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Шановні партнери, 
 
До Вашої уваги третій у 2011 році номер 

Вісника з питань ВІЛ/СНІДу в Україні, 
розробленого проектами з профілактики 
ВІЛ/СНІДу, GІZ. 

Як завжди сподіваємось бути корисними та 
цікавими для Вас і Ваших колег. 

Бажаємо Вам успіхів та нових досягнень! 
 
Щиро ваші, 
Команда GІZ 
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Новини у галузі ВІЛ/СНІДу в Україні 

 

 
Зустріч високого рівня з питань ВІЛ/СНІДу: ключові 
моменти для України 

8-10 червня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку за участі 
192 офіційних делегацій країн-учасниць ООН відбулася 
Зустріч високого рівня з питань ВІЛ/СНІДу.  

Українську делегацію очолив Олександр Федько, голова 
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. 

п. Олександр Федько - Голова делегації від України 

Незважаючи на відсутність Президента України на цьому 
заході, наша країна опинилася в центрі уваги міжнародної 
спільноти: разом з Генеральним секретарем ООН Пан Гі 
Муном форум відкривала Тетяна Афанасіаді, активістка руху з 
захисту прав людей, які живуть з ВІЛ, та наркозалежних (м. 
Одеса).  

В останній день роботи Генасамблеї країни-члени ООН 
прийняли Декларацію, що визначає глобальний процес 
протидії епідемії ВІЛ на наступні п'ять років. Декларація 2011 
відобразила надзвичайно важливі для регіону Східної Європи 
та, зокрема, України, моменти, яких не було в попередніх 
Деклараціях:  

 чітко зазначені уразливі групи, які схильні до більш 
високого ступеня ризику і на які повинні бути спрямовані 
зусилля країн (СІН, ЖКС, МСМ) 

 відзначене зростання нових випадків інфікування ВІЛ 
серед споживачів наркотиків 

 Східна Європа названа серед пріоритетних регіонів для 
боротьби з поширенням ВІЛ/СНІДу 

 Істотно розширено розділ, присвячений забезпеченню 
дотримання прав людини. У Декларації конкретизовано 
термін "зменшення шкоди". 

Серед іншого, до 2015 року країни-члени ООН зобов‘язались:  

 зупинити епідемію, скоротити вдвічі передачу ВІЛ 
статевим та ін'єкційним шляхом,  

 вдвічі скоротити смертність від туберкульозу серед ЛЖВ 

 припинити передачу ВІЛ від матері до дитини, 

 забезпечити доступ до АРВ-лікування всім, хто його 
потребує і таким чином домогтися, щоб до 2015 року АРВ-
терапію отримували 15 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ 

 збільшити фінансування на боротьбу з ВІЛ до 24 млн. дол. 
Докладніша інформація: 

Текст Декларації російською мовою: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N11/367/86/PDF/N1136786.pdf?OpenElem
ent 

Виступ Голови офіційної делегації України (відео): 
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/ukraine-h-e-
oleksandr-anishchenko-2011-high-level-meeting-on-aids-plenary-
meeting.html (щоб послухати доповідь українською, натисніть 
слово «Original» справа від зображення) 

Виступ Тетяни Афанасіаді на відкритті Генеральної Асамблеї 
(відео):http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/23682.html   
(щоб послухати доповідь російською, спочатку натисніть слово 
Russian справа від зображення) 

Прес-конференція за участі Тетяни Афанасіаді: 
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/press-conference-
to-preview-the-high-level-meeting-on-hivaids.html (Виступ Тетяни 
російською починається на 10 хв. 45 секунд запису) 

 
 

500 європейських фахівців з питань ВІЛ/СНІДу 
зібрались у Талліні 

25-27 травня у Таллінні відбулася Європейська 
конференція з питань ВІЛ/СНІДу «ВІЛ у Європейському 
регіоні – єдність та різноманіття», за участі близько 500 
фахівців з 53 держав Європи. Робота конференції 
зосередилась на темі профілактики ВІЛ, а також досягненнях 
східноєвропейських країн у цій галузі. Одним з результатів 
конференції стала підготовка рекомендацій для подання їх до 
Європейської комісії, урядів країн Європи та міжнародних 
організацій, а також перелік ініціатив щодо зміцнення 
міждержавної співпраці. 

Відеозвіт конференції можна переглянути тут: 
http://rus.err.ee/estonia/4e1f60af-7790-4bf8-96f8-7b7725a13902 

 
 

Створено Євразійську коаліцію по чоловічому 
здоров'ю (ЕКОМ) 

21-23 червня 2011 р., в Паттайя, Таїланд, в ході зустрічі 
експертів з Європи та Азії прийняте рішення про створення 
регіонального механізму, спрямованого на формування 
сприятливого середовища для ефективної відповіді на 
поширення епідемії ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які 
практикують секс з чоловіками, і трансгендерів у країнах 
Східної Європи та Центральної Азії. Новостворений механізм 
отримав назву «Євразійська коаліція по чоловічому 
здоров'ю» (скорочено ЕКОМ). 

Рекомендації про створення цього механізму були 
прийняті під час Регіональної консультації «Прихована 
епідемія ВІЛ: чоловіки, які практикують секс з чоловіками, і 
трансгендери у Східній Європі та Центральній Азії», що 
відбулася у Києві 22-24 листопада 2010 року. ЕКОМ 
сприятиме підтримці розвитку суспільної охорони здоров'я і 

http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/ukraine-h-e-oleksandr-anishchenko-2011-high-level-meeting-on-aids-plenary-meeting.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/ukraine-h-e-oleksandr-anishchenko-2011-high-level-meeting-on-aids-plenary-meeting.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/ukraine-h-e-oleksandr-anishchenko-2011-high-level-meeting-on-aids-plenary-meeting.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/23682.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/press-conference-to-preview-the-high-level-meeting-on-hivaids.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/06/press-conference-to-preview-the-high-level-meeting-on-hivaids.html
http://rus.err.ee/estonia/4e1f60af-7790-4bf8-96f8-7b7725a13902
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систем спільнот, розвитку доказової бази для планування та 
оцінки заходів з профілактики, лікування, догляду та 
підтримки ЧСЧ та трансгендерів у зв'язку з ВІЛ, збору 
стратегічної інформації про потреби ЧСЧ і ТГ, нарощуванню 
потенціалу для реалізації програм профілактики та лікування 
ВІЛ-інфекції серед цих груп, а також просуванню ефективних, 
науково-обгрунтованих методів роботи, що базуються на 
повазі та дотриманні прав людини. 

ЕКОМ розвиватиметься як об'єднання організацій та їх 
мереж, ініціативних груп і приватних осіб, які поділяють місію 
Коаліції. Керівним органом ЕКОМ стане Правління, вибори 
членів якого заплановані на початок 2012 року. Також, до 
кінця 2011 року, планується створити інформаційні 
інструменти Коаліції, такі як електронна розсилка та інтернет-
сайт, і почати процес залучення ресурсів. 

Розвиток Коаліції буде здійснюватися за участю 
представників ПРООН, ВООЗ, ЮНФПА, ЮНЕЙДС, Глобального 
фонду та АРСОМ в якості технічних експертів. Фінансова 
підтримка, на стадії становлення Коаліції, буде надана 
агентствами ООН. 

Джерело: http://www.aidsactioneurope.org  

 
 
ВІЛ і законодавство: діалог між владою і 

суспільством 
18-19 травня 2011 року в м. Кишинеу, Молдова, за 

підтримки Глобальної комісії з питань ВІЛ та законодавства 
відбувся Регіональний діалог з питань ВІЛ і законодавства в 
країнах Східної Європи та Центральної Азії. На зустрічі були 
присутні як державні чиновники, так і представники 
громадянського суспільства країн регіону. Озвучувалися 
вимоги скасувати кримінальну і адміністративну 
відповідальність за надання сексуальних послуг, збільшити 
порогові дози наркотичних речовин, зберігання яких для 
власного споживання призводить до кримінальної 
відповідальності. Найбільш яскраві виступи стосувалися 
дискримінації у зв’язку із ВІЛ-статусом. 

Регіональні діалоги є частиною процесу, заснованого на 
зборі фактичних даних, організацію та проведення 
досліджень з ключових питань, які Комісія вважає за 
необхідне включити до свого заключного звіту. Два 
попередні діалгоги досліджували стан справ у країнах 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону та в Карибському басейні. 
У подальшому планується продовжити серію зустрічей між 
представниками влади та громадянського суспільства. 

Джерело: http://www.network.org.ua/media/news/page-
2256/ 

 
 

Створено міжвідомчу робочу групу з питань 
підготовки до реалізації 10 раунду гранту ГФ 

Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України 
М.Я.Азарова, Наказом МОЗ України створено міжвідомчу 
робочу групу (далі – МРГ) з питань підготовки до реалізації 10 
раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією через Український центр 
профілактики і боротьби зі СНІДом.  

Наказом затверджено персональний склад міжвідомчої 
робочої групи та відповідне Положення. Головою МРГ 
призначено Федька О.А. - голову Державної служби України з 
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 
небезпечних захворювань. Окрім співробітників МОЗ, до 
складу групи увійшли також представники Міністерства 
економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, 
Державного казначейства України та громадських організацій 
– основних реципієнтів грантів ГФ в Україні.  

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводитимуться по 
мірі необхідності за окремим листом МОЗ України. Технічний 
супровід діяльності МРГ забезпечується Українським центром 
профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України.  

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110616_361.html 

 
 
В Україні створено «Об’єднання жінок України, яких 
торкнулась епідемія ВІЛ»  

16 травня 2011 року в Україні було створено мережу 
жінок, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу. 

Голова керівного комітету об’єднання Ірина Борушек та 
Заступник Голови комітету Олена Стрижак 

«Сьогодні в Україні майже 50 000 жінок живуть з 
діагнозом ВІЛ-інфекція. Жінок же, яких торкнулася епідемія – 
в десятки разів більше - розказала Ірина Борушек, голова 
керівного комітету «Об’єднання жінок України, яких 
торкнулась епідемія ВІЛ». Саме тому створення такої 
організації в Україні є історичним рішенням,». 

Головним органом організації є керівний комітет, який 
складається з 5 жінок. Основними цілями новоствореної 
організації стануть збільшення доступу ВІЛ-позитивних  жінок 
до якісних послуг з профілактики, догляду та лікування, 
залучення ВІЛ-позитивних жінок до заходів з подолання 
епідемії ВІЛ в Україні. Об’єднання буде діяти як під-мережа 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ». 

Найближчим часом буде створено електронний ресурс 
Об’єднання – розсилка та веб - сторінка на сайті 
Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. 

Джерело: http://www.network.org.ua/media/news/page-2259/ 

 
 
 
 

http://www.aidsactioneurope.org/
http://www.network.org.ua/media/news/page-2256/
http://www.network.org.ua/media/news/page-2256/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110616_361.html
http://www.network.org.ua/media/news/page-2259/
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Українсько-німецьке співробітництво з питань ВІЛ/СНІДу 

 

 

Компонент 1. Політичний рівень 
 

 Навчальний візит в Україну  
15-24 червня 2011 року відбувся навчальний візит в Україну 
представників організацій-партнерів GIZ з Узбекистану, 
Таджикистану та Киргизстану.  

Програма навчального візиту передбачала зустрічі з 
представниками Державної служби України з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
хвороб, Українського центру профілактики та боротьби зі 
СНІДом, Українського інституту досліджень політики у сфері 
громадського здоров‘я, ВБО «Мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД», Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні, 
Клініки «Лавра», НУО «Ліга Легал Лайф», Чернівецького та 
Хмельницького обласних центрів профілактики та боротьби 
зі СНІДом, Хмельницького інституту післядипломної 
педагогічної освіти, Мережі міждержавних та неурядових 
організацій з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в 
Чернівецькій області та районного кабінету «Довіра».  

 
Учасники делегацій з Узбекистану, Таджикистану та 

Киргизстану 

Учасники мали змогу відвідати НУО «Соціум ХХІ» 
(м.Київ) «Школи Здоров‘я» (середньої школи №7 
м.Кам‘янець-Подільского), НУО «Нова сім‘я» (м.Чернівці), 
НУО «СІОН» (м.Хмельницький). Колеги з Центральної Азії 
ознайомилися з діяльністю проектів GIZ з профілактики 
ВІЛ/СНІДу в Україні, проектами «Back up» та «Підготовка до 
пандемії», обговорили з командою GIZ практики адаптації 
та впровадження в Україні профілактичного інструменту 
«Маршрут безпеки», взяли участь у Національній 
конференції з питань замісної терапії, обмінялися досвідом 
щодо впровадження програм здоровго способу життя та 
профілактики ВІЛ у навчальних закладах і дізнались про 
ситуацію щодо поширення гепатиту С в Україні, відвідавши 
НУО «Рух за здоров‘я». 

 
Компонент 2. Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу 

 Чесна гра 
Розвиток молоді через футбол - cаме такою є мета 

нового проекту «Чесна гра», який охопить щонайменше 
40,000 молодих людей по всій Україні та є складовою 
соціальної ініціативи «Давай разом!». У ході проекту 

молодь навчатиметься грі у футбол та, водночас, здоровому 
способу життя, відповідальності та самоповазі. 

GIZ має досвід впровадження подібного проекту в 
Південній Африці під час підготовки й проведення 
Чемпіонату Світу з футболу 2010 року. Діти вулиць, сироти 
та діти з малозабезпечених сімей мали нагоду займатись із 
професійними тренерами, на спеціально обладнаних 
майданчиках. Ініціатива привернула міжнародну увагу і 
користувалася величезним успіхом. У листопаді 2010 
Міністерство сім’ї, молоді та спорту звернулося до GIZ з 
проханням підтримати ініціативу «Давай разом!». 

 
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час відвідин 

проекту GIZ «Розвиток молоді через футбол» в ПАР 

Спільно, Державна служба молоді та спорту і GIZ 
відберуть найкращих тренерів та навчать їх, як стати 
зразком для молоді та як власним прикладом змінити 
поведінку своїх учнів. Проводячи незвичайні й цікаві 
спортивні заняття, організатори відволічуть молодь від 
шкідливих звичок і прищеплять їй дух здорового способу 
життя, відповідальності та поваги до себе й оточуючих.  

14 травня, напередодні Міжнародного дня сім'ї, 
спільний проект було презентовано у Києві; 22 травня - в м. 
Рава-Руська Львівської області, на кордоні України з 
Польщею; 27 травня, напередодні Міжнародного Дня 
захисту дітей, - у Донецьку.  

Окрім офіційних заходів, під час презентацій 
відбувались безкоштовні тренування з футболу, які 

 
«Давай разом!» 
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проводив відомий український футболіст Олександр 
Заваров.  

 
 

 Презентація соціального проекту Євро-2012 
«Давай разом!» в Артеку 

25 червня 2011 року презентація національного 
соціального проекту до Євро-2012 «Давай разом!» та його 
складової «Fair Play - Чесна Гра» відбулася в Міжнародному 
дитячому центрі «Артек». 

Презентація національного соціального проекту до Євро-
2012 «Давай разом!» та його складової «Fair Play - Чесна Гра» 

Зліва направо: Равіль Сафіуллін, Олена Піддубна, д-р Ганс-Юрґен 
Гаймзьот, Мартін Каде 

Відкриття проекту пройшло в рамках VI Міжнародного 
конкурсу-фестивалю талановитих дітей-сиріт «Щасливі 
долоні». З привітанням до гостей фестивалю та проекту 
«Давай разом!» Звернувся  Посол Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні д-р Ганс-Юрґен Гаймзьот (Dr. Hans-
Jürgen Heimsoeth). «Я радий взяти участь у сьогоднішньому 
заході, - сказав він. - Мені повідомили, що зараз «Артек» 
приймає декілька дітей-сиріт з Німеччини, і вважаю це 
дуже доброю справою. Всі ми робимо добру, корисну 
справу, адже багато дітей люблять футбол, і це потрібно 
використовувати, щоб вони постійно бачили й чули: «Скажи 
НІ наркотикам!», «Скажи НІ насильству!», «Скажи НІ 
порушенню прав дітей!», «Не дай СНІДу шанс!». 

Голова Державної служби молоді та спорту України 
Равіль Сафіуллін під час свого виступу наголосив на 
символічності старту проекту саме в «Артеку». Цей дитячий 

центр має славні традиції, які об'єднують дітей з різних 
куточків світу. «Завдяки проекту «Давай разом!» тисячі 
дівчат і хлопців зможуть навчитися грати у футбол, брати 
участь у спортивних турнірах, змістовно проводити вільний 
час»-продовжив він. 

Равіль Сафіуллін висловив сподівання, що з «Артеку» 
цей соціальний проект дістанеться кожного куточка Криму, 
стане святом не тільки спорту і здорового способу життя, а й 
міжнаціонального єднання.  

Мартін Каде, керівник програми з профілактики 
ВІЛ/СНІДу GIZ докладніше розповів про «FAIR PLAY - ЧЕСНА 
ГРА» і про історію партнерства в рамках «Давай разом!»  

Серед гостей акції були координатор Програми 
Волонтерів ООН в Україні Джованні Моццареллі (Giovanni 
Mozzarelli) та виконуючий обов'язки начальника управління 
фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту АР Крим Андрій Горан. За доброю 
традицією, діти та гості акції мали змогу взяти участь у 
відкритому майстер-класі з футболу, який провів відомій 
футболіст, заслужений майстер спорту Олександр Заваров. 

Більше фотографій за посиланням прес-служби МДЦ 
«Артек»: http://www.artek.ua 

 

 Семінар для роботодавців у галузі морського 
транспорту 

На початку червня в Одесі GIZ фасилітувало семінар з 
питань ВІЛ/СНІДу для представників роботодавців у сфері 
транспорту.  

Учасниками дискусій стали представники таких гігантів 
вітчизняного транспортного сектору, як Ілічівський 
морський транспортний порт, Порту «Південний», 
Одеського морського торгового порту, Федерації морських 
профсоюзів, Асоціації портів України «Укрпорт», Одеської 
національної морської академії, Фонду допомоги морякам 
«Ассоль», Медичного центру «Здоров‘я» (здійснює медичні 
огляди моряків та видає відповідні медичні свідоцтва) та ін.  

Таборяни та гості «Артека» 

Підписання Меморандуму про співпрацю в рамках проекту 
«Давай разом!": Равіль Сафіуллін, Олена Піддубна, Мартін 

Каде, д-р Ганс-Юрґен Гаймзьот 

http://www.artek.ua/press_cents/news/detail.php?ID=412
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Семінар для роботодавців у галузі морського транспорту 

Учасники виявились досить обізнаними в тематиці 
ВІЛ/СНІД, тому після короткого огляду розпочалась жива 
дискусія щодо колізій національного та міжнародного 
законодавства щодо ВІЛ/СНІДу, тестування, скринінгу, 
можливості продовження професійної діяльності людей з 
позитивним ВІЛ-статусо тощо. 

За планом GIZ, у вересні буде оголошено конкурс на 
отримання фінансування для втілення проектів з 
проведення навчальних семінарів та тренінгів для керівного 
складу, тренерів та персоналу компаній, задіяних у 
морській транспортній галузі. 

 

 Підписано Угоду про імплементацію проекту з 
профілактики ВІЛ/СНІДу на Львівській залізниці. 

Днями підписано угоду між GIZ та Міжнародною 
громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров’я» (LHSI) щодо впровадження проекту з 
підвищення потенціалу Львівської залізниці до вирішення 
проблеми ВІЛ/СНІДу, подолання стигми та дискримінації 
ЛЖВ на робочих місцях. 

Завданням проекту є підвищити обізнаність та 
мотивацію трьохсторонніх партнерів для реалізації 
програми профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях: 
забезпечити сприятливі умови для реалізації програми, а 
також поінформувати працівників і клієнтів Львівської 
залізниці щодо ВІЛ/СНІДу; знизити стигму та дискримінацію 
працівників з ВІЛ. 

У рамках проекту здійснюватимуться такі заходи: 

 круглі столи для керівників обраних підприємств 
Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 

 Навчання 25 тренерів що працюватимуть за методикою 
«рівний рівному»; розробка та розповсюдження 
навчального плану для тренерів, посібника з 
тренінговими матеріалами та керівництва з фасілітації.  

 Навчання за методикою «рівний-рівному» для 
працівників обраних підприємств та установ залізниці. 
Заплановано, що 10% працівників Львівської залізниці 
(7000 працівників) візьмуть участь у тренінгах. 

 Молодіжний форум для молодих працівників 
Львівської залізниці. з питань ВІЛ 

 Семінар для медичних працівників з питань ВІЛ, ІПСШ, 
ПКП з метою зменшення стигми та дискримінації ЛЖВ в 
медичних установах 

 Інформаційна кампанія та розповсюдження 
інформаційних матеріалів і презервативів. 

 
 

 «ВІЛ і соціальний захист». Навчання в Турині, 
Італія 

Представники проектів GIZ взяли участь у двотижневому 
навчальному курсі з профілактики ВІЛ на робочих місцях, 
що відбувся у травні цього року в Міжнародному центрі 
МОП у Турині, Італія. Метою курсу є обмін досвідом з 
питань ВІЛ/СНІДу у сфері праці, з точки зору профілактики 
та соціального захисту. 

Нещодавно, у червні 2010 року, МОП розробила і 
прийняла Рекомендацію 200, присвячену принципам 
протидії ВІЛ/СНІДу в сфері праці. Новий міжнародний 
стандарт зміцнює і розширює засади Кодексу практик, 
закладаючи всеосяжні та міцні підвалини для розвитку 
ефективних національних політик та програм з питань 
ВІЛ/СНІДу на робочих місцях. 
 
 

 Тренінги для профспілок  
В рамках продовження співпраці з МОП, GIZ продовжує 

серію тренінгів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та 
законодавства у сфері ВІЛ. У травні-червні 2011 року у 
тренінгах взяли участь представники Федерації профсоюзів 
України ат Конфедерації вільних профспілок України. Серед 
іншого, учасникам було презентовано Рекомендації МОП 
200 – документ міжнародного права, що вперше створює 
базу для захисту тих прав робітників, що безпосередньо 
стосуються питань ВІЛ-інфекції. 

 
 

 У Хмельницькому відбулась міжрегіональна 
науково-практична конференція «ВІЛ/СНІД: виклики 
та подолання»  

19-21 травня 2011 р. фахівці в галузі профілактики, 
діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу з Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей 
зібралися у м.Хмельницькому для участі у міжрегіональній 
міжгалузевій науково-практичній конференції «ВІЛ/СНІД: 
виклики та подолання».  

Заняття в Міжнародному тренінговому центрі МОП 
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Захід відбувся на базі Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти та був 
організований обласним управлінням освіти і науки, молоді 
та спорту Хмельницької облдержадміністрації та 
управлінням охорони здоров’я Хмельницької 
облдержадміністрації за підтримки GIZ.  

Під час конференції відбулася презентація матеріалів 
Національної інформаційної кампанії «Не дай СНІДу шанс!», 
що впроваджується Державною службою України з питань 
протидії ВІЛ–інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань за підтримки GIZ. З травня 2011 року у запуску 
вже третя хвиля профілактичної кампанії. Цього разу автори 
креативної ідеї - агентство JWC - поставили у центр уваги 
вірність та захист сімейних цінностей. Пілотування третьої 
хвилі розпочинається з м. Київ та м. Хмельницький. До 
кінця травня у Хмельницькій області буде розміщено 30 
білбордів. Загальна кількість білбордів для 
розповсюдження по Хмельницький області - 100 шт. Всього 
по Україні буде розміщено близько 1000 білбордів третьої 
хвилі кампанії. 

За матеріалами конференції буде видано збірник.  
 

 Тренінги для тренерів 
16 - 27 травня 2011 р. у Всеукраїнському центрі 

професійної реабілітації інвалідів (с. Лютіж, Вишгородський 
р-н, Київська обл) за підтримки GIZ відбулися два тренінги 
для тренерів з числа методистів обласних навчально-
методичних центрів професійно-технічної освіти та 
інститутів післядипломної педагогічної освіти.  

Навчені тренери готуватимуть вчителів ПТНЗ та ЗНЗ до 
викладання курсу «Захисти себе від ВІЛ» у всіх регіонах 
України. Декілька місяців тому повні комлекти методичних 
матеріалів курсу були розповсюджені GIZ по регіональних 
управліннях освіти, інститутах післядипломної освіти та 
навчально-методичних центрах профтехосвіти.  

 
 
Компонент 3. Профілактика ВІЛ/СНІДу серед 
представників груп ризику 

 

 GIZ підтримало IV Національну конференцію з 
питань замісної терапії 

МОЗ України спільно з міжнародними та громадськими 
організаціями вдається попереджати і знижувати темпи 
інфікування ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Це 
досягається шляхом виваженого підходу до справи, а 
особливо до впровадження замісної підтримуючої терапії 
для споживачів ін'єкційних наркотиків. Про це йшла мова 
на IV Національній конференції "Актуальні питання розвитку 
ЗПТ в Україні: доступність, якість, життєздатність", яка 
відбулася у Києві 23-24 червня 2011. 

Окрім фінансової та технічної допомоги в проведенні 
конференції, GIZ організувало виступ представника 
«Compware» - німецької компанії з виробництва 
обладнання для програм замісної терапії. Пан Гюнтер 
Калька презентував досвід використання рідких форм 
метадону і поділився досвідом Німеччини у впровадженні 
програм ЗПТ.  

 
 
 

Доступні також англомовна та німецькомовна версії Вісника. 
 
Автори: Працівники проектів 
Відповідальна за випуск: Вікторія Гультай 
 
З питань підписки на Вісник, для отримання докладнішої інформації, із запитаннями та пропозиціями про співпрацю звертайтесь, будь 
ласка, до Вікторії Гультай, експерта з комунікацій та PR Програми профілактики ВІЛ/СНІДу в Східній Європі Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: 
01001 Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, б. 15, офіс 74 
Тел.:  +38 044 4955007 
Факс: +38 044 2705759 
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Проекти з питань подолання ВІЛ/СНІДу впроваджуються Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за 
ініціативи та за фінансової підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина 
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