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       Спираючись на гуманістичні ідеали, покращу-
вати 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.

Життя та здоров’я ЛЖВ
Здоровий спосіб життя
Гармонійний розвиток особистості
Повноцінне життя
Права людини

Поліпшення доступу до немедичного 
догляду, лікування та підтримки.
Лобіювання й адвокатування 
прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.
Формування толерантного ставлення суспільства 
до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.
Збільшення організаційної спроможності Мережі.
Впровадження ефективної профілактики.

організації

організації

організації

Місія

Цінності

Стратегічні 
напрями 
діяльності
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      2–4 квітня 2009 р. у Києві відбувся Національний форум з подолання 
епідемії ВІЛ/СНІДу. Більш ніж півтори сотні керівників урядових структур, 
лідерів громадських організацій з усієї країни, представників міжнародних 
організацій та експертів зібралися, щоб заявити про свій намір протистояти 
епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та сформулювати конкретні пропозиції до Уря-
ду щодо боротьби з епідемією в умовах світової економічної кризи. 
         Форуму передував круглий стіл «Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні 
під час кризи: виклики та можливості», відбувався у січні і заклав початок 
діалогу недержавних організацій, донорів та представників влади щодо 
протидії епідемії в умовах економічної кризи. Учасники заходу домовилися 
виступати єдиним фронтом та розробити пропозиції до влади.
      Форум включав у себе пленарне засідання, брифінг для преси, робо-
ту в групах і подальше доопрацювання підсумкових документів. 2–3 квітня 
відбулися зустрічі громадських активістів з метою імплементації результатів 
Форуму, а також проведено дводенний тренінг для лідерів неурядових 
організацій з регіонів країни на тему «Участь НУО в бюджетному процесі: 
алгоритм дій».
       На підставі результатів дослідження взаємовпливів епідемії ВІЛ/СНІДу 
та економічної кризи в Україні, яке провів Ярослав Жаліло, та аналізу низки 
інших документів екс-перти Мережі розробили та запропонували до обго-
ворення пропозиції до Уряду щодо першочергових заходів із запобігання 
негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на сферу протидії 
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
   Учасники Форуму поставили підписи під меморандумом, в яко-
му зобов’язалися працювати в напрямі забезпечення національних 
інтересів, координувати діяльність у сфері протидії ВІЛ/СНІДу через наявні 
координаційні механізми, надавати пріоритет кращим міжнародним прак-
тикам, усіляко допомагати організаціям, які працюють у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, 
та регулярно звітувати про заходи, які були вжиті для подолання епідемії.

у боротьбі з епідемією

Досягнення
Мережі ЛЖВ Професіонали разом
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           Фахівці Мережі отримали інформацію про те, що у Міністерстві охорони 
здоров’я було проведено тендер на закупівлю АРВ-препаратів, відповідно 
до якого МОЗ заплатило за ліки в чотири рази дорожче ніж Мережа, яка 
також закуповує ці препарати. Різниця в ціні склала 24 мільйони гривень. 
Щоб привернути увагу громадськості до разючих випадків корупції 
ВІЛ-активісти вирішили провести вуличну акцію під стінами МОЗу. Разом 
з відомим українським дизайнером Олексієм Залевським представники 
Мережі провели акцію-дефіле «Корупція в МОЗ(Д)і».
           Після того, як міністерсько-корупційний показ мод набув широкого розго-
лосу в пресі, ситуацією зацікавилася Прем’єр-міністр України Юлія Тимошен-
ко. Було створено міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової політики 
у випадках здійснення державних закупівель медобладнання, ліків та вак-
цин, яку очолила сама прем’єрка. Генеральна прокуратура, Міністерство 
внутрішніх справ України та Податкова служба України провели інспекцію 
щодо порушень тендерних процедур у Міністерстві охорони здоров'я. 
     Вже сьогодні можемо бачити плоди ефективної адвокаційної діяльності 
активістів Мережі в 2009 році. Прийнято Наказ МОЗ №73 від 04.02.2010 «Про 
усунення недоліків у сфері державних закупівель лікарських засобів 
та виробів медичного призначення» — перший сигнал про готовність 
МОЗу змінювати систему закупівель, що складалася роками. Члени ЛЖВ-
спільноти сподіваються, що Міністерство охорони здоров'я і надалі буде 
дотримуватися світових стандартів закупівель медикаментів, що призведе 
до викорінення корупції у цій сфері.
 

проти корупції
Мода

    Протягом першого року впровадження програми замісної підтримувальної терапії метадоном 
існували ризики припинення діяльності програми в окремих регіонах. Бюрократичні перепони та 
нерозуміння місцевими чиновниками важливості впровадження програми ставили під загрозу життя 
та здоров’я людей.
      Першим серйозним викликом стало рішення Севастопольської міської ради «Про заборону ви-
користання об’єктів нерухомості комунальної власності для впровадження замісної підтримувальної 
терапії». Це рішення практично унеможливлювало проведення програми ЗПТ міськими медичними 
установами, що перебувають у комунальній власності. Зважаючи на серйозність ситуації, Мережа не 
могла залишатися осторонь.
       26 червня 2009 р. Всеукраїнська мережа ЛЖВ ініціювала проведення прес-конференції за участю 
представників власне Мережі, експертів з питань ЗПТ (як місцевих, так і з м. Києва) та представників 
Міністерства охорони здоров’я України. Під час заходу обговорювалися актуальність та доцільність 
програм ЗПТ у м. Севастополі та в країні в цілому. Мережа ініціювала також проведення робочої 
зустрічі з питань захисту програм ЗПТ в Україні. У ході зустрічі були досягнуті домовленості щодо 
об’єднання зусиль на всеукраїнському рівні та необхідності напрацювання єдиної для лікарів, клієнтів, 
держслужбовців та НУО стратегії захисту програм ЗПТ.
      Невдовзі після подій у Севастополі схожа ситуація виникла в Донецьку. Міський сайт ЗПТ було закрито, 
але всі клієнти програми одразу були переведені на базу обласного наркодиспансеру. 16 вересня 2009 р. 
відбулося засідання Донецької обласної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, на якому завдя-
ки активній адвокаційній позиції Мережі пріоритетним було питання саме розвитку програми ЗПТ у 
місті та області. У засіданні взяли участь представники Мережі, партнерських організацій та МОЗу.  Рада 
ухвалила виважене та раціональне рішення — створити ще один сайт для реалізації програми замісної 
терапії.
          Незважаючи на постійні виклики та проблемні моменти, програма замісної підтримувальної терапії 
впроваджується згідно з попередньо встановленими планами і є невід’ємною складовою процесу по-
долання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

нові виклики і завдання
Впровадження програми ЗПТ: 
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      У рамках проекту «Діти плюс», що реалізовується у десяти регіонах 
України, було розроблено та впроваджено комплексну модель щодо влаш-
тування ВІЛ-позитивних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у державних закладах, у сімейні форми вихо-
вання через національне всиновлення, створення прийомної сім’ї та взяття 
під опіку чи піклування.
        Модель включає в себе пошук та підготовку потенційних усиновителів/
прийомних батьків/опікунів/піклувальників, підготовку дітей-сиріт до 
влаштування у сім’ю, а також всебічний соціальний супровід новоство-
рених сімей. Модель впроваджується у співпраці з представниками дер-
жавних структур, які відповідають за сімейні форми виховання, такими як 
регіональні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служби у 
справах дітей.
        Станом на 1 грудня 2009 р. завдяки зусиллям проекту 42 ВІЛ-позитивні 
дитини-сироти знайшли свої сім’ї, з них — 2 дитини повернено у біологічні 
родини, 13 усиновлено, 16 взято під опіку та 11 влаштовано у прийомні сім’ї.

      Аналіз наявних освітніх та тренінгових програм з питань знижен-
ня стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних дітей у системі освіти 
України, який було здійснено в рамках реалізації проекту «Діти плюс», по-
казав, що у програмі курсів підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) 
для вихователів дитячих садків та вчителів загальноосвітніх навчальних 
закладів не існує компоненту формування толерантного ставлення до ВІЛ-
позитивних дітей у системі дошкільної та шкільної освіти.
          Співробітники Центрального офісу Мережі розробили восьмигодинний 
тренінговий модуль «Формування толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей у 
системі дошкільної та шкільної освіти».
     Завдяки плідній співпраці з Міністерством освіти і науки України мо-
дуль офіційно включено в програму курсу підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників дошкільних і середніх загальноосвітніх навчаль-
них закладів, керівних кадрів освіти у навчальних закладах післядипломної 
педагогічної освіти у всіх областях України (лист Міністерства освіти і 
науки України № 1/9-607 від 04.09.09). Таким чином, представники сфери 
освіти на постійній основі проходитимуть навчання на курсах підвищення 
кваліфікації,  складовою яких стане даний модуль.

у сімейні форми виховання

до ВІЛ+ дітей у системі 
дошкільної та шкільної освіти

Влаштування ВІЛ+ дітей-сиріт

Формування 
толерантного ставлення
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        1 грудня 2009 р. Мережа проводила кампанію «SOS. Врятуй Україну від 
СНІДу!» і звернулася з таким закликом до кандидатів у Президенти України, та осіб, 
які приймають рішення в регіонах. Головним об’єднуючим символом акції стало 
рятувальне коло, поділене на кілька частин-пазлів. Активісти вирішили запитати в 
кандидатів на пост Президента України, що саме вони готові зробити, щоб зупинити 
епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні. Тому 24 листопада 2009 р. під час прес-конференції 
Мережа спільно з партнерами запросила кандидатів прийти до меморіалу «Червона 
стрічка» та скласти в одне ціле п’ять частин рятувального кола. Того ж дня частини 
рятувального кола було доставлено до виборчих штабів запрошених кандидатів.
         1 грудня біля меморіалу «Червона стрічка» всі небайдужі чекали на кандидатів у 
Президенти і сподівалися, що заклик «SOS. Врятуй Україну від СНІДу!» зможе їх об'єднати. 
Та, на жаль, політики проігнорували запрошення, жоден не з'явився особисто, троє 
надіслали своїх представників. Тому головні ролі, за традицією, дісталися лідерам 
громадських організацій, які у своїх виступах наголосили на потребі спільної роботи державного 
та громадського секторів у подоланні епідемії. 
         Того ж дня відбувся круглий стіл у Міністерстві охорони здоров'я України. У жорсткій 
дискусії політики, чиновники та активісти домовилися про участь неурядових організацій у процедурі 
закупівель ліків, а також налагодження більш дієвого контролю за роботою Міністерства загалом. 
Присутні формалізували домовленості у Меморандумі, що готується до підписання між Мережею ЛЖВ 
та Міністерством охорони здоров'я.
         Основна ідея грудневої акції — складання рятувального кола представниками влади, державними 
та місцевими чиновниками, як символ об‘єднання зусиль у боротьбі з епідемією 
ВІЛ/СНІДу, була сприйнята в регіонах з ентузіазмом, а головне — справді реалізована.
         Заходи під гаслом «SOS. Врятуй Україну від СНІДу» 
охопили всі без винятку області нашої держави: 
         У 57 містах та селищах відбулася відверта і професійна розмова про проблеми 
         подолання епідемії ВІЛ/СНІДу. У рамках акції:
         понад 30 прес-конференцій за участю представників влади, НУО та лікарів;
         26 круглих столів;
         57 різноманітних вуличних акцій.

«SOS. Врятуй Україну від СНІДу!»
Всеукраїнська акція
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      У переддень Всесвітнього дня солідарності з ВІЛ-позитивними людь-
ми декілька десятків пацієнтів клініки Лавра, у тому числі і ті, хто знахо-
диться в термінальній стадії СНІД, змогли почути живий виступ провідних 
українських груп і виконавців.
       30 листопада 2009 р. в Інституті інфекційних захворювань ім. Г. Грома-
шевського відбувся благодійний акустичний концерт-квартирник. Ініціативу 
підтримали відомі українські гурти: «С.К.А.Й», «Крихітка», «Gouache» та 
«Антитіла». Концерт пройшов у дуже невимушеній атмосфері — було 
відчутно, наскільки публіка і музиканти усвідомлювали важливість і цінність 
цього вечора. 
         «Ми розуміємо, що повинні внести свій вклад у боротьбу з епідемією. 
Ми хочемо привернути увагу громадськості до цієї проблеми, оскільки 
віримо, що за розповсюдження ВІЛ/СНІДу несе відповідальність кожен 
українець — від чиновників до простих людей. І тільки поєднавши зусилля, 
ми зможемо подолати цю проблему», — наголосив Олег Собчук, фронтмен 
гурту «С.К.А.Й.».

     У День пам’яті людей, які померли від СНІДу, 17 травня 2009 р. 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» зібрала біля меморіалу «Червона стрічка» 
провідних лідерів громадської думки, десятки журналістів і більше тисячі 
небайдужих, щоб увімкнути перший у Європі лічильник, що веде відлік 
кількості ВІЛ-позитивних людей у країні, та згадати тих, чиї життя забрала 
епідемія. Лічильник — це щоденне нагадування для влади та всіх громадян 
України про те, якими швидкими темпами поширюється епідемія в нашій 
державі. 
         Після урочистої церемонії біля «Червоної стрічки» всі учасники акції ви-
рушили зі свічками ходою пам’яті до Кабінету Міністрів України. Адже саме 
Кабінет міністрів є відповідальним за бездіяльність влади, результатом якої 
є зростання темпів обертів лічильника. Свічки, що несли учасники акції, 
символізували життя, які обірвалися через епідемію ВІЛ/СНІДу.
     Наведення даних лічильника щодо кількості ВІЛ-інфікованих осіб в 
Україні стало невід’ємною частиною висвітлення в пресі епідеміологічної 
ситуації. Мережа має надію, що кількість небайдужих до епідемії та тих, хто 
хоче змінити страшну статистику в нашій країні, буде збільшуватись у рази, 
а лічильник буде гальмувати свої оберти і нарешті зупиниться!

заради життя

щоденне нагадування про епідемію

Живий концерт

Лічильник — 



9

       У 2009 році активісти громадських організацій та представники Цер-
ков і релігійних організацій розпочали спільну роботу у сфері подолання 
епідемії ВІЛ/СНІДу. Зокрема, для напрацювання спільних позицій та ви-
роблення плану конкретних дій було організовано першу Всеукраїнську 
конференцію «Позитивна віра – розвиток партнерства».
       Учасники конференції розглянули питання профілактики ВІЛ/СНІДу 
серед уразливих груп та загального населення, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-позитивних людей, алгоритму співпраці ВІЛ-сервісних та 
релігійних організацій, роботи зі споживачами наркотичних речовин тощо. 
Протягом двох днів конференція об'єднала зусилля представників різних 
конфесій України, Великобританії, США й Білорусі та фахівців місцевих 
осередків ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», що представили всі регіони 
країни.
           «Позитивна віра» – новий підхід у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні; це 
проект, в основі якого лежить об'єднання зусиль двох партнерів – спільнот 
людей, що живуть з ВІЛ, і релігійних громад. Знаходячи спільні точки дотику 
в повсякденній роботі цих двох зацікавлених сторін, «позитивна віра» праг-
не спрямовувати об'єднані зусилля на подолання стигми та дискримінації, 
збільшення роботи у напрямку профілактики, догляду та підтримки.

       На початку 2009 року Мережа спільно з кінокомпанією «Time Line» зняли 
короткометражний фільм «Діти», який було подано від України на Канський 
кінофестиваль. 
       Основою фільму стала історія маленької ВІЛ-інфікованої дівчинки з бу-
динку дитини. У неї досить чарівності і дитячої відвертості для того, щоб без-
межно закохати в себе двох дорослих людей, але не досить сил, щоб змуси-
ти їх здолати свій страх перед  ВІЛ-інфекцією. Та інколи ми недооцінюємо 
мужність дитячих сердець. Щирість і відвертість маленької дівчинки 
допомагає дорослим зруйнувати стереотипи щодо дітей, які живуть з ВІЛ.
       Кінокартину високо оцінили критики та прості глядачі, які мали змогу 
побачити фільм під час спеціальних показів у муніципальних кінотеатрах.

НУО та релігійних організацій 
у боротьбі проти епідемії

міжнародний успіх

Мережа об’єднала представників

Фільм «Діти» — 
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          Першою значною подією року стала реєстрація (20 травня) Вінницького 
обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».
     У День солідарності з ВІЛ-позитивними людьми було проведено прес- 
конференцію «SOS. Врятуй Україну від СНІДу», були запрошені пред-
ставники ЗМІ та місцевого телебачення, представники  соціальних 
служб та облдержадміністрації, зокрема Управління  охорони здоров’я. 
На конференції висвітлювалися питання щодо ситуації  з ВІЛ/СНІДу у 
Вінницькій області, наголошувалося на важливості налагодження співпраці 
з соціальними службами та громадськими організаціями м. Вінниці та 
Вінницької області.
     У грудні було здійснено фандрайзингову кампанію з залучення бла-
годійної допомоги для ВІЛ-позитивних дітей та дітей, народжених ВІЛ-
позитивними матерями. У кампанії брали участь дві стоматологічні клініки 
міста, Вінницький міський та обласний ЦССДСМ. Було надано 42 упаковки 
вітамінів «Кіндер Біовіталь Гель», 47 новорічних цукеркових наборів та 22 
запрошення на Новорічне свято у Будинку офіцерів м. Вінниці, де діти прий-
мали участь у розважальних заходах на отримали подарунки. 

Контактна особа: Шевчук Оксана
(067) 813-57-69, (0432) 57-20-61/62, ksenaw@ukr.net

      29–31 жовтня 2009 р. члени ініціативної групи здійснили навчальний 
візит до міста Кривого Рогу, де вони відвідали міське відділення ВМ ЛЖВ.
      Окрім цього, на постійній основі ІГ ВМ ЛЖВ у м. Дніпропетровськ 
проводить робочі зустрічі як лише членів групи, так і спільні з іншими 
організаціями. Також регулярно відбуваються збори членів Мережі.
      Акція 1 грудня привернула увагу майже всіх основних ЗМІ міста, проявили 
солідарність та небайдужість усі місцеві ВІЛ-сервісні НУО та громадськість, 
була присутня Начальник ГУОЗ Дніпропетровської області — усе це є 
свідченням того, наскільки актуальна проблема розповсюдження ВІЛ/СНІДу 
в місті та області і що є люди, які готові висвітлювати її та об’єднувати зусил-
ля для її вирішення.
       

Контактна особа: Колісник Олександр
(067) 811-60-65, dnepr_rp@ukr.net

Вінницьке

м. Дніпропетровськ

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

Ініціативна група  ВБО ВМ ЛЖВ у

Розвиток регіонів
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     На даний час ЖОВ ВМ ЛЖВ є незаперечним лідером ВІЛ-сервісних 
організацій області. За сприянням відділення створено ініціативні групи 
в містах Бердичеві, Новограді-Волинському, Коростені та Коростишеві. 
У м. Бердичеві та м. Новограді-Волинському ІГ досягли рівня пред-
ставництв Мережі, мають юридичний статус та самостійно реалізують 
проекти з догляду та підтримки ЛЖВ. Вся структура відділення, в тому 
числі і в районних центрах є єдиною централізованою організацією, що 
ми вважаємо неабияким досягненням. Фахівці обласного відділення 
на постійній основі здійснюють навчальні візити та візити технічної 
підтримки в новостворені ініціативні групи.

Контактна особа:  Сапсай Дмитро
(067) 410-35-16, sapsaud@bigmir.net

Житомирське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

          Одним із напрямів роботи активістів у Донецькому регіоні є розвиток ініціативних груп ЛЖВ у малих 
містах області. Кожен охочий отримує можливість стати лідером, підвищити рівень знань і об’єднати 
навколо себе ініціативну групу. Досвідчені члени ініціативної групи в Донецьку сприяли створенню у 
2009 році двох ініціативних груп Мережі в Маріуполі та Костянтинівці, здійснюючи менторингові візити, 
а також надаючи технічну допомогу.
      У літку було організовано терапевтичний наметовий табір «Еверест» для 25 ЛЖВ та фахівців ВІЛ-
сервісних організацій Донецької області. Цього року табір було проведено не в рамках проектної 
діяльності, а власними силами — за рахунок залучених в результаті місцевого фандрейзингу коштів, та 
завдяки активним переговорам з місцевими чиновниками. 

Контактна особа: Маковєєв Сергій
(099) 035-87-75, makoveev_s@ukr.net

БО «Клуб «Світанок» в м. Донецьку
Ініціативна група  ВБО ВМ ЛЖВ на базі
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       У літній період було реалізовано проект «Профілактика ВІЛ на курор-
тах у період літнього відпочинку», у рамках якого було проведено роботу з 
профілактики в Бердянську та Кирилівці. У місцях масового скупчення людей 
на відпочинку волонтери розповсюджували засоби індивідуального захисту 
та буклети, спеціально розроблені фахівцями представництва. Це викликало 
зацікавлення і схвалення серед жителів міст, охоплених проектом.
    Проведено інформаційно-профілактичні заходи під час Бердянського 
міжнародного кінофестивалю «Бригантина». У дні відкриття та закриття фе-
стивалю транслювалися відеоролики, спрямовані на висвітлення достовірної 
інформації про ВІЛ та формування толерантного ставлення до ЛЖВ.
         Запорізьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» — єдина 
організація в регіоні, що з жовтня 2008 почала вести роботу з профілактики 
ВІЛ та ІПСШ серед ЧСЧ.

Контактна особа: Паршиков Руслан 
(067) 631-34-11, ruslan0312@ukr.net

Запорізьке
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

   Ініціативна група в Івано-Франківській області зуміла мобілізувати 
ВІЛ-позитивних людей регіону, що дозволило об’єднати кілька десятків 
волонтерів з різних спільнот. Так у акції, присвяченій Дню порозуміння з 
ВІЛ-позитивними людьми, взяли участь 47 волонтерів. 
        Спільно з БХФ «Солідарність» й Івано-Франківським центром профілак-
тики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом, а також завдяки 
активній позиції керівництва організацій та самих ВІЛ-позитивних людей, 
ініціативній групі вдалося домогтися виділення коштів з місцевого бюджету 
на суму майже 1 млн. гривень на обладнання, замінники грудного молока 
для породіль та медикаменти для лікування ЛЖВ, хворих на опортуністичні 
інфекції.
         Упродовж усього 2009 року ВІЛ-позитивні мешканці Івано-Франківської 
області мали змогу отримувати гуманітарну допомогу у вигляді продукто-
вих наборів та одягу. Програми «Банк одягу» та «Банк їжі» є результатом 
спільних зусиль БХФ «Солідарність» та членів ініціативної групи. Щомісяця 
такою можливістю користувалося від 20 до 40 сімей. Першочергово до-
помога надавалася багатодітним родинам та родинам, які перебувають у 
скрутному становищі. Інформація про благодійну програму активно транс-
лювалася у ЗМІ області .

Контактна особа: Каратов Віктор 
(067) 943-28-76, karat-ov@ukr.net 

м. Івано-Франківськ
Ініціативна група  ВБО ВМ ЛЖВ у
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      З 28 листопада по 12 грудня 2009 р. за підтримки Кіровоградського обласного відділення 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», ДЕГО «Флора» та ГО «Територія успіху» у Кіровограді проходив 
міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays Ua». Уперше в Україні фе-
стиваль було проведено в установі виконання покарань – Кіровоградській виправній колонії № 6. 
       До Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми у м. Долинська районний ЦСССДМ спільно з Цен-
тром дитячо-юнацької творчості провели конкурс проектів серед школярів на тему здорового 
способу життя та профілактики ВІЛ, а також конкурс малюнків з метою формування 
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Учасники вуличної акції 
розповсюджували серед жителів міста інформаційні матеріали та 
презервативи. У клубах та кав’ярнях Долинської проведено збір 
пожертв для ВІЛ-позитивних дітей. На зібрані кошти придбали 
подарунки для дітей до Дня Святого Миколая.

Контактна особа: Александров Олександр
(0522) 24-69-04, (095) 891-03-79, kovlgv@ukr.net

Каховське

Кіровоградське

міське відділення ВБО ВМ ЛЖВ

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

        У травні до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, Каховське відділення 
організувало «Живу бібліотеку», книгами якої стали живі люди. Фонд бібліотеки 
було представлено такими книжками: «Життя з ВІЛ» (історія ВІЛ-позитивної людини), 
«Чемний наркоман» (клієнт програми ЗТ), «Байкер» (головний організатор Всеукраїнського
 мотофестивалю «Тачанка»), «Небайдужий громадянин» (лідер МГО «Каховська відкрита 
ліга КВК»), «Відома людина» (мер м. Каховка). Під час проведення заходу всі охочі мали змогу 
безкоштовно пройти експрес-тестування на ВІЛ та ІПСШ.
        На базі відділення у 2009 році створено волонтерський рух «Центр ініціатив здоров’я», який об’єд-
нує всіх небайдужих до здорового способу життя. У листопаді віділення отримало дозвіл на виділення 
ділянки розміром 1925 м2., на які у 2010 році з’явиться майданчик, що буде створюватися мето-
дом народного будування. Реалізація цього проекту дасть змогу як представникам влади, так і всім 
зацікавленим у подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу зробити свій реальний внесок.

Контактні особи: Столярова Марина
(05536) 2-05-92 , marinus-s@ukr.net

13
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       На початку 2009 року було проведено нараду з питань удосконалення 
діяльності державних центрів для ВІЛ-позитивних дітей та молоді. Під час 
зустрічі було виявлено і обговорено труднощі, що супроводжують діяльність 
таких закладів. Адже в процесі створення центрів не було приділено увагу 
формуванню методичного підґрунтя їхньої діяльності. Як наслідок, заклади, 
що відкриті та працюють у п’яти регіонах України, функціонують скоріше 
як звичайні дитячі садки. Причина криється в тому, що вирішенням про-
блем, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом, в Україні донедавна займалися виключно 
громадські організації, які, працюючи безпосередньо з клієнтами, виробили 
низку підходів до надання послуг. У той час, як державні органи, не маючи 
досвіду практичної діяльності, зіткнулися з труднощами щодо методичної 
підтримки новостворених закладів. 
       У результаті такої ініціативи на базі Київського міського відділення 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» було проведено стажування 10 
працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді з п’яти регіонів 
України: Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Луганської, 
Одеської та Харківської областей. Також протягом 2009 року в усі ці області 
спеціалісти організації здійснили візити технічної підтримки.

Контактна особа: Ткачук Віталій 
(044) 566-96-73, tkachuk@network.org.ua 

Київське 
міське відділення ВБО ВМ ЛЖВ

          Ініціативну групу Всеукраїнської мережі ЛЖВ у Костянтинівці створено   
у 2009 році за підтримки Донецького обласного благодійного фонду 
«Оберіг» співробітниками цієї організації. 
        У рамках Всеукраїнської акції «SOS. Врятуй Україну від СНІДу», приуро-
ченої до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, члени групи роздали частини 
символічного рятувального кола представникам партій кандидатів у Прези-
денти на регіональному рівні. Одну з частин також вручили і президенту 
ДОБФ «Оберіг». Пізніше коло було повністю зібрано на знак об’єднання зу-
силь у боротьбі проти епідемії ВІЛ/СНІДу. 
      Завдяки активній участі в акції молодіжного волонтерського руху 
«LoveLife» було зібрано благодійні пожертви для придбання новорічних 
подарунків для ВІЛ-позитивних дітей. Також у рамках акції у Дзержинській 
виправній колонії № 2 було проведено анкетування з питань профілактики 
та шляхів передачі ВІЛ/СНІДу, організовано конкурс плакатів та виступ 
поетів-літераторів.

Контактна особа:  Глушич Ігор 
(095) 461-92-39, gromcentre@gmail.com

м. Костянтинівка
Ініціативна група  ВБО ВМ ЛЖВ у
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       Керівник Криворізького міського відділення Мережі ЛЖВ був запрошений як співдоповідач (упер-
ше за увесь час існування організації) на чергове засідання Виконавчого комітету Криворізької міської 
ради. Один раз на рік на такому засіданні заслуховується доповідь міського управління охорони 
здоров’я щодо ситуації з ВІЛ/СНІДу в місті. Завдяки цьому в 2009 році організація отримала можливість 
оренди приміщення, площею 170 м2, з оплатою одна гривня на рік терміном на три роки. 
         Організація продовжує реалізовувати проект «Центр комплексної допомоги для ЛЖВ та їх близько-
го оточення «Турбота». Ще одним з головних досягнень організації у 2009 році стала активізація та роз-
ширення діяльності Дитячого центру. Завдяки оновленню персоналу (соціальний педагог та психолог) 
спектр послуг став більшим. Одна з молодих художниць міста на волонтерських засадах щоп’ятниці 
проводить заняття з художньої творчості для клієнтів організації. Також персонал Дитячого центру про-
водить роботу з адвокації та захисту прав дітей. 

Контактна особа: Лукашенко Дмитро
(0564) 51-05-79; (097) 404-01-84, lukashenko.d@gmail.com

         Протягом 2009 року проведено масштабну роботу з влаштування дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у сімейні форми виховання. Нову сім’ю знайшли п’ятеро ВІЛ-позитивних дітей. Функціонує 
Дитячий підлітковий клуб, на базі якого проводяться арт-терапевтичні групи для розвитку творчих та 
пізнавальних здібностей дітей. 
       Завдяки активній роботі на території поліклініки протитуберкульозного диспансеру 
ВІЛ-позитивні люди мають доступ до повного спектру послуг із діагностики ТБ, 
зокрема, флюорографії та комп’ютерної томографії. 
      17 травня 2009 р. з 12:00 до 13:00 в м. Сімферополь працював «живий 
лічильник», який показував оціночну кількість українців, яким мали 
поставити діагноз ВІЛ на цю годину. Близько 20 відеосюжетів і 
більше 30 статей в інтернет-виданнях та друкованій пресі 
висвітлили цю подію. 

Контактна особа: Плахова Олена, (099) 074-45-77, plahova_elena@ukr.net

Криворізьке

Кримське

міське відділення ВБО ВМ ЛЖВ

відділення ВБО ВМ ЛЖВ



       Свою діяльність ініціативна група ЛЖВ у м. Кролевець Сумської області 
розпочала в кінці 2007 року. На сьогодні вона нараховує шість активістів, 
відданих справі допомоги ВІЛ-позитивним людям. 
      У 2009 році група розвинула роботу двох груп самодопомоги — у                       
м. Кролевець і Сумській виправній колонії № 116. Також було проведено 
акції у травні та в грудні у трьох колоніях Сумської області (Ромни, Шостка і 
Суми) та у Кролевці. 
      У серпні за підтримки групи відбувся футбольний матч «Футбол проти 
ВІЛ» між волонтерами Сумського відділення ВМ ЛЖВ, членами Кролевецької 
ініціативної групи та ув’язненими Шосткинської виправної колонії.  
       Члени групи виїжджали з інформаційними лекціями про здоровий спосіб 
життя до Шосткинської ВК № 66, Роменської ВК № 56 та Сумської ВК № 116; 
проводили індивідуальні консультації для ЛЖВ у Сумській ВК № 116 та 
Сумському СІЗО № 25.
       Завдяки фандрайзинговій діяльності групи було зібрано кошти, спрямовані 
згодом на закупівлю продуктових наборів для одиноких ВІЛ-позитивних 
ув’язнених.

Контактна особа: Лінік Євгеній
(096) 728-78-33, volonter73@yandex.ru

м. Кролевець
Ініціативна група  ВБО ВМ ЛЖВ у

    У 2009 році команду відділення поповнили нові активні члени. Чи-
мало роблять волонтери. Зокрема, на базі організації проходять групи 
особистісного зростання, дискусійні клуби, які проводить волонтер — кан-
дидат психологічних наук. Волонтер лікар-фтизіатр не тільки проводить 
огляд клієнтів організації, а й активно бере участь у всіх заходах, які про-
водить Львівське відділення. Завдяки волонтерам також працює «Школа 
активістів». 
         Велике значення у діяльності відділення займає фандрайзинг. Громада 
греко-католицької церкви регулярно передає в організацію одяг та іграшки 
для ВІЛ-позитивних дітей, а БФ «Галицький аптекар» — медикаменти. 
        На безоплатній основі раз на квартал директор спорткомплексу «Олімпік» 
надає відділенню спортзал для проведення футбольних матчів. Завдяки фут-
больним турнірам, на які запрошуються не тільки представники ВІЛ-сервісних 
організацій та реабілітаційних центрів, а й представники державних структур, 
відділення налагодило з ними дружні і продуктивні стосунки. 

Контактна особа: Корнілов Костянтин, (093) 548-03-39, pozitivlviv@ukr.net 

Львівське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ
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Ініціативна група  ВБО ВМ ЛЖВ у

         Наприкінці 2009 року Міжнародна коаліція з готовності до лікування підтримала проект «Адвокація 
доступу до інтегрованих сервісів  з профілактики, діагностики і лікування ТБ для ВІЛ-позитивних лю-
дей», який фінансується в рамках грантової програми (2009–2010 рр.) Фондом Тайде.
     У середині грудня головні контактні особи були запрошені Фондом з готовності до лікування на 
тренінг «Адвокація надання послуг у  зв’язку  з коінфекцією ВІЛ та туберкульозу», який відбувся в м. Орлі 
(Росія). Діяльність проекту спрямована на адвокатування внесення доповнень до районної цільової 
програми з протидіі захворюваності на туберкульоз на 2008–2011 рр. у Любашівському районі.
        Напередодні акції 1 грудня ініціативна група роздала п’ять частин символічного 
рятувального кола представникам влади та керівникам районних структур, 
від діяльності яких залежить стан боротьби з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу 
в регіоні. Так, окремі пазли отримали Центральна районна лікарня, 
Санітарно-епідеміологічна служба, Любашівська селищна рада, 
районна рада та райдержадміністрація. У призначений час усі 
частини рятувального кола були зібрані. 

Контактна особа: Лещенко Олена
(093) 981-33-70, lena_leshchenko@mail.ru

м. Любашівська

   Найзначнішою подією 2009 року в діяльності ініціативної групи стало проведення в рамках 
всеукраїнської акції «SOS. Врятуй Україну від СНІДу!» круглого столу на тему «Коінфекція ТБ-ВІЛ: 
координація спільних зусиль». Учасники заходу підписали резолюцію, у якій було зафіксовано підняті 
проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення.
      Організація та проведення круглого столу були високо оцінені на регіональному зібранні членів 
Мережі ЛЖВ Донецької області; було вирішено залучати лідера ініціативної групи ЛЖВ 
м. Маріуполя до консультативної допомоги в проведенні медіа-акцій 
в інших містах Донецької області, де розвиваються ініціативні групи 
Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Контактна особа: Гатіятуллін Олександр 
(098) 377-23-26, tullin@hitline.net.ua

м. Маріуполь   
Ініціативна група ЛЖВ у
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          У рамках акції «Зупини відлік» 17 травня 2009 р. ініціативна група Мережі 
ЛЖВ у м. Мелітополь провела культурно-масовий захід «Жива бібліотека», 
спрямований на подолання стигми та дискримінації груп, найбільш уразли-
вих до ВІЛ.
         1 грудня Мелітопольська ініціативна група провела тренінги в учбових 
закладах, молебні за здоров’я ВІЛ-позитивних людей у чоловічому монастирі 
св. Сави Освященного. Також було організовано свічкову ходу, під час якої 
волонтери розповсюджували інформаційні матеріали та профілактичні 
засоби. У перерві соціального проекту «Танцюй заради життя» волонтери 
ініціативної групи зібрали 900 гривень, які передали на діагностику та ліки 
для підтримки життя людини, яка опинилась у кризовому стані.   
   У грудні пройшли зустрічі з представниками релігійних конфесій, 
відбулося посилення ролі церков та релігійних організацій м. Мелітополя у 
профілактиці та контролі за епідемією ВІЛ/СНІДу.

 Контактна особа: Назаренко Сергій 
(097) 562-59-06, (06192) 42-71-21, NazarenkoSereg@i.ua

          У 2009 році організація виграла грант від Канадського фонду підтримки 
місцевих ініціатив на реалізацію проекту «Забезпечення тривалості і якості 
життя дівчат м. Миколаєва шляхом підтримки в освіті, формування здорово-
го способу життя і підвищення духовно-моральної культури підростаючого 
покоління». Метою проекту було підвищення рівня знань щодо ІПСШ/ВІЛ, а та-
кож формування відповідальної і безпечної моделі поведінки жінок. У рам-
ках проекту проводилися тематичні тренінги та надавалися інформаційні 
матеріали.
        27 листопада проводилася акція в нічному клубі «Ділеріум» за підтримки 
модельного агентства «New angels», за участю МАВІ «Час життя» та ВБО 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ», у рамках якої відбувся показ мод і було роз-
повсюджено інформаційну літературу. 
        До Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми 1 грудня була відкрита 
«гаряча лінія» на ТК «Миколаїв». 
      Також 1 грудня на базі Національного інституту кораблебудування                       
ім. адмірала Макарова пройшов відкритий захід, у якому взяли участь пред-
ставники органів місцевої влади, що залучені до боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Контактна особа: Коновалов Ігор 
(067) 117-87-54, igggor@ukr.net

м. Мелітополь

Миколаївське

ніціативна група ВБО ВМ ЛЖВ в

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ
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    Протягом року був реалізований проект, спрямований на проведення інформаційно-просвітніх 
кампаній у м. Нікополь щодо знань про права вразливих верств населення серед працівників сфери 
громадського здоров’я. Було проведено семінари для медичних працівників, а також випущено  букле-
ти на тему: «Права ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД людей, та їх  право на життя»; «Права людей хворих 
на туберкульоз»; «Права людини у сфері охорони здоров’я». Здійснюється моніторинг скарг ЛЖВ з при-
воду порушення їхніх прав у медичній і правоохоронній сферах та в закладах 
освіти (дитячі садки, школи). 

Контактна особа: Людецай Олена
(099) 923-81-50, opendver@yandex.ru

м. Нікополь
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ у 

      Акції до Дня пам’яті та Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми були успішно проведені та от-
римали багато позитивних відгуків у пресі та з боку партнерів. У жіночій колонії спільно з БФ «Дорога 
додому» пройшла акція «Крива Балка», де жінки змогли дізнатися про Мережу та отримати відповіді 
на свої запитання.
        Відділення тісно співпрацює з обласним та міським центрами СНІДу, обласною 
та міською фтизіатрією, а також наркологічним диспансером, на базі якого 
проводяться інформаційні заходи для учасників ЗПТ. Налагоджено теплі 
та партнерські стосунки з НУО та ЛПЗ у м. Одеса та області. Ініціативна 
група була нагороджена подякою ГО «Пересипчанка» за допомогу 
у ремонті і проведенні дитячої акції. 
        У тісній співпраці з міським центром СНІДу проводиться робота з людьми, 
які щойно дізналися про свій статус, мають дуже низький імунітет і велике 
вірусне навантаження та ще не охоплені жодною НУО.

Контактна особа: Пчельникова Оксана
(096) 321-09-93, ok_pchelnikova@ukr.net

м. Одеса
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ в
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У 2009 році ВБО ВМ ЛЖВ
налічувала 44 структурні одиниці:

15 обласних та республіканських 
відділень;

3 міських відділення;
4 регіональні представництва;

22 ініціативні групи.

Запоріжжя

Кривий Ріг

Каховка

Київ

Херсон

Кіровоград

Полтава

Нікополь

Павлоград
Дніпропетровськ

Бровари

Кобеляки

Ватутіне

Кролевець

Марганець

Мелітополь

Маріуполь

Костянтинівка

Донецьк

Луганськ

Орджонікідзе 

Олександрія

Черкаси

Суми

Харків

Миколаїв

Сімферополь

Севастополь

Чернігів
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      У 2009 році, були отримані приміщення в м. Павлоград (100 м2) та                 
м. Тернівка (140 м2) на пільговій основі, що дозволить забезпечити більшу 
кількість послуг для більшої кількості клієнтів.
       На базі організації надаються послуги для ЖКС. Проводяться групи са-
модопомоги для ЖКС, надаються індивідуальні консультації із залученням 
медичних фахівців та юриста. 
       У грудні організовано акцію до Дня солідарності з ВІЛ-позитивними 
людьми. У рамках акції було проведено круглий стіл та вуличну акцію, 
що включала, серед іншого розповсюдження інформаційних матеріалів, 
презервативів, запалення свічок та збір рятувального кола за участю 
делегатів від влади, лікарів та представників місцевих НУО. До прове-
дення акції були залучені  державні та недержавні організації: представ-
ники ВМ ЛЖВ, БО «Оберіг», Павлоградського ЦСССДМ (клубу «Імпульс»), 
студенти МАУП, а також місцеві ЗМІ. Усі заходи, проведені в рамках акції, 
висвітлювалися регіональним телебаченням.

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

    Протягом 2009 року соціальні працівники Полтавського обласного 
відділення займалися розвитком послуг для ВІЛ-позитивних  людей у не-
великих містах, надавали всебічну допомогу та підтримку ЛЖВ у м. Кобе-
ляки. 16 лютого ініціативна група ЛЖВ у м. Кобеляки отримала юридичну 
реєстрацію — Кобеляцький районний благодійний фонд «Знати, щоб жити». 
Полтавське обласне відділення Мережі ЛЖВ надавало допомогу в розробці 
пакету документів для юридичної реєстрації організації. 
         У травні в рамках Всеукраїнської акції-реквієму «Зупини відлік» активісти 
Мережі ЛЖВ у м. Полтаві організували та провели ряд заходів, під час яких 
розповсюджувалися інформаційні матеріали.
         У рамках грудневої акції «SOS. Врятуй Україну від СНІДу!» було організо-
вано відкрите засідання групи взаємодопомоги «Очаг», вечір солідарності 
та інформаційні заняття для клієнтів Громадського центру комплексної 
допомоги ЛЖВ та їхнім рідним; також працівники відділення відвідали 
ЛЖВ, які знаходяться на лікуванні в СНІД-стаціонарах Полтавської області. 
Була проведена вулична акція на центральній площі м. Полтави з метою 
інформування громадськості щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, а також надання 
можливості пройти тест на ВІЛ.

Контактна особа: Лугова Оксана, (050) 404-87-20, lugowaj@ukr.net

м. Павлоград

Полтавське
обласне відділення  ВБО ВМ ЛЖВ

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ у
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        З часу створення організації як ініціативної групи, активісти активно займалися пошуком приміщення, яке б за-
безпечувало можливість надавати консультації клієнтам, проводити групи самодопомоги, тренінги та реалізувати 
проектну діяльність. Протягом двох років організація змінила два приміщення, які надавалися релігійною грома-
дою; потім орендувала приміщення у приватного підприємця за залучені в результаті фандрайзингу кошти. Весь 
цей час фахівці представництва намагались отримати приміщення з фонду державного майна, звертаючись до 
міського голови, провели особисту зустріч із заступником міського голови з гуманітарних питань.
        З серпня 2009 р. організація нарешті отримала окреме приміщення в центрі міста. Ремонт 
приміщення (загальна вартість близько 15 тис. грн) здійснено за рахунок залучених у результаті 
фандрайзингу коштів, благодійної допомоги клієнтів та небайдужих осіб і власного внеску 
трудовим ресурсом. Як благодійну допомогу від ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та приват-
них осіб-спонсорів отримано офісні меблі та обладнання на загальну суму близько 8 тис. грн. 
        Значним досягненням у розвитку Мережі стало створення у 2009 році ініціативної групи 
ЛЖВ у м. Кузнецовськ. Наразі ініціативна група активно розвивається, залучаючи нових 
членів та покращуючи якість життя ЛЖВ міста.

Контактна особа: Лазаревич Юрій, (093) 761-21-49, rivne-lgv@yandex.ru

Рівненське
обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

         Одним із найяскравіших заходів року стала акція «Зупини відлік». За допомогою 
червоної стрічки, зібраної з фрагментів представниками громадських організацій, 
органів державної влади та ЗМІ, організатори акції вирішили наочно показати 
значимість і важливість участі кожного у вирішенні проблеми ВІЛ/СНІДу в місті. 
До травневої акції за кошти спонсорів було відзнято рекламний відеоролик 
«Змусимо СНІД сповільнити швидкість», який переміг у місцевому конкурсі 
соціальної реклами «NOTA BENE!»  
         У листопаді-грудні 2009 року активісти Мережі, отримавши звернення 
ув’язнених СІЗО Сімферополя з приводу порушення їхніх прав, провели 
адвокаційну кампанію. Організація надіслала відповідні листи в Кримське 
відділення Мережі, а також помічнику Міністра внутрішніх справ з прав людини 
в м. Севастополі, у результаті чого було вжито заходи для покращення якості 
медичних послуг, що надаються ув’язненим. 

Контактна особа: Мерджанова Олена 
(0692) 46-67-16, gavan.plus@gmail.com

м. Севастополь
Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ у
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          Значне досягнення організації у 2009 році — розвиток руху самодопо-
моги у трьох малих містах області (Конотопі, Шостці та Кролевці). За сприяння 
Сумського обласного відділення Мережі спільнота ЛЖВ м. Кролевець отри-
мала статус ініціативної групи, лідер якої став куратором надання соціально-
психологічної допомоги ВІЛ-позитивним ув’язненим Сумської області.
         З липня 2009 року працює група самодопомоги для ЧСЧ. 
         У рамках акції «SOS. Врятуй Україну від СНІДу!», приуроченої до Всесвіт-
нього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом, студенти університетів, інститутів та 
коледжів міста Суми долучилися до молодіжної акції «Футболки, що роз-
мовляють». Розмальовані ними футболки на підтримку ВІЛ-позитивних лю-
дей були вивішені на центральній вулиці міста. 

Контактна особа: Беленецька Ольга  
(067) 542-86-62, angelfo@ukr.net

      Ініціативна група з серпня 2009 року розпочала роботу в малих містах 
області, таких як В. Бірки та В. Березовиця. Зокрема, відбулося знайомство з 
лікарями лікувальних закладів та амбулаторій селищ – вони не лише прийня-
ли членів групи й підтримали ідею, але й запропонували свою допомогу, а 
також подякували організації за роботу з питань зниження стигматизації й 
дискримінації жінок, які живуть з ВІЛ. 
      Були підписані угоди з амбулаторією В.Березовиці та лікарнею В. Бірок 
про співпрацю. Планується створення нових ініціативних груп та підготовка 
лідерів, які в подальшому будуть розвиватися й підтримувати ЛЖВ та їхнє 
близьке оточення в інших населених пунктах, а також, у майбутньому, стануть 
членами Мережі.  
       Завдяки волонтерам та працівникам створено сайт www.dzherela.ucoz.com, 
на якому висвітлена вся інформація про організацію «Джерела», напрями, 
за якими вона працює, послуги, які надає; також на сайті розміщено фото 
клієнтів із їхньої згоди. Планується розміщення банера та реклами на інших 
сайтах, а також розробка сайту для міжнародного спілкування.
 

Контактна особа: Максимлюк Валентина 
(063) 275-22-97, valentina-maksimljuk@ukr.net

Сумське

м. Тернопіль

обласне відділення  ВБО ВМ ЛЖВ

Ініціативна група ВБО ВМ ЛЖВ в
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        У 2009 році відділення організувало громадський проект із залучення коштів від приватних осіб та 
комерційних організацій з метою придбання бактерицидних ламп та надання матеріальної допомоги 
дітям з кризових сімей. Усього було зібрано 11 тис. грн; кошти було спрямовано на закупівлю чотирьох 
бактерицидних ламп для роботи з ЛЖВ, хворими на туберкульоз та з ЛЖВ, які перебувають у місцях по-
збавлення волі; також було придбано меблі для дитини з кризової сім`ї. 
     Благодійні акції, присвячені Всесвітньому дню пам’яті людей, які померли від СНІДу, та Дню 
порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми були проведені як серед місцевої громади (у центрі Харкова), 
так і за ґратами: у чоловічих ВК № 43 та 100 і жіночій ВК № 54. 
      Цьогорічна травнева акція-концерт пройшла під гаслом «Зупини відлік». Інформація, яку отрима-
ли ув’язнені, сприяла активному проходженню присутніми тестування на ВІЛ. Наразі у середовищі 
ув’язнених розвивається волонтерський рух, а проведення акцій-концертів уже стало приємною 
традицією. 
         Член Харківського відділення Мережі ЛЖВ узяв участь у концертах проекту «Фабрика Зірок – 3», що 
сприяло зменшенню рівня стигми та дискримінації в ставленні до ВІЛ-позитивних людей у м.  Харкові.      

Контактна особа: Ключарьов Костянтин 
(099) 368-80-06, kluch_ko@mail.ru

       Уперше за час проведення заходів, присвячених Всесвітному дню солідарності з ВІЛ-позитивними 
людьми, представника Херсонського обласного відділення Мережі було запрошено 
до складу журі дитячого конкурсу «Абетка здоров’я». У рамках конкурсу були 
представлені дитячі малюнки та програми агітбригад на тему профілактики 
ВІЛ-інфекції серед учнів 6-9 класів. Захід об’єднав три сили: районну 
організацію Товариства Червоного Хреста України, Херсонське обласне 
відділення ВБО ВМ ЛЖВ та районний відділ освіти, що дало можливість 
задіяти велику цільову аудиторію – близько 400 школярів. 

Контактна особа: Скрипка Анна
(0552) 27-36-91, (063) 055-53-29, kherson-2004@ukr.net

Харківське

Херсонське

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ
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     Завдяки співпраці з однією з церков міста до роботи відділення вда-
лося залучити волонтера-педагога з досвідом організації дитячих клубів. 
Так, на базі громадського центру, з огляду на потреби клієнтів, розпочав 
роботу дитячий клуб «Зернятко», у якому на постійній основі проводяться 
розвиваючі заняття, виготовляються дрібні вироби, діти мають можливість 
переглядати мультфільми та спілкуватися з однолітками. Клуб відвідують як 
ВІЛ-позитивні діти, так і діти з сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу. У 
червні 2009 року було організовано та проведено тижневий літній дитячий 
табір. Діти мали змогу не лише спільно займатися спортом, але й відвідувати 
парк та цирк. 
        Після того, як організацію відвідали депутати міськради, з бюджету міста 
було виділено 4 тис. грн на ремонт дитячої кімнати. З листопада на базі 
громадського центру на волонтерських засадах відкрито кімнату денного 
перебування для дітей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІДу.
  

 Контактна особа:  Стрілець Сніжана 
(068) 205-53-43, danilchuk@ukr.net

       Черкаське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» взяло 
на себе головну роль у проведенні адвокаційних заходів на місцевому рівні 
стосовно розширення доступу до ЗТ для осіб, які потребують продовжен-
ня прийому препаратів у лікувальних закладах, що не входять до переліку 
установ, які мають право впроваджувати замісну терапію. 
      Організація подала опис випадку з практики своєї діяльності на конкурс 
кращої моделі з адвокації, оголошений Коаліцією ВІЛ-сервісних організацій, 
і отримала п’яте місце та грошову винагороду в розмірі 2 тис. грн. За 
рішенням працівників організації, кошти було передано сім’ї, яка прийняла  
на виховання ВІЛ-позитивну дитину. 
       Також було започатковано проект «Позитивний рух», який має на меті 
поєднати проект догляду і підтримки з проектом зменшення шкоди.

  
Контактна особа: Андрійченко Дмитро 

(098) 548-99-31; (0472) 32-14-01, 32-14-42, dimon32@ukr.net

Хмельницьке

Черкаське

обласне відділення  ВБО ВМ ЛЖВ

обласне відділення  ВБО ВМ ЛЖВ
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         У 2009 році, за сприяння одного з провідних спеціалістів України в області психодрами Олександра 
Спека, на базі громадського центру відділення відбувся курс психодрами, у якому безкоштовно взяли 
участь клієнти організації.
    У грудні відділення спільно з партнерською організацією із захисту прав людини «Доброчин» 
організували проведення «Живої бібліотеки» в чотирьох професійних училищах міста. Працівники 
відділення вже мали успішний досвід в проведенні цього заходу влітку 2009 року, тому із задоволенням 
відгукнулись на пропозицію директора «Доброчин» спільно організувати «Живу бібліотеку». Організація 
забезпечила бібліотеку книжками та бібліотекарем, а також надала первинну документацію.
      На базі громадського центру відділення продовжує діяти гурток з арт-терапії для дітей – клієнтів 
організації; заняття у ньому проводить на благодійній основі фахівець із партнерської організації «За 
Чернігів». 

Контактна особа: Мойсеєнко Анжела
(0462) 61-47-36; (0462) 97-06-24; (067) 460-47-78, lgvs@yandex.ru

Чернівецьке

Чернігівське

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

обласне відділення ВБО ВМ ЛЖВ

      Чернівецьке ОВ ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» виграло міський кон-
курс соціальних проектів серед неприбуткових організацій за напрямом «Охорона здоров’я та 
профілактика захворювань». Роботу проекту «Розширення доступу до лікування ВААРТ для ЛЖВ» 
міська рада профінансувала на 40 %. Завдяки проекту налагоджено широкомасштабну систематичну 
роботу з попередження поширення ВІЛ/СНІДу, а також формування толерантного ставлення до ЛЖВ 
шляхом підвищення рівня інформованості населення та пропаганди здорового способу життя як серед 
ЛЖВ, так і серед молоді міста. Проводилася робота, спрямована на зміцнення партнерства та співпраці 
з державними й неурядовими організаціями м. Чернівці.  
          Улітку відділення організувало та провело терапевтичний табір у Карпатах в урочищі «Борсуче», за-
вдяки чому 13 ЛЖВ з різних регіонів України змогли відпочити на високогір’ї. У рамках табору соціальні 
працівники з різних ВІЛ-сервісних організацій пройшли профілактику синдрому вигорання. 

Контактна особа: Велижанін Вадим 
(050) 074-11-57, (03722) 4-39-26, VadimRP@ukr.net



Цілі проекту: 
       Розширення комплексного догляду і лікування ВІЛ/СНІДу та забезпечення 
рівного доступу до послуг для СІН та інших уразливих груп населення. 
       Розширення доступу до комплексних послуг консультування з метою 
формування прихильності, психологічної і соціальної підтримки та догляду 
для ЛЖВ. 
          Створення сприятливого середовища для довгострокової та ефективної 
відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні — адвокація. 
           Здійснення моніторингу і оцінки реалізації гранту; посилення національ-
ної системи моніторингу і оцінки.

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

Період реалізації:
         I фаза: 2007 - 2009 рр.
         II фаза: 2009 - 2012 рр.

Основні досягнення у 2009 році: 
         На кінець 2009 року 1750 пацієнтів отримували АРВ-препарати у рамках 
проекту, у тому числі 347 осіб у пенітенціарній системі. За час впровадження 
програми було закуплено препаратів на суму 1 316 878 доларів США.
       Мережа продовжує програму розширення надання інтегрованої до-
помоги. Станом на кінець 2009 року інтегровані послуги з лікування ВІЛ-
інфекції, проведення замісної терапії та діагностики/лікування туберкульозу 
надаються у дев’яти лікувальних установах України.
       Для забезпечення децентралізації АРВ-лікування у шести регіонах України 
покращено матеріально-технічні бази семи лікувально-профілактичних уста-
нов. На підготовку та розбудову цих установ було витрачено 27 037 доларів 
США.
   Проведено вісім тренінгів для 204 медичних спеціалістів на базі  
Національного тренінгового центру.
         Для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій було закупле-
но препарати та проведено 1701 курс лікування.
       У рамках проекту послуги з діагностики туберкульозу для ЛЖВ на кінець 
2009 року отримали 14 006 хворих. Протягом року було створено 10 кабінетів 
контрольованого лікування, укомплектовані мультидисциплінарними коман-
дами. Загальна фінансова підтримка таких установ становила 187 447 доларів 
США. 
      Станом на 31 липня 2009 р. Мережа забезпечила проведення замісної 
підтримувальної терапії для 4291 пацієнта.
     У рамках проекту Мережа розпочала програму реабілітаційної допо-
моги для ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків. Проектом 
підтримано надання безкоштовних послуг пацієнтам в 11 реабілітаційних 
центрах. На кінець 2009 року реабілітаційну програму закінчили 180 нарко-
залежних.
       Порівняно з 2008 роком кількість ЛЖВ, які отримали послуги в рамках 
проектів з догляду та підтримки, збільшилася у півтора раза: 
—    послугами з догляду та підтримки охоплено 24 250 дорослих та 4246 дітей 
за 14 напрямами;
—    у 25 областях України послуги з догляду та підтримки отримують 34% 
ЛЖВ, які перебувають на диспансерному обліку в Україні;
—    cтворено партнерські міжсекторальні мережі, до складу яких входять 33 
СНІД-центри, 16 протитуберкульозних диспансерів, 25 виправних колоній та 
СІЗО, а також 20 пологових будинків;

Проекти
Мережі ЛЖВ
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—    надано 91 грант ВІЛ-сервісним організаціям та регіональним представництвам Мережі;
—   ВІЛ-позитивні люди в тяжкому стані отримують послуги з немедичного та медсестринського догляду безпосе-
редньо вдома завдяки діяльності 34 організацій. Загалом в 2009 році функціонувало 50 громадських центрів, у яких 
ВІЛ-позитивні люди та їхнє близьке оточення отримували інформацію з питань ВІЛ/СНІДу, соціальну й психологічну 
підтримку; У 2009 році діяльність з медико-соціального та психологічного супроводу ВІЛ-позитивних вагітних, 
породіль та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, здійснювалася 34 організаціями:
—    дитячі центри надають психосоціальну допомогу ВІЛ-позитивним дітям та їхньому найближчому оточенню у 23 
організаціях; 
—    догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув'язнених здійснюється у 28 організаціях на всій території України;
—   впродовж 2009 року реалізовано 26 проектів, спрямованих на медико-соціальний і психологічний супровід 
клієнтів з потрійною проблемою ВІЛ/ТБ/СІН, що приймають АРТ;
—      організації впроваджували 33 проекти для дорослих і 22 проекти для дітей з медико-соціального і психологічного 
супроводу антиретровірусної терапії. Завдяки ефективній роботі мультидисциплінарних команд із забезпечення 
медико-соціальними послугами з прихильності до АРТ вдалося утримати на лікуванні 7423 людини. 
—   важкохворі ЛЖВ з подвійним діагнозом ВІЛ/ТБ отримали фахову допомогу в рамках дев’яти проектів за напря-
мом паліативного догляду;
—    за 2009 рік організації виконали 11 проектів з метою розбудови ЛЖВ-спільнот у малих містах та селах. Зокрема, 
сформовано групи самодопомоги в містах Бердичів, Костянтинівка, Новомосковськ, Червона Слобода, Гребінка, 
Жовтневе, Першотравенськ, Нова Каховка, Хмільник, Літин, Дружківка, Добропілля;
—    у Києві та Львові реалізовуються два проекти з розбудови спільнот ВІЛ-позитивних ЧСЧ;
—  у рамках проекту Всеукраїнського інформаційного центру з прихильності та соціально-психологічного патрона-
жу АРТ фахівці з усіх областей України підвищують свій рівень теоретичної підготовки з питань супроводу і фор-
мування прихильності до АРТ. Працівники інформаційного центру проводять навчальні й наставницькі заходи. 
Впроваджується новий напрям діяльності – навчання психологів з питань проведення супервізії для профілактики 
емоційного вигорання фахівців, які працюють у сфері догляду й підтримки ЛЖВ;
—  у рамках проекту з підтримки та вдосконалення загальнонаціональної Гарячої лінії з ВІЛ/СНІДу працюють 
кваліфіковані лікарі-інфекціоністи, психологи та консультанти. Завдяки їхній роботі люди з усіх куточків України ма-
ють можливість отримати фахові відповіді щодо ВІЛ/СНІДу, а також дізнатись адреси служб, куди можна звернутися 
у разі потреби.
         П’ять стандартів надання соціальних послуг для уразливих до ВІЛ груп населення успішно пройшли апробацію 
та були подані на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Закон України «Про соціальне замовлення у сфері на-
дання соціальних послуг» та нова редакція Закону України  «Про соціальні послуги» з внесеними змінами готуються 
до розгляду на парламентських засіданнях. Розроблено проект змін до Закону «Про державні соціальні стандар-
ти та державні соціальні гарантії», який передано для розгляду та реєстрації у Верховній Раді України. Спільно з 
Міністерством праці та соціальної політики в рамках проекту Постанови Кабміну «Про першочергові заходи щодо 
удосконалення механізму фінансування соціальних послуг» розроблено методику розрахунку вартості соціальних 
послуг на одного клієнта та відправлено на розгляд до Міністерства економіки України, Міністерства фінансів та до 
інших ключових міністерств на погодження. Ця методика стане невід’ємною частиною впровадження механізму 
соціального замовлення в Україні.
         Із залученням основних партнерів створено загальнонаціональний адвокаційний план на 2009 рік.
        976 медичних працівників із різних регіонів України пройшли тренінги з питань постконтактної профілактики 
на робочих місцях.
    З метою координації діяльності державних та недержавних організацій на місцевому рівні створено 46 
Координаційних рад з питань ВІЛ/СНІДу у шести областях України. 
         У 2009 році Мережа запровадила серед організацій-виконавців проектів з догляду і підтримки автоматизовану 
систему обліку клієнтів та послуг – базу даних Case+, що дозволяє систематизувати процес обліку клієнтів та послуг 
на рівні організації, а також надає можливість об’єднувати масиви даних декількох організацій на рівні окремих 
населених пунктів, областей та регіонів. Для забезпечення належного ведення бази даних в організаціях було про-
ведено 10 тренінгів та підготовлено 115 фахівців з моніторингу та оцінки.
        Упродовж березня-липня 2009 року було проведено дослідження за компонентом «Догляд та підтримка» з ме-
тою оцінки ефективності механізму менеджменту надання послуг у рамках проекту. 
     З метою базової оцінки системи надання послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках 
національного проекту проведено операційне дослідження.
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Ціль проекту: 
       Формування позитивного іміджу програми ЗПТ у суспільстві шляхом 
зйомок ток-шоу «Знайдемо вихід!»

Донор: МФ «Відродження».

Період реалізації:  2009 р.

Основні досягнення:
             За ініціативою Мережі на Першому національному телеканалі здійснено 
зйомку ток-шоу «Знайдемо вихід!», присвяченого гострій проблемі сього-
дення – замісній підтримувальній терапії. Клієнти програми ЗПТ, їхні бать-
ки, лікарі, представники державних та недержавних організацій з власного 
досвіду відкрито розповіли про ефективність програми. У результаті показу 
ток-шоу «Знайдемо вихід!», а також публікації статті «Метадози» в журналі 
«Фокус», яка вийшла друком після зйомок телепередачі, громадськість 
змогла дізнатися про позитивні сторони замісної терапії, що стало почат-
ком для формування позитивного іміджу програми ЗПТ в Україні. 

Ціль проекту: 
          Забезпечення тривалої підтримки ВІЛ-позитивних дітей-сиріт та дітей, 
вражених епідемією ВІЛ/СНІДу.

Основні напрями:
          Попередження сирітства серед дітей, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу.
   Сприяння влаштуванню ВІЛ-позитивних дітей, які перебувають в 
інтернатних закладах, у сімейні форми виховання. 
         Зниження стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних дітей у системі 
шкільної освіти та дошкільного виховання.
      Надання психосоціальної підтримки дітям віком від 6 до 16 років та 
їхнім сім’ям у процесі розкриття ВІЛ-позитивного статусу.

Донори:
             Проект впроваджується ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» у партнерстві 
з Фондом Олени Франчук «АНТИСНІД», СНІД-Фондом Елтона Джона та ру- 
мунською організацією «Romanian Angel Appeal» за фінансової підтримки 
Британського фонду «Big Lottery», СНІД-Фонду Елтона Джона та Фонду Оле-
ни Франчук «АНТИСНІД».

Період реалізації:  2008  - 2013 рр.

Основні досягнення:
      Проведено низку тренінгів для представників регіональних команд та 
партнерських організацій з питань впровадження проекту, підготовки 
дітей-сиріт до влаштування у сім’ї та соціального супроводу новостворених 
сімей, психосоціального супроводу дітей, яким відкрито ВІЛ+ статус. 
       У червні 2009 року проведено перше квазі-когортне дослідження з метою 
визначення ефективності тренінгів з формування толерантного ставлення 
до ВІЛ+ дітей. Дослідження охопило 232 представника сфери освіти.
         Програму тренінгу з питань формування толерантного ставлення до 

«Створення позитивного іміджу 
програми замісної підтримувальної 

терапії шляхом висвітлення 
проблеми у ЗМІ»

«Діти плюс»
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«Діти + сім’я»

«Зменшення стигми і дискримінації 
по відношенню до ВІЛ+ дітей»

«Моніторинг впровадження цілей UNGASS щодо 
сексуального та репродуктивного здоров’я»
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ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільного та шкільного виховання включено до курсу підвищення кваліфікації 
усіх регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
     У серпні 2009 року вийшли з друку інформаційні матеріали на тему розкриття ВІЛ+ статусу дитині: бро-
шура «Історія феї Вітамінки»; методичний посібник для професіоналів «Соціально-психологічна робота з ВІЛ-
позитивними дітьми та їх сім’ями: процес розкриття ВІЛ-статусу дитині» та брошура для батьків «Розкриття ВІЛ-
позитивного статусу вашій дитині».
      Відбувся навчальний візит до Великобританії за участю представників державних установ, що є ключовими 
партнерами проекту на національному рівні.
       Станом на 1 грудня 2009 р. в результаті реалізації проекту в 10 регіонах 491 кризова сім’я отримала повний 
пакет соціальних послуг, завдяки чому 588 дітей не потрапили до інтернатів та дитячих будинків. Влаштовано у 
сімейні форми виховання 42 ВІЛ-позитивних дітей-сиріт та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. Про-
ведено 61 тренінг для вчителів загальноосвітніх шкіл, а також персоналу дитячих садків та інтернатних закладів. За-
галом тренінгами охоплено 1172 представника дошкільної та шкільної освіти України. ВІЛ-статус було 
розкрито 57 дітям. ВІЛ-позитивний статус членів родини (матері, батька, брата чи сестри) 
було розкрито 10 ВІЛ-негативним дітям.

Ціль проекту: 
         Підвищення рівня знань співробітників дитячих закладів, у яких виховуються ВІЛ-позитивні 
діти, інших ВІЛ-сервісних організацій щодо особливостей догляду та підтримки, а також процесу 
відкриття ВІЛ+ статусу дітям. 

Донор: Sidaction. 

Період реалізації: 2009 – 2010 рр.

Основні досягнення:
          Проведено тренінг з питань відкриття ВІЛ+ статусу дітям для двох мультидисциплінарних команд 
організацій «Ковчег» та «Шанс».
         Проведено тренінг та консультування з питань відкриття ВІЛ+ статусу дітям для співробітників 
чернівецького дитячого будинку сімейного типу у Свято-Вознесенському монастирі «Банчень». 
         Здійснено модифікацію та друк брошури «Фея Вітамінка»; наклад видання – 1000 примірників.
         Здійснено переклад та друк брошури для батьків «Розкриття ВІЛ-позитивного статусу вашій дитині».

Ціль проекту: 
         Зменшення стигми і дискримінації щодо ВІЛ+ дітей. 

Донор: «Johnson & Johnson». 

Період реалізації: 2009 – 2010 рр.

Основні досягнення:
       Проведено тренінг з питань толерантного ставлення до ВІЛ+ дітей та відкриття статусу дітям для команд 
восьми ВІЛ-сервісних організацій (соціальний працівник, психолог, медичний працівник).
         Створено фільм «Діти». 

Ціль проекту: 
         Зміцнення національних дій щодо моніторингу державних політик з ВІЛ/СНІДу та сексуальних і репродуктив-
них прав. 
Донор: Gestos-Soropositivity, за фінансової підтримки Фундації Форда. 
Період реалізації: 2009–2010 рр.
Основні досягнення:
           Проведено дослідження «Моніторинг впровадження цілей UNGASS щодо сексуального та репродуктивного 
здоров’я».
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Ціль проекту: 
       Зменшення стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних людей та по-
кращення якості життя ЛЖВ завдяки залученню та підтримці релігійних 
громад в Україні. Проект реалізовувався у співпраці з Всеукраїнським 
благодійним фондом «Віра. Надія. Любов.»

Донор: Норвезька Церковна Допомога (NCA).

Період реалізації:  2009 рік.

Основні досягнення:
          Здійснено підготовку і проведено конференцію «Позитивна віра — роз-
виток партнерства» спільно із Всеукраїнською радою церков та релігійних 
організацій.
    Надано адресну допомогу ВІЛ-позитивним дітям, які знаходяться на 
лікуванні в Українській дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ».

Ціль проекту: 
         Посилення впливу Мережі ЛЖВ на формування національної та регіональної 
політики щодо ВІЛ/СНІДу, підвищення доступу до лікування, послуг з догляду 
та підтримки для ВІЛ-позитивних людей та, зокрема, жінок.

Донор: Молодіжна Жіноча Християнська Організація (WYWCA).

Період реалізації:  2009-2010 рр.

Основні досягнення:
  Проведено адвокаційні/інформаційні кампанії, присвячені Дню 
солідарності з ВІЛ-позитивними людьми та Дню пам’яті людей, які померли 
від СНІДу. 
           Розроблено методичні матеріали для фахівців ВІЛ-сервісних організацій 
щодо гендерних аспектів ВІЛ/СНІДу.

 Ціль проекту: 
          Усунення перешкод у застосуванні міжнародних стандартів для прове-
дення державних закупівель у сфері охорони здоров‘я з наголосом на ВІЛ/
СНІД та сприяння процесу розробки нових політик у цій сфері.
Подолання політичних, юридичних, нормативних та фіскальних бар'єрів 
для ефективного впровадження місцевих програм із профілактики ВІЛ 
шляхом надання освітньої та технічної підтримки регіонам у проведенні 
адвокаційної роботи.
          Залучення представників найбільш уразливих груп населення до актив-
ної діяльності з адвокатування своїх прав та розвиток у них лідерських на-
вичок для фахового висвітлення потреб уразливих груп в органах влади 
всіх рівнів.

«Залучення релігійних громад 
в Україні до відповіді 

на епідемію ВІЛ/СНІДу»

«Наснаження жінок 
у боротьбі проти СНІДу»

«Розвиток ВІЛ/СНІД-сервісу 
в Україні»



33

Донор: USAID. 

Період реалізації: 2009 рік.

Основні досягнення:
          Проаналізовано нормативну базу у сфері державних закупівель, розроблено 
пропозиції з удосконалення політик та процедур у зазначеній сфері.
        Проведено аналіз стану функціонування уразливих груп (УГ) у дев’яти 
регіонах України.
        45 лідерів УГ та 40 лідерів ініціативних груп ЛЖВ пройшли навчання 
з лідерства, 50 лідерів УГ отримали знання з основ адвокації та розробили 
проекти адвокаційних кампаній. 
         Лідери УГ у дев’яти регіонах виступають на засіданнях ОКР, МРГ, груп із ЗТ.
        У дев’яти регіонах працюють регіональні консультанти, 
які підтримують діяльність лідерів УГ.
        Розроблено навчальний посібник з лідерства.

«Міст Довіри»

«Наснаження найбільш вразливих 
у боротьбі проти СНІДу»
Ціль проекту: 
         Покращення якості життя ВІЛ-позитивних людей, зокрема завдяки гендерному підходу. 

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

Період реалізації: 2007 - 2010 рр.

Основні досягнення у 2009 році:
       Підтримано діяльність дев’яти регіональних представництв Мережі у Черкасах, Києві, Рівному, Каховці, Вінниці, 
Житомирі, Чернігові, Мелітополі, Львові, Сумах, Кіровограді. Центральним офісом Мережі здійснювався менеджмент 
дев’яти грантів, який, зокрема, включав: моніторинг діяльності та надання технічної підтримки організаціям - виконав-
цям проекту. Серед послуг, які надавалися регіональними організаціями були: консультування жінок, чоловіків та сімей 
із відслідковуванням гендерної проблематики (загальна кількість наданих консультацій - 2035); проведення дискусійних 
клубів з гендерних питань та жіночого лідерства; створення та підтримка груп самодопомоги для ЛЖВ; створення та 
підтримка ініціативних груп у малих містах та сільських місцевостях; розробка плакату про послуги проекту, тощо.
        Проведено два тренінги з організаційного менеджменту та особливостей впровадження проекту для 
співробітників регіональних організацій-виконавців проекту.
         Надано 632 юридичних консультацій ВІЛ-позитивним людям та членам їхніх сімей.
    Підтримано проведення стратегічного планування ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; чотирьох засідань 
Координаційної ради та трьох зустрічей регіональних представників Мережі; проведення двох робочих груп з пи-
тань розробки політики та процедур Мережі щодо питань ВІЛ/СНІД на робочих місцях.

Ціль проекту: 
         Налагодження діалогу із правоохоронними органами для координації зусиль у 
розвитку замісної терапії в Україні, усунення недовіри між міліцією та пацієнтами 
лікувальних програм, закріплення позитивного іміджу міліції, розробка моделей 
врегулювання проблем на місцях. 

Донор: Інститут відкритого суспільства. 

Період реалізації: 2009 рік.

Основні досягнення:
         Проведено зустріч, під час якої були визначені основні партнери з реалізації проекту, створено робочу групу 
з представників міліції, Мережі, МБФ «Відродження», GTZ та ін. Навчальний тур до Німеччини успішно відбувся в 
червні 2009 року. Зокрема, українська сторона мала змогу ознайомитися з досвідом та методами роботи органів 
організації охорони здоров'я та поліції в Берліні та Франкфурті-на-Майні, а також методами профілактики та змен-
шення шкоди від вживання ін'єкційних наркотиків. Особливу зацікавленість в учасників туру викликали кімнати 
безпечного введення ін’єкцій та сайт ЗТ діацетилморфіном. 
       Завдяки широкому обговоренню із німецькими колегами учасники навчального туру змінили переважно не-
гативне ставлення до ЗТ, усвідомили необхідність і доцільність такої терапії, а також переваги для суспільства, 
визначилися із суто медичною суттю ЗТ і переконалися в недоцільності політизації цього питання.



Донор:  СНІД-Фонд Елтона Джона

Період реалізації:  2007-2009 рр.
Основні досягнення у 2009 році:
            На кінець 2009 року понад 400 ВІЛ-позитивних ЧСЧ стали клієнтами про-
екту та понад 300 відвідали групи самодопомоги. Партнери, друзі та родичі 
ВІЛ-позитивних ЧСЧ також отримували послуги проекту.
       Протягом року в рамках цього проекту було розпочато роботу груп 
самодопомоги із психологічною підтримкою в шести регіонах: Житомирі, 
Запоріжжі, Мелітополі, Сумах, Дніпропетровську та Донецьку, а також про-
довжено роботу із виконавчими партнерами  у містах Києві, Львові, Івано-
Франківську та Кривому Розі.
    Протягом року в рамках малих проектів було налагоджено систему 
оцінювання, а також оновлено систему моніторингу. Було надано допомогу 
кільком десяткам ВІЛ-позитивних ЧСЧ зі стадією СНІД – зокрема, вони змогли 
пройти якісне обстеження та лікування (багатьох із ЧСЧ було перенаправле-
но в клініку Лавра через проект у м. Києві «Час Життя Плюс»). Було створено 
перший в Україні громадський центр для ВІЛ-позитивних ЧСЧ (на базі БО «До-
поможи Життю», м. Київ). За фінансової та юридичної підтримки проекту було 
створено та зареєстровано три нових ВІЛ-сервісних ЧСЧ-організації (у містах 
Львів, Київ, Одеса) та ще одна перебуває в процесі реєстрації (у м. Вінниця).
Видано брошуру «ВІЛ. Ти маєш знати більше. Посібник для ЧСЧ», призначену 
як для ВІЛ-негативних, так і для ВІЛ-позитивних ЧСЧ, у тому числі і для дис-
кордантних пар. 
         Було надано фінансову допомогу зі спеціально створеного резервного 
фонду 10 ВІЛ-позитивним ЧСЧ, які знаходилися у вкрай тяжкому стані. Було роз-
ширено штат регіональних консультантів до двох осіб, що дало змогу дослідити 
ситуацію із ВІЛ-позитивними ЧСЧ у багатьох населених пунктах України.
       Було оновлено роботу інформаційного сайту для ВІЛ-позитивних ЧСЧ 
www.gayplus.info з інформацією про регіональні проекти та послуги.

Цілі проекту: 
                Зменшення ізоляції ВІЛ-позитивних ЧСЧ шляхом надання психологічної 
підтримки членам цієї уразливої групи.

Донор: Sidaction.

Період реалізації:  2009 рік.

Основні досягнення:
      Протягом року було розпочато роботу групи самодопомоги для ВІЛ-
позитивних ЧСЧ у Вінниці, Хмельницькому та Харкові, а також розширено 
штат регіональних консультантів до чотирьох осіб.
         У містах Вінниця та Хмельницький проводилися змішані групи для ВІЛ-
позитивних та ВІЛ-негативних ЧСЧ. Загалом групи підтримки в цих регіонах 
відвідали 90 ЧСЧ. Також було налагоджено надання психологічної підтримки 
клієнтам проекту та послуг переадресації клієнтів у медичні установи й ВІЛ-
сервісні організації.

«Децентралізація 
аутріч-роботи для ЧСЧ»
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«Покращення якості життя 
ВІЛ-позитивних ЧСЧ в Україні»

Ціль проекту: 
         Покращення якості життя ВІЛ-позитивних ЧСЧ шляхом покращення до-
ступу до антиретровірусної терапії та здійснення медико-соціального та 
психологічного супроводу ВІЛ-позитивних ЧСЧ, активізація діяльності грома-
ди ВІЛ-позитивних ЧСЧ з метою подолання особистих та соціальних проблем.



Східноєвропейське та 
Центральноазіатське 
Об’єднання ЛЖВ
(СЦО ЛЖВ)
           Міжнародна благодійна організація «Східноєвропейське та Центральноазіатське 
Об’єднання ЛЖВ» створена в 2005 році і зареєстрована в жовтні 2007-го. На сьогодні 
СЦО ЛЖВ об’єднує організації ЛЖВ із 14 країн Східної Європи та Центральної Азії 
(СЄЦА), таких як Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Латвія, 
Молдова, Монголія, Польща, Таджикистан, Узбекистан, Україна, Естонія, Росія. СЦО 
ЛЖВ  є надихаючим ресурсом в СЄЦА для спільнот ЛЖВ в просуванні їх, як лідерів, 
професійних, рівноправних і відповідальних партнерів в подоланні епідемії ВІЛ/
СНІДу у своїх країнах.
 
      Представники СЦО ЛЖВ взяли участь у всіх ключових форумах з ВІЛ/СНІДу, 
формуючи політику у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, привертаючи увагу до 
особливостей та потреб людей, які живуть з ВІЛ, у регіоні СЄЦА.
        СЦО ЛЖВ – регіональний партнер XVIII Міжнародної Конференції з питань    
ВІЛ/СНІДу у Відні (AIDS 2010) та офіційний аутріч-партнер AIDS 2010 в країнах СЄЦА.
     Сайт СЦО ЛЖВ (www.ecuo.org) став надійним інформаційним ресурсом для 
представників ГО країн СЄЦА, еред іншого на ньому представлені:
       Унікальна база епідеміологічних та статистичних даних з розповсюдження і по-
долання епідемії ВІЛ/СНІДу в 14 країнах СНД та Балтії.
       Регулярний дайджест «В Центрі Об’єктиву – ЛЖВ», який висвітлює діяльність 
учасників Об’єднання;    
    Інформація про подій в сфері ВІЛ/СНІДу міжнародного рівня — процеси 
підготовки, можливості участі, корисні матеріали та посібники.
       За підтримки СЦО ЛЖВ було створено ініціативні групи ЛЖВ в Азербайджані, 
Таджикистані та Вірменії, які в майбутньому стануть основою для Національних 
Мереж ЛЖВ в цих країнах.
    Окрім цього, забезпечено професійну підготовку національних лідерів 
спільнот ЛЖВ з питань менеджменту (довгострокове навчання в Києво-
Могилянській Бізнес-Школі за напрямом «Менеджмент НПО»; сертифікати 
Міжнародної Аудиторської фірми за напрямом «Шлях до фінансів для директорів 
НПО»).
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АКТИВИ   

Основні засоби                                                                                         259        442
Нематеріальні активи                                                                       240                          40
Інвестиції                                                                                         558                        606
Благодійні внески до отримання                                           253 966                  42 216
Запаси                                                                                                             401                          43
Дебіторська заборгованість                                                          -                           18
Аванси надані                                                                                      4 686                        513
Грошові кошти та їх еквіваленти                                              34 472                   12 237

УСЬОГО АКТИВІВ                                                           294 582                 56 115

ФОНДИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
Фонди   
Фонди                                                                                                    274 413                 35 515

Усього фондів                                                                            274 413                  35 515

Зобов’язання   
Несплачені гранти                                                                 20 018                  20 538
Кредиторська заборгованість                                                    151                          62

Усього зобов’язань                                                              20 169 20 600

УСЬОГО ФОНДІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ                       294 582 56 115

ДОХІД   

Благодійні внески                                                              313 772                  19 340
Повернення грантів                                                                   2 220                              -
Банківські відсотки                                                                         25                           17
Операційні доходи                                                                16 700                     4 981
                                                                                                  332 717 24 338

ВИТРАТИ   
Гранти                                                                                                      (66 819)                (42 454)
Зміна справедливої вартості інвестицій                                    (49)                      (324)
Операційні витрати                                                                 (26 951)                (15 905)
                               (93 819)             (58 683)

ЗБІЛЬШЕННЯ / ЗМЕНШЕННЯ ФОНДІВ                       238 898                34 345

Звіт про фінансовий стан

Звіт про діяльність

на 31 грудня 2009 р.

за рік, що закінчився 31 грудня 2009 р.

2009
тис. грн

2009
тис. грн

2008
тис. грн

2008
тис. грн

49%

51%

Регіональні проекти
Національні проекти

Регіональний розподіл проектів, 
профінансованих у 2009 році, грн
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       Донори: 
          Глобальний Фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», СНІД-Фонд Елтона Джона, Бри-
танський фонд Big Lottery, Нідерландська агенція з міжнародного розвитку 
Oxfam Novib, Норвезька Церковна Допомога

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН   
Кримське відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»              1 700 211 
СМБО «Гавань плюс»                                                                                         1 140 905 
МАВІ «Час життя»                                                                                                               942 549 
Миколаївське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                    684 256 
ХМГО «Ассоціація 21 Століття»                                                                          565 663 
БФ «Надія та порятунок»                                                                                            472 038 
ММБФ «Юнітус»                                                                                                               391 509 
МОГМР «Пенітенціарна Ініціатива»                                                                          349 498 
Каховське МВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                    334 593 
МОБФ «Віта -Лайт»                                                                                               90 929 
ГО «Інформаційно-освітній центр «Кредо»                                                          38 395 
ББФ «ЦРНМ «Твоя перемога»                                                                            34 998 
Херсонське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                       29 967 

ВСЬОГО профінансовано:                                                                                     6 775 511

СХІДНИЙ РЕГІОН 
Криворізьке МВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                 1 005 029
Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим                  739 271
БО «Клуб «Світанок»                                                                                             729 926
ГО «Лінія життя»                                                                                                                659 688
Слов'янська міська організація «Наша допомога»                                    607 540
ДОБФ «Оберіг»                                                                                                                489 153
ГО «Відкриті двері»                                                                                             411 129
ГО «Дорога життя»                                                                                             400 255
БО «Новий день»                                                                                                                393 506
БФ «Карітас-Донецьк»                                                                                             386 901
ГО «Імпульс»                                                                                                                370 423
ЧБО «Вибір»                                                                                                                309 842
БО «Наше майбутнє»                                                                                             261 016
ДМБФ «Імпульс»                                                                                                                203 211
ГО «Союз «Амікус»                                                                                             192 594
БО «Алекс»                                                                                                                186 799
БО «Хелп»                                                                                                                184 900
ПМО «Оберіг»                                                                                                                180 680
ДОГО «Перехрестя»                                                                                              180 508
БФ «Донбас проти СНІДу дітей»                                                                          170 681
БО «Твій вибір»                                                                                                                142 991
Дніпропетровська обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України                                                       139 686
ДОБО «Перемога»                                                                                             120 966
МГЦН «Майбутнє без СНІДу»                                                                             98 397
ГО «Істок»                                                                                                                  71 001
ГО «Енергія життя»                                                                                               46 532

Організації-партнери,
що виконували проекти у 2009 році (грн.)



39

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН 
Київське МВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                              1 976 932
Черкаське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                              1 577 696
МБФ «Вертикаль»                                                                                                                                                                                            845 735
ГО «Сонячне коло»                                                                                                                                                                          533 715
ПУЦ «Здоров'я. Жінка. Довголіття»                                                                                                                                                       510 099
ГО «Альтернатива»                                                                                                                                                                                         508 251
ГО «Дитинство без СНІДу»                                                                                                                                                                          331 338
БФ «Карітас-Одеса»                                                                                                                                                                          279 733
БО «Об’єднання неурядових організацій Одеської області «Разом за життя»                                                         263 421
ГР «Віра. Надія. Любов»                                                                                                                                                                          221 883
ООГО «Ера милосердя»                                                                                                                                                                          208 788
БО «Рука допомоги»                                                                                                                                                                          182 820
ГО «Віра. Надія. Любов»                                                                                                                                                                          174 700
БО «Ковчег»                                                                                                                                                                                             171 066
БМБФ «Перемога»                                                                                                                                                                          146 489
БО «Благодать»                                                                                                                                                                                               88 788
ГМО «Клуб взаємодопомоги «Життя+»                                                                                                                                       66 358
БФ «Карітас-Київ»                                                                                                                                                                                               65 473
МБО «Реабілітаційний центр «Сходи»                                                                                                                                       62 628
ГО «Український інститут залежності»                                                                                                                                       59 556
Єврейська місіанська релігійна громада                                                                                                                                       56 488
ГО «Кроки життя»                                                                                                                                                                                               50 348
Канівська благодійна організація «Від серця до серця»                                                                                                 25 322
ЧМБО «Від серця до серця»                                                                                                                                                         25 315
Київське МВ МБО «Реабілітаційний центр Сходи»                                                                                                                    24 560
ГО «Єдність та порозуміння»                                                                                                                                                            8 960

ВСЬОГО профінансовано:                                                                                                                                                               8 466 460

РЕГІОНИ ДРУГОЇ ХВИЛІ 
Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД «Світло надії»                                       928 189
Чернігівське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                                  900 722
Харківське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                                  859 626
БФ «Сподівання»                                                                                                                                                                                             554 567
БХФ «Солідарність»                                                                                                                                                                          495 600
ЛБФ «Крок у майбутнє»                                                                                                                                                                          416 260
БФ «Життя триває»                                                                                                                                                                          362 088
Сумське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                                  355 471
Благодійна установа «Шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького»                                                         343 293
Запорізьке ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                                  325 276
Кіровоградське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                               296 874
ВОБФ «Шанс»                                                                                                                                                                                             274 139
Житомирське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                                  268 811
Рівненське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                                                                                                  264 776

ГО «Ренесанс+»                                                                                                                                                                                               39 660
БО «Клуб «Майбутнє»                                                                                                                                                                            31 378
ГО «Твій шанс»                                                                                                                                                                                               13 375
РГО «Центр підтримки сім'ї»                                                                                                                                                          12 473
ПМБФ «Здорова нація»                                                                                                                                                                               8 906

ВСЬОГО профінансовано:                                                                                                                                               8 788 414
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ПОБО «Реабілітаційний центр «Вихід Є!»                                                                 239 722
ТМГО «Центр духовної та психологічної підтримки «Джерела»                  232 193
Полтавське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                    226 035
ЗОО Товариства Червоного Хреста України                                                       225 882
БФ «Аванте»                                                                                                                213 720
РОБФ «Майбутнє без СНІДу»                                                                           198 651
БО «Вибір»                                                                                                                194 705
Хмельницьке ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                    193 256
ГО «Центр ресоціалізації хімічно-залежних «Незалежність»                         135 616
Львівське ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                    126 703
ЛМГО «Дорога»                                                                                                                126 163
ГО «Надія+життя»                                                                                                                109 176
Мелітопольський протитуберкульозний диспансер                                       96 762
Вінницьке ОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»                                      83 333
Чернівецьке ОВ ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»                                      79 276
ГО «Фтізіатри Зміївщини»                                                                                              72 698
ХОГО «МІСТ»                                                                                                                  71 838
ОБФ «Повернення до життя»                                                                             65 698
БО «Все можливо»                                                                                                62 247
БФ «Салюс»                                                                                                                  58 422
Клуб «Квітень»                                                                                                                   56 485
Харківський міський благодійний фонд «Надія є»                                       50 042
ХОБФ «Сіон»                                                                                                                   41 007
МБФ «Життя заради життя»                                                                             36 843
БФ «Вікторі»                                                                                                                   30 763
МБФ «Нехай твоє серце б'ється»                                                                             20 279
МБО «Федерація «Клубний Дім»                                                                             18 670
Вінницький обласний центр 
духовної та психологічної реабілітації «Отчий дім»                                              13 300

ВСЬОГО профінансовано:                                                                                     9 725 179

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ 
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»                                13 099 427
ВБО «Час життя плюс»                                                                                          5 651 585
КМБО «Український інститут досліджень 
політики щодо громадського здоров'я»                                                     3 892 824
ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій»                                                     3 058 072
Український центр профілактики і боротьби 
зі СНІДом МОЗ України                                                                                                 2 836 091
МГО «Соціальні Ініціативи з охорони праці та здоров'я»               2 371 343
БО «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу»               1 354 900

ВСЬОГО профінансовано:                                                                             32 264 242

ВСЬОГО профінансовано проектів у 2009 році                                       66 019 806



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, про-
ведення 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 ме-
тою 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 до-
помоги, сприяння у вирішенні юридичних питань 
клієнтів проекту, лобіювання та адвокація прав ЛЖВ 
на місцевому рівні

організація та проведення груп самодопомо-
ги, 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, пере-
гляд та обговорення тематичних і художніх фільмів, прове-
дення екскурсій, культурно-масових заходів і туристичних 
походів, святкування днів народжень тощо)

Глосарій

Послуги:
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