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03—03
01 МІСІЯ

ЦІННОСТІ
СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
КІНЦЕВА МЕТА

Кінцева мета:

Ми прагнемо, щоб ЛЖВ отримували якісні по-
слуги (лікування, психосоціальну та юридичну 
підтримку) за рахунок держави та безпере-
шкодно користувалися загальногромадянськи-
ми правами.

Стратегічне завдання:

До 2016 року кожен ЛЖВ може ЯКІСНО лікува-
тися – ПРАВО на лікування забезпечено.

Це завдання є найважливішим етапом на шляху до 
кінцевої мети, що передбачає мобілізацію зусиль на: 

• пріоритети, критичні для виконання страте-
гічного завдання; 

• інші проміжні завдання, які сприяють досяг-
ненню мети

Цінності та основоположні 
принципи:

 • повага до особистості;
 • рівність можливостей;
 • особиста відповідальність;
 • справедливість;
 • толерантність;
 • прихильність;
 • згуртованість;
 • творення;
 • стабільність (стійкість);
 • партнерство

Місія Організації:

Ми, люди, які живуть з ВІЛ, об’єднуємо од-
нодумців з активною життєвою позицією, щоб 
створювати для кожної людини, якої торкнулася 
епідемія ВІЛ/СНІДу, можливості здійснити: 

право на життя;
право на підтримку;
право на самореалізацію

Створювати можливості — це означає:

• розробляти та надавати необхідні послуги; 
• зміцнювати потенціал надавачів послуг;
• розвивати моделі успішної взаємодії держав-    

ного та громадського секторів для стійкого ви-
рішення соціальних проблем;

• привести законодавство у відповідність до 
міжнародних стандартів у тісній співпраці  з дер-
жавним та громадським секторами;

• змінювати ставлення суспільства до прав лю-
дей з певними потребами, передусім ЛЖВ та за-
хищати їхні права

З повагою, 
Володимир Жовтяк

Дорогі друзі!

Цього року Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ, святкує свій ювілей – нам 
виповнюється 10 років.  Озираючись на-
зад, можу впевнено сказати:  того, що ми 
маємо зараз, ми не уявляли навіть у наших 
найсміливіших мріях. Хіба ми могли тоді по-
думати, що ми не тільки будемо жити, а й 
надавати послуги тисячам ВІЛ-позитивних 
людей, що Мережа стане переможцем пре-
мії «Червона стрічка», Основним реципієн-
том гранту Глобального фонду, об’єднає 
ВІЛ-позитивну спільноту країн Східної Єв-
ропи та Центральної Азії?...

Сьогодні нас знають. ВІЛ-позитивні 
люди України свідомі того, що є органі-
зація, яка щодня працює задля захисту 
їхніх прав та інтересів. Організації, що 
працюють у сфері подолання епідемії ВІЛ/
СНІДу, упевнені в Мережі як у надійному 
та відповідальному партнері. Міжнародна 
спільнота знає нас як одну з найпотужні-
ших організацій ЛЖВ у світі, у якої є чому 
навчатися.

Сьогодні нас чують. Голос ВІЛ-позитивних 
людей звучить у міністерствах та найвищих 
органах державної влади. Мережа завжди 
представлена на національних та міжна-
родних конференціях та зустрічах на ви-
сокому рівні, впливає на формування на-
ціональної та глобальної політики з протидії 
епідемії ВІЛ/СНІДу.

Сьогодні з нами рахуються. Тому що 
саме так і має працювати громадянське 
суспільство ― привертаючи увагу до про-
блем в державі та пропонуючи шляхи 
їхнього вирішення. Таким чином, відсто-
юючи інтереси ЛЖВ, ми робимо внесок у 
майбутнє нашої держави.  

Вірус імунодефіциту людини багато 
чому навчив людство. Він навчив нас по-
вноцінно жити, цінуючи кожну мить жит-
тя; навчив розумінню та співчуттю; на-
вчив боротися і не здаватися навіть тоді, 
коли, здавалося б, перед нами стіна, яку 
ніколи не зламати. Він навчив нас бути 
разом – нас, ВІЛ-позитивних людей з різ-
них куточків країни та світу.

Дякую всім, хто був поруч з нами всі 
ці роки. Дякую вам, нашим клієнтам, які 
мають сміливість відстоювати свої пра-
ва, регіональним представникам та чле-
нам Мережі, які кожного дня віддають 
частинку себе для покращення життя 
ВІЛ-позитивних людей. Дякую кожному 
небайдужому співробітнику організацій  
наших донорів та партнерів. Без вас цей 
шлях був би неможливим.  

Я впевнений, що протягом наступних деся-
ти років у нас з вами попереду ще багато до-
сягнень та перемог. Бажаю всім нам здоров’я 
та наснаги у здійсненні наших мрій.



• Акції з формування толерантного ставлення до ЛЖВ у суспільстві були одним із перших видів діяль-
ності молодої організації. Такі заходи перетворилися на системні інформаційні та адвокаційні кампанії, виступи 
ВІЛ-позитивних людей з відкритими обличчями, постійну співпрацю з лідерами громадської думки з метою 
формування толерантного ставлення до ЛЖВ.  Робота організації у цьому напрямі була відзначена міжнародною 
спільнотою – у 2006 році на XVI Всесвітній конференції з питань СНІДу Всеукраїнська мережа ЛЖВ отримала 
премію «Червона стрічка» як найкраща організація у світі у сфері боротьби зі стигмою і дискримінацією.

04—05
02 ДОСЯГНЕННЯ

ДЕСЯТИЛІТТЯ

• У 2010 році, завдяки активній участі Мережі, Правління Глобального фонду прийняло рішення про фінансу-
вання заявки України «Побудова життєздатної системи комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, до-
гляду та підтримки уразливих груп та ЛЖВ в Україні» на 2012 ― 2016 роки. Затверджена сума 305 млн доларів 
США є рекордною для України та другою за розміром у світі в рамках фінансування 10 раунду. Таким чином, 
забезпечено продовження та розширення наявних програм із подальшою передачею їх під відповідальність 
держави.

• За роки своєї роботи Мережа надала послуги з догляду та підтримки більш ніж 40 000 ВІЛ-позитивним 
дорослим та дітям. Таке охоплення складає 36% від кількості осіб, які перебувають на обліку в центрах 
СНІДу, що на 6% більше від національних цілей універсального доступу до послуг з догляду та підтримки 
на 2010 рік. Задля максимального задоволення потреб клієнтів Мережа розробила та впровадила низку 
унікальних моделей послуг ― комплексний догляд на базі громадських центрів; розкриття статусу 
ВІЛ+ дітям; попередження інституалізації дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями; немедичний до-
гляд удома; центри денного перебування для ВІЛ-позитивних дітей. Завдяки цьому ВІЛ-позитивні люди 
отримали доступ до комплексу послуг, який базується на їхніх реальних потребах, оскільки надавачами 
цих послуг часто є самі ЛЖВ. 

• Визначним досягненням організації у сфері представництва інтересів ЛЖВ на всіх рівнях стало створення 
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і включення двох представ-
ників Мережі до її офіційного складу. Голову Координаційної ради Мережі було призначено заступником голови 
Національної ради від спільноти ЛЖВ України. Таким чином, ВІЛ-позитивні люди беруть активну участь у фор-
муванні державної політики у сфері ВІЛ/СНІДу.

• Під час створення Мережі у 2001 році ВІЛ-позитивні активісти ставили перед собою основну 
мету — доступ до життєво необхідного антиретровірусного лікування. Протягом усього періоду сво-
го існування це було пріоритетом діяльності організації. Завдяки адвокаційним зусиллям Мережі та 
партнерів сьогодні вартість антиретровірусного лікування зменшено у 27 разів. На кінець 2010 року 
АРТ отримували 22 697 ВІЛ-позитивних людей (для порівняння ― до початку широкомасштабної про-
грами лікування, таких людей було лише 250).

• Протягом тривалого часу організаційний розвиток був одним із стратегічних напрямів діяльності Мережі. 
У 2003 році було офіційно зареєстровано перше обласне відділення організації у Чернігові. Сьогодні Мережа 
представлена у всіх регіонах України та нараховує 19 відділень, 8 представництв та 17 ініціативних груп. Регі-
ональні осередки Мережі працюють для того, щоб ВІЛ-позитивні люди знали — у кожному регіоні є організація, 
яка допоможе відстояти їхні права та надасть їм усебічну підтримку.

• У 2007 році за технічної підтримки та на базі Мережі створено Секретаріат Східноєвропейського та 
Центральноазійського об’єднання ЛЖВ — організацію, яка згодом стала для спільнот ЛЖВ ресурсом забез-
печення їхнього лідерства, професійного, рівноправного та відповідального партнерства в подоланні епідемії 
ВІЛ/СНІДу в країнах регіону. 

• У 2007 році Мережа стала одним із Основних реципієнтів гранту Глобального Фонду 6 раунду, у рамках 
якого взяла на себе відповідальність за впровадження компонентів з лікування та догляду й підтримки. Уперше 
за час існування Глобального фонду організація людей, що живуть з ВІЛ, отримала такий обсяг фінансування 
— понад 52 млн доларів США на п’ять років. Завдяки цьому послуги для ЛЖВ у рамках програми відповідають 
потребам цільової групи. Статус основного реципієнта ГФ посилив вплив Мережі на політичній арені України.

• У рамках програми Глобального фонду 6 раунду ВІЛ-позитивні люди, які перебувають у закладах пенітен-
ціарної системи, отримали доступ до життєво необхідного лікування. До початку програми випадки отримання 
лікування серед ув’язнених були спорадичними. На кінець 2010 році лікування отримують 681 ув’язнений 
у рамках системної лікувальної програми. 
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ДОСЯГНЕННЯ МЕРЕЖІ 
ЛЖВ У 2010 РОЦІ

10 грудня 2010 р. за ініціативою Мережі ЛЖВ роз-
почала роботу Всеукраїнська дорадча рада спільнот 
з питань доступу до лікування — UCAB (з англ. UCAB 
— Ukrainian Community Advisory Board). UCAB — це 
перше в Україні спеціалізоване об’єднання пацієнтів 
з діагнозом ВІЛ/СНІД, туберкульоз та гепатит, ство-
рене для відстоювання своїх прав та інтересів перед 
фармацевтичним бізнесом та державою.

Першочерговими завданнями UCAB є налагоджен-
ня прозорого діалогу між пацієнтами, фармацевтич-
ними компаніями та державними органами з метою 
покращення доступу до якісного лікування, рефор-
мування системи державних закупівель,а також під-
вищення обізнаності пацієнтів із галуззю лікування. 
UCAB створено на зразок Європейської дорадчої 
ради спільнот (ECAB), яка є одним із ключових лі-
дерів у європейській політиці ціноутворення та до-
ступу до медичних препаратів.

Діяльність UCAB буде спрямована на підвищення 
грамотності пацієнтів у сфері клінічних випробувань 
та дизайну виробництва медикаментів, а ключовими 
темами для обговорення з фармацевтичними кам-
паніями стануть: політика ціноутворення, якість ме-
дичних препаратів та доступ до нових ліків.

UCAB — Всеукраїнська дорадча рада 
спільнот з питань доступу до лікування

• З перших днів заснування Мережі захист прав ВІЛ-позитивних людей був одним із пріоритетів організації.  
Саме Мережі у 2004 році вдалося створити перший в Україні прецедент захисту прав ВІЛ-позитивних людей 
у суді — юристам організації вдалося відстояти права чоловіка, якого було звільнено через ВІЛ-статус, із від-
шкодуванням моральної шкоди. Із розвитком організації збільшувався і її потенціал у сфері захисту прав 
— у 2011 р. фахівці Мережі стали співавторами Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром 
набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». Таким чином, кожна ВІЛ-позитивна людина 
в Україні може розраховувати на те, що її права та інтереси будуть захищені на різних рівнях — від ведення 
конкретного судового процесу до найвищого законодавчого рівня.

• Повернення ВІЛ-позитивних дітей-сиріт у сімейні форми виховання тривалий час не мало підтримки в 
суспільстві ще навіть на рівні ідеї. Задяки наполегливій роботі фахівців Мережі вже сьогодні десятки 
ВІЛ-позитивних дітей-сиріт отримують нові сім’ї, незважаючи на свій діагноз.

02
06—06

ДОСЯГНЕННЯ
ДЕСЯТИЛІТТЯ

Всеукраїнська акція
«Тест вартістю в життя»

1 грудня 2010 р. у Міжнародний день боротьби зі 
СНІДом Всеукраїнська мережа ЛЖВ передала Прези-
денту України Звернення громадян з вимогою пройти 
Тест вартістю в життя. Тест, який складається з чо-
тирьох простих запитань, характеризує найгостріші 
проблеми у сфері ВІЛ/СНІДу: 

• Чи усі ВІЛ-позитивні люди в Україні отримують 
   потрібні їм ліки?
• Чи усі діти народжуються вільними від ВІЛ?
• Чи дотримуються права ВІЛ-позитивних людей?
• Чи держава фінансує всі заходи щодо боротьби з 
   епідемією?

1 грудня біля меморіалу «Червона стрічка» представ-
ники Мережі прикрасили ялинку, біля якої за традицією 
можна було знайти «подарунки» – зошити зі Звернен-
ням до Президента, під яким підписалися жителі кожної 
області України. На кожній кульці з тих, які прикрашали 
ялинку, було зазначено кількість ВІЛ-позитивних людей 
у містах та регіонах України. Таким чином представники 
Мережі звертали увагу чинного Президента на масшта-
би епідемії і проблеми ВІЛ-позитивних українців.  

Близько 40 тис. підписів зібрали активісти з усіх регіонів 
України на підтримку Звернення до Віктора Януковича. 
30 тис. українців підписали Звернення у зошитах, що були 
зібрані з усієї України. Близько 10 тис. електронних 
підписів  було зібрано в мережі Інтернет на підтримку акції. 

Звернення разом із підписами активісти передали до 
Адміністрації Президента, але відповіді Мережа так і не 
дочекалася. 

Акція набула широкого розголосу в ЗМІ: вийшло 261 
повідомлення (як в національній, так і в регіональній 
пресі), з них – 156 сюжетів та програм на місцевих або 
національних телеканалах. Завдяки зусиллям Мере-
жі вдалося досягнути головної мети акції: привернути 
увагу політиків та громадськості до реального масш-
табу епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та до бездіяльності і 
байдужості влади щодо боротьби з нею.
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Акція проти виселення 
клініки «Лавра»

14 червня 2010 р. Кабінет Міністрів України прийняв 
рішення про виселення з території Києво-Печерської 
лаври суб’єктів господарювання, до яких належить й 
інфекційне відділення державної установи «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського АМН України» (клініка «Лавра»). 

Для протидії намаганням Уряду виселити хворих на 
СНІД із приміщення інфекційної лікарні Мережа ЛЖВ 
розгорнула активну адвокаційну кампанію серед 
найвищих посадових осіб держави та у міжнарод-
ній спільноті. На жодне звернення до представ-
ників влади відповіді отримати не вдалося. Тому 
7 липня 2010 р. навпроти Кабінету Міністрів України 
Мережа провела правозахисну акцію «Розпродаж 
лікарень. Дорого». Під час акції представники Ме-
режі розмістилися на матрацах під відкритим небом, 
демонструючи таким чином найближчу перспективу 
тисяч ЛЖВ, які лікуються в клініці «Лавра».

Акцію було широко висвітлено в ЗМІ (16 відеосю-
жетів з’явилися на загальнодержавних та кабельних 
телеканалах; також понад 20 інтернет-видань на-
ціонального та регіонального рівнів розмістили про 
це повідомлення). Унаслідок оперативної реакції Ме-
режі та її партнерів Міністерство охорони здоров’я 
зробило офіційну заяву про те, що клініку «Лавра» 
не буде перенесено до того часу, поки держава не 
знайде відповідне приміщення для пацієнтів.

Офіційний центр доступу до 
Конференції AIDS 2010 

З 18 по 23 липня у Відні проходила XVIII  Міжнародна 
конференція AIDS 2010. Мережа ЛЖВ отримала почесне 
право організувати роботу Центру доступу до Конферен-
ції та забезпечити всім охочим в Україні можливість дис-
танційної участі в цій міжнароднії події. Протягом трьох 
днів близько сотні спеціалістів з України, Білорусі та Мол-
дови під час живої дискусії обговорили основні досягнен-
ня Віденської конференції AIDS 2010. Предметом дискусії 
були такі теми: «Наука», «Лідерство і відповідальність», 
«Спільнота в «Альтанці». Конференція в Києві стала уні-
кальною можливістю для спеціалістів у сфері ВІЛ/СНІДу з 
усієї України отримати найважливішу і найцікавішу інфор-
мацію з тієї, що була представлена у Відні, та наживо по-
спілкуватися з експертами, які презентували та коменту-
вали презентації Віденської конференції. Усі, хто відвідав 
Центр доступу до Конференції AIDS 2010 у Києві, могли 
поспілкуватися з колегами з Москви та Алма-Ати через 
відеочат. Разом із представниками з Росії та Казахстану 
присутні обговорювали проблеми, які хвилюють спільно-
ту ЛЖВ країн Східної Європи та Центральної Азії.

Жваво обговорюючи презентації, учасники конферен-
ції піднімали складні теми та порівнювали міжнародний 
досвід з українськими реаліями. Третій день конференції 
можна було дивитися на сайті Мережі в режимі реального 
часу, що дало змогу ще близько 200 людям почути ін-
формацію, представлену на Офіційному центрі доступу до 
Конференції AIDS 2010.

12 журналістів із провідних національних ЗМІ відвіда-
ли конференцію і поспілкувалися з експертами, завдяки 
чому перебіг конференції було широко висвітлено в укра-
їнських та міжнародних засобах масової інформації.

У 2010 році вперше в історії ВІЛ-сервісних 
організацій в Україні пройшла масштабна 
соціальна рекламна кампанія «Знати недо-
статньо, постарайтеся зрозуміти», спрямо-
вана на розвінчування міфів щодо людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІДом.  

Під час кампанії було створено відеоро-
лик і рекламні матеріали для розміщення 
в метро та пресі. На безоплатній основі в 
Києві було розміщено 100 метролайтів на 
30-ти станціях метро, які побачило майже 
3,5 млн українців.

Видання одного з провідних глянцевих меда-
холдингів України ― «Sanoma Magazines» ― на 
безоплатній основі розміщували макети соці-
альної реклами: у журналах «Cosmopolitan» 
(наклад 185 тис.), «Men’s Health» (наклад 
70 тис.), «Prevention» (наклад 70 тис.) та 
«Story» (наклад 50 тис.). Для кожного з 
журналів було розроблено окремий медіа-
план співпраці на майбутній 2011 рік. Узго-
джені плани включають макети соціальної 
реклами та  серію матеріалів, покликаних 
розвіяти найпоширеніші в суспільстві міфи, 
пов’язані з ВІЛ/СНІДом. 

17―19 листопада 2010 р. у Києві про-
йшла Національна науково-практична 
конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу 
«За кожне життя — разом». У конферен-
ції взяли участь представники державних 
структур, міжнародних та неурядових 
організацій. Всеукраїнська мережа ЛЖВ 
стала одним із найактивніших учасників 
заходу. Представники регіональних відді-
лень Мережі у своїх виступах робили ак-
цент на регіональних проблемах і таким 
чином винесли їх на рівень національного 
обговорення.

У рамках конференції Всеукраїнська ме-
режа ЛЖВ організувала Майданчик для 
живого та відкритого спілкування лідерів 
громадських організацій з усієї України з 
найвищими державними посадовцями, по-
літиками, науковцями, представниками між-
народних донорських організацій та зірками 
українського шоу-бізнесу. Саме Майданчик 
став унікальною можливістю підготувати та 
адресувати злободенні питання лідерам гро-
мадської думки та дізнатися їхню позицію з 
перших вуст.

Конференцію було широко висвітлено в 
засобах масової інформації, що гостро під-
няли питання нестачі АРВ-препаратів у регі-
онах для всіх людей, які їх потребують.

Національна науково-практична 
конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу

Соціальна кампанія «Знати недостатньо, 
постарайтеся зрозуміти»
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АДВОКАЦІЙНІ 
ДОСЯГНЕННЯ МЕРЕЖІ 
ЛЖВ У 2010 РОЦІ



Дніпропетровська область
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ
у м. Дніпропетровську

Протягом 2010 року ІГ у м. Дніпропетровську, до 
складу якої входять представники більшості неуря-
дових ВІЛ-сервісних організацій міста, проводила 
групи самодопомоги для ЛЖВ та налагоджувала сто-
сунки з органами місцевої влади.

На робочій зустрічі із заступником міського голови 
регіональний представник і члени ІГ докладно роз-
повіли про проблеми ЛЖВ. Було проведено ряд за-
ходів, які допомогли вирішити питання щодо збіль-
шення кількості днів для здачі аналізів на СД4 і ВН у 
міському СНІД-центрі.

Криворізьке міське відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

У 2010 році спільно зі ЗМІ та рекламними 
агенціями регіону відділення успішно провело 
медіа-кампанію, спрямовану на подолання епі-
демії ВІЛ/СНІДу. У листопаді за ініціативи організа-
ції та за участю творчого колективу ТРК «Рудана» 
було створено соціальний відеоролик «Кожен крок 
має значення». Паралельно з роликом «Апендицит» 
його безплатно транслює єдиний у місті муніципаль-
ний регіональний телеканал, що користується пова-
гою серед населення. Також безплатно надруковано 
й розмішено на 15 білбордах соціальну рекламу но-
вої серії «Знати недостатньо. Постарайтеся зрозумі-
ти». Відбулися прямі теле- та радіоефіри, створено 
програми в місцевих ЗМІ, публікації в пресі, надано 
інтерв’ю інформагентствам (загальна кількість ін-
формаційних повідомлень у ЗМІ — більше 20).

За вісім років існування ініціативної групи 
її учасники створили чотири самостійні ВІЛ-
сервісні організації, які успішно надають ши-
рокий спектр послуг ЛЖВ та уразливим гру-
пам населення міста. Розпочато підготовку 
до реєстрації обласного відділення Мережі 
ЛЖВ.

За п’ять років роботи організації сформо-
вано команду з висококваліфікованих ВІЛ-
позитивних фахівців — понад 40 осіб. На 
сьогодні відділення працює за 11 напрямка-
ми, охоплюючи більш ніж 2500 клієнтів що-
річно. Завдяки співпраці з міською владою 
вперше в Кривому Розі вирішено питання 
щодо комунікації, співпраці та алгоритму 
ведення пацієнтів із потрійною проблемою 
ВІЛ/ТБ/СІН. Результатом дворічної адвока-
ційної роботи стало затвердження алгорит-
му ведення таких пацієнтів за участю всіх 
причетних медичних служб. Це дало змогу 
зробити медичні послуги доступнішими для 
ЛЖВ міста, без постійного втручання пред-
ставників відділення. 

Контактна особа: Колісник Олександр 
т.: (067) 8116065, е.: dnepr_rp@ukr.net

Контактна особа: Лукашенко Дмитро  
т.: (0564) 510579, е.: lukashenko.d@gmail.com

Вінницька область
Вінницьке обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

У 2010 році було проведено футбольний турнір 
з реабілітаційними центрами Вінницької області. Цей 
захід відбувся завдяки згуртованій роботі волонте-
рів та допоміг зміцнити їхній командний дух. Спільно 
з волонтерами організації «Поклик серця» було про-
ведено благодійну акцію для ВІЛ-позитивних дітей-
сиріт, що знаходяться під державною опікою.

Автономна республіка Крим
Кримське республіканське 
відділення ВБО ВМ ЛЖВ 

Завдяки адвокаційній діяльності фахівців відді-
лення у 2010 році в Сімферополі після дворічної 
перерви відновилася робота Координаційної ради 
з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та  
було прийнято міську програму з подолання епідемії 
до 2013 року. У програму внесено пункти про впро-
вадження соціального замовлення для надання по-
слуг ЛЖВ та передбачено певне фінансування. 

У відділення з’явилися постійні партнери. Напри-
клад, одна з аптечних мереж міста щомісяця без-
коштовно передає лікарські препарати для потреб 
клієнтів організації. 

У результаті успішних переговорів із новим ке-
рівництвом Управління Держдепартаменту України 
з питань виконання покарань в Автономній Респу-
бліці Крим організація отримала можливість подво-
їти обсяг послуг, які надаються  ЛЖВ, що перебува-
ють у місцях позбавлення волі.

За майже семирічний період роботи органі-
зація побудувала комплексну систему надан-
ня послуг. Уже шість років діє громадський 
центр, приміщення якого отримано на умовах 
пільгової оренди. З 2006 року в громадському 
центрі працює тренажерний зал, а також клуб 
знайомств для клієнтів, завдяки роботі якого 
створено 12 повноцінних сімей. 110 клієнтів 
організації, що перебувають у важкому фізич-
ному стані й скрутному матеріальному стано-
вищі і не мали на момент звернення до відді-
лення певних документів чи реєстрації місця 
проживання/перебування, були зареєстрова-
ні у Центрі соціального проживання, а також 
змогли оформити інвалідність та пенсію. Що-
річно різноманітні послуги у відділенні отри-
мують близько півтори тисячі осіб.

Ініціативна група Мережі проводить свою 
діяльність в місті та області з 2005 року, а в 
2009-му організація отримала статус облас-
ного відділення. Завдяки співпраці з міськи-
ми та обласними лікарнями, роботодавцями та 
навчально-методичним центром професійно-
технічної освіти, організація успішно представ-
ляє інтереси ВІЛ-позитивних людей в органах 
місцевої влади та медичних установах, зокрема 
в разі потреби допомагає ЛЖВ оформити групу 
інвалідності, працевлаштуватися чи безплатно 
пройти навчання.

Контактна особа: Плахова Олена
т.: (099) 0744577, е.: plahova_elena@ukr.net

Контактна особа: Шевчук Оксана
т.: (0432) 572061, е.: lgvs10@ukr.net
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Розпочали роботу програми з догляду та підтримки 
ЛЖВ у п’ятьох містах Донецької області — Димитрові, 
Волновасі, Артемівську, Єнакієвому та Харцизьку.

На XVI Міжнародній конференції з питань СНІДу 
у Відні Клуб «Світанок» отримав міжнародну премію 
«Червона стрічка» в номінації «Соціальна підтримка 
ЛЖВ, у тому числі сиріт та уразливих дітей». 

Три ВІЛ+жінки, співробітниці організації, пройшли 
навчання та стажування в програмах з розвитку лі-
дерства.

Регіональне представництво 
ВБО ВМ ЛЖВ на базі 
БО «Клуб «Світанок» у м. Донецьку

Контактна особа: Маковєєв Сергій 
т.: (099) 0358775, е.: svitanok_m@ukr.net

Розпочавши свою діяльність зі створення пер-
шої в місті групи самодопомоги та отримавши у 
2003 році офіційний статус, організація стала 
потужним осередком представлення інтересів 
ЛЖВ на всіх рівнях суспільного життя.

Клуб став каталізатором створення в Доне-
цькій області дев’яти нових організацій ЛЖВ та 
п’яти ініціативних груп. У 2004 році відкрито пер-
шу в області кімнату денного перебування для 
ВІЛ+дітей. Розпочато програми для засуджених 
ВІЛ+жінок. 

Організація представляє інтереси ЛЖВ-
спільноти в обласній координаційній раді з питань 
ТБ та ВІЛ/СНІДу понад п’ять років; також активно 
брала участь у створенні та виконанні двох об-
ласних програм з протидії ВІЛ/СНІДу.

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Краматорську

Контактна особа: Ларченко Аліна
т.: (099) 3496061, е.: larchenko_alina@mail.ru

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Маріуполі

У Маріуполі 2010 рік запам’ятався інформаційною 
кампанією на підтримку замісної терапії. Ініціативна гру-
па Всеукраїнської мережі ЛЖВ у м. Маріуполі (БО «Клуб 
«Майбутнє») провела низку адвокаційних заходів. Крім 
того, частиною інформаційної кампанії став тренінг, по-
кликаний підвищити рівень обізнаності журналістів, які 
висвітлюють соціально-важливі питання. Також за під-
тримки Маріупольської міської ради було проведено від-
критий конкурс для журналістів. За його результатами 
нагороджено трьох найактивніших журналістів, які ви-
світлюють питання, пов’язані із замісною терапією.

Контактна особа: Гатіятуллін Олександр
т.: (098) 3772326, е.: tullin@hitline.net.ua

Найбільшим досягненням за три роки діяль-
ності ініціативної групи Всеукраїнської мережі 
ЛЖВ в м. Маріуполі (БО «Клуб «Майбутнє») 
стало налагодження співпраці з міською вла-
дою. Представники ініціативної групи беруть 
активну участь у роботі міжсекторальної гру-
пи з питань подолання епідемії туберкульозу 
та ВІЛ/СНІДу. За кошти маріупольського місь-
кого бюджету було проведено V загальномісь-
кий форум «Твоя  безпека залежить від інфор-
мованості».

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Марганці

Контактна особа: Соколова Катерина
т.: (066) 5199276, е.: kate_sokolova@hotmail.com

Регіональне представництво 
ВБО ВМ ЛЖВ у м. Нікополі

Розвиваючи численні різновиди соціально-
психологічних послуг для ЛЖВ м. Нікополя, у 2010 
році організація вийшла на новий етап співпраці з 
місцевою владою. Першим кроком у цих взаєминах 
стало зменшення орендної плати за приміщення 
представництв організації в містах Нікополі та Мар-
ганці до однієї гривні. Це дозволило розширити на-
явний спектр послуг, які надаються ЛЖВ, та допо-
могти більшій кількості клієнтів.

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Орджонікідзе

Контактна особа: Волков Андрій
т.: (095) 3225613, е.: dr.avolkov@yandex.ru

Донецька область 
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Костянтинівці

Завдяки зусиллям членів ініціативної групи в 
місті працює дитяча кімната денного перебуван-
ня, де на постійній основі проводяться заходи для 
ВІЛ-позитивних дітей та дітей, які постраждали від 
ВІЛ-інфекції. Улітку під час фестивалю байкерів 
Донецького регіону було проведено інформаційно-
просвітницьку кампанію, спрямовану на профілак-
тику поширення ВІЛ-інфекції та ІПСШ. У грудні 2010 
року представника Мережі було включено до Міської 
координаційної ради з питань протидії туберкульозу 
та Костянтинівської міської ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ/СНІД.

Контактна особа: Людецай Олена
т.: (05662) 47664, е.: opendver@yandex.ru

Контактна особа: Глушич Ігор
т.: (095) 4619239, е.: gromcentre@gmail.com
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Регіональне представництво
ВБО ВМ ЛЖВ
у м. Новоград-Волинський

Контактна особа: Нагорна Наталія
т.: (093) 7567933, е.: natka-gor@mail.ru

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Коростень

Контактна особа: Колесник Ірина
т.: (096) 9690085, е.: yarilya@mail.ru

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Коростишеві

Контактна особа: Вакулович Вадим
т.: (067) 3462714, е.: sapsaud@bigmir.net

Закарпатська область
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Ужгороді

Ініціативну групу створено у 2010 році на базі За-
карпатського обласного фонду «Ради життя». Про-
тягом року було налагоджено контакти з місцевими 
ЗМІ, Ужгородським ЦСССДМ, ообласним Центром з 
профілактики та боротьби із СНІДом, обласним нар-
кодиспансером. Активісти групи взяли активну участь 
у підготовці та проведенні акцій до Дня солідарності з 
ЛЖВ та до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу. 
Члени ініціативної групи розбудовували громадський 
центр, у якому місцеві ЛЖВ мають змогу отримувати 
повний спектр соціально-психологічних послуг.

Контактна особа: Татош Лариса
т.: (0321) 441556, е.: rada_zhittya@ukr.net

Житомирська область
Житомирське обласне 
відділення ВБО ВМ ЛЖВ

Основним досягненням відділення за 2010 рік став 
перехід на новий рівень співпраці з місцевою вла-
дою — представник Організації входить до складу 
обласної та міської координаційних рад з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, спостережної 
комісії при облдержадміністрації, громадської ради 
при облдержадміністрації та громадської ради при 
УМВС в області. Це дозволяє членам ЛЖВ-спільноти 
безпосередньо впливати на вирішення питань, які їх 
стосуються, на рівні міста та області.

Регіональне представництво 
ВБО ВМ ЛЖВ у м. Бердичеві

У 2010 році представництво Мережі в Бердичеві 
— провело масштабну акцію до Дня пам’яті людей, 
які померли від СНІДу. До акції було залучено усі 
місцеві друковані ЗМІ, радіостанції та представни-
ків місцевого ТБ (загальне аудиторне охоплення 
близько 20 тис.). Співорганізаторами акції виступи-
ли п’ять організацій-партнерів, що для Бердичева 
стало справді великим успіхом.

Контактна особа: Сапсай Дмитро
т.: (0412) 420482, е.: sapsaud@bigmir.net

Відділення почало свою діяльність як іні-
ціативна група Мережі в січні 2005 року. На 
початку 2008 року було зареєстровано об-
ласне відділення. Зараз організація є неза-
перечним лідером у сфері ВІЛ-сервісу в об-
ласті; за її сприяння було створено ініціативні 
групи в Бердичеві, Новограді-Волинському, 
Коростені та Коростишеві. ІГ у Бердичеві та 
Новограді-Волинському досягли рівня пред-
ставництв Мережі.

Ініціативна група м. Бердичева почала 
свою діяльність у травні 2006 року. Члени 
групи проводили консультування та групи 
самодопомоги; поступово вдалося налагоди-
ти стосунки з місцевою владою та медични-
ми закладами міста. ІГ ініціювала та прове-
ла ряд масштабних акцій, присвячених темі 
ВІЛ/СНІДу. Від початку групу підтримує Жи-
томирське обласне відділення Мережі. За час 
діяльності члени організації досягли висо-
кого професійного рівня. Члени ініціативної 
групи створили регіональне представництво 
Мережі на базі БФ «Вікторі», який впрова-
джує проекти з догляду та підтримки ЛЖВ 
для жителів міста та району.

Контактна особа: Котик Ольга
т.: (067) 2882798, е.: kotik_olya@bigmir.net
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Івано-Франківська область
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ в 
м. Калуші 

Контактна особа: Вавринюк Ростислав
т.: (096) 1414664, е.: rostislav89@ukr.net

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Яремче

Контактна особа: Шведюк Михайло
т.: (098) 2136551

Київ
Київське міське відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

Поза проектною діяльністю в липні 2010 року 
було оздоровлено 30-ти ВІЛ-позитивних дітей (7–14 
років) на Азовському морі. Під час оздоровлення 
психолог та соціальний працівник проводили гру-
пи психологічно-терапевтичного спрямування та 
індивідуальне консультування, оскільки захід було 
організовано з метою відкриття ВІЛ-статусу дітям з 
Києва, Запоріжжя та Черкас, а реабілітації тих ді-
тей, яким уже було відкрито статус. Враження від 
знайомств і веселого та цікавого відпочинку в дітей 
залишилися на весь рік.

Контактна особа: Ткачук Віталій
т.: (044) 2285697, е.: tkachuk-network@i.ua

Головним досягненням за сім років робо-
ти організації стало заснування та відкриття  
двох державних соціальних закладів – «Цен-
трів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» 
на базі відділень організації. Створення со-
ціального закладу такого типу було пропи-
сано в Типовому положенні про центр для 
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2006 р. № 148. Завдяки спільним 
зусиллям організації та КМЦСССДМ у квітні 
2008 року відбулося відкриття першого та-
кого закладу на базі Лівобережного дитячого 
центру організації, а наприкінці травня того 
ж року ― відкриття другого закладу на базі 
Правобережного дитячого центру. Спільне 
відкриття таких закладів є значним досягнен-
ням та зрушенням у системі надання допомо-
ги ВІЛ-позитивним особам у м. Києві та Украї-
ні. Саме співпраця з державними органами та 
інституціалізація роботи ВІЛ-севісних НУО є 
запорукою стабільного майбутнього соціаль-
ної допомоги ЛЖВ.

Запорізька область
Запорізьке обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

У 2010 році одним із актуальних завдань для ор-
ганізації став розгляд випадків порушення прав 
ВІЛ-позитивних людей. У цьому напрямі здійснено 
чотири успішні адвокаційні заходи, спрямовані на 
захист прав ЛЖВ у закладах охорони здоров’я та в 
закладах пенітенціарної системи. У разі порушення 
прав ВІЛ-позитивних людей члени організації про-
водили особисті переговори, ініціювали проведення 
нарад в управлінні Державного департаменту Укра-
їни з питань виконання покарань у Запорізькій об-
ласті та в Обласному управлінні охорони здоров’я. 
Усі ці заходи було висвітлено в місцевих ЗМІ: в ефі-
рі радіостанції та на сторінках двох газет новинний 
сюжет про успішну історію захисту прав ЛЖВ.

Контактна особа: Паршиков Руслан
т.: (0612) 322591, е.: ruslan0312@ukr.net

Запорізьке ОВ ВБО «Всеукраїнська ме-
режа ЛЖВ» працює вже більше п’яти ро-
ків. Одним із важливих завдань відділення 
є створення та підтримка ініціативних груп 
у малих містах регіону. На сьогодні в За-
порізькій області діють три ініціативні гру-
пи: у Мелітополі, Бердянську та Токмаку. 
У цих містах було налагоджено контакти з 
лікарями-інфекціоністами та потенційними 
партнерами; також було визначено лідерів з 
кола ЛЖВ, які продовжують роботу на місцях 
та мають на меті зареєструвати міські відді-
лення Мережі.

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Мелітополі

Учасник ініціативної групи увійшов до складу між-
конфесійного церковного комітету Мелітополя. За-
вдяки цьому вдалося розпочати діалог із лідерами 
релігійних громад щодо можливості та важливос-
ті використання презервативів в умовах епідемії 
ВІЛ/СНІДу. Також з’явилася змога отримувати ко-
шти від комітету для адресної допомоги ЛЖВ та ор-
ганізовувати свята для дітей, що постраждали від 
епідемії.

Контактна особа: Литвин Ігор
т.: (067) 9832667, е.: igor1175@ukr.net

Найбільшим досягненням ініціативної гру-
пи за чотири роки існування стало дієве ад-
вокатування впровадження послуг з надання 
АРВ-терапії в м. Мелітополі. Раніше для того, 
щоб отримувати АРТ, потрібно було їздити за 
120 км; багато людей відмовлялися від ліку-
вання, тому що це забирало багато часу та 
коштів. Зараз же, завдяки роботі ініціативної 
групи, немає таких серйозних перешкод для 
лікування ЛЖВ.
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Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Олександрія

У 2010 році представник ініціативної групи увій-
шов до складу місцевої Координаційної ради з про-
тидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Розпочав роботу 
громадський центр для ЛЖВ. Саме завдяки плідній 
співпраці з районним та міським ЦСССДМ, примі-
щення для громадського центру було надано орга-
нізації безплатно.

Контактна особа: Петриченко Дарія
т.: (096) 4810686, е.: lgv.alexandriya@gmail.com

Окрім того, уже за перший рік роботи орга-
нізація стала активним учасником культурно-
го життя міста — організатором різноманітних 
навчальних лекцій у школах, одним з органі-
заторів театральної вистави «Обернися, мені 
не підвестися без твоєї руки…». У 2010 році 
Олександрійський громадський центр для 
ЛЖВ розпочав тісну співпрацю з представни-
ками мас-медіа, провів прес-конференції та 
акції, приурочені до Дня пам’яті людей, які 
померли від СНІДу, і Всесвітнього дня бороть-
би зі СНІДом.

Севастополь
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Севастополі

Яскравою подією 2010 року стала акція «СТОП 
СНІД! СТОП НАРКОТИК! Є АЛЬТЕРНАТИВА», під час 
якої ВІЛ-позитивний волонтер здійснив демонстрацій-
ний стрибок з вершини гори в урочищі Качи-Кальйон. 
Активісти групи стали ініціаторами проведення в місті 
широкомасштабної рекламної кампанії «Знати недо-
статньо. Спробуйте зрозуміти». Надзвичайно вдалою 
ідеєю, яку вдалося реалізувати, було розміщення ре-
кламної інформації щодо ВІЛ/СНІДу на тролейбусах  
міста.

За 10 років діяльності ініціативна група 
ВБО ВМ ЛЖВ у м. Севастополі в партнерстві з 
громадською організацією «Гавань плюс» про-
вела велику кількість різноманітних фестивалів, 
акцій та інформаційних кампаній. Одному із чле-
нів ініціативної групи належить ідея проведення 
в Севастополі фестивалю соціальної реклами 
«NOTABENE!», який з успіхом проходить в місті 
вже три роки поспіль. У 2009 році активісти про-
вели акцію «Склади свій пазл», під час якої 50 
найвпливовіших мешканців Севастополя, серед 
яких були представники міської влади, ЗМІ, біз-
несу та громадських організацій, разом склали 
пазл «Червона стрічка», що символізувало єд-
ність та солідарність у боротьбі з епідемією.

Контактна особа: Мерджанова Олена
т.: (0692) 466716, е.: gavan.plus@gmail.com

Київська область
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Бровари

Ініціативна група розпочала свою діяльність у 
2010 році та вже наприкінці року отримала статус 
осередку Мережі. Активісти організували свята до 
Дня св. Миколая та Нового року для ВІЛ+дітей, що 
живуть у Броварах, а  також підготували їм подарун-
ки. У співпраці з Київським обласним центром про-
філактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом проводиться 
транспортування зразків крові засуджених ЛЖВ для 
аналізу на СД4 та ВН. У 2010 році було проведено 
акції не тільки в  Броварах, а й в Ірпені та Коцюбин-
ському — загальна кількість осіб, охоплених вулич-
ними акціями 12 тис.

Контактна особа: Чекалов Костянтин
т.: (093) 6693422, е.: chekalov.kostia@gmail.com

Кіровоградська область
Кіровоградське обласне 
відділення ВБО ВМ ЛЖВ

Головні зусилля у 2010 році було спрямовано на 
покращення роботи обласного СНІД-центру. Як ре-
зультат систематичної роботи організації протягом 
року, було видано внутрішній наказ по області, що 
регламентує заходи з інформування КІЗів про дату 
забору аналізів на СД4 та вірусне навантаження. 
Наприкінці року Обласному центру СНІДу було ви-
ділено додаткове приміщення для ультразвукового 
діагностування та введено додаткову посаду лікаря-
інфекціоніста.

Контактна особа: Александров Олександр
т.: (0522) 246904, е.: kovlgv@ukr.net

За дев’ять років діяльності Кіровоградське 
обласне відділення налагодило системну та 
результативну роботу. Завдяки адвокацій-
ним заходам, що проводить відділення, по-
ліпшено якість та спектр послуг, які надає 
обласний СНІД-центр; а також налагоджено 
консультаційну та медичну допомогу в об-
ласному протитуберкульозному диспансері. 
Позитивний імідж організації сприяє тому, 
що працівників відділення запрошують до 
державних установ області та міста для про-
ведення різноманітних інформаційних та 
профілактичних заходів. За час існування 
відділення було без перебільшення врятова-
но не одне дитяче та доросле життя.
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На кінець 2010 р. ВБО ВМ ЛЖВ 
налічувала 47 структурних одиниць:

• 15 обласних відділень
• 3 міських відділення
• 7 регіональних представництв
• 22 ініціативні групи

05
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КАРТА 
ВІДДІЛЕНЬ 
МЕРЕЖІ ЛЖВ

-

-

Структурні одиниці 
Всеукраїнської мережі ЛЖВ

Регіональне відділення – офіційно зареєстрована 
організація, яка має юридичний статус і є структур-
ним підрозділом Всеукраїнської мережі ЛЖВ у регіо-
ні. Регіональні відділення поділяються на:

• Обласні;
• Міські.

Представництво – зареєстрована НДО, яка керу-
ється Політикою Мережі і має у правлінні більше 
50% членів Мережі ЛЖВ, керівник організації є чле-
ном Мережі.

Ініціативна група – група людей, яка не має юри-
дичного статусу, керується Політикою Мережі ЛЖВ 
і складається не менш ніж з 3 осіб, з яких мінімум 
один є членом або кандидатом у члени Мережі.



Одеська область
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ
у м. Одесі

Завдяки наполегливій роботі члени регіону ініці-
ативної групи увійшли в більшість профільних ко-
ординаційних рад при Одеській міській та обласній 
державних адміністраціях. У 2010 році було значно 
розширено програми з догляду та підтримки в м. Іл-
лічівську Одеської області.

Контактна особа: Котович Альбіна
т.: (067) 4890687, е.: kotovich_albina@mail.ru

Слід зазначити, що всі пілотні проекти з 
догляду та підтримки ЛЖВ в Україні старту-
вали саме в Одесі. У 1999 році було створено 
першу групу взаємодопомоги ЛЖВ, у 2001 — 
стартував перший проект з немедичного до-
гляду вдома за людьми з термінальною ста-
дією СНІДу. Окрім того, Одеса стала першим 
містом, у якому — ще у 2005 році — було 
впроваджено  програму замісної терапії, яка 
розпочалася тут ще в 2005 році. Перші по-
слуги з формування прихильності до АРТ теж 
були надані саме тут, ще у 2004-му.

Регіональне представництво 
ВБО ВМ ЛЖВ у м. Любашівці

Організація вже п’ять років працює у сфері надання 
соціально-психологічних послуг для ВІЛ-позитивних 
людей та адвокації прав ЛЖВ. Послугами з догляду 
та підтримки охоплено майже 100% ВІЛ-позитивних 
людей Любашівського району. Крім того, представ-
ники Мережі беруть активну участь у засіданнях 
місцевої Координаційної ради з питань протидії ту-
беркульозу та ВІЛ/СНІДу, завдяки чому за рахунок 
місцевого бюджету вдалось організувати фінансу-
вання оренди додаткового приміщення для Дитячо-
го центру, де діти можуть отримувати повний спектр 
соціально-психологічних послуг.

Контактна особа: Лещенко Олена
т.: (04864) 21238, е.: lena_leshchenko@mail.ru
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Львівська область
Львівське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

У 2010 році члени відділення розпочали системну 
співпрацю з Координаційною радою з протидії ту-
беркульозу та ВІЛ/СНІДу  м. Львова, а також брали 
участь у роботі координаційних рад у малих містах 
області. Окрім цього, налагоджено партнерські сто-
сунки з Міською радою та Львівським ЦСССДМ. Упро-
довж року організація активно співпрацювала з міс-
цевими ЗМІ в рамках інформаційно-просвітницької 
кампанії, присвяченої таким питанням, як профілак-
тика й шляхи передачі ВІЛ/СНІДу та важливість то-
лерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей.

Контактна особа: Тигач Дмитро
т.: (063) 6679576, е.: pozitivlviv@ukr.net

Завдяки плідній  п’ятирічній роботі відділен-
ня вдалося відпрацювати схему скеровування 
людей на лікування до медичних стаціонарів 
та надання юридичних і консультаційних по-
слуг. Збирається група взаємодопомоги для 
ЛЖВ, яка багатьом із них допомогла знайти 
друзів та психологічну підтримку. Налаго-
джено системну співпрацю з Центром СНІДу, 
Міською радою та ВІЛ-сервісними НУО міста. 
Але головним досягненням і надбанням орга-
нізації є команда фахівців, яка сформувалася 
за роки наполегливої роботи. Сьогодні відді-
лення надає підтримку ініціативним групам 
області, сприяючи таким чином об’єднанню 
активних людей і в малих містах регіону.

РОЗВИТОК
РЕГІОНІВ

Миколаївська область
Миколаївське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

У 2010 році налагоджено ефективну співпрацю 
з місцевими ЗМІ (телеканалами, друкованими та 
електронними виданнями), про що свідчить 15 зга-
док у місцевих ЗМІ: телесюжетів, статей у газетах та 
в мережі. Один із всеукраїнських каналів підготував 
передачу, повністю присвячену усиновленню ВІЛ-
позитивних дітей, один із сюжетів якої було відзнято 
саме в Миколаєві.

Однією з найцікавіших акції, проведених у 2010 
році, став флеш-моб «Чудо-Парасольки». Випадкові 
перехожі стали свідками того, як у натовпі раптово 
з’явилися 20 осіб з відкритими парасолями, хоча по-
года була сонячна. Учасники флеш-мобу роздава-
ли флаєри та презервативи. Мета акції полягала в 
тому, щоб привернути увагу громадськості до важ-
ливості безпечного сексу.

За п’ять років діяльності відділення нала-
годжено зв’язки з державними структурами, 
НУО й представниками місцевих органів са-
моврядування. Члени відділення входять до 
складу міської та обласної Координаційних 
рад з питань подолання туберкульозу та 
ВІЛ/СНІДу, брали участь у розробці Обласної 
програми на 2009 — 2013 рр. Було створено 
Громадський центр для ЛЖВ і Центр денного 
перебування для дітей із сімей, яких торкну-
лася проблема ВІЛ/СНІДу; обидва заклади 
сьогодні успішно працюють.

Контактна особа: Коновалов Ігор
т.: (0512) 585538, е.: igggor@ukr.net
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РОЗВИТОК
РЕГІОНІВ

Рівненська область 
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Кузнецовську 

Контактна особа: Сусленко Майя
т.: (098) 5295706 

Полтавська область
Полтавське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

Успішно працюють групи взаємодопомоги для різ-
них груп клієнтів: окремо для жінок, для пацієнтів, які 
приймають АРТ, для членів ЛГБТ-спільноти. Завдяки 
фандрайзингу залучено значні кошти, які використо-
вуються для адресної допомоги клієнтам чи закупівлі 
специфічних ліків. Продовжує активно працювати іні-
ціативна група у м. Кобеляках, особливо успішною є 
діяльність членів групи в рамках надання послуг клі-
єнтам з потрійним діагнозом  у Світлогірському про-
ти туберкульозному диспансері. До Всесвітнього дня 
пам’яті людей, які померли від СНІДу, ВІЛ-позитивні 
активісти Мережі ЛЖВ у м. Полтаві презентували квілт 
— величезне полотно, створене ВІЛ-позитивними ак-
тивістами в пам’ять про людей, які стали жертвами епі-
демії. 1 грудня в місті було організовано рок-концерт з 
метою формування толерантного ставлення молоді до 
ВІЛ-позитивних людей. 

Контактна особа: Лугова Оксана
т.: (05322)73849, е.: lugowaj@ukr.net

Протягом шести років своєї діяльності 
Полтавське ОВ ВБО «Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ» сприяло навчанню ВІЛ-позитивних 
активістів різним аспектам соціальної роботи 
і залучило їх до виконання статутної діяль-
ності. Також вдалося отримати приміщення 
в оренду на пільгових умовах, а також на-
лагодити співпрацю з організаціями, залу-
ченими до подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в 
Полтавській області, ― як з державним сек-
тором, так і з громадськими організаціями.

Полтавська область 
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Кобеляках

Контактна особа: Вусань Юрій
т.: (050) 8171007, е.: ansyura@ukr.net

Харківська область
Харківське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

У 2010 році Харківське обласне відділення приєд-
налося до всеукраїнської акції «Тест для Президен-
та». 22 листопада відділення організувало вулич-
ну акцію зі збору підписів перед головним входом 
до Національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
Цю подію було масштабно представлено в місце-
вих ЗМІ. До збору підписів приєдналися головний 
лікар Обласного центру СНІДу та учасник телешоу 
«Фабрика зірок». Фінальним акордом акції стала 
прес-конференція, проведена 1 грудня, де було під-
ведено підсумки акції. Завдяки добре спланованим 
покроковим діям організація досягла доброї поін-
формованості серед населення регіону та здобула 
підтримку місцевої влади.

Харківське ОВ працює вже шість років, на-
даючи послуги у сфері профілактики, догляду 
і підтримки та проводячи адвокаційні заходи, 
спрямовані на захист прав ЛЖВ у місті та об-
ласті. Завдяки фестивалю «SportMusicFest», 
присвячено Дню пам’яті людей, які померли 
від СНІДу, Харківське обласне відділення 
«Всеукраїнської мережі ЛЖВ» здобуло ви-
знання не лише серед громадських організа-
цій регіону, але й усього СНД.

У рамках фестивалю відбувся міжнарод-
ний турнір зі стрітболу, який зібрав рекордну 
кількість команд порівняно з усіма турнірами, 
що відбулися на території України за останні 
10 років (113 команд), та концерт у стилі хіп-
хоп. На концерті були присутні близько 7 тис. 
глядачів, що побило рекорди усіх концертів 
у м. Харкові, окрім виступу групи «Queen». 
Усі учасники акції отримали якісну правдиву 
інформацію щодо проблеми ВІЛ/СНІДу. Чле-
нів відділення почали запрошувати на різні 
прес-конференції, заходи, збільшився волон-
терський молодіжний рух.

Контактна особа: Дмитрієв Сергій
т.: (057) 7512003, е.: plwh_solidity@ukr.net
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Контактна особа: Лазаревич Юрій
т.: (0362) 439763, е.: rivne-lgv@yandex.ru

Рівненська область 
Рівненське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

Фахівці відділення розпочали роботу за новим на-
прямом у сфері паліативної допомоги. Проведено ак-
цію до Дня хоспісної та паліативної допомоги, у рамках 
якої в Рівненському державному медичному коледжі 
відбулася тематична лекція. Активісти організації до-
кументували порушення прав людей у сфері паліа-
тивної допомоги. Після проведення ряду адвокаційних 
заходів покращилася ситуація з наданням ліків для 
хворих у термінальній стадії.

Фахівці відділення надавали технічну допомогу ак-
тивістам у Кузнецовську, де до кінця року було за-
реєстровано ініціативну групу. Виготовлено коротко-
метражний відеоролик про необхідність створення 
стаціонарного відділення для ЛЖВ у Рівненській об-
ласті, який транслювався на місцевому ТБ і був части-
ною адвокаційної кампанії.

За шість років діяльності Рівненського ОВ 
було створено громадські центри для ЛЖВ у 
Рівному та Кузнецовську. Представники Ме-
режі увійшли до складу координаційних рад 
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 
і мають можливість впливати на життєво важ-
ливі рішення, які стосуються спільноти ЛЖВ. 
За сприяння ОВ у Рівному встановлено перші 
кондомати. Організовано роботу спільнот у 
малих містах області — Дубні та Острозі.
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Сумська область 
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Кролевці

Контактна особа: Авраменко Анна
т.: (097) 1068443

Херсонська область
Каховське міське відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ 

2010 рік знаменний для відділення участю у від-
критій молодіжній спартакіаді, у ході якої організація 
виборола чотири нагороди, зокрема й перше місце в 
особистому заліку серед дівчат зі стрільби з пневма-
тичної гвинтівки. Також відділення взяло участь у за-
ходах, присвячених Дню міста; під час урочистостей 
представнику організації вручили відзнаку «Кращий 
молодіжний лідер року». Один із фахівців організа-
ції пройшов короткотермінове навчання в Лондоні в 
рамках проекту «Гендер і ВІЛ: від патерналізму до 
активної участі». Отримані знання та досвід допо-
магають колективу впроваджувати гендерно-чутливі 
послуги в рамках проектної діяльності відділення.

Контактна особа: Столярова Марина
т.: (05536) 20592, е.: marinus-s@ukr.net

Упродовж чотирьох років своєї діяльності 
відділення наполегливо працює над форму-
ванням толерантного ставлення суспільства 
до ЛЖВ. Виходячи за рамки проблем ВІЛ, 
клієнти та працівники організації постійно 
беруть активну участь у громадському житті 
міста: це круглі столи, молодіжні спартакіа-
ди, прес-конференції, конкурси міських со-
ціальних проектів. Така стратегія діяльності 
сприяє усвідомленню в громадських колах 
того, що проблеми ЛЖВ є частиною проблем 
усієї громади.

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Херсоні

У 2010 році, завдяки співпраці ініціативної гру-
пи з іншими недержавними організаціями міста, 
з’явилася можливість оздоровлення ЛЖВ на березі 
Ягорлицької затоки. Також було посилено роботу 
з представниками Української православної церкви 
Московського патріархату в м. Херсоні, результа-
том чого стало розроблення інформаційного плакату 
«Додай своє правило».

Контактна особа: Дергачова Катерина
т.: (0552) 273691, е.: katarina_derg@mail.ru

За роки своєї діяльності члени групи на-
лагодили зв’язки та тісну співпрацю з ба-
гатьма державними й громадськими органі-
заціями, а також ЗМІ міста. Так, наприклад, 
спільними зусиллями вдалося допомогти ВІЛ-
позитивній родині отримати окреме житло.
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Черкаська область 
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
у м. Ватуніному

Контактна особа: Чорнобай Алла
т.: (097) 3984098, aleftina-7@list.ru

1 грудня 2010 р. місцеві активісти провели яскра-
вий флеш-моб до Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними 
людьми — «Червона стрічка, не будь байдужим». 
У торговельно-розважальному центрі люди з черво-
ними кульками сформували червону стрічку — сим-
вол Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-позитивними 
людьми. Також було проведено «Живу бібліотеку» в 
одному з місцевих арт-клубів. Тематична виставка 
Миколи Мамчука «Love Story»привернула увагу ба-
гатьох жителів Тернополя до проблем, з якими сти-
каються невиліковно хворі.

Тернопільська область
Регіональне представництво 
ВБО ВМ ЛЖВ у м. Тернополі

Контактна особа: Максимлюк Валентина
т.: (063) 2752297, е.: valentina-maksimljuk@ukr.net

Сумське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ  

У 2010 році до Дня солідарності з ВІЛ-позитивними 
людьми організація провела акцію, під час якої сту-
денти чотирьох вищих навчальних закладів м. Суми 
малювали символічне полотно «підтримки та солі-
дарності» з ЛЖВ. 1 грудня роботи було вивішено 
в навчальних корпусах вишів, тому всі охочі студен-
ти мали змогу приєднатися й дописати свої побажан-
ня та слова підтримки. Біля виставки полотен пра-
цювали волонтери, які надавали консультації молоді 
щодо профілактики інфікування ВІЛ, розповсюджу-
вали інформаційні буклети, презервативи та збира-
ли благодійні кошти на розвиток дитячої кімнати для 
дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу.

Контактна особа: Беленецька  Ольга
т.: (0542) 650729, е.: angelfo@ukr.net

За чотири роки своєї діяльності Сумське 
ОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» стало 
найпотужнішою ВІЛ-сервісною організаці-
єю області; роботу організації неодноразо-
во було відзначено спеціальними подяками 
мера міста. Відділення працює за дев’ятьма  
напрямами і продовжує розширювати спектр 
послуг. В області також працюють три групи 
ЛЖВ (у містах Конотопі, Шостці та Кролев-
ці). Дві перші — ще розвиваються, а кроле-
вецька — вже отримала статус «ініціативна 
група».
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Чернівецька область
Чернівецьке обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ 

У 2010 році соціальні працівники відділення впер-
ше за всі роки почали працювати з ВІЛ-позитивними 
засудженими й проводити інформаційні кампанії у 
виправних закладах. Так у Сокирянській виправній 
колоній № 67, було проведено акцію в День бороть-
би зі СНІДом, під час якої група «Сто один відсоток 
свободи» виступила з концертом для ув’язнених.
До Дня св. Миколая представники організації підго-
тували для дітей, яких торкнулася проблема 
ВІЛ/СНІДу, виставу «Принцеса на горошині» та за-
вдяки спонсорським коштам змогли подарувати ма-
лечі солодкі ласощі.

Чернігівська область
Чернігівське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

Чернігівське відділення ЛЖВ разом з іншими неу-
рядовими організаціями міста влітку 2010 року про-
вело благодійний аукціон у приміщенні міського му-
зею ім. М. Коцюбинського. Лотами на аукціоні стали 
речі, які власноруч виготовили діти-клієнти органі-
зації та їхні батьки. Усі виручені кошти (1,5 тис. грн) 
було витрачено на закупівлю необхідних медичних 
препаратів та на придбання матеріалів для гуртка 
ліплення, який вже працює для дітей.

Контактна особа: Велижанін Вадим
т.: (0372) 572467, е.: chernovci_rp@ukr.net

Розпочавши роботу як ініціативна група, 
організація за шість років виросла до стату-
су ОВ Мережі. Відділення провело успішну 
кампанію, спрямовану на придбання примі-
щення: місцева влада на пільговій основі на-
дала Чернівецькому ОВ Мережі ЛЖВ окреме 
приміщення площею 85 м2, що в подальшо-
му дозволило організації самостійно реалізо-
вувати проекти. Наразі в цьому приміщенні 
розмістився офіс організації, проводяться 
групи самодопомоги та інші заходи в рамках 
роботи Громадського центру для місцевих 
ЛЖВ та членів їхніх сімей.

За час своєї діяльності організація здобула 
високий авторитет як у партнерів-НУО, так 
і в державних установах. Наразі Чернігів-
ське відділення ЛЖВ — єдина ВІЛ-сервісна 
організація в області, яку сприймають як 
експерта з надання соціальних послуг та як 
надійного і перспективного партнера.

Одним із найбільших досягнень організації  
за майже десять років діяльності є розвиток 
групи ЛЖВ у м. Прилуки. Робота з розвитку 
спільноти відбувається повністю на волон-
терських засадах. Проводяться групи вза-
ємодопомоги для ЛЖВ, здійснюються візити 
в чоловічу колонію для неповнолітніх. 

Контактна особа: Мойсеєнко Анжела
т.: (0462) 614736, е.: lgvs@yandex.ru
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Черкаське обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

Адвокаційні заходи, які здійснює організація, ма-
ють професійну підготовку та підхід. Завдяки учас-
ті наших співробітників на місцевому рівні (в травні 
2010 року) було відпрацьно механізм безперебійного 
лікування в програмі ЗПТ в разі планової або екстре-
ної госпіталізації. Спираючись на досвід Черкас, на 
національному рівні цей механізм було впроваджено 
в грудні 2010 року (Наказ МОЗ України № 1054).

Відділення розгорнуло потужну фандрейзингову ді-
яльність, яка дозволила залучити на підтримку ЛЖВ 
значні кошти з місцевого бюджету. Завдяки роботі 
членів організації на місцевому рівні, у травні 2010 
року було налагоджено механізм безперебійного лі-
кування клієнтів у програмі ЗПТ у разі їхньої планової 
або екстреної госпіталізації.

Контактна особа: Андрійченко Дмитро
т.: (0472) 321401, е.: dimon32@ukr.net

За майже 10 років своєї діяльності органі-
зація стала відігравати значну роль у подо-
ланні епідемії ВІЛ/СНІДу в Черкаській облас-
ті. Відділення створило центр антикризового 
батьківства, де, зокрема, є тренажерний зал 
та працює масажист для дітей з обмежени-
ми можливостями (ДЦП та інші). Організація 
розвиває ініціативні групи в п’яти містах об-
ласті. Відділення є рівноцінним партнером в 
реалізації Черкаської обласної програми з 
протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та іншим 
соціально небезпечним захворюванням.

Хмельницька область
Хмельницьке обласне відділення 
ВБО ВМ ЛЖВ

На початку 2010 року, завдяки тісній співпраці з 
владою, організації було наданно 4 тис. грн на ре-
монт дитячої кімнати. Громадський центр, на базі 
якого працює дитяча кімната, також отримав благо-
дійну допомогу у вигляді телевізора, DVD-плеєра, 
шведської стінки, пральної машини, мийного пило-
соса, сухого басейну, килима й холодильника. Сьо-
годні дитяча кімната дає дітям змогу різнобічного й 
активного відпочинку: грати в ігри, займатися впра-
вами або ж переглядати улюблені мультфільми. За-
вдяки покращенню побутових умов суттєво зросла 
кількість клієнтів дитячої кімнати.

Контактна особа: Стрілець Сніжана
т.: (067) 3802071, е.: mail.strilets@gmail.com

Організація вже більше п’яти років працює 
у сфері надання соціально-психологічних по-
слуг ЛЖВ, а також проводить профілактичні 
заходи. Члени відділення активно співпра-
цюють з місцевою громадськістю та владою 
― проводячи вуличні адвокаційні акції, ви-
ступаючи на засіданнях місцевої координа-
ційної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
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монтовано та обладнано 11 палат на 58 ліжок, які розташовані у стаціонарах Запорізького, Миколаївського, 
Одеського, Хмельницького, Луганського обласних та Київського міського центрів  профілактики та боротьби зі 
СНІДом та інфекційних відділень лікарень Горлівки, Макіївки, Слов’янська (Донецька обл.), Черкас та Меліто-
поля (Запорізька обл.)

Уперше в Україні було організовано літню школу для 30 ВІЛ-позитивних дітей та підлітків на узбережжі Азов-
ського моря. Навчальні заняття з прийняття, розкриття статусу та життя з ВІЛ проводили досвідчені психологи. 

За сприяння ЦСССДМ та підтримки Мережі було організовано зміну для 200 ВІЛ+ дітей із різних областей України 
та забезпечено супровід АРТ у дитячому оздоровчому центрі «Молода Гвардія». 

Спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я і Міністер-
ства праці та соціальної політики від 13.09.2010 р. № 3123/275/770 було затверджено стандарти надання соціаль-
них послуг представникам груп ризику: 

• Стандарт соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. 
• Стандарт соціальних послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб з високим ризиком інфікування ВІЛ стате-    
   вим шляхом.
• Стандарт надання соціальних послуг хворим з потрійним діагнозом (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, залежність 
  від наркотичних речовин).
• Стандарт надання соціальних послуг особам, які отримують замісну підтримувальну терапію агоністами  
  опіоїдів.

Наказом Державного департаменту з питань виконання покарань від 25.02.2010 р. № 59 було затверджено 
«Методичні рекомендації щодо порядку надання соціальних послуг з догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ-
інфекцією/СНІДом, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-
виконавчої служби України».

Протягом 2010 року було проведено 53 тренінги для надавачів послуг, менеджерів НУО та державних службовців 
щодо роботи за новими стандартами; загальна кількість фахівців, які пройшли навчання, ― 840 осіб. 

Упродовж 2010 року було підтримано діяльність 50 координаційних рад міст та районів в Миколаївській, Кіровоград-
ській, Львівській, Одеській,  Харківській, Черкаській та Івано-Франківській областях. Було прийнято 38 місцевих страте-
гій/програм у сфері ВІЛ/СНІДу й туберкульозу, а також розроблено план заходів щодо їхньої реалізації. 

Успішною практикою роботи з координаційними механізмами стало залучення представників державних орга-
нізацій у семи областях до співпраці з представниками груп, уразливих до ВІЛ. Так, наприклад, у Червонограді 
Львівської області завдяки роботі міської координаційної ради вдалося прискорити відкриття сайту ЗПТ; у містах 
Ізюмі та Лозовій Харківської області місцеві телеканали було залучено до засідань рад, у результаті чого пробле-
му ВІЛ/СНІДу почали активніше висвітлювати на загальнонаціональному та місцевому рівні; у м. Долині Івано-
Франківської області міська влада погодилася виділити житло ВІЛ-позитивній матері та її дитині; у м. Миколаєві 
Львівської області рішенням координаційної ради було виділено приміщення для кабінету «Довіра» для анонімного 
обстеження на ВІЛ тощо. 
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«Підтримка профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду 
для найуразливіших груп населення України»
Цілі проекту:

• Розширення комплексного догляду і лікування  ВІЛ/СНІДу та забезпечення рівного доступу до  послуг для 
   СІН й інших уразливих груп населення.
• Розширення доступу до комплексних послуг консультування з метою формування прихильноcті, а також 
  психологічної і соціальної підтримки та догляду для ЛЖВ.
• Створення сприятливого середовища для довгострокової та ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні.
• Здійснення моніторингу й оцінки реалізації гранту; посилення національної системи моніторингу і оцінки.

Донор:
Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Період реалізації:
І фаза: 2007–2009 рр. 
ІІ фаза: 2009–2012 рр.

Основні досягнення у 2010 році:
Станом на 1 січня 2011 р. 3703 ВІЛ-позитивних пацієнти отримували антиретровірусне лікування, зокрема 681 

пацієнт у закладах пенітенціарної системи. Хворим, які знаходяться в місцях позбавлення волі, було проведено 
10 750 досліджень для визначення кількості СД4 та 1 125 досліджень для визначення рівня вірусного наванта-
ження.

У 2010/11 проектному році за напрямком забезпечення доступу до діагностики ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів 
грантову діяльність реалізовує 27 організацій. У рамках проекту було відкрито 13 нових кабінетів контрольова-
ного лікування та підтримано роботу 32 мультидисциплінарних команд. Протягом 2010 року 13 675 пацієнтів з 
ВІЛ обстежено на ТБ, 2891 пацієнта було направлено на лікування після проходження діагностики на ТБ.

На базі центральних районних лікарень почали функціонувати 20 нових оснащених кабінетів, призначених 
для АРВ-лікування.

Національний тренінговий центр, що діє на базі відділення СНІДу клініки Інституту епідеміології та інфек-
ційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, провів 12 тренінгів з основ антиретровірусної терапії,  
діагностики та лікування ко-інфекцій ВІЛ/ТБ. У тренінгах взяли участь 88 мультидисциплінарних команд, що 
складаються з 284 фахівців. 199 лікарів-спеціалістів отримали наставницьку підтримку в рамках візитів у регі-
ональні установи, які надають послуги ВІЛ-інфікованим пацієнтам.

13 організацій продовжують впроваджувати реабілітаційні програми для СІН, орієнтованих на повну відмову 
від вживання ПАР. У 2010 році реабілітаційні послуги отримали 542 пацієнти. 

Значним досягненням став запуск спільно з Українським центром профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ 
України інформаційного інструменту логістичного управління для моніторингу використання АРВ-препаратів 
регіональними центрами СНІДу. Інструмент проходив апробацію у двох центрах СНІДу та зазнав відповід-
них змін за її результатами. Мережа підтримала проведення тренінгів для представників регіональних центрів 
СНІДу, що будуть працювати з новим інструментом. Iнструмент використовують в усіх регіональних центрах 
СНІДу. Важливим є те, що розроблений інструмент дозволяє відслідковувати весь запас АРВ-препаратів у ме-
дичному закладі із  можливістю моніторингу ліків окремо за двома програмами – державною та програмою ГФ.  
Таким чином, інструмент, розроблений на вимогу ГФ у рамках гранту, став частиною  національної системи 
моніторингу АРВ-препаратів, що значно сприятиме раціональному використанню лікарських засобів та забез-
печенню своєчасного безперервного лікування пацієнтів.

У 2010/11 проектному році грантову діяльність з догляду і підтримки реалізовують 115 організацій у всіх 
областях України. 67 організацій реалізовують напрями з медико-соціального та психологічного супроводу 
антиретровірусної терапії, у рамках впровадження яких триває співпраця на основі підписаних договорів із 79 
державними й комунальними закладами охорони здоров’я, що здійснюють лікування та надають АРТ. 

29 партнерів Мережі здійснюють проектну діяльність з медико-соціального та психологічного супроводу для 
дорослих із потрійною проблемою ВІЛ/ТБ/СІН на базі 49 протитуберкульозних диспансерів. 

Медико-соціальний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок, породіль, новонароджених дітей здійснюють 
27 організацій у співпраці з 52 пологовими будинками.

32 організації впроваджують діяльність із догляду й підтримки ВІЛ-позитивних ув’язнених у 75 виправних 
закладах України. 

Мережа ЛЖВ започаткувала нову модель співпраці «лікар-клієнт», яка значно розширила можливості за-
лучення до співпраці лікарів кабінетів довіри та кабінетів інфекційних захворювань. 1836 клієнтів під час 
післятестового консультування отримали інформацію про послуги з догляду та підтримки в їхньому регіоні, що 
надало можливість вчасно надати підтримку в один із найбільш кризових для людей з ВІЛ моментів життя. 

Розпочато інноваційний для України та Східноєвропейського регіону проект «Впровадження програм 
соціально-психологічного супроводу з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї для ЛЖВ та дис-
кордантних пар» на базі Закарпатського центру СНІДу (наказ МОЗ України від 20.04.2010 р. № 353). 

Для забезпечення прозорості впровадження проекту на сайті Мережі розміщено картки грантів організацій, 
які реалізовують проекти  http://www.network.org.ua/proekts-ua/-15/2007-201/page-515/.   

Також Мережа ЛЖВ підтримала проект, що забезпечує навчання 40 фахівців 10 мегареципієнтів Мережі ЛЖВ 
(бюджет від 500 тис. грн) основам менеджменту, стратегічного планування, методам вивчення ринку соціаль-
них послуг, диверсифікації джерел фінансування, що забезпечує інституційний розвиток організацій. 
Проект реалізовується у партнерстві з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти ім. М. В. Остроградського. Завдяки підготовленій команді консультантів ― наставників із числа фахівців, 
які пройшли навчання, буде підвищено організаційну спроможність ВІЛ-сервісних організацій України. 

З метою зміцнення системи хоспісної та паліативної допомоги для ВІЛ-інфікованих і на прохання Націо-
нального центру СНІДу Мережа провела конкурс на закупівлю медичного та медико-санітарного обладнання 
для хоспісів та паліативних палат, де пацієнти в термінальній стадії отримують належний догляд. Було відре-
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«Наснаження найбільш 
вразливих у боротьбі проти СНІДу» 

Ціль проекту: 
• Покращення якості життя ВІЛ-позитивних людей, зокрема завдяки впровадженню гендерного підходу до  
  надання послуг.

Донор: 
Нідерландська агенція з міжнародного розвитку  (Oxfam Novib).

Період реалізації: 
І фаза: 2007‒2010 рр.
ІІ фаза: 2010‒2011 рр.

Основні досягнення у 2010 році:
Підтримано діяльність одинадцяти регіональних представництв Мережі у Черкасах, Києві, Рівному, Каховці, 

Вінниці, Житомирі, Чернігові, Мелітополі, Львові, Сумах та Кіровограді. Менеджмент регіональних проектів, зо-
крема, включав: моніторинг діяльності та надання технічної підтримки організаціям ― виконавцям проекту.

Регіональні представництва ― виконавці проекту надавали такі послуги: консультування жінок, чоловіків 
та сімей із відслідковуванням гендерної проблематики; проведення дискусійних клубів з гендерних питань 
та жіночого лідерства; підтримка груп самодопомоги для ЛЖВ; підтримка ініціативних груп у малих містах та 
сільських місцевостях.

Проведено тренінг «Фінансовий менеджмент для неурядових організацій» для керівників відділів ЦО Мережі 
та представників регіональних відділень.

Надано 953 юридичних консультації ВІЛ-позитивним людям та членам їхніх сімей.
Проведено стратегічне планування ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; чотири засідання Координаційної 

ради та три зустрічі регіональних представників Мережі; дві робочі групи з питань розробки політики та про-
цедури Мережі.

Розроблено посібник для спеціалістів (соціальних працівників, психологів) щодо надання гендерно-чутливих 
послуг для ЛЖВ.

«Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та сімей, 
яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІДу» 

Ціль проекту: 
• Забезпечення тривалої підтримки ВІЛ-позитивних  дітей-сиріт та дітей, уражених епідемією ВІЛ/СНІДу,
  задля покращення якості їхнього життя та дотримання їхніх громадянських та політичних прав.

Донори: 
CHIД-фонд Елтона Джона, Британський фонд «Big Lottery» та Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД».

Період реалізації: 
2008–2013 рр.

Основні досягнення у 2010 році:
У результаті впровадження проекту в десяти регіонах 323 кризові сім’ї отримали повний пакет соціальних по-

слуг, завдяки чому 390 дітей залишилися в сім’ях; 30 ВІЛ-позитивних дітей-сиріт влаштовано в сімейні форми 
виховання. Регіональні партнери проекту провели 48 тренінгів для вчителів загальноосвітніх шкіл, персоналу 
дитячих садків та інтернатних закладів. Тренінгами охоплено 919 представників системи дошкільної та шкіль-
ної освіти України. 105 дітей отримали психосоціальну допомогу в процесі розкриття статусу. 

Проведено чотири тренінги для представників регіональних команд та партнерських організацій з питань 
впровадження проекту. Для 20 представників інститутів післядипломної педагогічної освіти з десяти регіонів, 
де впроваджується проект, було проведено тренінг для тренерів щодо формування толерантного ставлення до 
ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільної та шкільної освіти України. Проведено друге дослідження з метою 
визначення ефективності тренінгів з формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей. Досліджен-
ня охопило 376 представників сфери освіти. Загальний аналіз даних свідчить про підвищення толерантного 
ставлення педагогів до ВІЛ-позитивних дітей.

Команда проекту розробила брошуру «Моя рідна прийомна дитина» та посібник для проведення тренінгу «Фор-
мування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти» загальним 
накладом 2500 примірників. Матеріали поширено в усіх регіонах, які впроваджують проект, а також серед інших 
ВІЛ-сервісних організацій і розміщено на оновленому сайті проекту (http://prosto-deti.org.ua/project-books).
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«USAID/Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні»

Цілі проекту: 
• Посилення ролі громадянського суспільства в подоланні бар’єрів для ефективного впровадження міс-   
   цевих програм з профілактики поширення ВІЛ.
• Залучення представників найуразливіших до ВІЛ груп населення до активної діяльності з адвокату-   
   вання своїх прав та розвинення в них лідерських навичок.

Донор: 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Період реалізації: 
2008–2012 рр.

Основні досягнення у 2010 році:
52 лідери ініціативних груп ЛЖВ з усієї України пройшли навчання з лідерства у сфері ВІЛ/СНІДу та з 

основ організаційного менеджменту НУО й отримали відповідні практичні навички.
Розроблено посібник для тренерів «Основи менеджменту НУО», який використовують під час проведення 

тренінгів для НУО та представників спільнот з усієї України.
Лідери уразливих груп із дев’яти регіонів України підготували інформаційні довідки щодо ключових по-

треб та проблем представників уразливих груп, розробили плани співпраці з місцевими органами влади на 
півріччя та плани адвокаційних кампаній із вирішення окремої регіональної проблеми, пов’язаної з 
ВІЛ/СНІДом.

Розпочато роботу з лідерами уразливих груп у шести малих містах Донецької й Херсонської областей, а 
також у Криму ― навчання з основ адвокації пройшло 20 лідерів уразливих груп.

«Гендер і ВІЛ: від патерналізму до активної участі»

Цілі проекту: 
• Покращення національного середовища у площині гендерних аспектів ВІЛ/СНІДу.
• Розширення доступу ВІЛ-позитивних жінок до процесу прийняття рішень на різних рівнях.
• Підвищення обізнаності населення щодо гендерних аспектів ВІЛ/СНІДу.

Період реалізації: 
2010―2011 рр.

Донор: 
Агенція ООН за питань гендерної рівності та розширення прав жінок (UN Women).

Основні досягнення у 2010 році:
За ініціативою Мережі до Національного операційного плану на 2011‒2013 рр. включено заходи, які перед-

бачають гендерні підходи до надання послуг для ВІЛ+людей та представників груп ризику.   
Представники Мережі взяли участь у розробці Державної програми з утвердження гендерної рівності в укра-

їнському суспільстві на 2011‒2016 рр. У результаті до проекту програми включено заходи, спрямовані на за-
хист гендерних прав ВІЛ-позитивних жінок. 

Проведено комплексне дослідження у 17 регіонах України, у якому проаналізовано причинно-наслідкові 
зв’язки між гендерною нерівністю та поширенням ВІЛ-інфекції, а також визначено невідповідності між чинним 
законодавством та впровадженням відповідних програм щодо подолання гендерної нерівності.

Проведено два п’ятиденних тренінги з розвитку навичок практичної самооборони для 49 жінок, яких торкну-
лася епідемія ВІЛ/СНІДу.

Проведено навчальний візит до Великої Британії для жінок-лідерів з регіонів України з метою вивчення най-
кращих практик надання послуг ЛЖВ. 

Розроблено посібник «Гендерні підходи у наданні послуг людям, які живуть з ВІЛ». 
На сайті Мережі створено «гендерну» сторінку, яка містить інформацію про діяльність організації із забезпечен-

ня гендерної рівності, міжнародні та національні документи й бібліотеку видань, що висвітлюють гендерні аспекти 
ВІЛ/СНІДу.
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Забезпечення комплексної підтримки маргіналізованих груп в Україні 

За фінансової підтримки Sidaction розроблено навчальний модуль «Особливості роботи з ВІЛ-позитивними 
споживачами ін’єкційних наркотиків», що складається з двох тренінгів. У модулі висвітлено питання специфіки 
надання послуг СІН з ВІЛ-позитивним статусом, ко-інфекціями туберкульозу та гепатиту С. 40 представників 
реабілітаційних центрів пройшли навчання на цьому модульному курсі.

Визначення індексу стигми людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

Дослідження «Індекс стигми ЛЖВ» ― міжнародний проект, участь у якому взяли організації з понад 40 країн 
світу. В Україні дослідження проводила ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» у партнерстві з ГО «Соціоконсал-
тинг» за фінансової та методологічної підтримки  Глобальної мережі позитивних людей (GNP+). В Україні впер-
ше дослідження такого рівня проводилося ВІЛ-позитивними людьми серед для таких самих людей, що постраж-
дали від епідемії ВІЛ/СНІДу. В опитуванні взяло участь 1500 респондентів з усіх регіонів України. 

Голос позитивних ЧСЧ

У рамках проекту за фінансової підтримки Sidaction проведено національну адвокаційну кампанію з метою 
зменшення рівня стигми і дискримінації ВІЛ-позитивних ЧСЧ. Для покращення ситуації Мережа впровадила за-
ходи, спрямовані на юридичних захист ЧСЧ та підвищення обізнаності й толерантності медичних працівників та 
представників правоохоронних органів.

У результаті проектної діяльності питання захисту і підтримки ВІЛ позитивних ЧСЧ були розглянуті під час 
засідання міжвідомчої робочої групи з питань надання соціальних послуг уразливим групам населення у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.

Дослідження «Моніторинг сексуального 
та репродуктивного здоров’я за цілями ССГАООН»

У 2010 році Мережа здійснила другий етап дослідження «Моніторинг впровадження цілей ССГАООН щодо 
сексуального та репродуктивного здоров’я» за підтримки Фундації Форда та міжнародною координацією орга-
нізації Гестос.

Його метою було проаналізувати впровадження діяльності щодо сексуального та репродуктивного здоров’я у 
2007-2009 рр., яку Україна здійснює відповідно до цілей визначених на Спеціальній Сесії Генеральної Асамблеї 
ООН з питань ВІЛ/СНІДу. У звіті представлено основні результати дослідження, а також проблемні моменти у 
сфері сексуального та репродуктивного здоров’я, зокрема людей, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу. 

У дослідженні подано погляди громадських організацій на хід виконання тих зобов’язань, які Україна взяла 
на себе у зв’язку з приєднанням до Декларації ССГАООН у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я. 
Моніторинг зосереджений передусім на процесі формування політики та її трансформації у конкретні дії і по-
слуги. Частину результатів, представлених у цьому дослідженні, було використано під час підготовки Націо-
нального звіту з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом.

«Адвокація покращення доступу ВІЛ-позитивних людей до якісних 
послуг у сфері сексуального і репродуктивного здоров’я»

Базуючись на результатах дослідження «Моніторинг впровадження цілей ССГАООН щодо сексуального та 
репродуктивного здоров’я», Мережа розробила і впровадила ряд адвокаційних заходів, спрямованих на по-
кращення доступу людей, постраждали від ВІЛ, та дискордантних пар до якісних послуг з репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї. 

За фінансової підримки Міжнародної федерації усвідомленого батьківства (IPPF) було проведенно триденну 
зустріч, під час якої представники профільних державних установ та ВІЛ-сервісних громадських організацій 
обговорили мехнізми співпраці у сфері доступу людей, які живуть з ВІЛ, та дискордантних пар до якісних по-
слуг з планування сім’ї. Під час зустрічі було презентовано інноваційну модель надання репродуктивних послуг 
ЛЖВ, що впроваджується за підтримки Мережі на базі Закарпатського центру СНІДу.      

«Позитивні діти»

Ціль проекту: 
• Зниження стигми та дискримінації, пов’язаних з ВІЛ; покращення якості життя дітей та сімей, яких тор-
  кнулась епідемія ВІЛ/СНІДу, через  навчання, інформування і забезпечення всебічної психосоціальної підтримки. 

Донор: 
Sidaction.

Період реалізації: 
2010 рік.

Основні досягнення у 2010 році:
Проведено тренінг із методології розкриття статусу для 25 спеціалістів восьми мультидисциплінарних команд 

(у складі психолога, соціального працівника та лікаря). 
Удосконалено систему підтримки та супервізії фахівців, які працюють у сфері розкриття ВІЛ-статусу дітям. 
Перекладено російською мовою брошуру для батьків щодо розкриття ВІЛ-статусу дитині. Брошуру надруко-

вано та розповсюджено серед організацій, які працюють з ВІЛ-позитивними дітьми та їхніми батьками. 
Створено короткометражний фільм (тривалістю три хвилини) та відеоролик (тривалістю 30 секунд), спрямо-

вані на формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей. У відеоматеріалах використано образ Феї Вітамінки, 
героїні книжок, призначених для формування прихильності до АРВ-терапії у ВІЛ-позитивних дітей.
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ОБ’ЄДНАННЯ
ЛЖВ

Завдяки кампанії «Нас помирає менше, але ми помираємо швидше» та співпраці з міжнародни-
ми медіа проблеми регіону було донесено до уваги світової громадськості. Виконавчий директор 
UNAIDS Мішель Сідібе заявив, що питання боротьби з епідемією в регіоні Східної Європи та Цен-
тральної Азії стануть для нього пріоритетними.

У рамках Конференції AIDS 2010 вперше було організовано Офіційні центри доступу до Конфе-
ренції – в Алмати, Києві та Москві, підготовку та роботу яких координувало Об’єднання. Сотні акти-
вістів та спеціалістів з ВІЛ/СНІДу восьми країн регіону  мали можливість переглянути та обговорити 
основні сесії конференції. 

З метою привернення уваги громадськості країн Східної Європи та Центральної Азії до проблем  
ВІЛ/СНІДу Об’єднання провело конкурс для журналістів «Права людини – тут і тепер». Призерами 
конкурсу стали журналісти з України, Таджикистану, Киргизстану та Росії. 

Разом з партнерами (ITPC, EHRN) Об’єднання взяло активну участь у розробці рамкового доку-
менту Глобального фонду «Укріплення систем спільнот» (УСС). Результатом такої діяльності стало  
відображення потреб країн Східної Європи та Центральної Азії у цьому документі. Завдяки під-
тримці організацій ЛЖВ компонент УСС було включено до національних заявок  дев’яти країн на 
отримання гранту Глобального фонду в десятому раунді фінансування.         

http://www.ecuo.org/  

Міжнародна благодійна організація «Східноєвропейське та 
Центральноазіатське об’єднання 
людей, які живуть з ВІЛ» (Об’єднання)

У 2005 році Всеукраїнська мережа ЛЖВ ініціювала створення регіонального об’єднання організа-
цій ЛЖВ. Прагнучи зміцнити позиції в адвокатуванні прав людей з ВІЛ, як на національному, так і 
на міжнародному рівнях, цю ініціативу підтримали 14 організацій ЛЖВ з країн СНД. У 2007 році за 
підтримки UNAIDS та Мережі було створено Міжнародну благодійну організацію «Східноєвропей-
ське та Центральноазіатське об’єднання людей, які живуть з ВІЛ». Секретаріат Об’єднання було 
сформовано на базі Мережі, найпотужнішої на той час спільноти ЛЖВ у СНД. Сьогодні Об‘єднання 
є найбільшою регіональною організацією, яка об‘єднує спільноти ЛЖВ в регіоні Східної Європи та 
Центральної Азії

У 2010 році Об’єднання виконувало роль регіонального партнера 18-тої Міжнародної конференції 
з питань ВІЛ/СНІДу Відні (AIDS 2010). Спільно з ITPC-ru Об’єднання провело регіональну кампанію 
«Нас помирає менше, але ми помираємо швидше». Льодова статуя в центрі Глобального містечка 
танула на очах учасників, відображаючи втрати людських життів регіону. Мапи швидкості розпо-
всюдження епідемії ВІЛ, що акцентують увагу на червоних плямах Східної Європи та Центральної 
Азії, де швидкість розповсюдження епідемії найвища у світі, було розклеєно по всії території про-
велдення конференції. На території конференції Об’єднання посадило  квіти, які потрібно було по-
стійно поливати, бо інакше вони помирали, символізуючи смерті людей від переривань постачання 
АРВ-препаратів.



08
40—41

АКТИВИ

Основні засоби

Нематеріальні активи

Інвестиції

Благодійні внески до отримання

Запаси

Аванси надані

Грошові кошти та їх еквіваленти
             
УСЬОГО АКТИВІВ                                  

ФОНДИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ФОНДИ

Фонди

УСЬОГО ФОНДІВ
 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Несплачені гранти

Кредиторська заборгованість
 
УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ                                  

УСЬОГО ФОНДІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

2009 

259

240
558

253 966

401
4 686

34 472

294 582

274 413

274 413

20 018

151
20 169

294 582

2010 

259
393
471

157 283 
294

6 632

27 561

192 893

164 025
164 025

27 721

1 147

28 868

192 893

Звіт про фінансовий стан 
станом на 31 грудня 2010 р. 

ФІНАНСОВИЙ ТА 
АУДИТОРСЬКИЙ 
ЗВІТ

Звіт про діяльність за рік, 
що закінчився 31 грудня 2010 р.

ДОХІД

Благодійні внески

Повернення грантів

Банківські відсотки

Операційні доходи 

ВИТРАТИ

Гранти

Зміна справедливої вартості інвестицій

Операційні витрати

ЗБІЛЬШЕННЯ / (ЗМЕНШЕННЯ) ФОНДІВ 

2009

313 772

2 220  

25

16 700

332 717

(66 819)

(49)

(26 951)

(93 819)

238 898

2010

4 488

1 425

460

-

6 373

(86 624) 

(87)

(30 050) 

(116 761)

(110 388)

тис. грн. тис. грн.

тис. грн. тис. грн.
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Регіональний розподіл грантів

Звіт про рух грошових коштів 
за рік, що закінчився 31 грудня 2010 р.

Благодійні внески

Повернення грантів

Банківські відсотки

Гранти

Виплати за ТМЦ, які передаються грантоотримувачам

Виплати постачальникам та персоналу

Чистий приріст / (відтік) грошових коштів та 
їх еквівалентів

Чиста курсова різниця

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА 
КІНЕЦЬ РОКУ

2009

118 303

2 220

25

120 548

(66 020)

(4 890)

(27 458)

(98 368)

22 180

55

12 237

34 472

2010

99 978

1 425

460

101 863

(53 670)

(26 982)

(27 835)

(108 487)

(6 624)

(287)

34 472

27 561

ФІНАНСОВИЙ ТА 
АУДИТОРСЬКИЙ 
ЗВІТ

АР Крим

Миколаївська обл.

м. Севастополь

Херсонська обл.

м. Київ

Київська обл.

Одеська обл.

Черкаська обл.

Дніпропетровська обл.

Донецька обл.

Луганська обл.

2 009 349

3 154 550

956 483

1 112 817

5 468 660

6 619 841

980 242

3 336 294

695 978

4 116 108

1 540 432

9 688 813

13 068 742

12 583 855

7 233 199

Південний Регіон
Східний Регіон
Центральний регіон
Регіони Другої Хвилі 

Вінницька обл.

Волинська обл.

Житомирська обл.

Закарпатська обл.

Запорізька обл.

Івано-Франківська обл.

Кіровоградська обл.

Львівська обл.

Полтавська обл.

Рівненська обл.

Сумська обл.

Тернопільська обл.

Харківська обл.

Хмельницька обл.

Чернівецька обл.

Чернігівська обл.

640 853

339 656

279 678

957 241

1 697 041

597 358

550 820

626 769

2 080 640

482 975

701 537

605 269

1 382 755

654 985

254 153

732 126

тис. грн. тис. грн.
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Глосарій:
Антиретровірусна (АРВ) терапія ― комбінація препаратів, яка дає можливість пригнічувати ВІЛ таким чином, що інфекція 
невизначено довго не розвинеться у СНІД
ВААРТ ― високоактивна антиретровірусна терапія
Вертикальна трансмісія ВІЛ ― передача ВІЛ-інфекції від матері до дитини
ВІЛ ― вірус набутого імунодефіциту людини. Може стати причиною розвитку ВІЛ-інфекції та захворювання на СНІД
Вірусне навантаження ― характеристика кількості ВІЛ у крові. Чим більше ВІЛ у крові, тим швидше і з більшою ймовірністю відбудеть-
ся зменшення кількості СД4 й тим більшим є ризик розвинення симптомів СНІДу чи появи у найближчі декілька років інших захворювань
ВМ ЛЖВ ― Всеукраїнська мережа ЛЖВ
ГФ ― Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
Дискордантна пара ― пара, у якій один з партнерів є ВІЛ-позитивним
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 покращення
ЛЖВ ― люди, які 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. Кінцева стадія ВІЛ-інфекції
Фандрайзинг ― діяльність, спрямована на залучення фінансових, матеріальних та людських ресурсів для роботи неприбут-
кових  організацій та реалізації їхніх проектів
ЦО ― Центральний офіс Всеукраїнської мережі ЛЖВ
ЦССДМ ― Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
ЧСЧ ― чоловіки, які мають секс з чоловіками

Послуги:

!?

організація та проведення заходів, 
орієнтованих на формування прихильності 
до АРТ 

організація соціального супроводу для клієнтів 
з потрійною проблемою ВІЛ/ТБ/СІН

розробка та розповсюдження інформаційно-
освітніх матеріалів

надання гуманітарної допомоги

проведення тренінгів, інформаційних занять 
для працівників НУО чи клієнтів проекту

проведення публічних заходів, робота зі ЗМІ 

здійснення консультування за принципом 
«рівний-рівному»

надання психосоціальної допомоги клієнтам 
програм замісної терапії

організація та проведення груп самодопомоги

надання психологічної допомоги

юридичні послуги

розвиток волонтерського руху ЛЖВ

сприяння влаштуванню дітей-сиріт, 
народжених ВІЛ-позитивними батьками, у 
сімейні форми виховання

профілактика відмов від дітей, народжених 
ВІЛ-позитивними матерями 

лобіювання та адвокація прав ВІЛ-позитивних 
ЧСЧ

робота з ВІЛ-позитивними ув’язненими 

надання психологічної підтримки 
ВІЛ-позитивним дітям віком від 7 до 
11 років та їхнім сім’ям у процесі розкриття 
ВІЛ-позитивного статусу 

надання гендерно-чуйних послуг

центр денного перебування для дітей, наро-
джених ВІЛ-позитивними батьками

догляд на дому, паліативна допомога

громадський центр для ЛЖВ

ГЛОСАРІЙ
ПОСЛУГИ

Державний 
департамент з 

усиновлення та захисту 
прав дитини

Міністерство освіти і 
науки України

Міністерство України у 
справах сім’ї, молоді та 

спорту

Комітет ВР України 
з питань охорони

здоров’я

Комітет МОЗ України 
з питань боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом 
та іншими соціально 

небезпечними 
хворобами

Український
центр профілактики та 

боротьби зі  СНІДом

10
45—45

НАШІ 
ПАРТНЕРИ




