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Дорогі
друзі 

   Для мене велика честь представити Вам Річний звіт 
Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, за 2008 
рік. 
       Цей рік був багатий на можливості, уроки життя, накопиче-
ний досвід, а також на нових друзів і партнерів. Він приніс 
те нове, що кардинально змінило всі сфери життя людей у 
всьому світі. 
    Сьогодні в суспільстві не вщухають розмови про розпал 
фінансової кризи. Можна нескінченно довго говорити про її 
можливі наслідки для нашої країни і для світу в цілому. Але 
коли зараз ми, вже за звичкою, говоримо про кризу, то, як 
правило, маємо на увазі кризу економічну. На жаль, у нашій 
країні, криза не обмежується економікою. Ми вимушені 
констатувати ― в Україні набирає обертів епідемія серйозного 
соціального захворювання. Епідемія ВІЛ.
     Багато країн у світі опинилися за тією межею, коли 
вже нічого не можна змінити, для них сьогодні найбільш 
актуальне і страшне питання — як вижити. Час, який Україна 
має сьогодні, ― на вагу золота. Ми ще маємо шанс зупинити 
пандемію ВІЛ/СНІДу і туберкульозу, яка насувається. 
Втратити таку можливість неприпустимо не лише з моральної 
точки зору, але й суто з прагматичної.  

       Люди, які готові брати на себе відповідальність, повинні об’єднатися. А результати об’єднання, до 
якого ми сьогодні закликаємо всіх, мають вимірюватися простими параметрами — діагностика, профілактика 
і лікування, доступні для всіх, хто їх потребує. Якщо ми досягнемо цього, то зможемо переламати хід історії 
епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.
      Це не просто мета, це єдина можливість об’єднати зусилля в такий непростий, кризовий час і зупинити 
загрозу, що насувається. Ніщо не має іншого значення, крім того, якого ми йому надаємо. Ми бачимо світ не 
таким, яким він є, а таким, якими є ми . Будь-яка криза несе в собі або потенційну небезпеку, або можливість. 
Там, де існують найбільші небезпеки, знаходяться й унікальні можливості для росту. А оскільки метою 
будь-якого життя є саме зростання і розвиток, необхідно повною мірою скористатися тією можливістю, яку 
несе в собі криза, і використати її для вдосконалення власної особистості.
    Ми віддані своїй справі, нам є чим пишатися, але було б надто самовпевнено стверджувати, що ці 
перемоги здобуті лише завдяки професійним достоїнствам Мережі. Усе, чого вдалося досягнути, було б 
неможливим без Вашої підтримки і Вашої довіри, а отже, це наш спільний успіх.
     Професіоналізм, партнерство, відданість і рішучість нехай будуть фундаментом тих змін, за які ми го-
тові боротися.
     Я бажаю всім нам пройти через цей непростий період гідно, скористатися його можливостями, 
подолати кризу у своїх країнах, містах, організаціях і головне — у собі самих. Не просто подолати, а 
вийти переможцями. Нехай головними трофеями в таких перемогах будуть упевненість у власних силах, 
особистий і професійний досвід, сміливість і віра у свою команду. 
      Давайте працювати, жити, боротися і перемагати епідемією пліч-о-пліч!

Володимир Жовтяк
Голова Координаційної ради 

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»



3

Місія

Цінності

Стратегічні 
напрями 
діяльності

організації

організації

організації

    Спираючись на гуманістичні ідеали, покращувати якість життя людей, які 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.

1. Поліпшення 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.
5. Впровадження ефективної 
    профілактики.

Життя та здоров’я ЛЖВ
Здоровий спосіб життя
Гармонійний розвиток особистості
Повноцінне життя
Права людини
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     40 мільйонів гривень зекономив МОЗ на державних закупівлях антиретровірусних препаратів завдяки 
оперативній діяльності активістів Всеукраїнської мережі ЛЖВ. Уперше в країнах СНД Тендерний комітет 
Міністерства охорони здоров’я був змушений знизити ціну на препарат уже після проведення торгів.
      Переможець конкурсу ТОВ «Людмила Фарм» знизив ціну на препарат «Алувія» до 92 доларів США за 
упаковку замість стартової ціни 233 долари США в результаті переговорів із експертами Мережі.
       Активісти та експерти Мережі, за посередництвом ЗМІ, були вимушені у безкомпромісній формі 
переконувати працівників МОЗу підписати договір на суму 92 долари США за упаковку антиретровірусних 
препаратів. 
       За рахунок зниження ціни і загальних витрат вивільнилися кошти в розмірі 40 мільйонів гривень. 
Голова Тендерного комітету МОЗ України в присутності журналістів та громадських представників озвучив 
намір використати ці кошти на закупівлю препаратів для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до 
дитини та препаратів для лікування ВІЛ-позитивних дітей. На заощаджені  кошти понад 3000 майбутніх 
ВІЛ-позитивних мам та ВІЛ-позитивних дітей отримали ліки на профілактику та лікування ВІЛ-інфекції.
      Це перший факт в історії України, коли комерційне підприємство, завдяки співпраці з НУО, відмовилося 
отримувати надлишковий прибуток і продало препарат за світовою ціною. 

     Протягом 3-8 серпня 2008 р.  близько 25 000 учасників 
та  3000 представників ЗМІ зібралися в Мехіко на міжнародній 
конференції зі СНІДу під гаслом «Універсальні дії зараз» для 
того, щоб оцінити світову відповідь на епідемію та визначити 
пріоритети у подальшій боротьбі з ВІЛ/СНІДом.
    Певною мірою ця конференція стала наступним етапом  
на шляху визнання Мережі ЛЖВ не лише як однієї з найбільш 
розвинених та професійних організацій-спільнот, але і як 
першої організації ЛЖВ, що стала реципієнтом коштів ГФ у 
такому обсязі. Вперше представники Мережі, а їх було 14, 
повністю модерували зони  Східної Європи та Центральної 
Азії. У своїх презентаціях та інтерв’ю вони концентрувалися 
на перших кроках впровадження національних проектів 
з лікування, розширення замісної терапії та особливості 
розвитку спроможності національних структур, описували 
ситуацію щодо ВІЛ/СНІДу в регіоні Східної Європи та 
Центральної Азії, презентували досягнення організації.
        Всеукраїнська Мережа ЛЖВ виступила одним з організато-
рів «Бесідки» — Зони Східної Європи та Центральної Азії. У 
рамках «Бесідки» представники країн регіону обмінювалися 
досвідом, обговорювали стратегії та підходи до програм з 
лікування, догляду та підтримки ЛЖВ.  Члени Мережі активно 
ділилися досвідом у галузі адвокації, зокрема реформування 
системи закупівель, з колегами з інших країн.  

Досягнення
Мережі ЛЖВ

Східна Європа та Центральна Азія 
згуртувалися навколо Мережі на  

Міжнародній конференції 
зі СНІДу в Мехіко

 

Мережа зекономила державі 40 млн грн
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             З 7 по 16 жовтня в рамках міжнародного кінофестивалю 
«Своє кіно» творча група Всеукраїнської мережі ЛЖВ 
успішно презентувала свою першу кінороботу ― фільм 
«Тест» і отримала гран-прі.
      Сюжет фільму — це сім днів з життя молодої людини, 
які минають з моменту здачі тесту на ВІЛ до отримання 
його результатів. За словами виконавчого продюсера та 
виконавця головної ролі Дмитра Шерембея (директора 
Департаменту комунікації, політики та адвокації Мережі), 
фільм допомагає глядачам зрозуміти, що будь-який 
результат тесту на ВІЛ не ставить на людині хрест, а дає 
можливість переоцінити свої життєві орієнтири ще до 
того, як це стане запізно.
      Фільм також отримав другу премію першого 
конкурсу соціальної реклами в місті Харків; був високо 
оцінений критиками, а також простими глядачами під час 
його показу в десятках кінотеатрів по всій країні.

 У жовтні Україна приймала черговий етап 
міжнародного автопробігу «СНІД-СТОП!» Маршрут 
акції проліг через 16 великих міст Росії, Молдови, 
Білорусі та України. Українська частина автопробігу 
була організована Всеукраїнською мережею ЛЖВ. 
Автопробіг зробив зупинки в Донецьку та Києві.
     У рамках автопробігу були проведені інформацій-
ні кампанії, спрямовані на донесення інформації 
про необхідність регулярного тестування на ВІЛ 
та можливості АРВ-терапії, а також про роботу 
регіональних СНІД-центрів. Лише в Україні в акції 
брали участь близько 10 тисяч студентської та 
учнівської молоді.
     Під час концерту на Співочому Полі за участю Юлії 
Чичеріної, Влада Топалова, гурту «День Радіо» та ін. 
Багато молодих людей мали можливість зробити тест 
на ВІЛ.

Мережі ЛЖВ
Автопробіг «СНІД-СТОП!»  

Фільм «Тест» – 
гран-прі кінофестивалю 
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   1-го грудня, у Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом  та порозуміння з ВІЛ-позитивними 
людьми, Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД провела акцію під гаслом 
«Склади свій тест!». Її мета — підвищити 
рівень відповідальності як окремої людини, так 
і суспільства в цілому у сфері протидії епідемії 
ВІЛ/СНІДу в Україні. 
      У рамках акції всі жителі України мали наго-
ду відповісти на запитання:

• Ти здавав тест на ВІЛ?
• Чи є серед твоїх близьких 
  ВІЛ-позитивні люди?
• Чи достатньо робить держава для 
  подолання епідемії ВІЛ/СНІДу?

  Таким чином багато українців дізналися 
про необхідність пройти особистий тест на 
ВІЛ, скласти тест на власну толерантність 
до ВІЛ-позитивних людей, задуматися над  
відповідальністю влади за епідемічну ситуацію, 
що склалася в державі.
   У десятках кінотеатрів та на телеекранах 
країни відбувся прем’єрний показ фільму 
«Тест». 

    Уперше під час проведення урочистого мітингу 
біля монументу «Червона Стрічка» в Києві були 
присутні Міністр охорони здоров’я України Василь 
Князевич та Міністр у справах сім’ї, молоді та 
спорту Юрій Павленко, що засвідчило значний 
рівень уваги високопосадовців до проблем епідемії 
ВІЛ/СНІДу в Україні.
  Цього дня багато українців долучилися до 
проведення акції. Волонтери відвідали ВІЛ-
позитивних дітей та дітей-сиріт, а також пацієнтів 
стаціонарів СНІД-центрів. Зранку були проведені 
молебні за здоров’я ВІЛ-позитивних людей. 
А вдень та ввечері по всій Україні відбулися 
концерти для молоді, конкурси, спортивні турніри, 
ходи зі свічками пам‘яті, театральні вистави, збір 
благодійних пожертв. Протягом дня волонтери 
розповсюджували інформаційні матеріали та «чер-
воні стрічки». 

Акція 
«Склади свій тест!»
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Акція 
«Життя. Недорого»

Впровадження метадоновoї програми

    16 травня, напередодні Дня пам’яті людей, які 
померли від СНІДу, активісти Всеукраїнської мережі 
ЛЖВ провели вуличну акцію «Життя. Недорого». Під 
стінами Кабміну волонтери роздавали фіскальні чеки 
з промовистим посланням до чиновників «2 гривні 33 
копійки — вартість життя українця».
     Таким чином активісти Мережі прагнули не лише 
вшанувати пам’ять померлих, але й привернути 
увагу чиновників та суспільства до проблем боротьби 
з епідемією, зокрема недостатнього державного 
фінансування.
     «Профілактика ВІЛ ― 8 коп/рік, діагностика ВІЛ ― 
59 коп/рік, лікування ― 1,66 грн/рік на одну людину. 
Гарантії не передбачено» ― такі слова, зазначені 
у фіскальних чеках, читали не лише працівники 
Кабінету Міністрів України, але також і тисячі інших 
чиновників по всій країні, оскільки акція «Життя. 
Недорого» проходила у всіх обласних центрах 
України.

     Завдяки наполегливій роботі фахівців Всеукраїнсь-
кої мережі ЛЖВ у серпні 2008 року в Україні стартувала 
програма замісної підтримувальної терапії метадоном 
для споживачів опіоїдних наркотиків, яка фінансується 
Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією. До сфери відповідальності 
Мережі віднесено 44 сайти ЗПТ у багатьох областях 
України. 
  Завдяки експертним та консультативним діям 
Мережі важливим досягненням стало своєчасне 
ввезення метадону на територію України. Вжиті 
заходи дозволили почати процес доставки препарату 
на сайти. Станом на кінець 2008 року в програмі ЗПТ 
метадоном перебуває 1640 пацієнтів. Важливу роль 
у розширенні ЗПТ відіграла проведена інформаційна 
та роз’яснювальна робота з питань ЗПТ з лікарями, 
пацієнтами та чиновниками центральних та місцевих 
органів влади під час візитів до регіонів. Значно 
зросла активність і підтримка відділень та ініціативних 
груп Мережі на місцях, встановлені ділові контакти 
з представниками центральних та місцевих органів 
виконавчої влади.
       Після аналізу проблем з розширенням ЗПТ в Україні 
фахівцями Мережі розроблений проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку проведення замісної підтримувальної терапії 
для споживачів ін’єкційних наркотиків з опіоїдною 
залежністю», який має вирішувати більшість 
проблемних питань, визначає права та обов’язки 
кожного учасника процесу надання ЗПТ в Україні. 
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в Бердичеві 
Розвиток регіонів

у Вінниці

Ініціативна група 
ВБО ВМ ЛЖВ  

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 

   Проведення акції 18 травня 2008 р. 
«Життя. Недорого» набуло резонансу. 
Волонтери наклеїли на свої футболки 
наліпки зі слоганом акції «Життя. Недорого» 
та «Розпродаж». Катаючись на  роликах, 
вони роздавали флаєри, розповідали 
людям про День пам’яті померлих від СНІДу 
та про розмір коштів, які надає держава 
на всі програми, пов’язані з лікуванням та 
профілактикою СНІДу, на одну людину. 
Люди були вражені такою інформацією, а 
місцеве телебачення активно висвітлило 
цю тему. 
     У кінці 2008 року розпочато юри-дичну 
реєстрацію Благодійного фонду «Вікторі», 
представництва Мережі в Бердичеві.

Контактна особа — Ольга Котик
(067) 288-27-98
kotik_olya@bigmir.net

  Протягом 2008 року одним із напрямків діяльності групи було 
адвокатування дотримання прав ЛЖВ у регіоні. Проведено акції (у 
грудні та травні). Для ВІЛ-позитивних дітей та дітей, народжених ВІЛ-
позитивними матерями, організували декілька благодійних обідів. Також 
на постійній основі проводилися групи самодопомоги і надавалися 
консультації для ЛЖВ. 
     Вінницька ініціативна група ВМ ЛЖВ налічує п`ять членів, з них — 
три члени Мережі і два волонтери. 
    Планується реєстрація обласного відділення ВМ ЛЖВ, розширення 
сфери послуг організації, зокрема здійснення відряджень у райони 
Вінницької області для надання інформації про діяльність організації,  
консультацій ВІЛ-позитивним людям, налагодження контактів з лікарями-
інфекціоністами, потенційними партнерами, здійснення пошуку лідерів 
для  налагодження розвитку ініціативних груп та  груп самодопомоги.
    У перспективі планується організувати роботу громадського центру 
для комплексного надання  послуг для ВІЛ-позитивних людей у Вінницькій 
області.

Контактна особа — Оксана Шевчук
(067) 813-57-69
ksenaw@ukr.net
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в Бердичеві в м. Дніпропетровськ

у Вінниці

м. Донецьк

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ

Ініціативна група на базі 
БО «Клуб «Світанок»

    Ініціативна група ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» працює в місті Дніпропетровськ уже 
кілька років. На даний момент в місті немає регіонального представництва, але  члени Мережі 
працюють у всіх ВІЛ-сервісних організаціях Дніпропетровська: БО «Хелп», БО «Алекс», РБФ 
«Віртус»,  БО «Дорога Життя», БО «Перехрестя», ГО «Дніпровські гуманітарні ініціативи».
     Після проведення травневої акції «Життя. Недорого» місцевій ЛЖВ-спільноті довелося 
вкотре відстоювати свої права. Регіонального представника Мережі викликали до суду, 
звинувативши у порушенні закону про проведення масових вуличних заходів. Після проведення 
біля будинку суду прес-конференції, на якій активісти відкрито говорили про наміри місцевої 
влади, суд зняв усі обвинувачення з регіонального представника Мережі. Активна позиція ЛЖВ 
міста допомогла змінити ставлення влади до проблеми ВІЛ/СНІДу. Наступна акція «Склади 
свій Тест!» була проведена уже за активного сприяння органів місцевої влади. 

Контактна особа — Олександр Колесник 
(067) 811 60 65 
dnepr_rp@ukr.net

        Донецьк був першим із двох міст України, що зустрічали міжнародний автопробіг «СНІД-
СТОП!». Під час автопробігу у Донецьку було проведено круглий стіл за участю представників 
урядових структур, НУО та ЗМІ, відбулися прес-конференція, лекції в учбових закладах 
міста, а також безкоштовна концерт-акція за участю зірок російського шоу-бізнесу та лідерів 
громадської думки. Крім того, було організовано розповсюдження інформаційних матеріалів та 
масове тестування населення на ВІЛ, а також консультування лікарів. 
    Здобуто грант від Фонду Тайдс та Фонду з готовності до лікування ВІЛ/СНІД у Східній 
Європі та Центральній Азії на реалізацію проекту «Профілактика відмов та переривання 
ВААРТ у Донецькій області».
      Завдяки реалізації цього проекту було проведено дослідження серед ВІЛ-позитивних 
людей, які відмовилися від прийому АРВ-терапії, та родичів померлих ВІЛ+ людей, які приймали 
ВААРТ, для визначення основних проблем та причин переривання 
ВААРТ. За результатами цього дослідження було складено та видано 
інформаційний матеріал. Крім того, було створено та організовано 
роботу Групи з лікування в Донецькій області, яка складається 
з лікарів Донецького обласного центру з профілактики та боротьби 
зі СНІД; НУО, які реалізують програми з медико-соціального 
супроводу пацієнтів на ВААРТ; представників ЛЖВ спілки 
та медзакладів, які пов’язані з наданням послуг ЛЖВ на ВААРТ. 
Ця група була створена для координації, адвокації та об`єднання 
зусиль з метою покращення послуг для пацієнтів на ВААРТ. 
    
Контактна особа ― Наталія  Юрченко
(062) 386-82-46, (050) 91-48-088
svitanok_m@ukr.net
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Житомирське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

   На 2008 рік під «опікою» організації знаходиться п`ять ініціативних 
груп Житомирської області: Бердичів, Коростень, Коростишів, Новоград-
Волинський, Овруч. З допомогою Житомирського обласного відділення 
ініціативні групи Бердичева та Новоград-Волинського отримали юридичний 
статус та надають послуги для ЛЖВ у своїх містах на професійному рівні.
  З 1 липня по 30 вересня 2008 року було реалізовано проект з 
кризової адвокації. Мета проекту ― допомогти лідерам ініціативних 
груп Житомирської області увійти до районних Координаційних рад з 
питань протидії ВІЛ/СНІДу. У результаті реалізації проекту представники 
Всеукраїнської мережі ЛЖВ у містах Бердичів, Коростень, Коростишів 
та Новоград-Волинський, є членами районних Координаційних рад та 
мають можливість впливати на діяльність державних органів у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
   У Житомирі щорічно проходить конкурс молодіжних інтерактивних 
театрів, спрямований на профілактику інфікування ВІЛ серед молоді. 
Представники організації традиційно входять до складу журі. Членами 
Мережі було запропоновано ввести нову номінацію для переможців 
конкурсу «Формування толерантного ставлення суспільства до людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД». За ініціативи ЖОВ ВБО було розглянуто і ухвалено 
рішення зробити цю номінацію постійною.

Контактна особа — Дмитро Сапсай
(0412) 42-04-82, (097) 498-00-46
sapsaud@bigmir.net 

        У травні 2008 року  в центральному парку відпочинку м. Запоріж-
жя Дубовий гай було проведено акцію, присвячену Всесвітньому дню 
пам’яті померлих від СНІД. У рамках акції відбулися такі заходи: конкурс 
дитячого малюнка на асфальті, анонімне визначення ВІЛ-статусу, за 
допомогою швидких тестів, розповсюдження інформаційно-освітніх 
матеріалів, вікторина з нагородженням переможців та благодійний 
концерт.
   З жовтня 2008 р., в рамках реалізації національної програми 
«Подолання ВІЛ/СНІД в Україні», почалася реалізація нового проекту 
«Профілактика ВІЛ та ІПСШ серед уразливих груп населення». Метою 
проекту було підвищення рівня знань про особливості стосунків 
чоловіків, які мають секс з чоловіками, зменшення рівня дискримінації 
та формування толерантного ставлення до ЧСЧ. 
     На благодійній основі  протягом року було отримано гуманітарну 
допомогу у розмірі 408 одиниць  дитячого харчування. 

Контактна особа — Руслан Паршиков
(0612) 32-25-91,  (067) 631-34-11
ruslann@mail.zp.ua

Запорізьке
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ
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Івано-Франківська
ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ 
    У 2008 році ініціативна група ВМ ЛЖВ в Івано-Франківській області розпочала програму 
підготовки молодих лідерів з ВІЛ-позитивним статусом. Використовуючи чотири навчальні 
програми «Лідерство», «Навички публічних виступів», «Методика тренінгу для тренерів», 
«Формування навичок проведення дебатів» передбачається підготувати вісім осіб. У 
подальшому  підготовлені фахівці матимуть змогу проявити особисті якості в роботі з 
відстоювання прав та інтересів ВІЛ-позитивних людей у державних установах та організаціях. 
Навколо підготовлених лідерів буде сформовано групи з метою передачі досвіду й отриманих 
навичок членам ЛЖВ-спільноти, а також їхнього залучення до громадської діяльності.

Контактна особа — Віктор Каратов 
(0342)7-773-31, (067) 943-28-76
karat-ov@ukr.net

       Завдяки дружнім та партнерським стосункам зі студен-
тами першого курсу Луганського державного інституту 
культури та мистецтв було організовано та проведено 
тематичну виставу «SPEED» в рамках Всеукраїнської акції 
«Життя. Недорого»  до Всесвітнього дня пам’яті людей, які 
померли від СНІДу.
   2008 рік був знаменним для Каховського відділення 
ще й участю у конкурсі соціальних проектів серед гро-
мадських організацій міста, що організовувався та 
проводився Відділом у справах сім’ї та молоді Каховської 
міської ради Херсонської області. Конкурсною комісією 
був затверджений до фінансування  проект чотириденного  
літнього оздоровчого табору для ЛЖВ  «Пліч-о-пліч».  
Табірна зміна пройшла з 15 по 19 серпня 2008 р. на 
островах акваторії Новокаховського річкового порту. В 
оздоровленні взяли участь 32 ЛЖВ, наймолодшому було 
півтора місяця, а найстаршому учаснику 52 роки.
          У виконкомі Каховської міської ради в останні дні 
жовтня відбулося урочисте підписання Хартії співпраці 
органів місцевого самоврядування із громадськими 
організаціями міста. Свої підписи під документом 
поставили  міський голова та дев’ять представників 
неурядових організацій, у тому числі й голова правління 
Каховського міського відділення ВБО ВМ ЛЖВ. Каховка 
стала першим в Херсонській області містом, у якому 
розроблено та прийнято такий документ.

Контактна особа — Руслан Зюзь
(095) 843-72-63, (05536) 2-05-92 
rzyuz@ukr.net 

Каховське
міське відділення ВБО ВМ ЛЖВ
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Київське

Кіровоградське

міське відділення ВБО ВМ ЛЖВ

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

   При відділенні активно працюють дві групи психотерапевтичної 
роботи з дітьми старшого віку з питань: сприйняття власного статусу, 
формування активної життєвої позиції та формування прихильності 
до АРТ. Вони проходять і на правому, і на лівому берегах в Центрах 
денного перебування. Переважна кількість дітей ще відвідує ці групи 
в супроводі батьків. Соціальний педагог і соціальний працівник під 
час зустрічі підлітків паралельно проводять групу взаємодопомоги з 
їхніми батьками, а також бесіди на різні теми.
      Проводяться заняття,  на яких діти мають змогу обговорювати свої 
страхи, малювати їх, а далі за допомогою казкотерапії подолати свої 
страхи. Дітям вдається бути відвертими, не кожен дорослий у змозі 
вербалізувати свої страхи, а діти мають таку можливість. 
   Коли одна дівчинка перебувала в стаціонарі інфекційної лікарні, 
решта дітей ініціювала передати їй вітання, зроблене власноруч,  
за допомогою скульптурної маси та пластиліну виклали слово 
«поправляйся».

Контактна особа — Віталій Ткачук 
(068) 351-95-72
tkachuk@network.org.ua 

     У травні 2008 року спільно з Художнім музеєм було організовано виставку 
живопису молодого кіровоградського художника Анатолія Кімнатного, 
присвячену Дню пам’яті людей, які померли від СНІДу. Тематика картин 
відображала проблему епідемії ВІЛ у світі очима художника. У роботах 
митця присутні образи всесвітньо відомих особистостей, яких торкнулася ця 
проблема. 
    У грудні 2008 року в КВК №6 було організовано та проведено тематичну 
інтелектуальну гру «Брейн-ринг», у якій взяли участь чотири команди. Між 
собою змагалися команди ув’язнених, вихователів колонії, вчителів колонії 
та міська команда інтелектуалів. Питання брейн-рингу стосувалися аспектів 
життя з ВІЛ та профілактики. Учасники гри мали можливість у розважальній 
формі підвищити рівень поінформованості щодо аспектів ВІЛ-інфекції. 
     На міському сайті «Весь Кіровоград» члени Кіровоградського відділення ВМ 
ЛЖВ знайомлять громадськість із ситуацією щодо стану реалізації програм з 
подолання епідемії на обласному рівні; систематично висвітлюють діяльність 
Обласної координаційної ради з питань протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу, інформують 
про новини ВІЛ-сервісу, зміни в законодавчій базі, презентують карту послуг 
ВІЛ-сервісу та зменшення шкоди.

Контактна особа — Анна Пилипенко  
(0522) 24-69-04, (096) 534-82-62
kovlgv@ukr.net
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Криворізьке
    У 2008 році послугами Криворізького міського відділення 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» скористалися близько 1000 
ВІЛ-позитивних клієнтів. Розпочав роботу напрямок «Медико-
соціальний та психологічний супровід антиретровірусної терапії 
для дорослих з потрійною проблемою ВІЛ/ТБ/СІН». Також 
розширено діяльність за напрямом «Догляд і підтримка ВІЛ-
позитивних ув’язнених у виправних закладах». Окрім Криворізької 
виправної колонії №80, де ведеться діятьність з листопада 
2007 року, розпочато роботу у Софіївській виправній колонії  
№45 ― це єдиний в Україні  спеціалізований загальнонаціональ-
ний виправний заклад, де відбувають покарання засуджені-
інваліди.
    Всеукраїнська акція до Дня солідарності з ВІЛ-позитивними 
людьми збіглася з відкриттям оновленого міського СНІД-центру, 
у якому відкрито нову діагностичну лабораторію. Тепер пацієнти 
СНІД-центру мають можливість пройти діагностику, не виходячи 
з приміщення Центру (раніше вся діагностика проходила у 
поліклініках за місцем проживання та у Дніпропетровському 
обласному СНІД-центрі). На відкритті були присутні голова 
облдержадміністрації, голова міста, представники обласної та 
міської рад, неурядових організацій.
     Було проведено перший у місті благодійний концерт міських 
музичних колективів та театру-студії «Баобаб». Кошти, які було 
зібрано на концерті, було перераховано на рахунок Криворізького 
відділення Мережі. На них закуплено медичні препарати 
та передано ОКЗ «Криворізька інфекційна лікарня №1» для 
лікування ВІЛ-позитивних дітей, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у цьому закладі. Міська влада допомогала із 
виготовленням та розміщенням  зовнішньої соціальної реклами. 
       Завдяки проведенню спільних із адміністрацією міського 
СНІД-центру адвокаційних заходів 20 ВІЛ-позитивних дітей було 
оздоровлено в таборі відпочинку за кошти міського бюджету. Це 
стало можливим завдяки налагодженій тісній співпраці з місцевою 
виконавчою владою, зокрема із міським управлінням охорони 
здоров’я та заступником міського голови із соціальних питань.

Контактна особа — Дмитро Лукашенко
(0564) 51-05-79, (056) 405-78-70, 

(097) 404-01-84 
nadiya_kr@ukr.net, 

lukashenko.d@gmail.com

міське відділення ВБО ВМ ЛЖВ
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м.Любашівка
Ініціативна група на базі  
БО «Рука  допомоги»

   У 2008 році на базі організації був впроваджений 
новий напрямок ― функціонування постійно діючого 
дитячого центру для ВІЛ-позитивних дітей та дітей, 
народжених ВІЛ-позитивними батьками. Проводяться 
заходи, спрямовані на покращення психологічного стану 
як дітей, так і представників їхнього близького оточення. 
Проводяться групи взаємодопомоги для батьків та опікунів, 
з дітьми проводяться заняття, організовується дозвілля. 
Постійно здійснюється соціальний супровід дітей у медичні 
установи та Одеський СНІД-центр. Організація займається 
адвокатуванням та лобіюванням прав дітей під час  
оформлення та відвідування ними дошкільних та шкільних 
закладів. 
      У 2008 році був написаний і підтриманий проект щодо 
впровадження Стандарту соціальних послуг клієнтам з ко-
інфекцією ВІЛ/ТБ. Завдяки реалізації даного проекту десять 
клієнтів отримали послуги медико-соціального характеру. 
Усі клієнти знаходяться на лікуванні, деякі з них розпочали 
прийом ВААРТ. Соціальні працівники ведуть постійний 
моніторинг прихильності до лікування, а також необхідних 
норм відповідності до завданням Стандарту.
       У 2008 році ВІЛ-позитивній вагітній жінці надано допомогу 
у відстоюванні прав на госпіталізацію до пологового будинку. 
Такий випадок дає надію на зміну ставлення до народження 
дітей ВІЛ-позитивними жінками та толерантніше ставлення 
до проблеми ВІЛ/СНІДу в районі.

Контактна особа — Олена Лещенко 
(04864) 2 -12-38, (093) 98-133-70, (066) 376-19-07
ruka_dopomogy@ukr.net

м. Сімферополь
Кримське обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ
     Загальна сума фінансування програм організації  за 2008 рік  становить 1 149 368 грн.  Більша 
частина коштів була реалізована в рамках проекту «Організація комплексної допомоги для ЛЖВ в м. 
Сімферополь», який включав у себе роботу громадського центру  для людей, які живуть з ВІЛ, та їхнього  
оточення,  послуги немедичної та медичної допомоги.  Протягом року, в рамках проекту, послуги отримали  
1143 особи.
    За фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) було реалізовано проект «Підтримка дітей, 
яких торкнулася епідемія ВІЛ». У рамках даного проекту не тільки було надано допомогу та підтримку з 
догляду за дітьми, а також проведено заняття з формування торелантного ставлення до ВІЛ-позитивних 
дітей серед педагогів, надруковано спеціалізовані буклети та надано технічну підтримку  КРУ «Центр 
профілактики та боротьби зі СНІД».
      Протягом 2008 року  клієнтам організації була надана гуманітарна допомога на суму 37 000 грн. 

Контактна особа — Наталя Єгорова 
(0652) 54-90-06
krym@network.org.ua
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м.Любашівка     У 2008 році за ініціативи співробітників 
Миколаївського обласного відділення 
«Всеукраїнської мережі ЛЖВ» та за 
підтримки загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів м. Миколаєва, а також 
центрального і районних центрів зайнятості 
була проведена рекордна кількість тренінгів 
та інформаційних занять з первинної 
профілактики ВІЛ/СНІДу та толерантного 
ставлення до ЛЖВ для молоді. Зокрема, 
було проведено 36 інтерактивних занять 
у шести навчальних закладах Миколаєва, 
п`яти школах Миколаївської області, а 
також семи відділеннях центрів зайнятості. 
У результаті проведеної роботи більше 
700 учнів і студентів отримали ґрунтовні 
знання з питань ВІЛ/СНІДу.
   Значним досягненням минулого року 
став фандрайзинг на місцевому рівні: 
загальна сума зібраних коштів склала 
близько 15 000  грн. 
        У 2008 році керівник організації активно 
брав участь у розробці та формуванні 
Обласної цільової програми забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та 
лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на 
СНІД на 2009-2013 роки; результатом чого 
стало внесення до бюджету програми 
статей  фінансування діяльності ВІЛ-
сервісних організацій.

Контактна особа — Ігор Коновалов
(0512) 58-55-38,  (067) 117-87-54
igggor@ukr.net

   Протягом 2008 року фахівці організації активно співпрацювали з греко-католицькою 
громадою та бізнес-структурами, було проведено ряд тренінгів та семінарів. 
      Одна з історій: «Молода жінка, залишивши п`тирічну ВІЛ-позитивну дитину на бабцю, 
поїхала на пошуки пригод. Бабуся з дитиною перебувала у скрутному становищі. Потрібні були 
гроші, вітаміни, одяг. Звернутися за допомогою до церкви нас надихнула багаторічна співпраця 
з греко-католицькою громадою. Пишучи лист-прохання про допомогу у зборі дитячого одягу, 
ніхто не очікував такої реакції. Листи були занесені у декілька церков і, як ми очікували, це мала 
були одноразова допомога для однієї конкретної дитини хоча б від однієї громади. У результаті 
ми отримали не тільки постійне джерело гуманітарної допомоги, а ще й толерантне ставлення 
суспільства до ЛЖВ».

Контактна особа — Марина Манєвська
(067) 423-62-11, (067) 672-27-31
pozitivlviv@ukr.net

Львівське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

Миколаївське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

м. Сімферополь
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       Протягом року  співробітники організації реалізували проект «Адвокація прав ЛЖВ в Рівненській області», 
у рамках якого  було підписано угоди про співпрацю з медичними закладами та установами соціального 
захисту та налагоджено надання юридичних  консультацій клієнтам організації. Окрім того, було успішно 
проведено  адвокаційну акцію «Ціна життя», спрямовану на привернення уваги осіб, які приймають рішення, 
до проблем фінансування профілактики та лікування СНІДу й опортуністичних захворювань. 
    З жовтня 2008 року фахівці організації реалізують проект «Розширення комплексу послуг для ЛЖВ 
Рівненської області», що включає два напрямки: громадський центр для ЛЖВ та розвиток руху самодопомоги 
у м. Кузнецовськ Володимирецького району.

Контактна особа — Юрій Лазаревич
(093) 761-21-49; (098) 133-39-36, 
Rivne-lgv@yandex.ru, Yura_laz@mail.ru

Рівненське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

   Завдяки активній роботі юриста організації вдалося поселити в гуртожиток клієнта організації, що 
повернувся з місць позбавлення волі. Хоча з першої спроби в міськвиконкомі відповіли відмовою, через 
місяць активного листування та зустрічей з відповідними фахівцями клієнт отримав місце в гуртожитку і 
тепер має дах над головою. 
        28 лютого в Нікополі було підписано меморандум про співпрацю державних та недержавних організацій 
міста у сфері протидії ВІЛ/СНІДу. Його підписали 10 організацій. Сторони домовилися співпрацювати 
та проводити діяльність, спрямовану на сприяння зменшенню ризику інфікування та розповсюдженню            
ВІЛ/СНІДу, забезпеченню захисту прав ВІЛ-інфікованих людей, зупиненню їхньої дискримінації.

Контактна особа — Олена Людецай
(05662) 4-76-64, (099) 923-81-50
opendver@yandex.ru

м. Нікополь
Ініціативна група на базі ГО «Відкриті двері»
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в Севастополі 
Ініціативна група на базі МБО «Гавань Плюс» 

      У травні 2008 року в Центрі профілактики наркоманії  та СНІДу 
«Перехрестя»  було проведено фестиваль соціальної реклами 
«NOTA BENE!»
    Ініціаторами фестивалю стали благодійна організація  «Гавань 
плюс», Севастопольський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, молодіжний рух «СТУДАКТИВ» та Центр наркозалежної 
молоді «Джерело».
   Головною метою фестивалю було привернення уваги місцевої 
адміністрації, мешканців міста, молоді та представників 
неурядових організацій до гострих соціальних проблем міста. 
  Результатом проведення фестивалю стала поява в місті 
соціальної реклами за макетами робіт-переможців та створення 
ролика «СПИДометр».

Контактна особа — Денис Трошин
(067) 758-41-21, (068) 477-68-45, (0692) 55-21-82
gavan.plus@gmail.com

м. Нікополь
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Обласне відділення

Центральний офіс

Міське відділення

Ініціативна група

Вінниця

Бердичів

Житомир

Коростень

ХмельницькийТернопіль

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Чернівці
Ужгород

Київ

Одеса

Любашівка

Новоград-Волинський

Карта діяльності



Дніпропетровськ

Кривий Ріг

Запоріжжя

Мелітополь
Каховка

Херсон

Миколаїв

Сімферополь

Севастополь

Донецьк

Харків

Суми

Черкаси

У 2008 році ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 
налічувала 34 структурні одиниці: 

центральний офіс;
15 обласних відділень;

3 міських відділення;
15 ініціативних груп

Чернігів

Київ

Кіровоград

Полтава

Любашівка

Нікополь

Павлоград

19



20

м.Павлоград
Ініціативна група на базі  БО «Оберіг»

  Протягом 2008 року працівниками організації надавалися 
консультації з питань ВІЛ/СНІДу та було організовано групи 
самодопомоги. Одна з історій: «З того часу, як я не вживаю 
наркотики, минуло шість років. Я налагодила своє життя, знайшла 
роботу, одружилася і одного щасливого дня дізналася про свою 
вагітність.  Коли лікар направив мене на здачу різних аналізів, не 
було жодної думки про те, що щось може бути не так. Проте минуле 
знову нагадало про себе: «У вас позитивний тест на ВІЛ». Це був 
страшний удар, лікарі  запевняли, що переривання вагітності 
неминуче, дитина все одно народиться хворою і  через деякий 
час помре. Саме тоді мені в руки потрапила газета зі статтею про 
діяльність організації «Оберіг», де ВІЛ-позитивні люди можуть 
отримати консультацію. Після спілкування з консультантом я 
зрозуміла, що моє життя не закінчилося, що з ВІЛ можна жити 
щасливо. Зараз я приймаю АРТ-терапію, маю можливість 
відвідувати групи самодопомоги і головне — я щаслива мама і в 
нас росте чудова, здорова дитина».

Контактна особа — Анжела Шевцова
(066) 903-62-08
anzhelas@ua.fm

    18 травня 2008 р. у головному парку Полтави ВІЛ-позитивні активісти 
спільно з Полтавським міським управлінням у справах сімї, молоді та 
спорту проведено широкомасштабний захід у рамках Всеукраїнської акції 
до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу. Ця акція стала особливою 
в тому сенсі, що об’єднаними зусиллями вдалося досягти найвищої мети 
— змінити ставлення громади до ВІЛ-інфікованих людей.
      Починаючи з травня 2008 року  фахівці Полтавського відділення ВМ ЛЖВ 
займаються розвитком послуг для ВІЛ-позитивних людей у невеликих 
та віддалених населених пунктах, зокрема надає всебічну допомогу та 
підтримку людям, які живуть з ВІЛ, в м. Кобеляки Полтавської області.
   Полтавське обласне відділення Мережі ЛЖВ надавало допомогу в 
розробці пакету документів для юридичної реєстрації Благодійного 
фонду «Знати, щоб жити», який організували представники ініціативної 
групи ЛЖВ в місті Кобеляки.
 
Контактна особа — Оксана Лугова
(05322)7-38-49, (050) 404-87-20, 
lugowaj@ukr.net

Полтавське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ
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Харківське

Хмельницьке

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

      За 2008 рік було реалізовано більше семи проектів за різними напрямками. Збільшилася 
кількість клієнтів, активно розвивається напрямок роботи у місцях позбавлення волі. 
     До Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми в трьох виправних колоніях проведені 
акції «Склади свій Тест!» На цих акціях співробітники організації пропонували ув’язненим 
проходити швидкі тести на ВІЛ. Акція мала багато схвальних відгуків від ув’язнених та 
працівників колонії. Кількість бажаючих зробити тест на ВІЛ після акції суттєво збільшилася.
        Також до Дня солідарності для молоді міста Харківське обласне відділення «Всеукраїнсь-
кої мережі ЛЖВ» організувало рок-концерт за участю відомих харківських колективів, а 
також гуртів з усієї України. Протягом концерту постійно розповідалося про проблему ВІЛ, 
демонструвався фільм «Тест», проводилися тематичні конкурси. 
      Значно посилився волонтерський рух ВІЛ-позитивних людей. Волонтери почали активно 
брати участь в житті організації.

Контактна особа — Костянтин Ключарев
(057) 751-20-03, 752 -74-38, (099) 368-80-06
plwh_solidity@ukr.net

    Під час проведення акції до Всесвітнього дня пам’яті людей, що померли від СНІД,                 
18 травня 2008 р.  вперше організований та проведений волонтерський благодійний марафон 
зі збору коштів на підтримку дітей, які живуть з ВІЛ. Волонтери ходили зі скриньками по 
місту під час вуличної акції, роздавали буклети, флаєри-запрошення на акцію та закликали 
приєднатися до збору коштів. У результаті було придбано подарунки для 32 ВІЛ-позитивних 
дітей на суму 2600 грн.
   Завдяки співпраці з Центром профілактики та боротьби зі СНІД керівник організації, була 
запрошена на зустріч з представниками з Німецького Технічного Товариства (GTZ), де 
презентувала діяльність організації та плани на майбутнє. Пізніше її запросили взяти участь, 
у складі делегації від Хмельницької області, у тижневій навчальній поїздці до Німеччини. 
Під час поїздки вдалося перейняти досвід громадських та державних організацій у сфері 
ВІЛ/СНІДу та відвідати виставку-конференцію «Мюнхенські дні СНІДу в Берліні». У результаті 
візиту був написаний та підтриманий проект на розширення діяльності організації на суму         
48 000 грн на півріччя.

Контактна особа — Сніжана Стрілець
(097) 584-77-78, (068) 205-53-43
danilchuk@ukr.net

м.Павлоград
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Сумське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

    У 2008 році одним з основних завдань, яке поставило 
перед собою Сумське відділення, було вирішення проблем 
та відстоювання інтересів ВІЛ-позитивних дітей та дітей, 
народжених ВІЛ-позитивними жінками.
  У результаті співпраці з Управлінням освіти та науки 
у Сумській області було проведено сім тренінгів з 
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у 
закладах освіти, завдяки яким вчителі та вихователі (125 
осіб) здобули необхідні навички та знання. 
  Спеціалісти відділення протягом року працювали з 
42 кризовими сім’ями, результат — жодна дитина не 
потрапила в інтернатні заклади.
  У рамках проекту «Впровадження гендерно-чутливих 
підходів у розвиток ВІЛ-сервісу на Сумщині» проводилися 
дискусійні, терапевтичні групи та групи самодопомоги для 124 
ЛЖВ, їхнього близького оточення, завдяки яким учасники мали 
змогу вирішити проблеми взаємовідносин з урахуванням 
розпізнавання та позбавлення гендерних стереотипів.

Контактна особа — Ольга Лохоня
(0542) 65-07-29, (099) 330-43-43, 
angelfo@ukr.net 

    З листопада 2008 р. розпочалася реалізація проекту 
«Профілактика інфікування ВІЛ та ІПСШ серед СІН та 
ОСБ м. Тернополя». Проект передбачає розширену 
аут-річ роботу серед цільової групи, а також медико-
соціальний та психологічний супровід ЗПТ.
    18 травня 2008 р. була організована та проведена 
акція  до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу. Під 
час акції було поширено 1400 одиниць інформаційних 
матеріалів, роздано 20 наборів продуктових 
пайків для малозабезпечених клієнтів організації, 
проведено вечірку для 30 ЛЖВ, а також зроблено 
три публікації в друкованих ЗМІ та три передачі на 
місцевих радіостанціях. Також було проведено п`ять 
інформаційно-освітніх занять у ТНПУ м. Тернополя, які 
відвідало 300 студентів.
   У кінці 2008 року була налагоджена співпраця і, як 
наслідок, підписана угода зі шкірно-венерологічним 
диспансером. Дане досягнення покращило та спростило 
систему переадресації клієнтів, які мали бажання здати 
аналізи на наявність ІПСШ, а також дало можливість, за 
необхідності, вчасно призначати курс лікування.

Контактна особа — Тетяна Козарецька
(0352) 53-86-30, (0352) 43-64-53, (067) 768-01-28
dzherela@ukr.net, springs.t@i.ua

в Тернополі
Ініціативна група на базі 
ГО «Джерела»
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Черкаське

Чернігівське

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

    Двічі протягом року співробітники організації проводили 
тренінг «Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних дітей для 
опікунів, піклувальників та прийомних батьків». Саме це 
навчання є одним із найважливіших етапів у створенні сім’ї 
з ВІЛ-позитивною дитиною. Перший тренінг був проведений 
у вересні, і після навчання дві жінки з міста Черкаси та 
Черкаської області прийняли у свої сім’ї ВІЛ-позитивних 
дітей. Ще одні учасники тренінгу, що приїхали з Севастополя, 
теж створили прийомну сім’ю.
  Після другого тренінгу було налагоджено зв’язок з рідною 
бабусею ВІЛ-позитивної дівчинки, що знаходиться у дитячому 
будинку, жінка планує взяти онуку під опіку. Кандидати у 
прийомні батьки з інших регіонів, після проходження тренінгу 
теж налаштовані на створення сімей.

Контакті особи — Олена Стрижак, Дмитро Андрійченко
(0472) 32-14-01, 32-14-42                        
(098) 548-99-31 (Дмитро Андрійченко) 
elenas@ukr.net, dimon32@ukr.net 

    Протягом грудня 2008 року було проведено кампанію з 
формування толерантного ставлення «Я не пройшов повз», 
під гаслом «Не проходь повз, тому що завтра ця проблема 
може стати твоєю». Був створений рекламний ролик, 
спрямований на формування толерантного ставлення до 
ЛЖВ, який протягом 10 днів транслювався щогодини на 
екранах у супермаркетах міста, окрім цього надруковано 
матеріали в ЗМІ. Кожен житель міста міг покласти свою 
пожертву в скриньки для збору коштів, що стояли в 
розважальних закладах та супермаркетах міста. Кожен, хто 
жертвував кошти, отримував листівку з символікою кампанії, 
в якій міг вписати своє ім’я – Я не пройшов повз. Копія 
листівки залишалася в організаторів. Загалом було зібрано 
2600 грн. 30 листопада на центральній площі міста з цих 
листівок було складено велику фігурку чоловічка та напис 
«Ми не пройшли повз». 
   Протягом трьох вечорів у трьох супермаркетах міста 
збирали харчі (переважно солодощі) для ВІЛ-позитивних 
громадян міста. Завдяки цьому 30 дітей та 40 дорослих 
отримали подарунки. Усього було зібрано солодощів на суму 
3500 грн.

Контактна особа — Анжела Мойсеєнко
(0462) 61-47-36, (0462) 970-624,  (067) 460-47-78
lgvs@yandex.ru

Ініціативна група на базі 
ГО «Джерела»
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Ціль проекту: Розширити комплексний догляд 
і лікуван-ня ВІЛ/СНІДу та забезпечити рівний 
доступ до послуг для СІН та інших найуразливіших 
груп населення (Мережа). 
  Розширити доступ до комплексних послуг 
консультування з метою формування прихиль-
ності, психологічної і соціальної підтримки та 
догляду для ЛЖВ (Мережа).
    Створити сприятливе середовище для довго-
строкової та ефективної відповіді на епідемію 
ВІЛ/СНІДу в Україні (адвокація) (Мережа).
   Здійснити моніторинг і оцінку реалізації гранту; 
посили-ти національну систему моніторингу і оцінки 
(МіО).
Донор: Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією.

Період реалізації: 
I фаза 1 серпня 2007 р.―31 липня 2009 р.
II фаза 1 серпня 2009 р.―31 липня 2012 р.

      На кінець 2008 року  865 пацієнтів отримували АРТ-препарати разом з необхідним моніторингом (CD4 
та вірусне навантаження). За час впровадження програми було закуплено препаратів на суму 804 869 
доларів США, а також тести на CD4 та вірусне навантаження на суму 129 672 доларів США були закуплені 
та доставлені в обласні СНІД-центри.  
      Важливим досягненням є збільшення доступу до лікування ЛЖВ у місцях позбавлення волі. У загальній 
структурі проекту вартість АРТ-препаратів, переданих Державному департаменту України з виконання 
покарань склала 104 319 доларів США.  На кінець року 196 ВІЛ-позитивних ув’язнених отримували терапію.
     У рамках розширення доступу до АРТ Мережа розпочала програму децентралізації догляду та підтримки 
пацієнтів, що приймають АРТ, у трьох медичних установах, розташованих у малих містах Дніпропетровської 
області. На підготовку і розбудову цих сайтів було витрачено 10 720 доларів США. Разом з тим було 
проведено низку потрібних тренінгів  для медичного персоналу в Національному тренінговому центрі в 
співпраці з Національною медичною академією післядипломної освіти. Як результат тренінгових модулів, 
базованих на міжнародних навчальних планах, що сертифіковані на національному рівні, 222 спеціалісти 
взяли участь у тренінгах та 131 особа була охоплена національною менторинговою програмою. 
      Мережа підтримала національну програму профілактики лікарської резистентності ВІЛ, яка передбачає 
проведення дослідження в шести дозорних сайтах (регіонах), шляхом надання гранту Українському Центру 
профілактики та боротьби зі СНІДом у розмірі 72 230 доларів США.  
    У рамках програми на придбання ліків для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій, були 
закуплені препарати на суму 263 225 доларів США. До кінця 2008 року було 1 674 випадки такого лікування. 
Мережа працювала у сфері діагностики туберкульозу серед ЛЖВ,  для цієї роботи закуплено витратних 
матеріалів на суму 70 000 доларів США. На кінець 2008 року 488 хворих отримали такі послуги. 
Крім того, проекти створення установ, які впроваджують контрольоване лікування туберкульозу для ВІЛ-
позитивних, було створено в п'яти регіонах України на загальну суму 28 593 доларів США.

Проект «Підтримка 
профілактики ВІЛ/СНІДу, 
лікування та догляду для 
найуразливіших груп 
населення України» 

Основні досягнення у 2008 році: 

ПроектиМережі ЛЖВ
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      Проекти з догляду та підтримки були спрямовані на розширення географічного покриття вже 
існуючих проектів та представлення нових напрямків:
•    було надано 71 грант ВІЛ-сервісним організаціям та регіональним представництвам Мережі;
•      люди, які живуть з ВІЛ, у тяжкому стані отримують послуги з немедичного та медсестринського 
догляду безпосередньо вдома у 24 організаціях;
•     створено 26 громадських центрів для людей, які живуть з ВІЛ, та їхнього найближчого оточен-
ня, де вони можуть проводити вільний час, отримувати психологічну підтримку та інформацію з 
питань ВІЛ/СНІД;
•  діяльність з медико-соціального та психологічного супроводу ВІЛ-позитивних вагітних, 
породіль та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, здійснюється у 21 організації;
•  дитячі центри надають психо-соціальну допомогу ВІЛ-позитивним дітям та їхньому най-
ближчому оточенню у 14 організаціях;
•   догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув'язнених у виправних закладах здійснюється у 15 
організаціях;
•      двадцять проектів для патронажу клієнтів з потрійною проблемою ВІЛ/ТБ/СІН, що приймають 
АРТ;
•    чотири проекти з паліативної допомоги для хворих з подвійним діагнозом ВІЛ/ТБ;
•    дев`ять проектів для розбудови ЛЖВ-спільнот у малих містах та селах;
•    вісім проектів з попередження відмови від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями;
•    три проекти для розбудови спільнот ВІЛ-позитивних ЧСЧ;
•  проект підтримки Всеукраїнського інформаційного центру з прихильності та соціально-
психологічного патронажу АРТ;
•    чотири проекти соціального супроводу родин та інших форм сімейного виховання дітей, яких 
торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу.
   Варто відзначити вагомі досягнення  Мережі у сфері політики та адвокації. У 2008 році в 
тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами було розроблено і розпочато впровадження 
п`яти стандартів надання послуг. Механізм соціального замовлення внесено у проект Закону 
«Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення». Була створена 
мультисекторальна група з питань реформування системи надання послуг у сфері подолання 
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
       Програма також дала можливість провести навчання для 700 чиновників з питань захисту 
прав ВІЛ-позитивних людей та їхніх сімей, а також на тему подолання дискримінації ЛЖВ на 
робочому місці. Було створено контрольний орган при Державному департаменті з контролю 
трудового законодавства. Створена мережа тренерів серед медичного персоналу, об’єднано 
116 фахівців, загальна кількість медичних працівників, що пройшли навчання – 1577.
   У своїй роботі фахівці Мережі приділяли особливу увагу зміцненню потенціалу в галузі 
моніторингу партнерів, відповідній технічній підтримці та підготовці кадрів.

         Завдяки підтримці Українського інституту досліджень 
політики щодо громадського здоров'я було створено 
вісім сайтів замісної терапії, два ЗТ/ТБ сайти та три 
сайти комплексного обслуговування (всього грантів на 
суму 2 502 687 доларів США). 88 фахівців взяли участь 
у тренінгах для міждисциплінарних команд. 
  Загальна кількість ВІЛ-позитивних дорослих, які 
отримують послуги з догляду та підтримки, на кінець 
2008 року становила 14 386 осіб. За час впровадження 
програми 72 ВІЛ-сервісні НУО отримали гранти 
на загальну суму 3 176 092 доларів США. Новий 
вид активностей ― послуги для ВІЛ-позитивних 
ЧСЧ отримали 146 клієнтів. Мережа організувала 
розширення географічного покриття проектів у 
пенітенціарній системі, на даний момент послугами 
охоплено 27 закладів позбавлення волі в 15 регіонах 
та 2 142 ув’язнених. Загальна кількість ВІЛ-позитивних 
дітей та дітей, яких торкнулася епідемія, що отримують 
послуги проектів, становить 2 124 особи. Працюють 
23 дитячих центри денного перебування для надання 
соціально-психологічної підтримки ВІЛ-позитивним 
дітям та їхнім сім’ям. 
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Ціль: розвиток регіональних відділень ВМ 
ЛЖВ; підвищення доступу ВІЛ-позитивних 
людей з невеликих та важкодоступних 
місцевостей до необхідних послуг та 
інформації; впровадження інноваційної 
концепції розвитку лідерства серед ВІЛ-
позитивних жінок, розробка та надання 
гендерно-чутливих послуг. 

Ціль: Зменшення передачі ВІЛ-інфекції у середовищі вразливих груп населення шляхом надання 
інформації, розвитку ініціативних груп в регіонах; посилення організаційної спроможності регіональних 
відділень Мережі ЛЖВ; розвитку відповідних навичок у ВІЛ-позитивних людей.

Донор: Нідерландська агенція з міжнарод-
ного розвитку (Oxfam Novib)

Донор: Проект впроваджується  у партнерстві з МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Програми 
оптимальних технологій у сфері охорони здоров’я (PATH) за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/
СНІД в Україні», за кошти Агенції США з Міжнародного розвитку (USAID)

Період реалізації: 2007―2010 рр.

Основні досягнення у 2008 році: 

1.  За результатами діяльності робочої групи 
з питань гендерної політики було розроблено 
гендерну політику ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ», яка стала частиною політики 
організації. 
2. Підтримано діяльність восьми 
регіональних представництв Мережі у 
Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Миколаєві, 
Полтаві, Сімферополі, Сумах та Чернівцях. 
Центральним офісом Мережі здійснювався 
менеджмент восьми грантів, який, зокре-
ма, включав: моніторинг діяльності та 
надання технічної підтримки організаціям-
виконавцям проекту. Серед послуг, які 
надавалися регіональними організаціями 
були: консультування жінок, чоловіків та 
сімей; проведення дискусійних клубів з 
питань жіночого лідерства, створення та 
підтримка груп самодопомоги для ЛЖВ; 
створення та підтримка ініціативних груп у 
малих містах та сільських місцевостях тощо. 
3. Проведено два тренінги для співробітників регіональних організацій-виконавців проекту: тренінг для 
тренерів з питань розробки та впровадження гендерно-орієнтованих послуг; тренінг з питань організаційного 
менеджменту.
4.   Надано 458 юридичних консультацій ВІЛ-позитивним людям та членам їхніх сімей.
5. Підтримано проведення стратегічного планування ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; одного засідання 
Координаційної ради та двох зустрічей регіональних представників Мережі; проведення тренінгу-робочої 
групи з питань розробки політики та процедур Мережі. 

Проект «Наснаження найбільш вразливих 
у боротьбі проти СНІДу»

Проект «Посилення відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в 
Україні шляхом надання послуг та інформації, підтримки 
та мобілізації людей, які живуть з ВІЛ» (SUNRISE)
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Цілі проекту: Зміцнити національні дії щодо 
моніторингу державних політик з ВІЛ/СНІДу 
та сексуальних і репродуктивних прав.

Донор: Gestos-Soropositivity, за фінансової 
підтримки Фундації Форда.
Період реалізації: 2008―2009 рр.

Період реалізації: 2004―2009 рр.
Основні досягнення у 2008 році: 

Основні досягнення у 2008 році: 
1. Було проведено дослідження «Укра-
їна: моніторинг сексуального та репро-
дуктивного здоров’я за цілями Спеціальної 
сесії Генеральної Асамблеї ООН з питань 
ВІЛ/СНІД». 
2. У січні 2008 року було проведено 
презентацію результатів дослідження для 
зацікавлених сторін, під час якого:
•    представлено результати дослідження;
•    обговорено зміни та доповнення до 
звіту.

1. Співробітники ЦО Мережі на постійній основі надавали 
консультації регіональним представництвам, ініціативним 
групам стосовно участі та відповідного представлення ЛЖВ 
у координаційних радах різного рівня. 
2.  Надано підтримку регіональним представництвам 
Мережі під час здійснення шести візитів технічної допомоги. 
Допомога включала консультування з питань організаційного 
розвитку, вирішення конфліктних ситуацій, адвокатування 
прав та інтересів ВІЛ-позитивних людей тощо.
3. Підтримано проведення однієї зустрічі Координаційної 
ради та двох зустрічей Ради регіональних представників 
Мережі. 
4.     Створено 12 випусків електронного бюлетеню «Інформа-
ційний вісник» та поширено серед 300 отримувачів.  
5. Створено, надруковано та поширено чотири випуски 
журналу «Позитивне серце».
6. Юридичним відділом Мережі надано 164 консультації 
ВІЛ-позитивним людям та членам їхніх сімей.
7. Проведено тренінг з профілактики вигорання для 25 
співробітників регіональних представництв Мережі.

Проект «Моніторинг цілей UNGASS щодо 
сексуального та репродуктивного здоров’я»
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Ціль: Забезпечення тривалої підтримки ВІЛ-
позитивних дітей-сиріт та дітей, вражених епіде-
мією ВІЛ/СНІДу.

Основні досягнення:

1. Попередження сирітства серед дітей, яких 
торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу;
2. Сприяння влаштуванню ВІЛ-позитивних ді-
тей,  які перебувають в інтернатних закладах, 
у сімейні форми виховання через пошук та 
підготовку потенційних усиновлювачів, опікунів/
піклувальників, прийомних батьків;
3. Підвищення обізнаності з питань ВІЛ/СНІДу 
працівників шкіл та дитячих садків з метою 
зниження стигми та дискримінації щодо ВІЛ-
позитивних дітей у системі дошкільного та 
шкільного виховання;
4. Надання психологічної підтримки ВІЛ-позитив-
ним дітям віком від 7 до 11 років та їхнім сім’ям у 
процесі розкриття ВІЛ-позитивного статусу.

1. Підтримано 10 регіональних проектів у Макіївці, Мелітополі, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Севастополі, 
Сімферополі, Сумах,  Харкові та Черкасах. Співробітниками ЦО Мережі здійснювався менеджмент 
10 грантів, який, зокрема, включав: моніторинг діяльності та надання технічної підтримки організаціям-
виконавцям проекту. 
2.  Укладено договори про співпрацю з ключовими державними партнерами: Державною соціальною 
службою для сім’ї, дітей та молоді (Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту), Державним 
департаментом з усиновлення та захисту прав дітей (Міністерство України у справах сім’ї, молоді та 
спорту), Міністерством освіти і науки України.
3.  Проведено три тренінги з питань соціальної роботи з сім’ями, які знаходяться в складних життєвих 
обставинах, для 70 учасників. 
4.  Проведено тренінг для 20 співробітників організацій-виконавчих партнерів з питань сімейних форм 
виховання дітей.  
5.  Організовано та здійснено три навчальних візити соціальних працівників, психологів регіональних 
проектів та психолога-супервізора до Румунії. 
6. 7-9 жовтня 2008 р. було проведено тренінг для тренерів з питань формування толерантного ставлення 
до ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільного та шкільного виховання. 
7.  Командою проекту ЦО, у співпраці з Міністерством освіти і науки України, розроблено одноденний 
тренінг з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільного та 
шкільного виховання. 
8.  24-26 листопада 2008 р. командою проекту ЦО організовано, а румунськими колегами проведено 
тренінг з питань надання психоемоційної підтримки дітям та їхньому близькому оточенню на всіх етапах 
розкриття ВІЛ-статусу. У тренінгу взяли участь 34  психологи, соціальні працівники,  педіатри СНІД-центрів 
з 10 регіонів, а також представники Харківського будинку дитини «Зелений Гай».
9.  Проведено дослідження «Практика, думки та очікування дорослих, які виховують ВІЛ-позитивних дітей» 

Донор: Проект впроваджується ВБО «Всеук-
раїнська мережа ЛЖВ» у партнерстві з Фондом 
Олени Франчук «АНТИСНІД», СНІД-Фондом 
Елтона Джона та румунською організацією «Ro-
manian Angel Appeal» за фінансової підтримки 
Британського Фонду «Big Lottery»,  СНІД-
Фонду Елтона Джона та Фонду Олени Франчук 
«АНТИСНІД».

Період реалізації: 1 березня 2008 р.―28 лютого 2013 р.

Проект «Покращення життя ВІЛ-позитивних 
дітей та їх сімей»
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Спільний проект Всеукраїнської мережі ЛЖВ та Британської Коаліції Позитивних Людей.

Період реалізації: 2006―2008 рр.

Ціль: забезпечення реінтеграції людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, в суспільство шляхом пере-
навчання та подальшого працевлаштування; розвиток лобіювання та адвокатування інтересів 
ЛЖВ на всіх державних рівнях.

Донор: EU/TACIS у рамках програми IBPP “Підтримка громадянського суспільства та місцевих 
ініціатив”.

щодо розкриття ВІЛ-статусу, яке проводилося в 10 регіонах, що впроваджують проект. 
10.Протягом 2008 року, в результаті реалізації проекту в 10 регіонах, 247 кризових сімей 
отримали повний пакет соціальних послуг, завдяки чому 294 дітей не потрапили до інтернатів 
та дитячих будинків. 25 ВІЛ-позитивних дітей-сиріт та народжених ВІЛ-позитивними матерями, 
влаштовано у сімейні форми виховання. Проведено 31 тренінг для вчителів загальноосвітніх 
шкіл, а також персоналу дитячих садків та інтернатних закладів. Загалом тренінгами охоплено 
599 представників дошкільної та шкільної освіти України. ВІЛ-статус було розкрито 27 дітям. На 
даний час 29  сімей, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу, залучено до процесу розкриття діагнозу.

Проект «Рівні можливості для людей, 
які  живуть з ВІЛ/СНІД»

Основні досягнення у 2008 році:

1.  За період реалізацій проекту пройшли 
відповідне професійне навчання 84 ВІЛ-
позитивні людини, працевлаштовано  29 
ВІЛ-позитивних людей. 
2. Проведено тренінг з питань праце-
влаштування ЛЖВ для представників 
державних служб зайнятості (10 
осіб) та регіональних представництв 
Мережі (10 осіб), у результаті якого 
налагоджено співпрацю між службами та 
представництвами Мережі у 10 регіонах 
України.  
3. Проведено тренінг на тему: «Успіш-
ний фандрайзинг: залучення коштів 
на виконання НУО своєї місії» для 25 
представників ВІЛ-сервісних організацій. 
За результатами тренінгу його учасниками 
було складено план залучення коштів 
для власних організацій.
4.   Підтримано проведення акції до Дня 
пам’яті людей, що померли від СНІДу. 
5.  Юридичним відділом Мережі надано 
603 консультації ВІЛ-позитивним лю-
дям та їхньому найближчому оточенню. 
Юристами регіональних «юридичних 
клінік», підтриманих у рамках проекту, 
надано 267 консультацій. 
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 2008 рік — другий рік роботи офіційно за-
реєстрованої Міжнародної Благодійної Організації 
«Східноєвропейське та Центральноазіатське 
Об'єднання ЛЖВ» (Об’єднання) та четвертий рік 
з моменту фактичного створення регіонального 
об'єднання на базі Всеукраїнської мережі ЛЖВ, 
спрямованого на посилення позиції ВІЛ-позитивних 
людей у процесі прийняття рішень на національному 
та міжнародному рівнях. 
 Об’єднання налічує 14 організацій ЛЖВ з 
країн колишнього Радянського Союзу та Балтії: 
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, 
Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, 
Монголія, Польща, Таджикистан, Узбекистан та 
Україна.
     У 2008 році багато було досягнуто, та ще більше 
зроблено для майбутніх досягнень Об'єднання:

• Об’єднання представлено на всіх ключових 
міжнародних форумах і конференціях: 

- Співорганізатори майданчика діалогу спільнот 
«Бесідка» під час II Конференції з питань ВІЛ/
СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії (травень       
2008 р., Москва). 

-  Участь у зустрічі на вищому рівні Спеціальної 
Сесії з питань ВІЛ/СНІД Генеральної Асамблеї ООН: 
представниця Об’єднання взяла участь у робочій 
групі (Task Force) щодо забезпечення залучення 
ЛЖВ до підготовки і проведення зустрічі (червень 
2008 р., Нью-Йорк). 

-   Спільно з регіональними партнерами організація 
Східноєвропейського і Центральноазіатського прос-
тору на майданчику діалогу спільнот в Global Village 
під час XVII Міжнародної конференції з ВІЛ/СНІД 
(серпень 2008 р., Мехіко). 
  
  У результаті успішної участі в цих заходах, 
Об’єднання вибрано Регіональним партнером XVIII 
Міжнародної Конференції з питань ВІЛ/СНІД у Відні 
(2010 р.). Крім того, Об’єднання представлено в 
Координаційному комітеті Конференції.

• На території країн СНД зареєстровані ще дві 
Національні Мережі ЛЖВ (в Молдові та Білорусі). 

МБО Східно-
європейське та 
Центральноазіатське
Об`єднання ЛЖВ

East European and Central 

Asian Union of PLWH
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•      Налагоджені комунікації між учасниками 
Об’єднання посилюють потенціал кожної 
організації, завдяки широкому досвіду у 
наданні послуг та адвокації у сфері ВІЛ 
для підвищення якості життя ЛЖВ. У 
кожній країні, яка є учасником Об'єднання, 
працює Фокал Пойнт (Focal Point), який 
відповідає за структурування, обмін та 
розповсюдження стратегічної інформації 
у сфері ВІЛ/СНІД серед спільноти ЛЖВ у 
своїй країні та між країнами-учасницями 
Об’єднання. 

•  Разом з EATG, ITPC-ru, CEHRN та ВО 
ЛЖВ проведено дослідження «Доступ до 
АРВ лікування в семи країнах колишнього 
Радянського Союзу в 2007 році», що 
дозволило не лише зробити огляд наявних 
успіхів і перешкод у доступі до лікування, 
але й сприяло адвокаційним зусиллям 
учасників Об’єднання, залучених до збору 
інформації.

•    Працює веб-сайт Об'єднання www.ecuo.org, 
завдяки якому понад 21 000 користувачів 
протягом року мали доступ до стратегічної 
інформації у сфері ВІЛ/СНІД з усього 
регіону Східної Європи та Центральної Азії. 

•  Понад 100 ЛЖВ з 15 країн СЄ і ЦА 
підвищили рівень своїх знань і навичок 
за темами: надання послуг для ЛЖВ, 
адвокація і гендерний підхід (тренінги, 
експертні візити і т.д.). 

• Двадцять вісім представників країн-
учасниць Об’єднання пройшли стажування 
в п`яти країнах Східної Європи та 
Центральної Азії, вивчаючи досвід 
організацій та спільнот ЛЖВ СЄ і ЦА. 
Огляд 11 кращих практик представлено в 
інформаційному матеріалі, розміщеному 
на веб-сайті Об'єднання та широко 
розповсюдженому серед партнерів і 
зацікавлених сторін. 

• Отримано додаткове фінансування 
у розмірі понад 130 000 доларів США 
на реалізацію діяльності Об’єднання, з 
урахуванням потреб учасників: стажування, 
регіональна кампанія щодо зниження 
стигми, тренінги зі зв'язків з громадськістю 
та з адвокації.

East European and Central 

Asian Union of PLWH

East European and Central Asian Union of PLWH
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звітБалансовий
АКТИВИ

ПАСИВИ

31 грудня 2008 р. 
тис. грн

31 грудня 2007 р. 
тис. грн

Незавершене будівництво                        49,30                   355,60
Основні засоби                         578,90      263,40
Довгострокові інвестиції           930,70                  790,70
Виробничі запаси                          42,60                    56,10
Дебіторська заборгованість                        531,20     445,60
Грошові кошти в національній валюті       3 253,20               1 230,00
Грошові кошти в іноземній валюті       8 983,90                          10 176,60

Цільове фінансування                            14 344,80             13 291,50
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом              0,00                        2,80
Поточні зобов'язання зі страхування             0,00                    21,30
Поточні зобов'язання з оплати праці             7,20                      1,60
Інші поточні зобов'язання              0,00                      0,20
Доходи майбутніх періодів            17,80                      0,70

Всього АКТИВИ                                                            14 369,80                          13 318,10

Всього ПАСИВИ                                                                     14 369,80             13 318,10

Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією

МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"

Нідерландська агенція з міжнародного розвитку 
Oxfam Novib

CНІД-Фонд Елтона Джона

Британський фонд Big Lottery

Донорські організації, 
що фінансували грантову діяльність Мережі 

у 2008 році 

29%
67%

1% 1% 2%
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звіт      про доходи 
та витрати
ДОХОДИ

ВИТРАТИ

2008 р. 
тис. грн

2007 р. 
тис. грн

Доброчинні пожертви від фізичних осіб                                                 24,93          23,29
Доброчинні пожертви від підприємств                                                 0,00             0,00
Цільове фінансування з інших джерел                                        48 566,52                30 257,82
Інші доходи                                                                                                            17,20                        23,55
Передано майна                                                                                       85,37                        85,98

Витрати на статутну діяльність                                                                    49 359,24                 19 590,42
Витрати на утримання неприбуткової організації                                         3 882,95      2 370,31

Витрати на статутну діяльність

Витрати на утримання неприбуткової діяльності

Всього                                                                                                             48 694,02                 30 390,65

Всього                                                                                                           53 242,19                 21 960,73

Структура витрат 
організації у 2008 році 

93%

7%
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ПІВДЕННИЙ РЕГІОН     
Благодійний фонд «Надія та Порятунок»                                                      319 715,00
Жіноча громадська організація «Клуб родинної творчості»                                8 390,00
Каховське міське відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                           118 101,00
Кримське відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                                     964 228,00
Миколаївська асоціація ВІЛ-інфікованих «Час життя»                                                     606 096,00
Миколаївське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                           423 178,00
Миколаївський місцевий благодійний фонд «Юнітус»                                         134 386,00
Миколаївський обласний благодійний фонд «Розвиток та допомога»                               2 580,00
Миколаївський обласний благодійний фонд боротьби з туберкульозом «Віта-Лайт»              51 197,00
Миколаївський обласний громадський молодіжний рух «Пенітенціарна ініціатива»            159 588,00
Севастопольська мiська благодiйна органiзацiя «Гавань плюс»                                                     570 005,00
Херсонська міська громадська організація «Асоціація 21 століття»                                       200 501,00
Херсонське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                         12 176,00

                                                                          ВСЬОГО профінансовано                                     3 570 141,00

СХІДНИЙ РЕГІОН     
Благодійна організація «Алекс»                                                                                                            129 675,00
Благодійна організація «Клуб "Майбутнє»                                                                       2 600,00
Благодійна організація «Клуб "Світанок»                                                                                             427 887,00
Благодійна організація «Клуб "Твій вибір»                                                                     60 411,00
Благодійна організація «Наше майбутнє»                                                                     82 141,00
Благодійна організація "Новий День»                                                                                               33 195,00
Благодійна організація «Хелп»                                                                                                               311 448,00
Благодійний Фонд «Донбас проти СНІДу дітей»                                                                                     79 413,00
Благодійний Фонд «Імпульс»                                                                                                             10 000,00
Благодійний фонд «Карітас – Донецьк»                                                                                 271 301,00
Громадська організація «Дорога життя»                                                                                                58 918,00
Громадська організація «Клуб «Імпульс»                                                                                            142 740,00
Громадська організація «Лінія життя»                                                                                            238 332,00
Громадська організація «Майбутнє без СНІДу»                                                                                  18 123,00
Громадська організація «Нікопольський центр духовної та 
соціально-психологічної реабілітації «Відкриті двері»                                                                         225 401,00
Громадська організація «Союз «АМІКУС»                                                                                103 426,00
Донецька обласна громадська організація «Перемога»                                                                    62 252,00
Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим                                                     385 105,00
Донецький обласний благодійний фонд «Оберіг»                                                                               180 698,00
Криворізьке міське відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                       627 029,00
Маріупольське міське товариство профілактики СНІДу та 
сприяння хворим на ВІЛ-інфекцію «Вибір»                                                                                 159 993,00
Нікопольська громадська організація «Центр підтримки сім'ї»                                                       25 000,00
Павлоградська міська благодійна організація «Оберіг»                                                                      107 530,00
Слов’янська міська громадська організація «Наша допомога»                                         338 869,00

                                                                         ВСЬОГО профінансовано                                      4 081 487,00

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН    
Благодійна організація «Альфа Лайф»                                                                                              129 858,00
Благодійна організація «Рука допомоги»                                                                                   67 911,00
Броварський міський благодійний фонд «Перемога»                                                                   129 356,00
Громадська організація «Альтернатива»                                                                                             298 178,00
Громадська організація «Ера Милосердя»                                                                                221 485,00

Організації-партнери, 
Донори: Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, МБФ «Міжнародний 
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», СНІД-Фонд Елтона Джона, Британський фонд Big Lottery, Нідерландська 
агенція з міжнародного розвитку Oxfam Novib

що виконували проекти у 2008 році (грн)
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Громадська організація «Сонячне коло»                                                                               176 121,00
Громадський рух «Віра. Надія. Любов»                                                                                368 352,00
Київське міське відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                  1 247 261,00
Міжнародний благодійний фонд «Вертикаль»                                                    406 762,00
Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України                        339 290,00
Південно-Український Центр «Здоров'я. Жінка. Довголіття»                                       178 530,00
Черкаська благодійна організація ЛЖВ «Від серця до серця»                                         9 976,00
Черкаське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                  824 389,00

                                                                         ВСЬОГО профінансовано                 4 397 469,00

РЕГІОНИ ДРУГОЇ ХВИЛІ    
Благодійна асоціація «Світло надії»                                                                                          575 065,00
Благодійна організація «Благодійний фонд "Життя триває»                                                    208 402,00
Благодійна організація «Вибір»                                                                                             170 267,00
Благодійна установа «Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького»                          50 000,00
Благодійний фонд «Аванте»                                                                                               73 047,00
Благодійний фонд «Сподівання»                                                                                            355 410,00
Благодійний фонд «Свобода - 1»                                                                                    2 378,00
Благодійний Християнський Фонд «Солідарність»                                                   274 040,00
Вінницький обласний благодійний фонд «Позитив»                                                       27 725,00
Волинський обласний благодійний фонд «Шанс»                                                     141 963,00
Громадська організація «Клуб «Квітень»                                                                               107 960,00 
Житомирське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                           88 164,00
Житомирський фонд протидії соціально-небезпечним хворобам та СНІДу           85 289,00
Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України                            90 559,00
Запорізьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                        246 976,00
Кіровоградське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                       238 625,00
Луганський благодійний фонд  «Крок у майбутнє»                                        217 934,00
Львівська міська благодійна організація «Дорога»                                                        39 394,00
Львівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                         36 718,00
Полтавська обласна благодійна організація «Реабілітаційний центр «Вихід Є!»                 33 316,00
Полтавське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                         126 921,00
Рівненське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                           23 302,00
Рівненський обласний благодійний фонд «Майбутнє без СНІДу»                                        95 887,00
Сумське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                       132 069,00
Тернопільська міcька громадська організація  
Центр духовної та психологічної підтримки «Джерела»                                                     117 452,00
Харківське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                        522 082,00
Хмельницьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                         163 293,00
Чернівецьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»          128 427,00
Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»                                          2 600,00
Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                       385 584,00
                                                                              
                                                                         ВСЬОГО профінансовано                      4 760 849,00
 
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ     
Благодійний фонд «Український ресурсний центр з питань ВІЛ-інфекції»                         901 686,00
Всеукраїнська благодійна організація «Час Життя Плюс»                                                 2 453 182,00
Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій»                      2 083 112,00
Громадська організація «Дитинство ― без СНІДу»                                                              662 073,00
Київська міська благодійна організація 
«Український інститут досліджень політики щодо громадського здоров'я»                  4 784 758,00
Міжнародна громадська організація 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»                                                 793 086,00
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»             6 275 933,00
Український центр профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ України                                  175 366,00
                                                                              
                                                                         ВСЬОГО профінансовано                 18 129 196,00
ВСЬОГО профінансовано проектів у 2008 році                                           34 939 142,00

що виконували проекти у 2008 році (грн)
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Регіональні проекти

Південний 
регіон

Східний 
регіон

Центральний 
регіон

Регіони 
другої хвилі

Національні проекти

Діяльність на 
національному та регіональному рівнях

Регіональний розподіл проектів,
профінансованих у 2008 році

3 570 141
4 081 487

4 397 469 4 760 849

48%

52%



Глосарій

Послуги:

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 відбудеться 
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 СНІД, 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 неприбуткових 
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.

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

надання психологічної допомоги (психолог, 
психотерапевт, психіатр)

розвиток волонтерського руху ЛЖВ, підтримка ініціатив 
клієнтів проекту у сфері ВІЛ-сервісу

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

організація постійно діючого центру денного 
перебування для дітей, народжених ВІЛ-позитивними 
батьками, проведення педагогом спеціальних занять 
та розвиваючих заходів, з урахуванням вікових 
особливостей дітей

профілактика відмов від дітей, народжених 
ВІЛ-позитивними матерями

лобіювання та адвокація прав ВІЛ-позитивних ЧСЧ на 
місцевому рівні

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

наснаження найбільш вразливих груп у боротьбі проти 
СНІДу (Nоvib)

надання психосоціальної допомоги клієнтам програм 
замісної терапії

організація та проведення заходів, орієнтованих 
на формування прихильності до АРТ

розробка та розповсюдження інформаційно-
освітніх матеріалів

надання гуманітарної допомоги, у тому числі 
видача додаткового харчування, вітамінів тощо

проведення тренінгів, інформаційних занять для  
працівників НУО чи клієнтів проекту

проведення публічних заходів, робота зі ЗМІ з 
метою інформування населення та популяризації 
сучасних знань про ВІЛ-інфекцію й можливості її 
діагностики та лікування

здійснення консультування за принципом 
«рівний-рівному»

виконання медичних послуг вдома в клієнтів, за 
потребою, організація транспортування хворих, 
патронаж відповідно до індивідуальних потреб 
клієнта, за потребою клієнтів закупівля продуктів 
і медикаментів для клієнтів за їхні кошти, послуги 
пральні

юридичні послуги ― представлення інтересів 
клієнтів в органах місцевої влади: сприяння в 
оформленні/відновленні документів та соціальної 
допомоги/субсидії, пенсії, інвалідності, соціальної 
допомоги у разі народженні дитини, разової 
грошової допомоги, сприяння у вирішенні 
юридичних питань клієнтів проекту, лобіювання 
та адвокація прав ЛЖВ на місцевому рівні

організація та проведення груп самодопомоги, 
організація клубу знайомств, організація та 
підтримка роботи клубу майбутніх батьків

щоденна діяльність щодо організації дозвілля для 
ЛЖВ, членів їхніх сімей та близького оточення 
(вечори відпочинку, екскурсії, перегляд тематичних 
та художніх фільмів, похід у кіно, спортивні змагання, 
організація дискусійних клубів, організація зустрічей з 
цікавими, видатними людьми, перегляд та обговорення 
тематичних і художніх фільмів, проведення екскурсій, 
культурно-масових заходів і туристичних походів, 
святкування днів народжень тощо)
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Міністерство
освіти і науки
України

Державний департамент 
України з питань виконання 

покарань

Центральний офіс ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
04071, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 87-Б 
тел.: (044) 467-75-67, 467-75-69, 467-75-84, факс: (044) 467-75-66
http://www.network.org.ua


