проведення першого 
засідання міської Координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІД. За 
сприяння МЦССМ у листопаді членами відділення  було проведено два тренінги для 
соціальних працівників та соціальних педагогів місцевого вузу на тему «Підготовка 
соціальних працівників та волонтерів для консультування ЛЖВ та СІН».У місті Нова 

Автономна республіка Крим: Кримський 
республіканський центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом; Керченська міська 
адміністрація; Американська громадська 
організація «Міжнародна допомога 
та розвиток, Ink.» (IRD); Благодійний 
фонд «Надія та Порятунок»; Організація 
з обмеженою відповідальністю 
«СімСітіТранс»; Редакції газет «Вечірнє 
місто», «Своя газета».

Кіровоград: Обласний центр соціальних 
служб для дітей, сімей та молоді; Обласне 
Товариство Червоного Хреста; Обласний 
департамент з питань виконання 
покарань;Обласний центр профілактики 
та боротьби зі СНІДом; Міжнародна 
молодіжна організація yMCA.

Каховка: Міський центр соціальних 
служб для дітей, сімей та молоді; 
Херсонський обласний центр 
профілактики та боротьби зі СНІД.

Партнеріи Всеукраїнської 
Мережі  на регіональному рівні

Донецьк: Обласний центр профілактики 
та боротьби зі СНІДом; Макіївський 
обласний спеціалізований будинок 
дитини; Обласне управління з питань 
виконання покарань; Благодійний фонд 
«Піклування».

Івано-Франківськ: Обласний 
центр профілактики та боротьби 
зі СНІДом; Громадська організація 
«Омнія»; Громадська організація 
«Інтернаціональна Федерація Асоціацій 
студентів-медиків України» локальний 
комітет Івано-Франківська; Благодійний 
фонд «Солідарність».



4. DEVELOPMENT OF THE REGIONS

Autonomous Republic of Crimea: Crimean branch was registered in November 
2004. The head office is located in the city of Simferopol. Self-support groups are in the cities 
of Theodosia, Kerch and yalta were created and actively work. The total number of the mem-
bers of the branch is 22 persons (Simferopol – 12; yalta – 5; Theodosia – 1; Kerch – 4). 

Simferopol: The first community center for HIV positive people in Crimea is located in a 
separate building that has greatly increased the quality and number of services provided for 
the clients of the center. A CD-4 testing for the inmates of one of the penitentiary institutions 
of the republic was organized with the assistance of the members of the branch. Thanks to 
the efforts of the representatives of the branch the work plans of the Coordination council on 
HIV/AIDS are drawn up with consideration of the suggestions of the organization. Financial 
support from the businesses of the city was obtained for the first time. 

Kirovohrad: Oblast branch was registered in Febru-
ary 2005. The branch has 20 active members of the 
Network of PLWH. Free CD-4 testing was organized 
for the clients of the branch. Each time about 20 tests 
are made. The work on attracting of new clients and 
informing medical workers of rayon infectious dis-
eases departments about the issues of HIV/AIDS was 
commenced. The patronage of HIV positive women 
at the maternity hospital #2 was started. A self-sup-
port group for MSM was created. An out reach work is 

conducted among the representatives of the target group. The initiative group consists of 7 
persons and covers with services 10 men. Prevention activities aimed at the development of 
tolerant attitude towards PLWH and motivation of volunteer work are conducted on a regular 
basis among adolescents in educational institutions of the city.  Oblast AIDS Center, Peniten-
tiary Department in Kirovohrad oblast and representatives of the branch approved a joint 
work plan of events and started activities in the Kirovohrad penitentiary #6. A self-support 
group for PLWH was organized in the penitentiary. The meetings of the group are held once 
a week. 

Donetsk: Partner public organization “Club “Svitanok” registered in 2001 functions as a 
regional representative and has 12 active members of the Network. The organization won 
the contest organized by the Department of family and youth of the Regional Administration 
that allowed the holding of a summer tent camp for PLWH. Regional budget provided was 11 
500 Hryvnas to rent equipment for the concert held on AIDS Memorial Day. In September the 
organization started implementing the project “you are not alone” targeting women serving 
prison terms in the penitentiary institutions of the region.  

Ivano-Frankivsk: Self-support group started its 
work in the beginning of 2005. The Network compris-
es 5 members. Thanks to the activities of the mem-
bers of the group separate premises for the self-sup-
port group and work meetings were obtained. New 
members of the self-support groups are involved on 
a regular basis.  As a result, the image of the group 
among government authorities was greatly raised. 
Two members of the Network and one representa-
tive of a partner organization are the members of the 

Oblast Coordination Council on HIV/AIDS. 

Kakhovka: Kakhovka city branch was registered in October 2006. It has 4 active members 
of the Network and two members from Nova Kakhovka.  The achievement of the branch is the 
assistance in provision of medical and social help to the clients of the organization, and in par-
ticular referrals to the oblast AIDS Center for CD-4 testing. In the beginning of the year mem-
bers of the Network had a meeting with the representatives of the city Executive Committee 
and initiated the first meeting of the Coordination Council on the issues of HIV/AIDS. With the 
assistance of the city Center of Social Services for Family, Children and youth in November rep-
resentatives of the branch conducted two trainings for social workers and social pedagogues 
of local higher educational institution (the theme of the training – “Training of social workers 
and volunteers for counseling of PLWH and IDUs”). A self-support group for PLWH started its 

Crimea: Crimea Republic HIV/AIDS 
Centre; Kerch City Administration; Crimea 
Republic Centre of Social Services for 
Family, Children and youth; American 
Public Organization “International Relief 
and Development” (IRD); Charity founda-
tion “Hope and Salvation”; “SimCityTrans, 
Ltd.”, newspapers “Vechirne Misto”, “Svoya 
Gazeta”. 

Regional partners of the All-
Ukrainian Network of PLWH:

Kirovohrad: Oblast Centre of Social 
Services for Family, Children and youth; Re-
gional department of Red Cross of Ukraine; 
Oblast Department of Prosecutions; Oblast 
HIV/AIDS Centre; International youth Orga-
nization yMCA.

Donetsk: Oblast HIV/AIDS Centre; Makiivka 
regional specialized orphan house;  Oblast 
Department of Prosecutions; Charitable 
Fund «Concern»

Ivano-Frankivsk: Oblast HIV/AIDS 
Centre; NGO “Omnia”; NGO “International 
Federation of the  Associations of Medical 
Stuents, Charitable Christian Foundation 
“Solidarnist”; NGO “Our City’’. 

Kakhovka: City Centre of Social Services 
for Family, Children and youth; Kherson 
Oblast HIV/AIDS Centre.



Миколаїв: Управління внутрішніх 
справ при обласній державній 
адміністрації; Управління 
у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації; Міський 
голова м. Южноукраїнськ; 
Миколаївський обласний 
громадський молодіжний рух 
«Пенітенціарна Ініціатива»; 
Миколаївський благодійний фонд 
«Нове сторіччя».

Житомир: Обласний центр 
профілактики та боротьби зі 
СНІДом; Прес-клуб; Обласна 
державна телерадіокомпанія; 
Житомирська громадська 
благодійна організація 
«Центр Прорив-Перемога»; 
Житомирський обласний 
благодійний фонд протидії 
соціально-небезпечним хворобам 
та СНІД

Каховка розпочала свою діяльність група самодопомоги для ЛЖВ.  За підтримки членів 
відділення було створено Молодіжну організацію «Волонтерський рух «Нас єднає життя», 
яка діє на базі відділення.

Миколаїв: Обласне відділення було офіційно 
зареєстровано в 2005 році. Відділення нараховує 
8 активних членів. У квітні завдяки зусиллям 
співробітників відділення чотири клієнтки (матері 
ВІЛ+ дітей) отримали грошову допомогу від Фонду 
соціального захисту населення у розмірі 100 грн. на 
кожну дитину. Послугами відділення скористалися в 
середньому біля 160 клієнтів. Активно здійснюється 

консультативна робота з правових питань. Створено гарячу лінію з правових питань. 
Написано та подано листа меру міста щодо внесення доповнень до програми соціально-
економічного розвитку міста.  Спільно з міським Управлінням охорони здоров’я 
розроблено доповідь на сесію народних депутатів міської Ради.  Директор відділення 
увійшов до складу Міської Координаційної ради з питань ВІЛ/СНІД.  Проведено круглий 
стіл з молодіжними НУО та представниками державних служб щодо необхідності участі 
НУО у формуванні внутрішньої політики. Результатом  обговорення стало рішення про 
створення Молодіжної колегії при Голові ОДА. До складу колегії увійшов один з членів 
Мережі. 

 Нікополь: Громадська організація «Відкриті двері» була зареєстрована у 2006 році. 
Регулярно проводяться групи самодопомоги для ЛЖВ та залучаються нові члени до 
участі у них.  Одного з членів Мережі включено до складу міської Координаційної ради з 
питань ВІЛ/СНІД. Дев’ять кандидатів були прийняті до членів Мережі на Звітно-виборчій 
конференції у Форосі. Проведено дві широкомасштабні акції. Членами групи активно 
здійснюється   робота з адвокації та захисту прав ЛЖВ. Спільно з юристом було порушено 
кримінальну справу та подані клопотання до суду щодо позбавлення батьківських прав. 
У результаті проведеної роботи та судової справи діти були повернені в сім’ю. 

Полтава: Обласне відділення було зареєстровано  у 
березні 2005 року. Відділення нараховує 15 активних 
членів Мережі ЛЖВ. Здійснюється діяльність у місті 
Кременчук Полтавської області, а саме: консультації 
за принципом «рівний-рівному», проведення 
груп самодопомоги для ЛЖВ. На постійній основі 
проводиться група самодопомоги для ВІЛ-позитивних 
жінок. Полтавське регіональне відділення Мережі ЛЖВ 
на пільгових умовах отримало приміщення рішенням 
комісії з розподілу нежитлових приміщень Управління 

майна та комунальної власності при Полтавському міськвиконкомі від 11.07.06 р. Вперше 
у  Кременчуці Полтавської області проведена широкомасштабна акція до Дня Пам’яті 
людей, які померли від СНІДу: круглий стіл, вулична акція, вечір Пам’яті. 

Кривий Ріг: Міське відділення було зареєстровано у липні 2005 року. Відділення 
нараховує 13 активних членів Мережі ЛЖВ. На постійній основі проводяться консультації 
спеціалістів та консультантів регіонального представництва. Відділення активно 
співпрацює з Товариством Червоного Хреста. Регулярно транспортується кров клієнтів 
відділення до Дніпропетровського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД. 
Підписано угоду про співпрацю з Міським ЦССМ. Розміщена соціальна реклама на 
міському телебаченні й у громадському транспорті. Отримано гуманітарну допомогу 
у вигляді подарунків на суму 740 доларів США від Партії «Батьківщина», ЦГЗК та Фонду 
«Анти СНІД».  

Житомир: Ініціативна група створена у січні 2005 року. Регулярно проводяться групи 
самодопомоги для ЛЖВ та їх близького оточення. Створено нові ініціативні групи в 
містах Бердичів та  Коростишів.  На базі Центру профілактики та боротьби зі СНІД  діє 
консультативний пункт з питань ВІЛ/СНІД.  Регулярно проводяться консультації психолога. 
Завдяки співпраці з державними структурами міста  ініціативна група вийшла на більш 
високий рівень співпраці.  Три члени ІГ входять до складу місцевих Координаційних рад 
з питань ВІЛ/СНІД: Житомирської Обласної та міської Рад та КР м. Бердичів, що дає змогу 
лобіювати інтереси ЛЖВ на усіх рівнях місцевої влади. На загальних зборах членами 
Мережі стали 13 осіб. 

Кривий Ріг: Міський центр 
профілактики та боротьби 
зі СНІДом; Міський центр 
соціальних служб для сімей, 
дітей та молоді; Криворізький 
благодійна організація «Берегиня 
України»; Благодійна організація  
«З надією»; Загальноміська газета 

Нікополь:Наркологічний 
диспансер, наркологічне 
відділення, Міська лікарня 
№ 3, кабінет довіри; Центр 
профілактики та боротьби зі 
СНІД; Нікопольський МВ УМВС; 
Нікопольський ЦССМ.

Полтава: Обласний центр 
профілактики та боротьби зі 
СНІДом; Міський центр соціальних 
служб для дітей, сімей та молоді; 
Кременчуцький  міський шкірно-
венерологічний диспансер; 
Полтавська Благодійна асоціація 
допомоги ВІЛ-інфікованим та 
хворим на СНІД «Світло надії»; 
Полтавський благодійний фонд 
«Громадське здоров’я».



work in Nova Kakhovka. With the support of the members of the branch a youth organization 
“Volunteer movement “We are united by life” was created and works at the basis of the branch.

Mykolaiv: Oblast branch was officially registered in 2005. The branch has 8 active members. 
In April four clients (mothers of HIV positive children) received financial aid from the Fund for so-
cial protection (UAH 100 for each child). About 160 clients used the services of the branch. Con-
sultation work on legalissues is actively conducted. A hotline on legal issues was created. A letter 
on addition of addendum to the program of social and economic development of the city was 
submitted to the mayor of the city. A report for the session of the City Council was developed 
jointly with the City Department of health.  The director of the branch became a member of City 
Coordination Council on HIV/AIDS. A round table meeting on the need of NGO participation in 
formation of internal policies was held with representatives of youth NGOs and government 
authorities. As a result the youth board was created attached to the office of the Head of Oblast 
State Administration. One of the members of the Network became a member of the board. 

Nikopol: Public organization “Vidkryti dveri” was regis-
tered in 2006. Self-support groups for PLWH are held regu-
larly and new members are attracted for participation in the 
groups. One of the members of the Network was included 
to the city Coordination Council on issues of HIV/AIDS. Nine 
candidates were approved to become the members of the 
Network at the conference in Foros. Two big scale events 
were conducted. Members of the group conduct active 

work in advocacy and protection of PLWH rights. With the support of a lawyer a criminal case on 
denial of parental rights was filed in court. As a result the children were returned to their family. 

Poltava: Oblast branch was registered in March 2005. The branch has 15 active members of 
the Network of PLWH. A number of activities in the city of Kremenchuk of Poltava region are con-
ducted, in particular: peer to peer consultations, self-support groups for PLWH. A self-support 
group for HIV positive women is being conducted on a regular basis. Poltava regional branch 
of the Network of PLWH on preferential terms obtained premises for its office (decision of the 
Department of communal property of Poltava city Executive Committee of July 11, 2006). A big 
scale event dedicated to the AIDS Memorial Day was organized in Kremenchuk for the first time 
(a round table, outdoor events, Memorial night). 

Kryvyi Rih: City branch was registered in July 2005. There are 13 active members of the Net-
work in the branch. Consultations of the specialists and consultants of the regional branch are 
provided on a regular basis. The branch actively cooperates with the Red Cross Society. blood 
samples of the clients of the branch are regularly transported to Dnipropetrovsk AIDS Center. An 
agreement of cooperation was signed with the city Center of social services for family, children 
and youth. Social advertisements were put on a city TV and in city public transport. Humanitar-
ian aid from “batkivschyna” party, “Anti AIDS” Fund and other organizations was received by the 
branch.  

Zhytomyr: The initiative group was created in January 
2005. Self-support groups for PLWH and their close envi-
ronment are regularly conducted. New initiative groups 
were created in the towns of berdychiv and Korostyshiv. 
A consultation service on issues of HIV/AIDS works at the 
Center for prevention and treatment of HIV/AIDS. Regular 
consultations of the psychologist are provided. Thanks 
to cooperation with the authorities, the initiative group 
achieved a higher level of collaboration. Three members of 
the initiative group participate in berdychiv and Zhytomyr 

Coordination Councils on HIV/AIDS, lobbying the interests of PLWH. 13 people became mem-
bers of the Network. 

Vinnytsya: The initiative group started its activities in the city of Vinnytsya in February 2005. 
There are 8 members of the Network. A partner public organization “Parostok” provided funding 
for the trip of PLWH to the Carpathian Mountains.  Thanks to cooperation with the human rights 
group, legal aid was provided to clients whose rights were violated. With legal assistance from 
lawyers a child whose HIV status had been disclosed was enrolled in kindergarten. 

I

Mykolaiv: Oblast Department of Internal 
Affairs; Oblast Administration Department 
of Family and youth; Mayor of yuzh-
noukrainsk; Mykolaiv youth Movement 
“Penitentiary Initiative”; Mykolaiv Charity 
Foundation “New Century”. 

Kryvyi Rih: City HIV/AIDS Centre; City Cen-
tre of Social Services for Family, Children 
and youth; “95 kvartal” newspaper; Kryvyi 
Rih Charitable Organization “berehynya 
Ukrainy”; Charitable Organization “With 
Hope”; municipal newspaper “Metallurg”. 

Zhytomyr: Oblast HIV/AIDS Centre; Press-
club; Oblast state Television and Radio 
Company; Oblast Charitable organization 
“break-through. Victory”; Zhytomyr oblast 
Charitable Fund for Socially dangerous 
diseases and AIDS.

Vinnytsya: Oblast HIV/AIDS Centre; 
Oblast Centre of Social Services for Family, 
Children and youth; youth Organization 
«Seedling»; Stomatologic clinic “Dental 
Lux”; newspaper “33 Channel”.

Nikopol: Narcological dispensary; City 
hospital No 3 (room of trust); City HIV/AIDS 
Centre; Nikopol City Department of Inter-
nal Affairs;  Centre of Social Services for 
Family, Children and youth.

Poltava: Oblast HIV/AIDS Centre; City Cen-
tre of Social Services for Family, Children 
and youth; Kremenchug City Venerologic 
Dispensary; Charitable Association “Svitlo 
nadiyi”; Poltava Charitable Foundation 
“Hromadske zdorovya”. 



Дніпропетровськ: Обласний 
центр профілактики та боротьби 
зі СНІДом; Благодійний 
фонд  «Реабілітаційний центр 
наркозалежних «Віртус».

Вінниця: З лютого 2005 року розпочала свою діяльність ініціативна група у м. Вінниця. 
Кількість членів Мережі нараховує 8 осіб. Партнерською громадською  організацією  
«Паросток» було виділено кошти на поїздку в Карпати для ЛЖВ. Завдяки співпраці з 
представниками правозахисної групи (юристами) було надано допомогу клієнтам, 
чиї права  були порушені.  Також завдяки зверненню до юристів ВІЛ-позитивну дитину 
оформили в дитячий садочок після розголошення статусу дитини. 

Одеса: Обласна молодіжна організація Клуб взаємодопомоги «Життя плюс» є 
партнерською організацією, яка виконує функції регіонального представництва,  
зареєстрована у травні 2001 року. Вона нараховує 64 активних члени Мережі ЛЖВ. 
Послугами представництва скористались понад 1210 осіб міста Одеси та Одеської 
області. Створено другий центр денного перебування для ВІЛ-позитивних дітей. За 
сприяння регіонального представництва ВМ ЛЖВ у смт Любашівка була створена 
та зареєстрована благодійна організація «Рука допомоги». Постійно підтримується 
діяльність ініціативної групи у м.Іллічівськ. Працівниками організації в Одеському регіоні 
постійно здійснюється збір фактів порушення прав ВІЛ-позитивних дітей. Відбулося 
засідання місцевої робочої групи (МРГ) на тему: «Законодавчий процес і правозастосовна 
діяльність у сфері наркоманії та зменшення шкоди». На зустрічі були присутні 24 особи, 
включаючи представників урядових та громадських організацій. На зустрічі розглядалися 
основні проблеми, які існують у законодавстві України щодо наркоманії та ВІЛ/СНІД. Був 
створений довідник безкоштовних послуг НУО й ДО в м. Одесі для ЛЖВ. Для формування 
толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та інформування стосовно 
проектів організації та ВІЛ/СНІД було створено веб-сторінку: www.lifeplus.org.ua. Була 
проаналізована діяльність Регіонального представництва на основі міської та обласної 
програми профілактики та боротьби зі СНІД. Звіт був надісланий усім представникам 
місцевої та обласної влади, які причетні до прийняття рішень стосовно ВІЛ/СНІД. 

Харків: Обласне відділення було зареєстровано у вересні 2004 року. Відділення нараховує 
13 активних членів Мережі ЛЖВ. Продовжують свою 
роботу групи самодопомоги для ЛЖВ, жінок ЛЖВ та їх 
близького оточення. Директор відділення отримала 
перше місце на конкурсі «Людина року» у номінації 
«Громадський діяч». Здійснюється робота із захисту 
прав ЛЖВ в судах. Один з членів відділення  став 
депутатом районної ради в області. Здійснюється 
активна робота з метою залучення волонтерів 
до розвитку відділення. Налагоджена співпраця 
з громадськими організаціями міста, проведена 

робоча зустріч з планування спільних заходів. 2 члени відділення беруть активну участь у 
засіданнях Обласної Координаційної ради з питань ВІЛ/СНІДу.

Тернопіль: Членами ініціативної групи, яка існує на базі партнерської організації 
«Джерела», проводяться групи самодопомоги для ЛЖВ.  До складу організації 
входять 2 члена Мережі ЛЖВ. За звітний період збільшилась кількість учасників групи 
самодопомоги. Досягнуто домовленості з керівництвом наркологічного диспансеру про 
безкоштовне лікування клієнтів організації. Збільшилась кількість звернень по допомогу 
з районних центрів області. Масові заходи, які проводились організацією, транслювалися 
на місцевому телебаченні. Представника організації включено до складу Обласної 
Координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІД.   

Дніпропетровськ: Ініціативна група створена на початку 2005 року та нараховує 
21 члена Мережі. На базі обласного протитуберкульозного диспансеру та центру 
профілактики та боротьби зі СНІД постійно проводяться групи самодопомоги для ЛЖВ 
та СІН. Члени групи співпрацюють з НУО міст Новомосковськ, Нікополь та Орджонікідзе. 
Проводяться консультації за принципом «рівний-рівному» та супровід важко хворих 
клієнтів до лікарів. Члени Мережі входять до складу Обласної Координаційної ради з 
питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІД у міжрегіональній робочій групі. 

Львів: Партнерська організація Благодійний фонд «Аванте» зареєстрована у 2000 році. 
З 2005 року фонд виконує функції регіонального представництва у Львівській області та 
нараховує 16 активних членів Мережі ЛЖВ. На базі організації діє група самодопомоги для 
ЛЖВ. Започатковано роботу групи самодопомоги для близького оточення ЛЖВ та ЧСЧ. 
Проводиться активна діяльність з реєстрації обласного відділення Мережі. Підписано 
угоду про співпрацю з Державним департаментом з виконання покарань у Львівській 

Вінниця: Обласний центр 
профілактики та боротьби 
зі СНІДом; Обласний центр 
соціальних служб для дітей, сімей 
та молоді; Вінницька молодіжна 
організація «Паросток»; 
Стоматологічна клініка «Дентал 
люкс»; Видавництво місцевої 
газети «33 канал».

Одеса: Обласне управління 
внутрішніх справ; Управління 
соціального захисту населення 
Одеської міської ради;  Обласний 
центр профілактики та боротьби 
зі СНІДом. Одеський благодійний 
фонд «Дорога додому»; 
Південноукраїнська Асоціація 
«Жінка. Здоров’я. Довголіття»; 
Громадський рух «Віра, надія, 
любов».

Харків: Обласний центр 
профілактики та боротьби 
зі СНІДом; Обласний центр 
соціальних служб для сімей, 
дітей та молоді; Харківська 
громадська організація 
«Центр духовної та соціально-
психологічної реабілітації 
«Еммануїл»; Харківське відділення 
благодійного фонду «Твоя 
Перемога»; Церква «Царство 
Бога» (Харків); Харківський 
обласний благодійний фонд 
«Червона стрічка».

Тернопіль: Обласний 
комунальний центр СНІД; Обласне 
товариство Червоного Хреста; 
Міський центр соціальних 
служб для дітей, сімей та молоді; 
Тернопільська неурядова 
організація «Асоціація захисту 
молоді «Дружба»; Тернопільська 
неурядова організація «Вікторія».

Львів: Обласний центр 
профілактики та боротьби 
зі СНІДом; Міський центр 
соціальних служб для дітей, сімей 
та молоді; Благодійний фонд 
«Карітас України».



Odesa: Oblast youth organization “Life plus” is a 
partner organization that functions as a regional rep-
resentative and was registered in May 2001. It has 64 
active members of the Network of PLWH. More than 
1210 people of Odesa and Odesa oblast received the 
services of the organization. The second day care cen-
ter for HIV positive children was established. With the 
assistance of the regional representative of the All 
Ukrainian Network of PLWH a charitable organization 
“Ruka dopomogy” was registered in the town of Lyu-

bashivka and a joint project for development of this organization was developed. The activities 
of initiative groups in the town of Illichivsk are permanently supported. Staffs of the day care 
center for HIV positive children, organization’s lawyer and Regional representative of the All 
Ukrainian Network of PLWH in Odesa region constantly collect the facts of rights violation of 
HIV positive children. A local work group meeting on the topic “Legislative process and law en-
forcement activities in the field of substance addiction and harm reduction” was held. Twenty 
four persons were present at the meeting including the Head of the oblast Department of 
illegal circulation of drugs in Odesa, Chief of the Center for Epidemiological Control, Chief of 
oblast narcological clinic, Chief lawyer of the Department of the Ministry of Internal Affairs in 
Odesa oblast, deputy head of the oblast AIDS Center as well as representatives of public or-
ganizations. The main problems existing in the legislature of Ukraine concerning the issues of 
substance addiction and HIV/AIDS were reviewed at this meeting. А directory of free services 
for PLWH in Odesa was published. 
To ensure a tolerant attitude towards people living with HIV/AIDS and inform about the proj-
ects of the organization and HIV/AIDS a website www.lifeplus.org.ua was created. based on 
the city and oblast HIV/AIDS prevention program an analysis of the work of the regional rep-
resentative was done. The report was sent to all representatives of local and oblast authorities 
involved in decision making on HIV/AIDS issues. 

Kharkiv: Oblast branch was registered in September 2004. The branch has 13 active mem-
bers of the Network of PLWH. Self-support groups for PLWH, HIV positive women and their 
loved ones continue their work. Director of the branch won in the “Man of the year” contest 
(nomination “Public figure”). The work on protection of PLWH rights in courts is conducted. 
One of the members of the branch was elected to one of the rayon Councils of the oblast. Ac-
tive work on involvement of new volunteers to the organization is conducted. Cooperation 
with public organizations of the city is established and a meeting on planning joint events was 
held. Two members of the branch take an active part at the meetings of the oblast Coordina-
tion Council on issues of HIV/AIDS.

Ternopil: Members of the initiative group based at 
the partner organization “Dzherela” conduct self-support 
groups for PLWH. Two members of the Network are also the 
members of the organization. The number of the members 
of the self-support group increased in the report period. An 
agreement with the management of the narcological clinic 
for provision of free treatment for the clients of the organi-
zation was achieved. A number of clients applying for help 
from rayon centers of the oblast increased. Reports about 
mass events conducted by the organization were broad-

cast on local TV. A representative of the organization was included into the oblast Coordination 
Council on HIV/AIDS.

Dnipropetrovsk: The initiative group was created in the beginning of 2005. There are 21 
active members in the group. Self-support groups for PLWH and IDUs are regularly held at the 
regional Tb clinic and AIDS Center. Members of the group actively cooperate with the NGOs 
from Novomoskovsk, Nikopol and Ordzhonikidze. Peer to peer consultations are provided and 
ill clients are accompanied to doctors. Members of the Network participate in the regional Co-
ordination Council for prevention of HIV/AIDS as well as in the interregional work group.

Lviv: Partner organization Charitable fund “Avante” was registered in 2000. Since 2005 fund 
functions as a regional representative in Lviv oblast and has 16 active members of the Net-
work of PLWH. A self-support group for PLWH works at the organization. A self-support groups’ 
work for MSM and PLWH close environment was started. An active work on registration of the 
oblast branch of the Network is being conducted. A cooperation agreement was signed with 

Odesa: Oblast Department of Internal Af-
fairs; City Department of Social Protection 
of Population;  Oblast HIV/AIDS Centre; 
Charitable Fund “Way home”; South-
Ukraine Association “Woman. Health. 
Longevity”; Public Movement “Faith, Hope, 
Love”.

Dnipropetrovsk: Oblast HIV/AIDS Centre; 
Charity foundation “Rehabilitation Centre 
“Virtus”.

Kharkiv: Oblast HIV/AIDS Centre; Oblast 
Centre of Social Services for Family, 
Children and youth; Public Organization 
“Centre of Spiritual and Social-psychologi-
cal Rehabilitation “Emmanuyil”; Charitable 
Foundation “Tvoya Peremoha”; Church 
“Tsarstvo boha”; Charitable Foundation 
“Chervona Strichka”.

Ternopil: Oblast HIV/AIDS Centre; Oblast 
Department of Red Cross Society; City 
Centre of Social Services for Family, Chil-
dren and youth; NGO “Association of youth 
Protection “Friendship”; NGO “Victoria”.

Lviv: Oblast HIV/AIDS Centre; City Centre 
of Social Services for Family, Children and 
youth;  Charitable Foundation “Karitas 
Ukraine”.



області. Один раз на тиждень члени ініціативної групи проводять групи самодопомоги 
для неповнолітніх засуджених.  Також створена група у ЛВК № 50. Члени Мережі входять 
до складу комісії з нагляду за виконанням постанов, наказів, прийнятих Координаційною 
радою з питань ВІЛ/СНІЛ в області.  

Суми: У квітні 2005 року була створена нова ініціативна група у місті Суми. У листопаді 
2005 року група отримала державну реєстрацію благодійної організації «Вибір», яка 
виконувала функції регіонального представництва. У вересні 2006 року  відбулася 
перереєстрація БО «Вибір» у обласне відділення Мережі ЛЖВ. Відділення нараховує 9 
активних членів Мережі. Створено нову групу самодопомоги для ЛЖВ та їх близького 
оточення у місті Конотоп Сумської області. Представник відділення бере участь у роботі 
обласної Координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІД. Налагоджено 
співпрацю з державними та недержавними організаціями. Підвищено рівень організації 
завдяки проведенню широкомасштабних заходів та залученню волонтерів.  

Чернігів: Обласне відділення було зареєстровано у жовтні 2003 року. 21 член 
організації мають членські квитки та беруть  участь 
у діяльності з розбудови відділення. Співробітники 
організації розпочали роботу на постійній основі у 
«Школі материнства», яка діє при жіночій консультації. 
Надаються консультації з питань ВІЛ/СНІД вагітним 
жінкам. Створено мультидисциплінарну команду. 
Активізовано співпрацю з місцевими ЗМІ щодо 
формування толерантного ставлення до ЛЖВ. 
Налагоджені відносини з керівництвом обласної 

державної адміністрації. Завдяки участі представників Мережі у засіданнях Обласної 
Координаційної ради  організація отримала фінансування з місцевого бюджету на 
наступний рік. 

Запоріжжя: Обласне відділення зареєстровано у липні 2005 року. Відділення 
нараховує 13 активних членів Мережі ЛЖВ. Відкрито перший в області громадський 
центр комплексної допомоги для ЛЖВ та їх близького оточення. У липні представники 
відділення взяли участь у молодіжному фестивалі «Перлини сезону», спільно з 
організаціями - партнерами була проведена інформаційна кампанія, метою якої було 
підвищення рівня обізнаності жителів та гостей міста про ВІЛ/СНІД, формування 
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних громадян. Було зібрано 1161, 83 грн для 
облаштування дитячої кімнати для ВІЛ-позитивних дітей. Налагоджено партнерські 
стосунки з управлінням по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та НУО міста й 
області. В результаті співпраці членів відділення з держвними структурами було відкрито 
перший у місті денний центр перебування для ВІЛ+ дітей. 

Київ:  Ініціативна група збирається на базі Громадського центру комплексної допомоги 
ЛЖВ та їх близькому оточенню. Кількість активних членів Мережі нараховує 23 особи. 
Впроваджена інноваційна діяльність «Мотивація та сприяння в реабілітації батьків, які 
мають подвійну проблему». Членами Мережі здійснюється консультування з проблем 
хімічної залежності та переадресація на детоксикацію, реабілітацію або  участь у 
програмі замісної терапії. У такий спосіб покращується якість життя ВІЛ-позитивних сімей 
та формується прихильність до ВААРТ у дітей. На постійній основі проводиться супровід 
членів та клієнтів Мережі для здавання аналізів, а також транспортування біоматеріалів 
до Українського центру профілактики та боротьби зі СНІД  для проведення аналізів ПЦР 
дітям з регіонів України. Налагоджено механізм обстеження та консультування лікаря-
інфекціоніста ВІЛ-позитивних ув’язнених Бучанської виправної колонії, завдяки чому 
ув’язнені отримали  доступ до діагностики та лікування ВААРТ.  Члени представництва 
взяли участь в організації та проведенні аукціону «Просто діти» та були учасниками 
показу колекції Залевського на тижні високої моди у якості моделей.  На постійній 
основі брали участь у  роботі групи з лікування в МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД 
в Україні». 

Павлоград: Ініціативна група у місті створена у 2004 році та нараховує 11 членів 
Мережі ЛЖВ. Члени групи проводять консультації за принципом «рівний-рівному», 
консультації з формування прихильності ЛЖВ до ВААРТ. Членами Мережі була 
зареєстрована громадська організація «Оберіг». У результаті переговорів з місцевою 
владою  організації надано приміщення для проведення діяльності організації та 

Запоріжжя: Обласний центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом; 
Обласне Товариство Червоного 
Хреста; Міський центр соціальних 
служб для дітей, сімей та молоді; 
Мелітопольський міжрайонний 
центр профілактики та боротьби 
зі СНІДом; Благодійний фонд 

«Сподівання».

Київ: Київський міський центр 
профілактики та боротьби зі СНІД; 
Міський центр соціальних служб 
для дітей, сімей та молоді; Інститут 
інфекційних захворювань та СНІД 
ім. Громашевського (Лавра); КМКЛ 
«Соціотерапія»; Київське відділення  

«Реабілітаційного центру «Сходи».

Чернігів: Міський центр соціальних 
служб для сімей, дітей та молоді; 
Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації; 
Обласний центр соціальних 
служб для сімей, дітей та молоді; 
Чернігівська правозахисна 
громадська організація «Центр 

Доброчин»; Корпункт ICTV.

Павлоград: Міський центр 
соціальних служб для дітей, 
сімей та молоді м. Тернівка; 
Районний центр соціальних 
служб для дітей, сімей та 
молоді; Товариство Червоного 
Хреста; Благодійна організація 
«Імпульс»; Павлоградська 
благодійна організація «Оберіг»; 
Павлоградська громадська 
організація «Надія».

Суми:  Обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом; 
Обласний спеціалізований будинок 
дитини; Сумська жіноча молодіжна 
організація «Довіра МЕТ»; Сумська 
ОГО «Живий потік»; Волонтерська 
Агенція.



the Penitentiary Department in Lviv oblast. Once a week members of the initiative group hold 
self-support groups for underaged convicts. A self-support group in penitentiary #50 was also 
created. Members of the Network participate in a supervisory commission on implementation 
of the decrees and orders issued by the oblast Coordination Council on HIV/AIDS. 

Sumy: A new initiative group in the city of Sumy was 
created in April 2005. In November 2005 the group was 
officially registered as a charitable organization “Vybir” 
that was functioning as a regional representative. In Sep-
tember 2006 CO “Vybir” was re-registered as an oblast 
branch of the Network of PLWH. The branch has 9 active 
members of the Network. A new self-support group for 
PLWH and their close environment was established in 
the town of Konotop in Sumy region. A representative of 
the branch takes an active part in the work of Coordina-

tion Council on issues of HIV/AIDS. Active cooperation with government and non government 
organizations was established. The capacity of the organization was increased thanks to the 
implementation of mass events and involvement of new volunteers.

Chernihiv: Oblast branch was registered in October 2003. 21 members of the organization 
take an active part in the work and further development of the organization. Staff of the orga-
nization permanently works in the “School of motherhood” based at the antenatal clinic. Con-
sultations on issues of HIV/AIDS are provided to pregnant women. A multidisciplinary team 
was created. Cooperation with local mass media on ensuring tolerant attitude towards PLWH 
became more active. Relations with the new management of the oblast State Administration 
were established. Thanks to participation of the representatives of the Network in the meet-
ings of the oblast Coordination Council organization received funding from local budget for 
the next year.

Zaporizhia: Regional branch was registered in July 2005. There are 13 active members of 
the Network of PLWH in the branch. The first in the region comprehensive support center for 
PLWH and their close environment was opened. In July the representatives of the branch took 
part in the youth festival “Perliny sezonu”, jointly with partner organizations an information 
campaign was conducted aimed at informing the citizens and guests of the city about HIV/
AIDS, forming tolerant attitude towards HIV positive people and raising of funds for develop-
ment of day care center for HIV positive children. The total amount of money raised during the 
festival constituted UAH 1161, 83. Partner relationships were developed with the Department 
of illegal circulation of drugs and with the municipal and regional NGOs. The issue of creation 
of the Daycare center for HIV positive children was considered at the meeting of the Oblast 
Coordination council on HIV/AIDS. Thanks to advocacy work of the members of the branch the 
first Daycare center for HIV positive children was opened in the city.

Kyiv: The initiative group meets at the premises of the Community center of comprehensive 
help for PLWH and their close environment. The number of active members of the Network is 
23 persons. The innovative activity “Motivation and ensuring the rehabilitation of parents with 
double problem” is implemented. Members of the Network provide counseling on substance 
addiction and referral to detoxication, rehabilitation or participation in substitution therapy 
programs. This way the quality of life of HIV positive families is improved and adherence to 
HAART among children is developed. Members and clients of the Network are regularly ac-
companied to testing as well as biological samples from the regions of Ukraine are transported 
to Ukrainian AIDS Center for PCR testing of children. Inmates of bucha penitentiary obtained 
access to diagnostics and treatment with HAART thanks to the established system of consulta-
tions by the infectious diseases specialist. Members of the branch took an active part in orga-
nizing and conducting an auction “Simply Children” and participated in the presentation of 
Zalevsky collection during the Ukrainian Fashion Week as models. They also participated in the 
work of the treatment group of ICF “International HIV/AIDS Alliance in Ukraine”.

Pavlohrad: The initiative group of 11 active members of the Network of PLWH was created 
in 2004. Members of the group provide peer to peer consultations, and consultations on ad-
herence to HAART. Members of the Network registered a public organization called “Oberig”. 
After negotiations with local authorities, the organization was provided with premises for the 
organization’s activities and meetings of the self-support group. Self-support groups in the 
towns of Ternovka and Pershotravyansk of Pavlohrad rayon were founded. 

Sumy: Oblast HIV/AIDS Centre; Oblast 
specialized orphanage;  Sumy youth 
Women’s Organization «Dovira МЕТ»; 
Sumy NGO “Zhivy Potik”; Volunteer 
Agency.

Chernihiv: City Centre of Social Services 
for Family, Children and youth; Depart-
ment of Health of Oblast State Adminis-
tration; Oblast Centre of Social Services 
for Family, Children and youth; Legal 
Protection Public Organization “Tsentr 
“Dobrochyn”; TV company ICTV.

Zaporizhia: Oblast HIV/AIDS Centre; 
Oblast Red Cross Society; City Centre of 
Social Services for Family, Children and 
youth; Melitopol Interregional HIV/AIDS 
Centre.

Kyiv: City HIV/AIDS Centre, City Centre 
of Social Services for Family, Children 
and youth;  Infectious diseases and AIDS 
institute n/a Hromashevsky (Lavra); Kyiv 
narcological clinic “Sociotherapiya”; Kyiv 
department of the international charity 
organization ““Footsteps” Rehabilitation 
Center”.

Pavlohrad: Ternivka City Centre of 
Social Services for Family, Children and 
youth; Rayon Centre of Social Services 
for Family, Children and youth; Red Cross 
Society; Charitable organization “Impulse”; 
Pavlohrad Charity Organization “Oberig”; 
Pavlohrad Public Organization “Nadiya”.



груп самодопомоги.  Регулярно проводяться групи самодопомоги у містах Тернівка та 
Першотравянськ Павлоградського району.

Херсон: Обласне відділення зареєстровано у жовтні 2004 року. Відділення нараховує 
7 активних членів Мережі ЛЖВ. Надаються консультації ВІЛ-позитивним засудженим, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у міжобласній лікарні при Даріївській виправній 
колонії. Організовані та проводяться групи самодопомоги для ЛЖВ, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері. Складено 
та підписано угоду про співпрацю з обласним центром зайнятості. Проводиться 
переадресація клієнтів відділення до центру з метою подальшого працевлаштування. 
Директор відділення бере участь у засіданнях Обласної Координаційної ради з питань 
ВІЛ/СНІДу.

Черкаси: Обласне відділення зареєстровано у серпні 2004 року. Відділення нараховує 
18 активних членів Мережі ЛЖВ. Два члени Мережі беруть участь у засіданнях Обласної 
Координаційної ради з питань ВІЛ/СНІДу. Основними досягненнями відділення є  
робота громадського центру комплексної допомоги ЛЖВ та їх близькому оточенню. 
Співробітники відділення брали участь у зйомках фільму «ВІЛ: право на життя». На 
засіданнях Обласної Координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІД 
враховувались усі рекомендації Голови правління відділення щодо доступу до ВААРТ ВІЛ+ 
дітей та обстеження на ТОРЧ-інфекції в ЧОЦПБС. Розпочато діяльність груп самодопомоги 
у віддалених районах області, а саме в містах: Ватутіне, Тальне, Сміла, Вільхівець. Групи 
проводяться на базі реабілітаційних центрів для наркозалежних.  

Чернівці: Обласне відділення зареєстровано у серпні 2005 року. Відділення нараховує 
14 активних членів Мережі. Отримано грант від міської 
ради на забезпечення діяльності з догляду та підтримки 
ЛЖВ на термінальній стадії СНІД, на суму 10 000 грн. 
Здійснюється активна робота із залучення додаткових 
коштів для надання допомоги клієнтам відділення. 
Проведено літній терапевтичний наметовий табір 
«Дорога до життя», в якому відпочили 73 ЛЖВ, з 
яких 6 - діти. Додаткові кошти на проведення табору 
виділені обласним відділом у справах сім’ї, молоді та 
спорту у сумі 3500 грн.  Проведено Міжсекторальну 

робочу групу Обласної Координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІД 
у приміщенні відділення. Підписано  доручення Голови ОКР про виділення коштів для 
проходження діагностики та лікування ЛЖВ у м. Києві.  

 Севастополь: Громадська організація «Гавань плюс» була зареєстрована у квітні 
2006 року. До складу організації входять 3 члена Мережі ЛЖВ.  Успішно реалізуються 
проекти з формування прихильності ЛЖВ до ВААРТ. Проведено перший у Севастополі 
літній терапевтичний наметовий табір для ЛЖВ, учасниками двох табірних змін були 
20 осіб з числа ЛЖВ. Лідер групи бере участь у роботі міської Координаційної ради з 
ВІЛ/СНІД. 

Керч: Налагоджено стосунки з адміністрацією Керченської виправної колонії № 126. 
Зусиллями членів Мережі організовано дві групи самодопомоги у виправній колонії.  
Також придбано приміщення на пільгових умовах та розпочата робота зі створення 
громадського центру комплексної допомоги для ЛЖВ та їх близького оточення.

Хмельницький: У березні 2006 року офіційно зареєстровано  Хмельницьке  відділення 
Мережі. Кількість активістів групи складає 14 осіб. Членами відділення реалізуються 
проекти «Формування прихильності  до ВААРТ у дорослих та дітей» та «Розвиток груп 
самодопомоги». Після перевиборів голови правління та регіонального представника 
відділення покращився рівень надання послуг, розширився обсяг допомоги клієнтам, 
з’явилася прозорість серед членів команди, що покращило атмосферу у колективі. На 
постійній основі захищались права членів відділення та клієнтів організації. Відділення 
надало допомогу в отриманні пенсії для ВІЛ-позитивної дитини. Після звернення юриста 
у відділ соціальної допомоги, пенсія відновлена. Підписаний договір про співпрацю між 
відділенням Мережі та обласним центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді, 
завдяки чому створено денний центр перебування для ВІЛ-позитивних дітей. 

Херсон: Обласний центр 
профілактики та боротьби зі 
СНІДом;  Товариство Червоного 
Хреста;  Херсонський обласний 
благодійний фонд  «Мангуст»; 
Херсонська громадська організація 
«Пробудження».

Черкаси: Управління у справах 
молоді та спорту ОДА; Міський 
центр планування сім’ї; Обласний 
центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом; Обласний центр соціальних 
служб для сімей, дітей та молоді; 
Міський центр соціальних служб 
для сімей, дітей та молоді.

Чернівці: Чернівецька 
обласна комунальна установа 
«Чернівецький обласний Центр 
профілактики та боротьби зі 
СНІДом»; Обласне та міське 
товариство Червоного Хреста; 
Обласний центр соціальних 
служб для сімей, дітей та молоді; 
Чернівецька Регіональна 
спілка «Справа Кольпінга».; 
Християнський центр « Нове 
життя».

Севастополь: Міський центр 
соціальних служб для дітей, 
сімей та молоді; Міський центр 
профілактики та боротьби зі 
СНІДом; Протитуберкульозний 
диспансер; Севастопольська міська 
молодіжна громадська організація 
«Молодіжний Центр Жіночих 
Ініціатив»; Благодійна організація 
«Християнський центр реабілітації 
наркоузалежненої молоді 
«Джерело».

Хмельницький: Обласний центр 
соціальних служб для дітей, сімей 
та молоді; Хмельницька обласна 
асоціація «Вікторія»; Хмельницький  
реабілітаційний центр «Нове 
життя»; Хмельницька громадська 
організація «Твоя Перемога».



Kherson: Oblast branch was registered in October 2004. The branch has 7 active members 
of the Network of PLWH. Consultations for the patients of the interregional hospital at Dari-
ivka penitentiary are provided. Self-support group meetings are organized for the patients 
of the oblast Tb hospital. An agreement of cooperation was signed with the Oblast Employ-
ment Center. The clients of the branch are referred to the center for employment. Director 
of the branch participates in the meetings of the Oblast Coordination Council on issues of 
HIV/AIDS.

Cherkasy: Oblast branch was registered in August 2004. The branch consists of 18 active 
members of the Network. Two members of the Network 
participate in the Oblast Coordination Council on HIV/
AIDS. The main achievements of the branch are the work 
of the Community center providing comprehensive serv-
ices for PLWH and their close environment. Staff of the 
branch participated in the shooting of the documentary 
“HIV: right for life”. All recommendations of the Head of 
the board on access of HIV positive children to HAART 
and testing for TORCH infections in Cherkasy AIDS Center 

were taken into consideration at the meetings of oblast Coordination Council on issues of 
HIV/AIDS. Activities of self-support groups for PLWH started in remote rayons of the oblast, 
in particular in the towns of Vatutino, Talne, Smila, Vilhivets. Group meetings are held on the 
basis of rehabilitation centers for substance addicted people.

Chernivtsy: Oblast branch was registered in August 2005. The branch has 14 active mem-
bers of the Network. The grant of UAH 10 000 for implementation of the activities on care 
and support for PLWH in terminal stage of AIDS was received from the city authorities. Work 
to bring in additional funding for provision of help to the clients of the branch is being con-
ducted. 73 PLWH, including 6 children,  had a rest in the summer treatment tent camp “Road 
to life”. Additional funding of UAH 3500 for the camp was provided by the oblast Department 
of family, youth and sports. The meeting of Cross-sectoral work group on HIV/AIDS was held 
at the premises of the branch. An order of the Head of the oblast Coordination Council to allot 
funds for diagnostics and treatment of PLWH from the region in Kyiv was signed. 

Sevastopol: Public organization “Gavan plus” was registered in April 2006. Three mem-
bers of the Network are also the members of the orga-
nization. The project on development of PLWH adher-
ence to HAART is successfully implemented. The first in 
Sevastopol summer treatment tent camp for PLWH was 
organized, twenty HIV positive people became the par-
ticipants of the two camp shifts. The leader of the group 
participates in the work of the city Coordination Council 
on HIV/AIDS issues. 

Kerch: The branch established relations with the administration of Kerch penitentiary in-
stitution # 126. Two self-support groups were organized in the penitentiary. Premises for the 
organization were purchased at a discount price and creation of the community center for HIV 
positive people and their loved ones was started.

Khmelnytskyi: Oblast branch of the Network was officially registered in March 2006. The 
number of the activists of the group is 14 persons. The members of the branch implement the 
following projects: “Development of adherence to HAART among children and adults” and 
“Development of self-support groups”. After reelection of the Head of the board and Regional 
Representative of the Network the level of provided services was improved, the scope of the 
help to clients was increased and appeared the clarity within the team that improved the 
spirit of the organization. The rights of the members of the branch and clients of the organiza-
tion are protected on a regular basis. We provided help in the provision of aid for an HIV posi-
tive child. When our lawyer applied to the department of social support the aid was renewed. 
Thanks to the signed agreement of cooperation with the oblast Center of Social Services for 
Family, Children and youth a day care center for HIV positive children was created. 

Kherson: Oblast HIV/AIDS Centre; Oblast 
Department of Red Cross Society; Kherson 
Oblast Charitable Foundation “Manhust”; 
NGO “Probudzhennya”. 

Cherkasy: Oblast Administration Depart-
ment of youth and Sports; City Family 
Planning Centre; Oblast HIV/AIDS Centre; 
Oblast Centre of Social Services for Family, 
Children and youth; City Centre of Social 
Services for Family, Children and youth.

Chernivtsi: Oblast HIV/AIDS Centre; Red 
Cross Society; Oblast Centre of Social 
Services for Family, Children and youth; Re-
gional Union “Sprava Kolpinga”; Christian 
Centre “Nove zhyttya”.

Sevastopol: City Centre of Social Services 
for Family, Children and youth; City HIV/
AIDS Centre; Tb Dispensary; Sevastopol 
City youth Public Organization “youth 
Centre of Women’s Initiatives”; Charitable 
Organization “Christian Rehabilitation Cen-
tre for Drug-Addicted youth “Dzherelo”.

Khmelnytskyi: Oblast Centre of Social 
Services for Family, Children and youth; 
Khmelnytsk oblast Association “Victoria»; 
Rehabilitation Center “New Life”; NGO 
“Tvoya Peremoha”.



6. ПРОЕКТИ МЕРЕЖІ 

6.1. забезПечення догляду та Підтримки людей, які живуть з віл/снід

 У рамках програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», яка 
впроваджується Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні за підтримки 
Глобального фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.

Мета проекту:     вдосконалення існуючої моделі ефективних заходів з протидії 
епідемії ВІЛ/СНІД, інтеграція діючих програм і  впровадження інноваційних послуг для 
покращення якості життя людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, та зниження рівня смертності 
шляхом забезпечення ширшого доступу до лікування, догляду і підтримки, а також 
зменшення напруги у суспільстві щодо до проблеми ВІЛ/СНІД та ВІЛ-позитивних 
людей.

Географія проекту:     26 регіонів України

Донецька, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, 
Запорізька, Полтавська, Луганська, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька, 
Київська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська, Кіровоградська, Чернівецька,
Тернопільська, Сумська, Волинська,  Рівненська,  та  Житомирська  області, АР Крим, 
міста Київ та Севастополь.

Основні досягнення:

1.  У рамках проекту було надано гранти 46 організаціям.
2.. Діяльність проекту реалізувалася за наступними напрямами:
      медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей; 
      немедичний догляд на дому для ЛЖВ; розвиток руху самодопомоги для людей, 
      які живуть з ВІЛ; 
      догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах;
      медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок,        
      породіль та дітей, народжених віл-позитивними матерями;
      догляд і підтримка ВІЛ-позитивних дітей та їх найближчого оточення;
      громадські центри для ЛЖВ та їх найближчого оточення;
      літні та постійно діючі табори для ЛЖВ.
3.  Медико-соціальний та психологічний  супровід АРТ для дорослих і дітей            
      здійснюється  у 20 регіонах.
4.  Послуги з немедичного та медсестринського догляду на дому для ЛЖВ/С на 
      важких  стадіях захворювання  надаються  у 8 регіонах України. 
5.  Громадські центри створюють середовища захищеності для ЛЖВ та їх 
      найближчого оточення через проведення дозвілля, отримання психологічної 
      підтримки, інформації з питань ВІЛ/СНІД  у 13 регіонах України.
6.  Діяльність з медико-соціального та психологічний супроводу ВІЛ - позитивних                
     вагітних жінок, породіль та дітей, народжених віл-позитивними матерями,            
     здійснюється у  6 регіонах України. 
7. Дитячі центри  надають психосоціальну допомогу ВІЛ-інфікованим дітям та їх                   
     найближчому оточенню через проведення навчально-виховних заходів, 
     організацію дозвілля та проведення реабілітаційно-оздоровчої діяльності для 
     ВІЛ-позитивних дітей у 9 регіонах.
8.  Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах
      здійснюється у 8 регіонах України.
9.  Діяльність проектів з розвитку руху самодопомоги підтримується у 8 регіонах.
10.  Літні терапевтичні табори для ЛЖВ, СІН та інших уразливих груп здійснюють          
     рекреаційно-оздоровчу підтримку ВІЛ-позитивних осіб, СІН та інших уразливих    
     груп, а також співробітників проектів з догляду та підтримки ЛЖВ в 4-х регіонах     
     України.
11.  Широкий спектр послуг з догляду і підтримки ЛЖВ надають комплексні центри,   
      яких на сьогодні 7.

 Моніторинг і оцінка

Удосконалено інструментарій щодо 
моніторингу і оцінки проектів, які 
реалізуються за фінансової підтримки 
Мережі. До інструментарію вносилися 
зміни, які відображали актуальні зміни 
у підходах до реалізації проектів, нові 
вимоги до програмного моніторингу. 
Візити щодо моніторингу виконання 
грантопрограм здійснювалися в рамках 
трьох найзначніших проектів Мережі 
(Гф, Санрайз, Новіб) на плановій основі, 
усього відбулося 59 візитів.

В рамках спільної діяльності щодо 
забезпечення медико-соціального 
супроводу АРТ та моніторингу 
дотримання лікування за методичної 
підтримки фахівців ВООЗ, МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ\СНІД в 
Україні» була розроблена та додана 
до системи програмного моніторингу 
проектів форма щоквартальної звітності 
щодо переривання АРТ клієнтами 
проектів та заходів, спрямованих на 
попередження переривання.  

Для зміцнення спроможності НУО (в 
тому числі регіональних представництв 
та ініціативних груп ЛЖВ), які надають 
послуги з догляду та підтримки та 
здійснюють адвокаційну діяльність 
в регіонах  було здійснено 52 візити 
технічної підтримки експертів. 

Діюча система моніторингу та оцінки 
Мережі серед інших складових 
організаційної спроможності 
дозволила нам успішно пройти відбір 
та затвердження на роль одного з двох 
Основних реципієнтів національної 
програми  «Підтримка профілактики 
ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для 
найуразливіших груп населення в 
Україні» (2007-2011 роки), яка була 
підтримана Глобальним Фондом для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією.

Досвід та напрацювання Мережі  щодо 
моніторингу та оцінки були презентовані 
та отримали високу оцінку представників 
східноєвропейських ВІЛ-сервісних 
НУО на Європейському семінарі з 
моніторингу та оцінки, що відбувся в 
Амстердамі 23-27 листопада 2006 року 
(організований AIDS Action Europe).



6. PROJECTS OF THE NETWORK 

6.1. provIdIng care and support for people lIvIng wIth hIv/aIds

 In the framework of the National Program “Overcoming HIV/AIDS epidemic in 
Ukraine” which is implemented by the ICF “International HIV/AIDS Alliance in Ukraine” HIV/
AIDS supported by Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Project aim:      improvement of existing effective model of fighting HIV/AIDS epidemic, 
integration of working programs, implementation innovative services for improvement of 
quality of life of people, living with HIV/AIDS, reduction of death rate by providing wider ac-
cess to treatment, care and support, and diminish of tension in society to HIV/AIDS problem 
and PLWH.

Project geography:       26 regions of Ukraine

Donetsk, Odesa, Dnipropetrovsk, Mykolayiv, Kherson, Cherkasy, Zaporizhia, Poltava, Lu-
hansk, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsya, Kyiv, Lviv, Khmelnytskyi, Chernihiv, Kirovohrad, 
Chernivsti, Ternopil, Sumy, Rivne, Zhitomyr, Volyn regions, Autonomous Republic of Crimea, 
cities of Kyiv and Sevastopol.

Main achievements:

1.  In the framework of the project, grants were provided to 46 organizations.
2.  The project was implemented in several directions:
     medical, social and psychological patronage of ART of children and adults; 
     non-medical home care of PLWH;
     self-support groups; 
     care and support of PLWH in penitentiary facilities;
     medical, social patronage of pregnant women, newborns, and children, born to HIV-posi 
     tive mothers;
     care and support of HIV-positive children and their loved ones;
     community centers for PLWH and their close environment;
     summer and all-year camps for PLWH.
3.  Medical, social and psychological patronage of ART of children and adults in 20 regions of  
     Ukraine.
4.  Non-medical and nurse home care of PLWH in the late stages of disease in 8 regions of  
     Ukraine.
5.  Community centers provide environment of protection for PLWH and their loved ones by  
      conducting leisure, psychological support, information on HIV/AIDS issues in 13 regions        
      of Ukraine.
6.  Medical, social patronage of pregnant women, newborns, and children, born from HIV- 
      positive mothers in 6 regions of Ukraine;
7.  Children centers provide psychosocial support for HIV-positive children and their loved  
      ones through different informational and educative actions, organization of leisure and  
      rehabilitative-sanative activities for HIV-positive children in 9 regions.
8.   Care and support of PLWH in penitentiary facilities provided in 8 regions of Ukraine.
9.   Activity of projects of self-help groups is supported in 8 regions.
10.  Summer therapeutic camps for PLWH, IDU and others affected groups conduct recre 
       ational-sanative support of HIV-positive people, IDU and others affected groups, and care  
       and support of PLWH projects’ stuff in 4 regions of Ukraine.
11.  Wide spectrum of care and support services is provided by 7 complex centers.

      

Monitoring and evaluation

The toolkit for project monitoring 
and evaluation was improved with 
financial support of the Network. The 
changes were made in the toolkit 
displaying changes in approaches to 
the realization of projects and new 
requirements for program monitor-
ing. The monitoring visits for the 
execution of the grant programs 
were carried out under three of the 
Network’s projects (GF, SUNRISE, 
N(o)VIb) on a regular basis. There 
were 59 visits.

The form of the quarterly reporting 
on interruption of the ART by clients 
and measures directed on preven-
tion of interruption was developed 
and added to system of the projects 
program monitoring. It was done in 
the framework of the common activ-
ity on maintenance of the medical 
and social support of the ART and 
monitoring of observance of treat-
ment with the methodical help of 
the WHO and “International HIV/AIDS 
Alliance in Ukraine”.

For improvement of NGO organiza-
tional capacity (including regional 
representations and initiative groups 
of PLWH) providing services on care 
and support and carrying out advo-
cacy activities , 52 visits were made.

The system of monitoring and 
evaluation of the Network allowed 
us to pass successfully selection as 
one of two General recipients of the 
National program “The Support of 
prophylaxis HIV/AIDS, treatment and 
care for vulnerable groups of the 
population in Ukraine” (2007-2011) 
supported by Global Fund to fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Experience of the Network on moni-
toring and evaluation was presented 
and received the highest apprecia-
tion from the representatives of the 
East European HIV-service NGO’s at 
the European seminar on monitor-
ing and evaluation in Amsterdam on 
November 23-27 2007 (organized by 
AIDS Action Europe).



Протягом звітного року послугами  проекту «Забезпечення догляду та підтримки 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»  охоплено….

Діяльність організацій-субгрантерів за стратегічними напрямками:

NП/П Назва організації Напрямок діяльності

комПлексні центри з догляду і Підтримки лжв

1. Громадська молодіжна організація „Клуб взаємодопомоги „Життя +”
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
3.  Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок,      
     породіль та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями.
4.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
5.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
 2.Центр комплексної допомоги для ЛЖВ та членів їх близького 
              оточення в м. Київ, ВМ ЛЖВ 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ дітей.
2.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
3.  Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах. 
4.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
5.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
 3.Благодійна організація „Клуб „Світанок”  
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дітей.
2.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
3.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
4.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
 4.Криворізьке відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
3.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
4.  Розвиток руху самодопомоги для ЧСЧ. 
 5.Кримське відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» 
1.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
2.  Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах. 
3.  Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних 
     жінок, породіль та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями.
4.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
5.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
 6.Херсонське обласне відділення ВБО “Всеукраїнська Мережа ЛЖВ” 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах. 
3.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
4.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей
 7.Чернігівське обласне відділення ВБО “Всеукраїнська Мережа ЛЖВ” 
1.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
2.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
3.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
4.  Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах 
     Розширений пакет послуг
 8.Харківське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
3.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
 9.Благодійна Асоціація «Світло надії» 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
3.  Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах. 
 10.Благодійний фонд „Сподівання” 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
 

Історії успіху

Життя з однією клітиною

Про свій ВІЛ-позитивний статус я дізнався 
в 1997 році, коли мені було 44 роки. І досі 
в моїй голові звучать слова завідуючої 
поліклініки: «Толік  - у тебе ВІЛ!». Все, що вона 
казала потім, не мало для мене значення. В 
той час не було антиретровірусної терапії і 
мені ставало все гірше і гірше. 

Декілька років я почував себе дуже добре, 
але згодом аналіз СД4 показав що в мене 
залишилася тільки одна СД4 клітина, і з нею 
я прожив 8 місяців. Завдяки Всеукраїнській 
Мережі ЛЖВ я один з перших почав 
приймати антиретровірусне лікування. Я 
щиро вдячний соціальним працівникам за 
допомогу та підтримку, яку вони завжди 
надають усім тим, хто її потребує.

Бог не дає більше, ніж ти можеш 
витримати

В 21 рік я вийшла заміж за найкращого 
чоловіка у цілому всесвіті і була на 
сьомому небі від щастя. Усі мої думки були 
про плани на майбутнє і я дуже мріяла 
про дитину. Все було просто чудово, як 
у казці. У жіночій консультації я здала всі 
аналізи. Але результати і запрошення до 
СНІД центру чомусь прийшли до дому моїх 
батьків. У вечері мені подзвонила мати і 
повідомила про все… Проте, я не повірила 
і пішла зранку до центру СНІД - результат 
підтвердився. Я трималася деякий час, 
та коли лікар розповіла мені про стадії 
ВІЛ-інфекції, не змогла втриматися і 
розплакалася. Не пам’ятаю, що мені в 
коридорі казала консультант організації 
«Надія та порятунок», але втрималася в 
моїй голові лише одна фраза: «Бог не дає 
більше, ніж ти можеш витримати!». 
З того часу минуло три роки. Чоловік 
покинув мене тому, що не зміг прийняти 
мій ВІЛ-позитивний статус. Нещодавно я 
зустріла чоловіка, який любить мене такою, 
яка я є. Завдяки Всеукраїнській Мережі я 
пройшла навчання по консультуванню та 
підтримці людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, і 
тепер моїми першими словами до людини 
завжди є: «Бог не дасть тобі більше, ніж ти 
зможеш втримати!».

Я майже пішла… але знову 
повернулася до життя

Життя майже зупинилось, коли я 
припинила вірити в свої сили та в друзів. 
Прикута до ліжка після автомобільної 
аварії, просила, щоб Бог забрав мене 
з життя. Коли ти зламаний фізично та 
морально, вже більше немає сил вірити 
у найкраще життя. Лише чорні хмари та 
темрява біля тебе. Більше нікого і нічого 
немає. Біля двох років тому мене до життя 
стали повертати соціальні працівники. 
Завдяки їхній вірі в мене та наполегливим 
зусиллям вдалося зробити безоплатну 
операцію на ноги. Тепер я можу вільно 
рухатись та допомагати таким людям як 
і я сама. 
Я дуже вдячна всім людям, які небайдужі 



During financial year 2493 children and 16015 adults were covered with the services of the 
project “Providing care and support for people living with HIV/AIDS”

organIZatIon-subgrantees’ actIvItIes for work In strategIc dIrectIons:

№ Organization name Strategic directions

complex centers provIdIng care and support for plwh

              1. NGO „Self help club „Life+”                                                            
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Non-medical care at home of PLWH.
3.  Medical, social patronage of pregnant women, recently born, and children, born from HIV- 
     positive mothers.
4.  Day care centers for HIV-positive children.
5.  Community center for PLWH and their closer surroundings. 
              2. Center of complex help for PLWH and members of their closer surround 
               ings in Kyiv city 
1.  Medical, social and psychological support of ART for children.
2.  Non-medical care at home of PLWH.
3.  Care and support of PLWH in penitentiary facilities. 
4.  Day care centers for HIV-positive children.
5.  Community center for PLWH and their closer surroundings. 
                 3. CO „Club „Svitanok” (oblast branch) 
1.  Medical, social and psychological support of ART for children.
2.  Non-medical care at home of PLWH.
3.  Day care centers for HIV-positive children.
4.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
              4. Kryvy Rih oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Day care centers for HIV-positive children.
3.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
4.  Development of self-support movement for MSM. 
               5. Crimean branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Non-medical care at home of PLWH.
2.  Care and support of PLWH in penitentiary facilities. 
3.  Medical social patronage of pregnant women, recently born, and children, born from 
     HIV-positive mothers.
4.  Day care centers for HIV-positive children.
5.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
               6. Kherson oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Medical social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Care and support of PLWH in penitentiary facilities. 
3.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
4.  Day care centers for HIV-positive children.
               7. Chernihiv oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
2.  Day care centers for HIV-positive children.
3.  Non-medical care at home of PLWH.
4.  Care and support of PLWH in penitentiary facilities. 
     Expanded service package
               8.Kharkiv oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Day care centers for HIV-positive children.
3.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
               9. Charitable association “Light of hope” 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Day care centers for HIV-positive children.
3.  Care and support of PLWH in penitentiary facilities.
               10. CF „Spodivannya” 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Non-medical care at home of PLWH.
                

Success Stories of the or-
ganizations-grantees 

Life with one cell

I found out about my HIV-positive sta-
tus in 1997 when I was 44 years old. 
Now  I hear the words of the head of 
the outpatient: “Tolik, you’ve got HIV!” 
Everything she told afterwards did 
not have any sense for me. Antiret-
roviral therapy was not available at 
that time, and I was feeling worse and 
worse. 

My health condition was very good 
for several years but eventually my 
CD-4 test showed that I had only one 
CD-4 cell left and I’ve been living with 
it for 8 months. Due to the All-Ukrain-
ian Network of PLWH, I was one of the 
first patients who started ARV-treat-
ment. I am very thankful to the social 
workers for their help and support, 
which they provide to all the people 
in need.

 
God does not give us more 

than we can endure 

When I was 21 I married the best 
person in the world and I was in the 
seventh heaven with happiness. All 
my thoughts were about the future 
plans and I dreamed about a child. 
Everything was so wonderful just as 
in a fairy tale. I had all the tests in an 
antenatal clinic, but for some reason 
the test result as well as an invita-
tion to the AIDS centre were sent 
to my parents’ address. My mother 
called me in the evening and told 
me everything. However, I did not 
believe her and next morning went 
to the AIDS centre. The testresult was 
confirmed there. I was pulling myself 
together for some time but when the 
doctor started telling me about HIV 
development stages I could not con-
trol myself any longer and burst into 
tears. I do not remember what the 
counselor of the organization “Hope 
and Salvation” was telling me in the 
corridor, but I remembered just one 
phrase: “God does not give us more 
than we can endure.” 
Three years passed since that time. 
My husband left me because he could 
not accept my HIV-positive status. 
Recently I met a person who loves 
me with all my positive and negative 
features.  Due to the All-Ukrainian 
Network of PLWH I attended a train-
ing course on the issues of counseling 
and support of people living with 
HIV/AIDS. Now the first words, which 
I address a person are: “God does not 
give us more than we can endure.” 

I nearly passed away but 
then returned to life

 My life was merely 
stopped when I gave up believing in 
myself and my friends. bedridden af-
ter a traffic accident I was asking God 



11.Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих “Час життя” 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
 12.Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє” 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Розвиток руху самодопомоги для людей, які живуть з ВІЛ. 
 13.БО “Вибір” м. Суми 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Розвиток руху самодопомоги для людей, які живуть з ВІЛ. 
 14. Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим 
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
 15.Кіровоградське обласне відділення ВБО “Всеукраїнська Мережа ЛЖВ”
1.  Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2.  Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
 16.БО “Альфа Лайф “ м. Біла Церква  
1. Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих і дітей
2. Медико-соціальний та психологічний супровід  ВІЛ-позитивних вагітних жінок,            
     породіль та дітей, народжених ВІЛ- позитивними матерями
 17.Хмельницьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
1. Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
2. Розвиток руху самодопомоги для людей, які живуть з ВІЛ. 
 18.Громадська  організація  Клуб   ”Імпульс» 
1. Немедичний догляд на дому для ЛЖВ.
2. Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок,       
    породіль та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями.
 19.Миколаївське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 
1. Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
2. Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 
 20.ВБО «Час життя плюс» 
1. Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих і дітей
2. Розвиток руху самодопомоги для ЧСЧ.
 21.Черкаське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» 
1. Центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей.
2. Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення. 

базовий Пакет Послуг

Громадські центри для ЛЖВ та їх найближчого оточення
22. Полтавське обласне відділення ВБО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ”       
      Громадський центр для ЛЖВ та їх найближчого оточення
23. Чернівецьке обласне відділення ВБО “Всеукраїнська Мережа ЛЖВ”   
      Громадський центр для ЛЖВ та їх близького оточення
24. Запорізьке обласне відділення ВМ ЛЖВ Громадський центр для ЛЖВ та                   
      їх найближчого оточення

медико-соціальний та Психологічний суПровід арт для дорослих та дітей

25. Громадська організація «Дитинство – без СНІДУ» Медико-соціальний                      
      та психологічний супровід АРТ для дітей
26. Благодійний фонд «Реабілітаційний центр наркозалежних «Віртус»  
      Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей
27. Благодійний фонд „Надія та Порятунок” Медико-соціальний та                                
      психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
28. Вінницький обласний благодійний фонд “Позитив” Медико-соціальний                 
      та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей
29. Севастопольська міська благодійна організація «Гавань плюс»                   
      Медико-соціальний та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей.
30. Волинський благодійний фонд «Шанс» Медико-соціальний та                          
      психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей
31. Благодійний фонд «Солідарність»  Медико-соціальний 
      та психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей
32. Благодійний фонд «Майбутнє без СНІДу» Медико-соціальний та психологічний  
      супровід АРТ для дорослих та дітей
33. Міжнародний благодійний фонд „Вертикаль” Медико-соціальний та      
      психологічний супровід АРТ для дорослих та дітей
      Немедичний та медсестринський догляд на дому для ЛЖВ
34. Товариство Червоного Хреста України  Медсестринський догляд на дому для  
      ЛЖВ.
35. Донецький обласний благодійний фонд «Оберіг» Немедичний догляд на дому  
     для ЛЖВ

до людського горя і незважаючи 
ні на що, щоденно допомагають та 
приносять радість до багатьох ВІЛ-
позитивних людей в Україні кожний 
день.

Разом у гори

Ніколи не зрозумієш тієї краси, 
неосяжності, не побачиш хмар, що 
м’яко відпочивають на верхівках гір, 
якщо сам там не побуваєш. Ніколи 
ти не відчуєш чистоту та прохолоду 
гірського повітря, якщо власними 
легенями не вдихатимеш його. Не 
зможеш відчути силу та могутність 
непорушного каменю та страху, що 
сковує рух і, здається, що вже все , 
далі не можу.
       Смак перемоги, смак 
витривалості та надійності друга 
поруч – ось, що ми хотіли відчути.
        І нам це вдалося. Ми побували на 
найвищій горі нашої України.
        Існує дуже гарна легенда про те, 
що бідний простий хлопець Прут 
покохав заможну дівчину Говерлу. 
Коли батьки дівчини дізналися 
про це, вони розлучили їх. Не 
змогли бути одне без одного: стала 
кам’яною глибою Говерла, а хлопець 
перетворився у річку Прут, що 
омиває підніжжя гори.
         Ми навіть не мали уявлення, яке 
це важке випробування! Починалося 
все дуже весело: хтось хрумав 
сухарики, хтось сміявся, співав, а 
хтось пив пиво. Ми розмовляли і 
ділилися враженнями.
         Ставало дедалі спекотніше. 
Відчувалася втома.
Як могли, так і допомагали: когось 
тримали за руку, когось під руки, 
когось, можна і так сказати, 
волочили. Траплялося все: ми 
перечіпалися, дерли коліна, лікті 
і падали. Дехто з  нас навіть хотів 
повернутися назад. Але ми ж не 
мали права, тому що поруч люди, за 
яких ми відповідаємо.
        І ми підіймалися все вище і вище. 
Все більше і більше сили покидали 
нас. Але ми все сильніше стискали 
руки поруч і йшли, йшли, йшли. 
       Не можна описати того відчуття, 
коли ми, долаючи всі перешкоди, 
здійснили свою мрію. Ось ми тут, на 
найвищій точці нашої України. Треба 
було тільки бачити радість перемоги 
та блиск у наших очах. Ми були 
щасливі від того, що усі були разом, 
усі відчували радість, а найголовніше 
– що ти не один і комусь потрібен.
       І ми знаємо, що ми не одні, що є 
люди, які є і будуть завжди поруч з 
нами.
       І ми відчуваємо, що ми потрібні і 
що ми -  ЖИВЕМО!!! 
 

Сповідь Дениски 

Моя бабуся – це мій ангел-
охоронець. Людина, до якої можна 
прийти і з моїми ще не такими 
великими, як у дорослих, печалями 
і з величезними радощами та 
відкриттями. Вона завжди весела, 
швидка і добра...
Маму я майже не пам’ятаю. Її образ 



              11. Mykolayiv association of HIV-Positive “Chas Zhyttya” 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Non-medical care at home of PLWH.
               12. CF “Step to Future” Luhansk 
1. Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2. Self-support groups for PLWH development.
               13. CF “Vybir” Sumy 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Self-support groups for PLWH.
               14. Donetsk regional society of assistance to PLWH 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Non-medical care at home of PLWH.
               15. Kirovohrad oblast branch of the All-Ukrainian Network of    PLWH 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
                16. CO “Аlfa life” Bila Tserkva  
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Medical social patronage of pregnant women, recently born, and children, born from HIV- 
     positive mothers.
                17. Khmelnitsky oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Self-support groups for PLWH.
                18. NGO “Club “Impuls” 
1.  Non-medical care at home of PLWH.
2.  Medical, social patronage of pregnant women, recently born, and children, born from HIV- 
     positive mothers.
                19. Mykolayiv oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Day care center for HIV-positive children.
2.  Community center for PLWH and their closer surroundings.
                20. All-Ukrainian CO “Chas Zhyttya+” 
1.  Medical, social and psychological support of ART for adults and children.
2.  Self-help groups for MSM.
                 21. Cherkassy oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH 
1.  Day care center for HIV-positive children.
2.  Community center for PLWH and their closer surroundings.

basIc servIce package

Community center for PLWH and their closer surroundings
22. Poltava oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH Community center for  
     PLWH and their closer surroundings
23. Chernivtsy oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH Community          
     center for PLWH and their closer surroundings
24. Zaporizzhya oblast branch of the All-Ukrainian Network of PLWH Community         
     center for PLWH and their closer surroundings

medIcal socIal and psychologIcal support of art for adults and chIldren

25. NGO “Childhood without AIDS” Medical, social and psychological support of          
      ART for children
26. CF «Rehabilitation center “Virtus” Medical, social and psychological support of  
      ART for adults and children
27. CF „Hope and Salvation ” Medical, social and psychological support of ART for  
      adults and children
28. Vinnytsya oblast CF “Positiv” Medical, social and psychological support of          
       ART for  adults and children
29. Sevastopol city NGO «Gavan+» Medical, social and psychological support of        
       ART for adults and children
30. Volyn CF «Chance» Medical, social and psychological support of ART for adults  
      and  children
31. CF «Solidity»  Medical, social and psychological support of ART for adults         
      and  children
32. CF «Future without AIDS» Medical, social and psychological support of ART for  
      adults and children
33. ICF „Vertical” Medical, social and psychological support of ART for adults          
      and  children
      Non-medical and nurse care at home of PLWH
34. Red Cross Association of Ukraine Nurse care at home of PLWH
35. Donetsk oblast CF “Oberig” Non-medical care at home of PLWH
      Medical social patronage of pregnant women, recently born, and children, born   

to take my life away. When a person 
if morally and physically broken he 
is unable to believe in a better life. I 
saw my life through dark clouds and 
was not noticing anyone around me. 
Two years ago social workers helped 
me to come back to life. Due to their 
faith in me and persistent efforts I 
managed to have my leg operated for 
free. Now I’m able to move by myself 
and help such people like me. 

 I’m very thankful to all 
the people who are not indifferent 
to grieves of others and continue 
helping people and daily bring joy to 
many HIV-positive people in Ukraine. 

Together to the mountains

you will never realize the beauty and 
boundlessness, yet never see the 
clouds lying softly on the tops of the 
mountains unless you visit it yourself. 
you will never feel the purity and 
coolness of the mountain wind unless 
you breathe it in yourself. you will 
never experience the fear paralyzing 
movement in front of the power and 
might of the immovable stone. 
The feeling of victory, endurance, and 
reliability of the friend next to you 
– these feelings we wanted to experi-
ence.  Nevertheless, we managed to 
do it. We visited the highest mountain 
of Ukraine. 
There is a great legend about a poor 
fellow Prut who fell in love with a rich 
girl Goverla. When the girl’s parents 
found out about their love they sepa-
rated them. The two young people 
could not live without each other. 
Goverla turned into the mountain 
and Prut became a river. The Prut river 
now washes the foot of the Goverla 
Mountain. 
We could not imagine the difficulty 
of this test! In the beginning we were 
having fun: eating crackers, laughing, 
singing, drinking beer. We were chat-
ting and sharing our impressions. 
It was getting hotter, and  we were 
getting tired. Still we continued 
helping each other using all possible 
means.  Somebody was held by the 
hand, another one – supported by 
the elbow, the third one was dragged. 
Different things were happening – we 
were hooked on, falling, injuring our 
knees and elbows. Some of us even 
wanted to go back. but be could not 
do it because next to us were people 
who we took responsibility of. 
We were climbing higher and higher 
having less and less energy in spite 
of that holding each other stronger. 
Still, in spite of everything continued 
walking. 
I cannot describe the feeling which 
we had when we achieved our goal 
despite all the obstacles. We were 
here – on the highest peak of our 
Ukraine. you should have seen hap-
piness and joy in our eyes! We were 
so happy because we were together. 
We felt happiness, and the main thing 
– the feeling that you are not alone 
and people care about you. 
We are confident that there are 



     Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок,      
     породіль та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями
36. Громадська організація „Лінія життя” Медико-соціальний та                
      психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок, породіль та дітей,       
      народжених ВІЛ-позитивними матерями
37. Миколаївський місцевий благодійний фонд «Юнітус» Медико-соціальний  
      та психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок, породіль та дітей,  
      народжених ВІЛ-позитивними матерями.
38. Слов’янська міська громадська організація „Наша допомога”         
      Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок,  
      породіль та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями
      Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах
39. Благодійний фонд „Піклування”, Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних       
      ув’язнених у виправних закладах
40. Миколаївський ГР  “Пенітенціарна ініціатива” Догляд та підтримка ВІЛ-        
      позитивних ув’язнених у виправних закладах. 
41. Південно - Український  Центр «Здоров’я. Жінка. Довголіття»Догляд та          
      підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах
      Розвиток руху самодопомоги для людей, які живуть з ВІЛ
42. ГО Центр духовної та психологічної допомоги “Джерела”  Розвиток руху      
      самодопомоги для людей, які живуть з ВІЛ
43. Благодійний фонд “Аванте” Розвиток руху самодопомоги для людей, які живуть  
      з ВІЛ
44. ГР  «Віра. Надія. Любов»  Розвиток руху самодопомоги для людей, які живуть  
      з ВІЛ
45. Житомирський фонд протидії соціально небезпечним хворобам і СНІД   
      Розвиток руху самодопомоги для людей, які живуть з ВІЛ
46. Громадська організація „Клуб „Квітень” Організаційно-методична допомога  
      НУО щодо проведення літніх терапевтичних таборів і організації соціального  
      супроводу ЛЖВ
47. Членська благодійна організація «Маріупольське міське товариство      
      профілактики Сніду та сприяння хворим на ВІЛ-інфекцію «Вибір» 
      Розвиток руху самодопомоги

6.2.Підвищення Професійності всеукраїнської мережі людей, які живуть з віл

за підтримки СНІД-Фонду Елтона Джона – EJAF 

Мета проекту: зміцнення організаційної спроможності Всеукраїнської Мережі ЛЖВ 
задля досягнення рівня самодостатньої мережі, підвищення її професійності, а також 
забезпечення незалежності та життєздатності організації.

Географія проекту: 22 регіони України

Донецька, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, 
Запорізька, Полтавська, Луганська, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька, Київська, 
Львівська, Хмельницька, Чернігівська, Кіровоградська, Чернівецька, Тернопільська, 
Сумська та Закарпатська області, АР Крим, міста Київ та Севастополь.

Основні досягнення:

1.  У рамках проекту було забезпечено підтримку Центрального Офісу Мережі, звітно- 
     виборчої конференції Мережі, в якій взяли участь 180 членів організації.
2. 26 соціальних працівників, що надають послуги ВІЛ-позитивним людям в регіонах,  
     пройшли навчання на модульних курсах із соціальної роботи в Школі Соціальної 
      Роботи Києво-Могилянскьої Академії.
3.   Підтримано навчання 25 співробітників ЦО та регіональних відділень на курсах з  
      менеджменту у Міжнародному Інституті Менеджменту.
4.  Проведено спеціалізований форум «Надання психосоціальної та інформаційної           
     підтримки чоловікам, які мають секс з чоловіками», на якому було прийнято рішення  
     про створення об’єднання ЛГБТ-сервісних та дружніх до ЛГБТ неурядових 
     організацій  з метою активізації адвокаційної діяльності щодо ЧСЧ в Україні. 

6.3. Розвиток регіонів

за фінансової підтримки Нідерландської організації з міжнародного співробітництва 
Oxfam Novib. 

Мета проекту: розвиток та підтримка відділень, регіональних представництв та 

якийсь сірий і коли я пригадую її, 
чомусь завжди поруч з нею лікарня, 
у якій мені було так боляче...
Сусідські діти дражняться, що моя 
мама – наркоманка. І хто придумав 
слово таке незрозуміле? І чому я 
так часто ловлю на собі співчутливі 
погляди? Я ж такий, як усі! Тепер 
єдине, що мене відрізняє від інших 
– мій статус, і те, що я повинен до 
кінця свого життя декілька разів на 
день пити таблетки. Завдяки ним я 
почуваюся добре. Я бігаю, стрибаю, 
витворяю те ж, що й всі хлопці 
мого віку. І своє життя я поділяю 
до таблеток і після. До них – можу 
пригадати не так багато доброго: я 
часто хворів, я багато лежав через 
погане самопочуття, я багато плакав, 
я боявся... У час після – я радію 
життю, я відкриваю стільки нового! І 
завжди поруч – моя бабуся.
P. S. Денис поступив в Луцьку 
інфекційну лікарню 2 роки тому 
у дуже важкому стані. Його мама 
відмовлялась від лікування, тому 
хлопчик ледве не помер. Після 
втручання його бабусі Денису була 
призначена АРВ-терапія, його стан 
помітно покращився. Зараз хлопчик 
почувається добре. За фізичними 
і психологічними показниками він 
нічим не відрізняється від своїх 
однолітків.

Вівторок – мій другий день 
народження

Я дуже чітко пам’ятаю день, коли 
вперше потрапила до «клініки у 
Лаврі».  Це був вівторок – другий 
день тижня. Чесно кажучи, мій 
психологічний стан, на відміну від 
фізичного, бажав бути кращим. 
Здавалося, що все погано у житті. 
Аналізи погіршилися, лікарі 
порадили готуватися до прийому 
АРВ - терапії. Думалося, що це так 
складно – приймати таку велику 
кількість таблеток. А ще, поруч не 
було того, хто міг би зрозуміти та 
підтримати. 
Був вівторок – другий день тижня, і 
я тоді навіть не підозрювала, що це, 
насправді, перший день мого нового 
відродженого життя. З перших годин 
перебування у клініці, мене оточили 
увагою соціальні працівники, 
котрі запросили мене до офісу, 
запропонували випити чаю, провели 
консультування про прийом ВААРТ. 
З кожним новим днем спілкування 
із соціальними працівниками, 
психологами, кваліфікованими 
лікарями,  у мене з’являлося все 
більше бажання жити далі, жити 
заради життя і радіти кожній новій 
хвилині. Завдяки  ВААРТ фізичний 
стан здоров’я покращився.
День, коли мене виписували із 
стаціонару клініки був сонячним, 
настрій також, а ще я була впевнена, 
що буду приходити сюди не тільки 
для отримання терапії, а й для 
того, щоб ще не раз зазирнути в 
очі людей, які дали мені підтримку, 
надію і віру в життя.

Моє життя – як широка 



      from HIV-positive mothers
36. NGO „Life Line ” Medical, social patronage of pregnant women, recently born,  
      and children, born from HIV
37. CF “Unitus” Mykolayiv Medical, social patronage of pregnant women, recently  
      born, and children, born from HIV
38. NGO “Our Help”, Sloviansk Medical, social patronage of pregnant women, recently    
      born, and children, born from HIV
      Care and support of PLWH in penitentiary facilities
39. CF „Pikluvannya” Care and support of PLWH in penitentiary facilities
40. NGO “Penitentiary initiative” Mykolayiv  Care and support of PLWH in peniten      
       tiary facilities
41. CF “Health. Woman. Longevity.” Care and support of PLWH in penitentiary fa          
      cilities
      Self-support groups for PLWH
42. NGO “Centre of spiritual and psychological aid “Dzherela” Self-support groups  
      for PLWH
43. CF “Аvante” Self-support groups for PLWH
44. Public movement “Faith, Hope, Love” Self-support groups for PLWH
45. Zhytomyr fund of resistance to socially dangerous diseases and AIDS Self-support  
      groups for PLWH
46. NGO “Club Kviten” Organizational and methodical aid to NGOs in conducting sum 
      mer therapeutic camps and organization of social patronage of PLWH
47. NGO “Mariupol city community of AIDS prevention and HIV affected aid “Vybir” 
      Self-support groups for PLWH

6.2. ImprovIng the professIonal level of the all-ukraInIan network of people lIvIng wIth 
hIv/aIds

with the support of Elton John AIDS-Foundation (EJAF)

Project aim:  strengthening of organization capacity of All-Ukrainian Network of PLWH in 
order to achieve the level of all-sufficient network, to raise its professionalism and also to 
provide independency and sustainability of the organization. 

Project geography:  22 regions of Ukraine

Donetsk, Odesa, Dnipropetrovsk, Mykolayiv, Kherson, Cherkasy, Zaporizhia, Poltava, Luhansk, 
Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsya, Kyiv, Lviv, Khmelnytskyi, Chernihiv, Kirovohrad, Chernivt-
si, Ternopil, Sumy and Zakarpattya regions, Crimea, cities of Kyiv and Sevastopol.

Main achievements:

1.  In the framework of the project support for the Central Office and reporting-electing  
     conference of the Network was provided. 180 members of the organization took part in  
      the conference.
2.  26 social workers, providing services for HIV-positive people in the regions received educa 
      tion through module courses on social work at the Kyiv-Mohyla Academy School of Social  
       work.
3.  Education of 25 staff members of the Central Office and regional departments at Interna 
      tional Management Institute was supported.
4.  A specialized forum “Provision of psychosocial and informational support for men hav  
      ing  sex with men” was conducted.  At the forum there was a decision made concerning  
      establishing association of LGbT-service and friendly to LGbT non-government organiza 
       tions aimed at enhancing advocacy activity on MSM in Ukraine.

6.3. Development of the regions

with the financial support of Netherlands agency of international development Oxfam Novib.

Project aim:  development and support of departments, regional representations and initia-

people who will always be with us. 
We feel that we are needed and that 
we are LIVING!

Deniska’s Confession

My granny is my guardian-angel. 
She is the person who I can tell all 
of my sorrows, joys, and discoveries. 
Although they might not seem as 
great as the adults have. She always is 
happy, quick and kind to listen to me. 
I almost do not remember my 
mother. Her image in my memories 
is gray, and when I try to remember 
her, for some reason she is associated 
with a hospital where I had so much 
pain…
The neighbouring children mock at 
me. They always are saying that my 
mother is a drug user. Who in the 
world came up with such a weird 
word? Why do people often look 
at me with compassion?  I am the 
same as others! The only thing which 
makes me different is my status, 
and one more thing – I have to take 
tablets several times a day till the end 
of my life. Due to these tablets I feel 
fine. I run, jump, do everything what 
the boys of my age do. I divide my 
life into two parts – before and after 
tablets. before the tablets I cannot 
remember a lot of good things – I was 
often ill. I was in bed because I felt so 
bad, and I cried a lot. I was afraid all 
the time. Now my life with the tablets 
is full of joy.  I discover so many new 
things! And my granny is always next 
to me. 

P.S. Denis was admitted to the Lutsk 
infectious diseases hospital 2 years 
ago in a very difficult condition. 
His mother refused from treatment 
and the child merely died. When his 
grandmother intruded on his behalf 
Denis was prescribed ARV-therapy, 
his condition was significantly im-
proved. Now the child is feeling fine. 
However, many physical and mental 
indicators he does not differ from the 
children of his age. 

Tuesday is my second birthday.

I remember very well the day when 
for the first time I got to Lavra 
hospital. It was Tuesday, the second 
day of the week. Frankly speaking my 
psychological condition unlike the 
physical one could have been much 
better. It seemed that everything was 
awful. My test results got worse, and 
the doctors were recommending to 
start preparing for the ARV-therapy. 
I had an impression that to take so 
many pills was extremely complicat-
ed and too difficult. The worst thing 
was that I had nobody to support and 
understand me. 
It was Tuesday, the second day of 
the week, and then I did not even 
suspect that in reality it was my 
second birthday. From the first hours 
of hospitalization I was cared for by 
the social workers who invited me to 
their office, and offered me some tea. 



ініціативних груп Всеукраїнської Мережі ЛЖВ. 

Географія проекту:  19 регіонів України

Основні досягнення:
 
1. Підтримані проекти щодо зміцнення організаційної спроможності 5 відділень       
     Мережі Черкаського, Харківського, Полтавського, Запорізького, Хмельницького   
     відділень.
2. У 8 містах (Керч, Івано-Франківськ, Павлоград, Нікополь, Краматорск, Каховка, 
     Дніпропетровськ, Любашівка ) підтримується організаційне становлення 
     ініціативних груп ЛЖВ.
3. Підтримка індивідуального навчання 15 членів Мережі (курси бухгалтерів, 
     комп’ютерні курси, англійська мова)
4.  У структурі Центрального Офісу створено відділ новий відділ з регіонального              
      розвитку  задля покращення координаціїї роботи регіонів та зміцнення 
      організаційної спроможності регіональних осередків Мережі.
5. Зареєстровано 5 нових обласних та міських відділень Всеукраїнської мережі ЛЖВ,  
     почали роботу 9 нових ініціативних груп ЛЖВ. 
6. Підтримано навчання 25 співробітників ЦО та регіональних відділень на курсах з  
     менеджменту у Міжнародному Інституті Менеджменту.

6.4. рівні можливості для людей, що живуть з віл/снідом

спільний проект Всеукраїнської Мережі ЛЖВ та Британської Коаліції Позитивних Людей 
за фінансової підтримки EU/TACIS в рамках програми IbPP “Підтримка громадянського 
суспільства та місцевих ініціатив”.

Мета проекту:  забезпечення реінтеграції людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, через 
побудову партнерства між Всеукраїнською Мережею ЛЖВ та Міністерством праці та 
соціальної політики, місцевими центрами зайнятості задля працевлаштування ЛЖВ; 
розвиток лобіювання та адвокатування інтересів ЛЖВ на всіх державних рівнях.

Географія проекту:  18 областей України

Донецька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Харківська, Черкаська, 
Кіровоградська (Знам’янка), Полтавська, Закарпатська, Запорізька, Хмельницька, 
Київська, Львівська, Дніпропетровська (Кривий Ріг, Павлоград), Чернівецька, 
Житомирська, АР Крим.

Основні досягнення:

1. У рамках проекту було налагоджено партнерські стосунки із 4 центрами зайнятості  
    (Харків, Херсон, Київ, Черкаси) та укладено угоди про співпрацю. 
2. Було провено 2 тренінги щодо особливостей працевлаштування ЛЖВ – для активістів  
     Мережі та працівників центрів зайнятості (всього 40 учасників).  
3. Було започатковано 4 юридичні клініки у Львові, Кіровограді, Миколаєві та       
     Хмельницькому.
4. Підтримано проведення двох акцій – до Дня пам’яті людей, що померли від СНІДу (43  
     міст України), та Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми (46 міста України). 

6.5.Адвокація та лобіювання прав ВІЛ-позитивних людей

за фінансової підтримки Норвезької Церковної Допомоги (NCA).

Мета проекту:  покращення якості життя ВІЛ-позитивних людей через надання 
додаткового догляду, юридичної підтримки; підвищення громадської обізнаності через 
проведення інформаційних кампаній.

Географія проекту:  м. Київ

Основні досягнення:

весняна нива

Моє життя,  як широка весняна нива. 
Ще весь простір чорний і вогкий, а з-
під ґрунту вже пробиваються перші 
зелені паростки, які несуть у цей світ 
життя.
Моє дитинство не було безхмарним: 
мама вживала наркотики, в нашій 
оселі часто було багато грубих 
чоловіків, які лаялися і штовхали 
мене, а моєю звичною мовою – були 
нецензурні і грубі висловлювання. 
Коли мені виповнилося 15 – маму 
ув’язнили і я залишилась сама. 
Все було: і голод, і холод, і страх. І 
мабуть усе це спонукало мене до 
того, що я стала повією. Не простою, 
а тією, яка стоїть на трасі. Обличчя, 
машини, чоловіки, прагнення 
хоч якось поїсти і де-небудь 
перепочити, щоб знову стати до 
роботи. Все змішалось в моїй уяві 
в один жалюгідний клубок, в якому 
я заплуталась і не могла знайти 
виходу. Венеричні хвороби, часто 
брудні чоловіки, сірі короткі сни 
і дорога. Сіра довга дорога, якою 
я йшла, не знаючи куди, у темінь і 
безвість. 
Кожен мій день був колом, я ходила, 
немов навчений кінь, у якого 
не залишилось ніяких бажань. 
Лише один випадок змінив усе 
моє життя. Один з моїх постійних 
клієнтів дізнався, що він – ВІЛ-
позитивний і вирішив провчити 
мене. Скільки мене били, пригадати 
не можу, бо той день тягнувся для 
мене безкінечно довго. Потім, 
напівпритомну мене викинули на 
дорогу, де мене переїхав автомобіль. 
Далі – суцільний морок і біль... Ще 
пізніше – лікарня, шум довкола 
мене і крізь туманну свідомість, 
розуміння того, що всі медсестри 
відмовляються брати в мене кров.
Але я вижила! Я ходжу! Я навіть 
змогла стати мамою! Сьогодні для 
мене найбільше свято у моєму житті 
– перший аналіз моєї донечки дав 
негативний результат. Це сталося 
завдяки програмі профілактики 
вертикальної трансмісії. Моя 
мама теж поруч. Ми живемо з 
Богом у серці і з вірою у краще. 
Я пройшла реабілітаційний 
курс від наркозалежності, 
а в терапевтичному таборі 
познайомилася з моїм теперішнім 
чоловіком. Ми обоє ВІЛ-позитивні, 
ми працюємо і маємо своє затишне 
гніздечко.
Над моєю нивою – блакитне весняне 
небо, а мій зелений паросток 
невдовзі перетвориться на міцну 
яскраву квітку, яка нестиме у цей світ 
добро і любов

Життя як воно є

Мене звати Олена, мені 25 років 
і я зараз чекаю народження 
дитини. Два роки тому в Полтаві 
я познайомилася з юнаком, в 
якого закохалася, не знаючи на 
той час, що він вживає ін’єкційні 
наркотики. Протягом декількох 
років ми зустрічалися, плануючи в 
майбутньому створити сім’ю, і доля 



tive groups of All-Ukrainian Network of PLWH. 

Project geography:  19 regions of Ukraine

Main achievements:

1. Projects on strengthening of the organizational capacity of 5 departments of the Network  
     – Cherkasy, Kharkiv, Poltava, Zaporizhia, Khmelnytskyi – were supported.
2. In 8 cities (Kerch, Ivano-Frankivsk, Pavlohrad, Nikopol, Kramatorsk, Dnipropetrovsk,         
     Lyubashivka, Kakhovka) organizational development of initiative groups of PLWH was sup 
     ported.
3. Support for the individual education of 15 members of the Network was provided (accoun 
     tant and computer courses, English).
4. In the structure of the Central Office there was a new department of regional develop 
     ment  established in order to improve the coordination of regional activities and streng  
     tening of the organizational capacity of the Network’s regional branches.
5. There were 5 new regional and city departments of the Network officially registered, 9  
     new initiative groups of PLWH started to function.
6. Education of 25 staff members of the Central Office and regional departments at Interna 
     tional Management Institute was supported.

6.4. equal opportunItIes for people lIvIng wIth hIv/aIds

joint project of All-Ukrainian Network of PLWH and british Coalition of Positive People with 
the financial support of EU/Tacis in the framework of the IbPP program “Support to civil 
society and local initiatives”.

Project aim: providing for the reintegration of people living with HIV/AIDS through building 
a partnership between All-Ukrainian Network of PLWH and the Ministry of Labor and Social 
Policy, local employment centers for employment of PLWH; development of lobbying and 
advocating interests of PLWH at all state levels.

Project geography: 18 regions of Ukraine

Donetsk, Odesa, Mykolayiv, Kherson, Chernihiv, Kharkiv, Cherkasy, Kirovohrad (Znamyanka), 
Poltava, Zakarpattya, Zaporizhia, Khmelnytskyi, Kyiv, Lviv, Dnipropetrovsk (Kryvyi Rih, Pav-
lohrad), Chernivtsi, Zhytomyr, Autonomous Republic of Crimea.

Main achievements:

1. In the framework of the project partner relations were established with 4 employment   
     centers (Kharkiv, Kherson, Kyiv, Cherkasy) and cooperation agreements were signed.
2. Two trainings on peculiarities of PLWH employment were provided for the Network’s activ 
     ists and staff of employment centers (total of 40 participants).
3. Four legal clinics were established in Lviv, Kirovohrad, Mykolayiv and Khmelnytskyi.
4. Two actions devoted to World AIDS Memorial Day (43 cities of Ukraine) and Day of solidar 
     ity with HIV-positive people (46 cities of Ukraine).

6.5. advocatIng and lobbyIng the rIghts of hIv-posItIve chIldren

with the financial support of Norwegian Church Aid (NCA).

Project aim: improvement of the quality of life of HIV-positive people through providing ad-
ditional care, legal support; increasing public awareness through conducting informational 
campaigns.

Project geography: Kyiv

Main achievements:

1. During 2006 there were 650 legal consultations provided to PLWH and their close rela 
   tives.
2. Two actions devoted to World AIDS Memorial Day (43 cities of Ukraine) and Day of solidar 

They counseled me about HAART. 
Every day talking to social workers, 
psychologists, qualified doctors made 
my desire to live and enjoy every 
moment grow. Due to HAART my 
physical condition improved. 
I was checking out of the hospital on 
a sunny day, my mood was sunny as 
well. I was sure that I will be coming 
back here not only to pick up medica-
tions, but to meet the people who 
gave me support, hope, and belief 
in life. 

My life is like a wide spring field

My life is like a wide spring field. The 
whole space is black and damp like 
the first green sprouts that are com-
ing through the ground bringing life 
to this world. 
My childhood was not cloudless: 
my mother was using drugs, many 
rude men often visited our house.  
They often cursed and pushed me. 
My language was full of dirty words. 
When I turned 15 my mother was 
sent to prison, and I was left alone. I 
experienced hunger, cold and fear. 
This life is what probably pushed me 
to become a prostitute, and not an 
ordinary one – the one who works 
along a highway. Cars with faces 
of men who were passing by, and I 
was only having one desire simply 
to eat something then to get some 
rest somewhere in order to continue 
working. Everything was deeply 
confusing in my mind, and I could not 
find the way out. Sexually transmit-
ted diseases, often dirty men, gray 
short dreams, and the side of the 
road – that’s all I had in my life. I was 
following a long road not knowing 
where it was going, continuing to 
darkness and uncertainty. I was like a 
trained horse doing the same every 
day, and not having any desires left. 
One incident which happened to me 
changed my whole life. One of my 
regular clients found out about his 
HIV status, and he decided to teach 
me a lesson. I do not remember for 
how long I was beaten up because 
that day was lasted forever to me. 
being unconscious I was thrown to 
the road where I was run over by a 
car. After that I remember only dark-
ness and pain. A bit later I remember 
the hospital, noise around me, and 
through a hazy consciousness I heard 
that nurses refused to draw my blood 
for testing. 

Life as it is

My name is Oksana. I’m 25 and at 
the moment I’m expecting a child. 
Two years ago in Poltava I met a guy 
who I fell in love with. I did not know 
that he was using drugs. We were 
together for several years planning 
to create a family in the future. but as 
fate has willed I got pregnant. When 
I turned to the antenatal clinic and 
had my tests done it turned out that I 
had HIV. I did not have a clue what to 
do. I could not address my parents for 



1. Протягом 2006 року надано 650 юридичних консультацій ЛЖВ та близькому      
    оточенню.
2. Підтримано проведення двох акцій – до Дня пам’яті людей, що померли від СНІДу (43  
    міст України), та Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми (46 міста України). 
3. Забезпечено додатковий догляд 174 ВІЛ-позитивних клієнтів громадського центру 
     (з них 79 - діти). 
4. Підтримано IV щорічну звітно-виборчу конференцію Мережі, в якій взяли участь 180  
     членів організації.

6.6. Підсилення відПовіді на еПідемію віл/снід в україні Шляхом надання Послуг та 
інформації (sunrIse)

спільний проект ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/
СНІД в Україні», Програми оптимальних технологій у сфері охорони здоров’я (PATH), що 
здійснюється за фінансової підтримки Агенції США з Міжнародного розвитку (USAID).

Мета проекту:     Зменшення передачі ВІЛ-інфекції у середовищі вразливих груп населення 
шляхом надання інформації та сприяння самоорганізації, самопредставництву ЛЖВ, 
розвитку відповідних навичок у ВІЛ-позитивних людей.

Географія проекту:    8 регіонів України

Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Київська, Миколаївська, Черкаська, Херсонська 
області та АР Крим.

Основні досягнення:

1.  Здійснено 6 візитів технічної допомоги, протягом яких надавалися програмні та  
      юридичні консультації. 
2.  Видано 4 електронні бюлетені «Інформаційний вісник»
3.  Проведено 2 зустрічі Ради регіональних представників Мережі ЛЖВ.
4.  Продовжено надання 3 субгрантів для ВІЛ-сервісних організацій.
5.  Видано методичний посібник «Основи самодопомоги» накладом 1500 примірників.

6.7. Профілактика відмови від дітей, народжених ВІЛ-позитивними 
матерями (MAMA+)

пілотний проект за підтримки USAID спільно з “Лікарями світу – США”.

Мета проекту:  розбудова в Україні відповідної інфраструктури, знань та навиків, 
що дозволять дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, залишатися у своїх 
біологічних сім’ях.

Географія проекту:    м. Київ, м. Донецьк та АР Крим
 
Основні досягнення:

1. Протягом 2006 р. було проведено первинну оцінку (скрінінг) 364 ВІЛ-позитивної  
     жінки, 131 з яких стали клієнтками проекту. 
2. Забезпечено комплексну підтримку 131 клієнток проекту шляхом регулярних візитів  
    на дому, надання психологічних консультацій, соціальної підтримки та матеріальної/ 
    прямої допомоги ВІЛ-позитивним матерям та їхнім дітям.
3. Створено систему переадресації, що складається з 33 державних та недержавних  
    агенцій та партнерів.
4. Проведено навчання 100 працівників та партнерів проекту МАМА+ за методикою  
     раннього втручання.
5. Створені та працюють 3 групи самодопомоги для ВІЛ-позитивних молодих матерів.
6. Четверо ВІЛ-позитивних дітей були повернуті до своїх біологічних сімей із
     державних  закладів опіки.
7. 131 дітей залишилися у своїх біологічних сім’ях і отримують послуги проекту.

розпорядилася так, що я завагітніла. 
Коли я звернулася до жіночої 
консультації та пройшла необхідні 
обстеження, виявилося, що в мене 
ВІЛ. Я не розуміла, що мені робити. 
До батьків, які й раніше мені не 
допомагали, звернутися я не могла. 
Чоловік мене покинув, звинувачуючи 
у всьому мене. Не маючи ніякої надії, 
залишившись на одинці зі своїм 
болем та шокуючим діагнозом «ВІЛ 
– інфекція», я вирішила позбутися 
дитини і, навіть, піти з життя.
На прийомі у лікаря я дізналася про 
Громадський центр комплексної 
допомоги людям, які живуть з ВІЛ. 
Розгублена й безпорадна, я прийшла 
за підтримкою і допомогою. Питання, 
яке найбільше мене турбувало: «Чи 
можу я, маючи ВІЛ – позитивний 
статус, народити здорового малюка?» 
Після консультації, яку я отримала, 
й ознайомлення з інформаційними 
матеріалами мій психологічний 
стан значно покращився. Мене 
ознайомили з послугами, які надає 
організація, і запросили на жіночу 
групу самодопомоги. 
Під час зустрічі я дізналася 
про досвід жінок, які у свій час 
опинилися в такому ж становищі й, 
успішно пройшовши обстеження 
й обов’язкове профілактичне 
лікування, народили здорових дітей. 
Працівники Центру допомогли 
пройти необхідні медичні 
обстеження. Я постійно відвідую 
групи самодопомоги й консультації 
психолога, які додають оптимізму і 
надії на краще. 
Через півтора місяці у мене 
народиться дитина, і я маю велике 
бажання жити. Мені важко навіть 
уявити, що було б зі мною, якби не 
допомога й підтримка людей, які 
працюють у Громадському центрі.



    ity with HIV-positive people (46 cities of Ukraine).
3. Additional care was provided for 174 HIV-positive clients of the community center (79 of  
     them – children). 
4. IV annual reporting and electing conference was supported with 180 members of organi 
     zation taking part in it.

6.6. scalIng up the natIonal response to hIv/aIds through InformatIon and servIces 
       (sunrIse)

joint project of the All-Ukrainian Network of PLWH, International HIV/AIDS Alliance in 
Ukraine, Program of Appropriate Technology in Health (PATH), which is conducted with the 
financial support of US Agency for International Development (USAID).

Project aim:  decreasing transmission of HIV-infection among vulnerable groups through 
providing information and assisting in self-organization, self-advocacy of PLWH, develop-
ment of the appropriate skills by HIV-positive people.   

Project geography:  8 regions of Ukraine

Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Kyiv, Mykolayiv, Cherkasy, Kherson regions and Autono-
mous Republic of Crimea.

Main achievements:

1.Six visits of technical assistance were conducted including provision of program and legal   
     consultations. 
2. Four electronic bulletins “Informational newsletter” were released.
3. Two meetings of Council of regional representatives of the Network were conducted.
4. Three sub-grants for HIV-service organization were continued.
5. 1500 copies of the methodical guidelines “basics of self-support” were published .

6.7. preventIon of abandonment of chIldren born to hIv-posItIve mothers (mama+)

pilot project with the support of USAID jointly with “Doctors of the world – USA”.

Project aim:  building an appropriate infrastructure, knowledge and skills in Ukraine to en-
able children born to HIV-positive mothers to stay in their biological families.

Project geography:  Kyiv, Donetsk, Autonomous Republic of Crimea

Main achievements:

1. During 2006 preliminary assessment (screening) of 364 HIV-positive women was conduct   
     ed.  131 women became clients of the project. 
2. Comprehensive support was provided to 131 clients of the project through regular home  
     visits, provision of psychological consultations, social support and material/direct help for  
      HIV-positive mothers and their children.
3. A referral system was established and now consists of 33 government and non-govern 
     ment agencies and partners.
4. Training on the method of early intervention was provided to 100 staff members and part 
     ners of MAMA+ project.
5. Three self-support groups for HIV-positive young mothers were established and are now  
     functioning.
6. Four HIV-positive children were returned to their biological families from government care  
     institutions.
7. 131 children stayed in their biological families and are receiving services of the project.

help because I could not ask them for 
help in the past either. My husband left 
me blaming me for everything. Without 
any hope for the future being left tete-
a-tete with my pain and a shocking 
diagnosis “HIV-infection,” I decided to 
get rid of the child and even commit 
suicide. 
Once visiting a doctor I found about a 
Community centre of comprehensive 
help for people living with HIV/AIDS. 
Overwhelmed with feelings of confu-
sion and defenselessness, I came there 
for help and support. I was concerned 
mostly about one thing – whether I 
can give birth to a healthy child with 
my HIV-status. After the consultation 
and familiarization with information 
materials, my psychological condition 
was significantly improved. I found 
out about the services provided by 
the organization and I was invited to 
attend a women’s self-help group.  
During the self-help group meeting I 
learned about the experience of other 
women who were in my situation 
some time ago and who were tested 
timely, and had prophylactic treatment 
during pregnancy which resulted in 
birth of healthy children. The Center’s 
specialists helped me to take all the 
necessary medical examinations. I 
attend self-help group meetings and 
counseling sessions with   psychologist 
on a regular basis. It inspires optimism 
and gives hopes for the future. 
I will have a child in a month and a half 
and I am eager to continue living. Now 
I cannot imagine what could happen 
to me had I not received help, and 
support of the people working in the 
Community Centre. 



6.8. Підтримка центру денного Перебування „наШа родина” для віл-Позитивних дітей 
та їх сімей 

 
спільний проект ВБО „Всеукраїнська Мережа ЛЖВ”, Британської Ради, Київського міського 
центру соціальних служб для cім’ї, дітей та молоді за фінансової підтримки СНІД Фонду 
Елтона Джона.
 
Мета проекту: підтримка центру денного перебування для ВІЛ-позитивних дітей та їх 
сімей, здійснення соціального обслуговування дітей, сімей, яких торкнулася проблема 
ВІЛ/СНІД, шляхом  надання  їм доступних безкоштовних індивідуальних, групових 
соціальних послуг  та підвищення організаційної спроможності Денних центрів з регіонів 
України.
 
Географія проекту:   м. Київ
 
Основні досягнення проекту: 

1. У рамках проекту між Всеукраїнської Мережею ЛЖВ та Державною соціальною         
     службою для сім`ї, дітей та молоді було підписано угоду про поширення моделі 
    денних центрів для ВІЛ-позитивних дітей на теренах України та розроблено план    
    заходів, в рамках якого 15 лютого 2006 було затверджено Типове положення про 
    центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Кабінетом Міністрів України №148, в 
    розробці якого суттєву роль відіграли експерти Всеукраїнської Мережі ЛЖВ.
2. У рамках проекту між Всеукраїнської Мережею ЛЖВ та Державною соціальною                
     службою для сім`ї, дітей та молоді було підписано угоду про поширення моделі 
     денних центрів для ВІЛ-позитивних дітей на теренах України та розроблено план 
     заходів, в рамках якого 15 лютого 2006 було затверджено Типове положення про 
     центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Кабінетом Міністрів України №148, в
     розробці якого суттєву роль відіграли експерти Всеукраїнської Мережі ЛЖВ.
3. 88 дітей, в тому числі 47 ВІЛ-позитивних, отримали комплексну соціальну 
    допомогу у Центрі денного перебування «Наша родина» в рамках проекту в м. Києві. 
4. У рамках проекту було проведено круглий стіл за участі представників дитячих                  
    центрів в регіонах та розроблено спільний план реалізації програми надання 
    соціальної допомоги ВІЛ-позитивним дітям та їх близькому оточенню.
5. Для працівників денних центрів з регіонів та представників регіональних центрів   
    СССДМ проведено два тренінги: «Захист прав ВІЛ-позитивних дітей» та  
    „Профілактика ефекту згорання співробітників Дитячих Центрів”. 
6. Для працівників Макіївського Будинку дитини де знаходяться ВІЛ-позитивні діти  
    проведені два тренінги: „Формування толерантного ставлення у працівників 
    інтернатних закладів до ВІЛ-позитивних дітей”. 



6.8. supportIng the daycare center “our famIly” for hIv-posItIve chIldren and theIr famI-
lIes

 
joint project of All-Ukrainian Network of PLWH, british Council, Kyiv city center of social ser-
vices for youth with financial support of Elton John AIDS Foundation.

Project aim:  supporting the daycare centers for HIV-positive children and their families and 
strengthening the organizational capacity of daycare centers in the regions of Ukraine.

Project geography: Mykolayiv, Kryvyi Rih (Dnipropetrovsk region), Chernihiv, Cherkasy, 
Kherson, Kharkiv, Poltava, Odesa, Simferopol, Kyiv.

Main achievements:

1. In the framework of the project All-Ukrainian Network of PLWH and State social services  
    for  family, children and youth signed an agreement on spreading the model of daycare   
    cen ters for HIV-positive on the territory of Ukraine.  A plan of action was developed 
    and a regulation about the center for HIV-positive children and youth was approved by  
    the Cabinet of Ministers of Ukraine #148.  Experts of the Network played an important role  
    in development of these regulations.
2. 88 children including 47 HIV-positive children received comprehensive social help at the  
    daycare center “Our family” in the framework of the project in Kyiv. 
3. In the framework of the project a round table was conducted with representatives of day 
    care centers in the regions and a joint plan of implementing the program of providing  
    social help to HIV-positive children and their close surrounding was developed.
4. Two trainings “Protecting the rights of HIV-positive children” and “Prevention of burnout  
   effect among staff members of daycare centers” were conducted for staff of daycare cen 
    ters in the regions and representatives of regional centers of social services for youth. 
5. Two trainings were conducted on forming tolerant attitudes towards HIV-positive children  
    among staff of care institutions for representatives of the Makiivka children’s home for  
    HIV-positive children. 



7. Східноєвропейське та центральноазіатське об’єднання ЛЖВ 
організацій.

Місія:

 Сприяти мобілізації та розширенню можливостей організацій ЛЖВ в країнах Східної 
Європи і Центральної Азії в поліпшенні якості і гідності життя людей, що живуть з ВІЛ/
СНІД.

Завдання:

1.  Розширення доступу до лікування, догляду та підтримці ЛЖВ
2.  Широке залучення людей, що живуть з ВІЛ, у процес ухвалення рішень, що 
      стосуються ключових аспектів протидії епідемії ВІЛ/СНІД та усунення її наслідків, 
      на всіх рівнях.
3.  Зміцнення потенціалу організацій та спільноти людей, що живуть з ВІЛ.
4.  Сприяння захисту прав людини у контексті ВІЛ/СНІД.

ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» (Мережа), як організація, яка має успішний досвід в 
формування політики з ВІЛ/СНІД та надання послуг з догляду та підтримки ЛЖВ, ініціювала 
створення регіонального об’єднання організацій ЛЖВ на території пост радянського 
простору.  Розуміючи, що об’єднання організацій та спільнот ЛЖВ ще більш зміцнить їх 
позиції в адвокатуванні прав людей з ВІЛ, як на національному, так і на міжнародному 
рівнях, цю ініціативу підтримали організації ЛЖВ з Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, 
Росії та Молдови. 

Признаючи роль вкладу спільнот людей, які живуть з ВІЛ/СНІД в подоланні епідемії ВІЛ/
СНІД в регіоні Східної Європи та Центральної Азії, UNAIDS підтримав зустріч ініціативної 
групи організацій ЛЖВ з регіону та надав фінансову підтримку на створення Секретаріату, 
який забезпечує оперативну діяльність Об’єднання. 

Секретаріат Об’єднання розташовано на базі Всеукраїнської Мережі. На сьогоднішній 
день, це єдина організація ЛЖВ на території СНД, яка спроможна надати та привернути 
необхідні ресурси для діяльності Регіонального Об’єднання, створити умови для 
ефективної співпраці та обміну кращими практиками серед спільнот ЛЖВ нашого 
регіону. 

Постійний приток нових організацій ЛЖВ до складу Об’єднання  свідчить про 
своєчасність та важливість цієї ініціативи. Сьогодні, до складу Об’єднання входить 14 
країн: Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Естонія., Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, 
Молдова, Монголія, Польща, Таджикистан, Узбекистан, Україна.  
 
Основні досягнення за 2006 рік:

1.  У лютому 2006 р., спільно з UNAIDS було проведено семінар на тему «3 єдині 
     принципи», що дозволило представникам організацій ЛЖВ та спільнот,  які 
     найбільш уразливі до ВІЛ/СНІД, більш чітко зрозуміти значення «3-ох 
     єдиних принципів», як ефективного методу протидії розповсюдження епідемії 
     СНІД. В семінарі приймало участь понад 30 представників з 14 країн Східної 
    Європи та Центральної Азії, які  мали нагоду на практиці вивчити як працювати в цих       
    трьох сферах для покращення доступу к профілактиці, лікуванню, догляду та 
    підтримці на своїх ділянках. Результатом зустрічі стало розробка 
    практичних рекомендацій щодо ефективного залучення ЛЖВ та уражених до ВІЛ    
    спільнот в забезпеченні «3-ох єдиних принципів». 
2. Участь Об’єднання в регіональній конференції зі СНІДУ у Москві, яка проходила 
    15-17  травня 2006 року, стала платформою для презентації організації як 
     зростаючого, зрілого та природного руху ЛЖВ у регіоні. Організації-члени 
     підкреслили   відповідальність ЛЖВ у покращенні доступу до лікування та 
     підтримки.    
3.  21 травня 2006 року вперше було проведено єдину міжрегіональну акцію, 
     присвячену  Дню пам’яті людей, які померли від СНІД з посланням «Зупиніть 
     СНІД! Виконайте обіцянку!». Прес-конференції, розповсюдження інформаційних  
     матеріалів, вечора солідарності з ВІЛ інфікованими людьми, концерти, виставки  

Зустріч представників 
Східноєвропейськог та 
Центральноазіатського об`єднання 
ЛЖВ.



7. Eastern European & Central Asian Union of PLWH Organizations (ECUO)

Mission:

 To promote mobilization and capacity building of PLWH organizations in countries of East-
ern Europe and Central Asia, and to improve life quality of PLWH. 

Objectives:

1. Improvement of access to treatment, care and support for PLWH
2. Wide involvements of PLWH into decision making process, which are close to key aspects  
     in, counteract HIV/AIDS epidemics, and removal of its consequences, on all levels.
3. Strengthening capacity of organizations and associations of PLWH
4. Assistance in advocacy of human rights in HIV\AIDS context

“All Ukrainian Network of PLWH” (Network) as organization, which has successful experi-
ence in the sphere of forming HIV/AIDS policy and providing services in care and support 
for PLWH. Union of PLWH Organizations was initiated creation of regional on the post-Soviet 
territory. As was understood at the time of the organization’s creation the Union of PLWH or-
ganizations and associations will enforce their positions in the sphere of advocacy of PLWH’s 
rights on national and international levels, this initiative was supported by PLWH organiza-
tions from Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Moldova.

Acknowledging contribution of PLWH association in HIV\AIDS epidemics overcoming in the 
region of Eastern Europe and Central Asia, UNAIDS has supported meeting of the initiative 
group of PLWH organizations from the region, and gave financial support for ECUO Secre-
tariat creation  providing operative activities of the Union. 

New PLWH Organizations are continuing to be attracted to join the Union.   This is the evi-
dence of timeliness and importance of this initiative. Today 13 countries are members of the 
Union: Azerbaijan, byelorussia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, 
Mongolia, Poland, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine and Estonia.

Main achievements for 2006:

1. In February of 2006 joined with UNAIDS was conducted seminar on topic “3 ones          
     principles,” which allowed to representatives of PLWH organizations and associations that  
     are most vulnerable to HIV\AIDS, to understand clearly meaning of “3 ones principles” as  
     an effective method of counteraction to HIV\AIDS epidemics spreading. In the seminar  
     participated more than 30 representatives from 14 countries of Eastern Europe and Cen 
     tral Asia, who had opportunity to learn and practice how to work in these 3 spheres in 
     cluding improving access to prevention, treatment care and support in their areas. 
     The re sult of the seminar developed recommendations for effective attraction PLWH,  
     and affected by HIV associations to providing “3ones principles.”
2.  The Union participated in regional AIDS conference in Moscow that took place on 15-17  
     May 2007, which became a platform of organization’s presentation as a credible, growing,  
     and useful PLWH movement in the region. Member organizations had underlined PLWH’s  
     responsibility for the improvement of the access to treatment with care and support.
3.  On 21st of May for the first time was held joint multinational regional action, dedicated  
     to the AIDS Memorial Day with the slogan “Stop AIDS! Keep the promise!” Press confer 
     ences, information materials distribution, evenings of solidarity with HIV positive people,  
     concerts, children’s works exhibitions, balloon launching, and many other events were  
     held in 10 countries: Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Mol 
     dova, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine and Estonia. by this event was attracted 
     governments  and society’s attention to the real scales of HIV/AIDS epidemics in countries  
     of Eastern 
     Eu rope and Central Asia. Actions in Moldova, Azerbaijan and Lithuania was a special  
     occurrence.  This was the first case when the action was organized and conducted by  
     PLWH organizations.
4.  On 31 May-2 June 2006 representatives of the Union participated in meeting on the  
      high  est level in General UN Assembly on AIDS questions which took place in New-york  
      (UNGASS 2006). During that meeting a statement was made that represented the posi 
      tion of PLWH in all member countries of The Union: “…We insist that for future PLWH  

Special plenary meeting for ECUO 
representatives, Foros 



    дитячих робіт на тему «ВІЛ/СНІД», запуск повітряних кульок та багато інших заходів
    було проведено в 10 країнах: Азербайджан, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія,
    Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан та Україна. Цим заходом було привернуто         
    увагу урядів та суспільства до реальних масштабів епідемії ВІЛ/СНІД в країнах 
    Східної Європи та Центральної Азії. Проведення акції в Молдові, Азербайджані та 
    Литві було особливо важливою подією: це був перший випадок в цих країнах, коли 
    акцію організовували та проводили організації ЛЖВ! 
4. У травні-квітні 2006 представники Об’єднання прийняли участь у зустрічі на вищому   
    рівні у Генеральній Асамблеї ООН по питанням СНІД у Нью-Йорку (UNGASS 2006). 
    Під час засідання була зроблена заява, котра відображає позицію ЛЖВ з усіх 
    країн-членів Об’єднання: «… Ми наполягаємо, щоб в майбутньому, ЛЖВ мали більш  
    значущу роль в процесах ведення переговорів найвищого рівня ООН, особливо, 
    якщо  це стосується життя мільйонів ВІЛ позитивних людей…». 
5. Під час  XVІ міжнародної конференції в Торонто, яка проходила 13-18 серпня 2006       
     року, було організовано зону Східної Європи та Центральної Азії у глобальній 
    деревні. В рамках роботи зони було представлено інформацію щодо діяльності, 
    яка проводиться в нашому регіоні, кращих практик надання послуг з профілактиці,   
    лікуванню, догляду та успішні приклади адвокатування прав ВІЛ позитивних людей.   
    Проведено ряд зустрічей з представниками міжнародних організацій, скоординовано 
    дії представників НУО та ЛЖВ з російськомовних країн щодо роботи протягом       
    конференції. Все це дало можливість найбільш ефективно приймати участь у
    Міжнародній конференції та привернути увагу до розвитку та масштабів епідемії з 
    ВІЛ/СНІД в регіоні Східної Європи та Центральної Азії 
6. У вересні 2006, представника Об’єднання було обрано до виконавчого комітету    
     новоствореної організації Stop -Tb Europe, налагоджені стосунки з WHO, IRRC, ECDC. 
7. У листопаді 2006, під час участі в Регіональній Координаційній Раді по проблемам
    ВІЛ\ СНІД серед країн СНД, представниками ОБ’ЄДНАННЯ  було запропоновано     
    проводити моніторинг виконання принципу більшого залучення ЛЖВ у процес 
    прийняття рішень (принцип GIPA) на національному рівні, що було підтримано 
    учасниками зустрічі та буде рекомендовано для розгляду на засіданні керівників 
    країн СНД у Березні 2007.       
8. У грудні 2006 було створено національну Лігу ЛЖВ у Республіці Молдові за 
    фінансової підтримки UNAIDS в Молдові. Секретаріат Об’єднання надав технічну 
     підтримку при створенні Ліги в розробці уставних документів, структури, місії,  
    стратегічних напрямків Ліги та презентував різні форми існування Об’єднань ЛЖВ, 
    та їх роль в протидії епідемії ВІЛ/СНІД.    
9. Налагоджено механізм комунікацій серед членів Об’єднання, що дає можливість    
    зміцнювати потенціал кожної окремої організації ЛЖВ на місцях, через 
    використання уже існуючого досвіду з надання послуг для ЛЖВ та методів адвокації
    щодо покращення якості життя людей з ВІЛ.

Східноєвропейське та 
центральноазіатське об’єднання ЛЖВ 
організацій.



       must play more important role in the negotiation processes on the highest UN level,  
       specifically if it touches millions of HIV positive life’s… ” 
5.  During XVІ International AIDS Conference in Toronto that was held on from the13th  
      through18th of August 2006.  This was an organized zone of Eastern Europe and Central  
       Asia in the Global Village. In terms of zone’s work that was presented, the 
       information  considering activities that is going on in our region, best practices on                  
       prevention, treatment, and successful cases of advocacy HIV positive people’s rights.  
       Many meetings were conducted with the representatives of international 
      organization, which coordinated activities for Russian speaking representatives of NGO’s  
      and PLWH’s considering work during conference. All this gave an opportunity to par 
      ticipate more effectively in the International Conference and attract attention to scales of  
      epidemics in the region of Eastern Europe and Central Asia. 
6.  In September of 2006, representative of the Union were selected into executive board of  
      newly created organization Stop – Tb Europe, adjusted relations with WHO, IRRC, ECDC. 
7.  In November of 2006, during Regional Coordination Council on HIV/AIDS problems         
      among NIS countries representatives of the Union proposed to implement monitoring  
      of PLWH involvement into decision making process (GIPA principles) on the national level.  
      This initiative was supported by the meetings participants and will be recommended for  
      the meeting of NIS countries leaders in March 2007.
8.  In December of 2006, the national PLWH League in Moldova was created with the          
      financial support of UNAIDS in Moldova. The Union’s Secretariat provided technical        
      support within  the Leagues creation in writing statute documentation, structure, 
      mission, strategic dire tions of The League and presented different forms of existing of  
      PLWH associations, and their role in counteraction HIV/AIDS epidemics.
9.  by adjusted the mechanism of cooperation between the Unions members 
      a possibility capacity of each given PLWH organization locally is attainable through exist 
      ing experience in services for PLWH.  Advocacy methods for improving life quality of  
      PLWH are attainable for the organization as well. 
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