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Шановні партнери, 
 
До Вашої уваги п‘ятий 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 

 

Обговорення ролі та першочергових завдань 
Держслужби соцзахворювань 

За ініціативи Державної служби України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань відбувся ряд зустрічей з ключовими партнерами 
та керівництвом МОЗ України, присвячених обговоренню 
змін до Положення про Державну службу.  

Учасники зустрічей обговорили, зокрема, мету і завдання 
Держслужби та принципи її взаємодії з іншими 
центральними органами виконавчої влади, а також 
закладами, організаціями, установами та підприємствами 
охорони здоров’я. 

Матеріали зустрічей доступні на сайті: http://dssz.gov.ua 
 

Зміни у складі Державної служби з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Відповідно до Указів Президента України від 27 вересня 
2011 року, Александріна Тетяна Андріївна призначена 
Головою Державної служби України з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; 
Ханюков Євген Васильович призначений першим 
заступником Голови Державної служби України з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань. 

Джерело: http://www.president.gov.ua 
 

Створено Громадську раду при Державній службі 
України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 
соціально небезпечних захворювань 

9 листопада 2011 року о 12.00 у приміщенні Держслужби 
України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 
соціально небезпечних захворювань (м. Київ, вул. Анрі 
Барбюса, 5) відбудеться перше засідання Громадської ради.  

У результаті попередньо проведених установчих зборів, 
погоджено кандидатури перших учасників Громадської ради 
та вирішено розширити її склад до 29 осіб. Наразі Громадська 
рада оголосила додатковий прийом заяв для обрання ще 15 
членів Ради. 

Порядок денний першого засідання, установчі документи 
Громадської ради, план роботи, керівний склад, прийняті 
рішення, протоколи засідань, щорічні звіти тощо 
розміщуватимуться на офіційному сайті Державної служби 
України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 
соціально небезпечних захворювань http://dssz.gov.ua у 
спеціально створеній рубриці ”Громадська рада”. 

 

План дій щодо впровадження ЗПТ 
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2011-

2013 роки, які стосуються впровадження замісної 
підтримувальної терапії (ЗПТ) для споживачів опіоїдних 
ін'єкційних наркотиків. Відповідне розпорядження (№ 1002-
р) схвалено на засіданні Уряду 12 жовтня 2011 року. 

План, зокрема, передбачає вивчення прикладів світового 
та вітчизняного досвіду у секторі ЗПТ, розробку сучасних 
методик лікування хворих на опіоїдну наркотичну залежність 
з доведеною на засадах доказової медицини ефективністю, 
які б закріплювали можливі позитивні результати 
проведення ЗПТ, а також налагодження вітчизняного 
виробництва лікарських препаратів для проведення ЗПТ. 

Відповідальними за виконання плану визначено МОЗ, 
Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки, Державну 
пенітенціарну службу, Державну службу з лікарських засобів, 
Державну службу з контролю за наркотиками, Державну 
службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 
соціально небезпечних захворювань, Національну академію 
медичних наук. 

Довідково: Станом на 1 липня 2011 року 6 287 пацієнтів у 
131 лікувально-профілактичному закладі у 27 регіонах 
України отримали доступ до ЗПТ. З них ЗПТ на основі 
метадону отримували 5 473 пацієнти, 814 осіб отримували 
ЗПТ із застосуванням бупренорфіну. 45% (2826) пацієнтів ЗПТ 
є ВІЛ-інфікованими, 862 з них отримували АРТ. 

Сайти ЗПТ працюють у всіх регіонах України на базі 
лікувально-профілактичних установ – наркологічних 
диспансерів, психоневрологічних та інфекційних лікарень, 
центрів профілактики та боротьбі зі СНІД, 
протитуберкульозних диспансерів, міських і районних 
лікарень. Окрім медичних послуг (консультування, 
діагностики та лікування захворювань, зокрема ВІЛ/СНІДу, 
гепатитів, туберкульозу, ІПСШ, клієнти мають змогу 
отримувати послуги з психологічного і соціального 
супроводу.  

Джерело: http://www.kmu.gov.ua, http://dssz.gov.ua 

 

Обговорення результатів оцінки механізмів контролю 
та нагляду Глобального фонду  

Нещодавно Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією (ГФ) оприлюднив звіт «Від 
термінових заходів - до сталого розвитку», підготовлений 
незалежною групою експертів.  

 

http://dssz.gov.ua/index.php/uk/golovna/98-news/560-2011-10-10-13-50-44
http://www.president.gov.ua/
http://dssz.gov.ua/
http://dssz.gov.ua/index.php/uk/golovna/97-novyny/570-2011-10-19-15-55-39
http://www.theglobalfund.org/en/highlevelpanel
http://www.theglobalfund.org/en/highlevelpanel
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Результати звіту свідчать про наявність в Україні 
системних проблем, що перешкоджають організаціям-
виконавцям реалізовувати гранти ГФ з протидії ВІЛ та 
туберкульозу. 

У свою чергу, основні реципієнти грантів ГФ в Україні 
оприлюднили інформацйне повідомлення, в якому вітають 
проведення всебічної оцінки процедур контролю та нагляду 
Фонду, висловлюють надію на те, що надані рекомендації 
дозволять підвищити ефективність впровадження грантів та 
використання коштів, та коментують дані звіту, що стосуються 
України.   

Зокрема, вони наголошують, що Україна є одним із 
найбільших отримувачів коштів ГФ у Східній Європі та 
Центральній Азії на протидію ВІЛ/СНІД (три програми з 2003 
року) та туберкульозу (з 2010), що кардинально впливає на 
місце в рейтингу з точки зору інвестиційних ризиків.   

Згідно з оцінками Transparency international, Україна за 
рівнем корупції посідає 134 місце серед 178 країн світу, а за 
гуманітарним індексом «Human Development Index», який 
теж брався до уваги експертами, Україна знаходиться на 71-
му місці серед 172 країн. Є підстави вважати, що масові 
безпрецедентні перевірки основних реципієнтів та 
партнерських громадських організацій-виконавців програми 
ГФ та втручання в їхню діяльність з боку державних 
контролюючих та правоохоронних органів на початку 2011-
року, які було висвітлено у провідних світових ЗМІ, також 
вплинули на негативні позиції держави у рейтингу. 

У 2010 р. в країні відбулися президентські вибори, а 
наступного року Україну очікують чергові парламентські 
перегони, які розцінені як додаткові політичні ризики.  

Експерти не обійшли увагою факт призупинення у 2004 
гранту, наданого Україні Глобальним фондом, через викриття 
фінансових зловживань тодішнього керівництва МОЗ 
України. Цей перший випадок в історії Фонду став однією з 
підстав для створення нового контролюючого органу ГФ – 
Офісу Генерального Інспектора. Призупинення 60-ти 
мільйонної позики Україні з боку Світового банку за проектом 
«Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» у 2006 
році також не могло не вплинути на негативні оцінки 
міжнародних експертів. 

Серед поточних проблем у звіті комісії ГФ вказано 
недосконалість координаційних механізмів контролю в 
державах, що впроваджують програми за підтримки ГФ.  В 
Україні з березня 2011 року Національна рада фактично не 
функціонувала, її новий персональний склад досі не було 
затверджено. Така нестабільність не в останню чергу 
пов’язана з постійними змінами керівництва МОЗ України та  
профільної держслужби, що відбуваються протягом останніх 
10 місяців. 

Усе вищезазначене спряло вплинуло на вкрай негативні 
позиції  України в загальному рейтингу, за яким Україна 
набрала 99 зі 100 можливих балів ризику для інвестицій ГФ. 

У звіті чітко вказано на те, що результати впровадження 
поточних грантів не враховувались при рейтингуванні країн.  
Основні реципієнти фінансової допомоги ГФ в Україні 
наголошують на тому, що вони регулярно і публічно звітують 
про свою діяльність перед державою, Фондом, незалежними 
міжнародними аудиторами та громадськістю.  Більше того, у 
листопаді  2010 року виконавцями програми було достойно 

пройдено планову комплексну перевірку з боку Офісу 
Генерального Інспектора ГФ. 

Всі учасники висловлюють сподівання, що рекомендації 
звіту сприятимуть зменшенню інвестиційних ризиків України 
за рахунок покращення координаційних механізмів держави, 
що відповідають за боротьбу з ВІЛ/СНІД в Україні,  наданню 
всебічної підтримки діяльності ВІЛ-сервісних організацій та 
виділенню достатнього фінансування програм з ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу з державного бюджету. Таким чином, наша 
держава зможе продемонструвати свою політичну волю та 
готовність співпрацювати з ГФ та іншими донорами з метою 
подолання епідемій ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні.  

Джерело: http://www.theglobalfund.org/en/highlevelpanel/), 
http://www.aidsalliance.org.ua 
 

Розпочалася інформаційна кампанія до Євро-2012 
«Червона картка» 

У Києві презентовано інформаційну кампанію «Червона 
картка» у рамках Національного соціального проекту до 
Євро-2012 «Давай разом!». 

Кампанія спрямована на привернення уваги молоді до 
проблем нетолерантного ставлення до ВІЛ-позитивних 
людей, а також до запобігання інфікуванню ВІЛ, протидії 
насильству, сексуальній експлуатації, питань гендерної 
нерівності в суспільстві. 

 
Футболіст Андрій Шевченко показує червону картку ризикованим 

стосункам: «Захисти себе, використовуй презерватив!» 

Інформаційна кампанія розпочинається у всіх регіонах 
України. Відомі українські спортсмени та представники шоу-
бізнесу: Ані Лорак, Василь Вірстюк, Гайтана та Андрій 
Шевченко показують червону картку головним проблемам 
молоді та закликають разом їх подолати. Герої кампанії 
звертатимуться зі словами-застереженнями щодо соціально-
небезпечних явищ з біл-бордів, сіті-лайтів і метро-лайтів. 
Відеоролики соціальної реклами будуть транслюватися на 
національних і регіональних телеканалах, плакати будуть 
розміщені на вокзалах та у навчальних закладах. 

Проект реалізовується Державною службою молоді та 
спорту спільно з Представництвом ООН в Україні, Дитячим 
фондом ООН (ЮНІСЕФ), Об"єднаною програмою ООН з 
питань ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), Фондом народонаселення ООН, 
Проектом ООН "Молоді футбольні волонтери", 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні, GIZ, Міжнародним 
жіночим правозахисним центром "Ла Страда - Україна" та 
іншими організаціями. 

Джерело: http://health.unian.net/ukr/detail/225783  
 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ru/
http://www.theglobalfund.org/en/highlevelpanel/
http://health.unian.net/ukr/detail/225783
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Корупція в тендерах набуде конкретних облич на 
«українському Wikileaks»  

В Україні запрацював спеціалізований сайт - 
www.integrity.pp.ua, який дозволить усім охочим дізнатися про 
факти корупції в тендерах, заявити про зловживання, 
налагодити спілкування між сторонами, зацікавленими у 
проведенні чесних закупівель. Сайт допоможе також 
громадським організаціям у проведенні моніторингу за 
тендерами.  

Кожен громадянин зможе долучитися до створення бази 
корупційних тендерів та повідомити про зловживання. За 

задумом організаторів, сайт стане «українським Wikileaks» у 
сфері тендерів. 

На сайті також будуть зібрані контакти експертів-юристів 
та експертів-технологів, які знають на практиці, що таке 
тендери і як їх можна контролювати. Тут будуть зібрані 
контакти медіа та усіх, кому не байдужа згадана тема і хто 
хотів би про це говорити, писати, передавати інформацію. 
Коротке відео про сайт можна подивитись тут: 
http://www.youtube.com/watch?v=wrApVbbuaj8 

Джерело: Громадське партнерство "За доброчесні державні 
закупівлі" http://www.toro.org.ua 

 
 
 

Українсько-німецьке співробітництво з питань ВІЛ/СНІДу 

 

 

Компонент 1. Політичний рівень 
 

 Розпочав роботу Секретаріат НацРади 
Для забезпечення поточної діяльності Національної 

ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань за підтримки German BACKUP Initiative GIZ 
набрало штат співробітників – консультантів Секретаріату 
Національної ради. 

18-19 жовтня відбулася орієнтаційна зустріч для 
працівників Секретаріату. Метою зустрічі було 
поінформувати консультантів та виробити у них практичні 
навички щодо організаційного, методичного та технічного 
забезпечення діяльності Ради, іі Комітетів та Комісії з 
нагляду. 

Організаторами зустрічі виступили Державна служба 
України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 
соціально небезпечних захворювань, GIZ та USAID|Проект 
розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні. 

Основними завданнями орієнтаційної зустрічі стали: 

 ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку 
епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні; 

 ознайомлення із системою координації заходів з 
протидії туберкульозу ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
національному та регіональному рівнях, завданнями 
Ради, документами, що забезпечують її діяльність та 
роботу її Комітетів, Комісії з нагляду, Секретаріату; 

 ознайомлення з документами та вимогами Глобального 
фонду боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією 
до Координаційних механізмів країни; 

 вироблення практичних навиків щодо організації 
планування роботи Ради, формування складу, 
підготовки та проведення її засідань, контролю за 
виконанням рішень, забезпечення прозорості її 
діяльності, сприяння виконання нею функцій КМК, 
відповідно до вимог Глобального фонду (у тому числі 
наглядової функції); 

 аналіз ролі Ради у розбудові спроможності регіональних 
рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, узагальнення та поширення кращого 
досвіду цих рад. 

 

 Тренінг для тренерів «Технічна допомога з МІО: 
інформація, що працює» 

Спільними зусиллями партнерів: Центру МІО 
Українського центру СНІДу МОЗ України, МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», USAID|Проекту 
розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні, ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ», ЮНЕЙДС та GIZ провели тренінг для тренерів 
«Технічна допомога з МІО: інформація, що працює. 

Мета тренінгу: посилення потенціалу регіональних 
фахівців, які залучені до діяльності з моніторингу та оцінки 
відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні, щодо надання 
технічної допомоги та проведення навчання з питань МІО. 

Задачі тренінгу: 

 Ознайомити учасників із видами та способами надання 
технічної допомоги, зокрема: проведення тренінгів, 
консультування, фасилітації робочих груп та інших 
інтерактивних форм навчання; 

 Актуалізувати знання щодо цілісної системи МІО, її 
окремих компонентів та етапів; 

 Виробити практичні навички щодо надання технічної 
допомоги з питань МІО; 

 Обговорити можливості використання даних МІО для 
стратегічного планування. 

Завдяки участі в тренінгу, учасники отримали цілісне 
уявлення про функціонування системи МІО. Тепер вони 
зможуть проводити оцінку потреб у технічній допомозі з 
питань МІО та проводити навчання з питань ВІЛ/СНІДу в 
інтерактивних формах. 

 

 Незабаром ще 5 обласних центрів СНІДу будуть 
представлені он-лайн 
У вересні відбувся тренінг «Функціонування веб-сайтів 

обласних центрів СНІДу» для представників регіональних 
центрів профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької, 
Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та 
Чернівецької областей.  

Метою зустрічі було посилити потенціал та навички 
представників регіональних центрів моніторингу та оцінки 

http://www.integrity.pp.ua/
http://www.youtube.com/watch?v=wrApVbbuaj8
http://www.toro.org.ua/
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щодо створення та інформаційного наповнення веб-сайтів 
обласних центрів СНІДу. Учасники зустрічі обговорили 
особливості представлення інформаціі у мережі Інтернет та 
попрацювали над створенням технічного завдання для 
розробки й технічної підтримки веб-сайту регіональних 
СНІД-ценрів. 

 
 

Компонент 2. Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу 
 

 Запрошуємо на щорічний благодійний концерт 
«Не дай СНІДу шанс!/Чесна гра» 
24 листопада 2011 року до Всесвітнього Дня боротьби з 

ВІЛ/СНІДом у Київському Палаці Спорту вже втретє 
відбудеться концерт «Не дай СНІДу шанс!/Чесна гра». Саме 
з таким закликом зірки естради звернуться до українців, 
щоб привернути їх увагу до небезпеки інфікування та 
необхідності толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних 
людей. Тим самим вони підтримають Національну 
інформаційну кампанію з профілактики ВІЛ/СНІД „Не дай 
СНІДу шанс!”, яка проводиться МОЗ України спільно з 
партнерами. 

Цього року концерт є складовою соціального проекту до 
ЄВРО 2012 «Давай разом/Чесна гра». Організатори 
концерту “Не дай СНІДу шанс!/Чесна гра”: Міністерство 
охорони здоров’я України, GІZ, Державна соціальна служба 
молоді та спорту, Посольство Королівства Іспанії в Україні, 
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні. 

Своїми виступами, громадянською позицією зірки естради 
привернуть увагу до проблеми поширення епідемії 
ВІЛ/СНІДу в нашій країні, звернуться до молоді із закликом 
про здоровий спосіб життя, привернуть увагу до футболу, як 
одного з методів, який навчає відповідальній соціальній 
поведінці. 

 

 Французькі компанії проводитимуть 
профілактику ВІЛ/СНІДу на своїх підприємствах в 
Україні  
GIZ і п‘ять великих французьких компаній, що працюють 

в Україні, домовились про спільне здійснення програм з 
профілактики ВІЛ/СНІДу. Відкриття проекту та підписання 
відповідного меморандуму відбулося 28 вересня 2011 року 
в Посольстві ФРН в Україні. Меморандум підписали торгові 
компанії «Ашан Україна Гіпермаркет», «УкрСибБанк», 
«АХА», «Bel», «Мазар», GIZ та GBC (Глобальна бізнес-
коаліція). 

Усі навчальні програми здійснюватимуться тренерами 
GBC. Перший тренінг для менеджерів по роботі з 
людськими ресурсами уже відбувся. 

Профілактичні програми з ВІЛ/СНІДу відбуватимуться у 
рамках державно-приватного партнерства (PPP – Public 
Private Partnership) – інструменту, що поєднує зусилля 
бізнесу та Федерального Міністерства Економіки та 
Розвитку ФРН.  

 

 Компонент з профілактики ВІЛ на робочих місцях 
презентовано учасникам Американської торгової 
палати 
Компонент з профілактики ВІЛ на робочих місцях 

презентовано представникам членських організацій 
Американської торгової палати: Baker&McKenzie, YMCA, 
Ашан-Гіпермаркету Україна та Страхової компанії “Nova”. 
Учасники презентації обговорили можливість 
співробітництва у рамках проектів РРР між іноземними 
компаніями, представленими в Україні, та GIZ.  

 

 Львівська залізниця охоплена профілактичною 
кампанією  
120 000 екземплярів соціально-рекламної продукції з 

профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, виготовлених за 
фінансової та технічної підтримки GIZ, знайшли свою 
цільову аудиторію на вокзалах та підприємствах Львівської 
залізниці. МГО "Соціальні ініціативи з охорони праці та 
здоров'я", (LHSI) організувала розповсюдження матеріалів у 
Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. 

 

 GIZ планує дослідження в Одеській області 
Відбувся ряд зустрічей представників компоненту 

проектів GIZ з профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях із 
представниками міської адміністрації, обласної 
координаційної ради з питань ВІЛ/СНІДу та підприємств 
галузі морського транспорту м. Одеси, зокрема:  

 Одеської національної морської академії,  

 Професійної спілки робітників морського транспорту, 

 Федерації професійних спілок працівників водного 
транспорту, 

 Федерації профспілок працівників водного транспорту та 
плавскладу України). 

GIZ проведе дослідження серед працівників морського 
транспорту 

Перемовини показали значний інтерес сторін до 
провадження профілактичних програм з ВІЛ/СНІДу в 
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одеських морських портах та інших установах галузі. Було 
прийняте рішення про проведення стартового KAB 
(knowledge, attitude, behavior) дослідження на 
підприємствах та в навчальних закладах мосрької індустрії 
Одеської області. 

 

 Надано гранти на проведення Маршруту безпеки 
в регіонах  
Три регіональні організації отримали гранти GIZ на 

проведення Маршруту Безпеки: Вінницьке обласне 
відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІДом», Українська мережа освіти дорослих та 
розвитку інновацій м. Донецьк та Чернівецька обласна 
громадська організація «Педагогічне товариство 
практичних психологів і соціальних педагогів». Загалом 
профілактичною роботою в рамках проектів буде охоплено 
понад 4 000 молодих людей; до квітня 2012 планується 
проведення щонайменше 73 інтерактивних сесій. 

 

 Стартувала рекламна кампанія проекту «Чесна 
гра» 

На початку жовтня у Києві стартувала рекламна кампанія 
компоненту «Чесна гра» Національного соціального 
проекту до ЄВРО-2012 «Давай разом!». 25 білбордів уже 
з‘явились у Києві. До кінця 2011 року кампанію буде 
поширено й на інші регіони.  

 

 Федерація футболу та GIZ об’єднали зусилля для 
досягнення спільної мети  
6 жовтня 2011 року підписано Меморандум про 

взаєморозуміння та подальше співробітництво між 
Федерацією футболу України та GIZ. «Чесна гра» та 
патронований УЄФА міжнародний проект розвитку 
масового футболу Open fun football schools (OFFS) («Відкриті 
розважальні футбольні школи») домовились поєднати свої 
зусилля.  

Родзинкою проекту Open fun football schools є втілення в 
життя принципів «футболу як розваги», «футболу для всіх». 
Такий підхід сприяє процесу соціального зближення 
антагоністично налаштованих етнічних груп, служить миру і 
стабільності, відновленню втраченої дружби, довіри і 

спортивного співробітництва. Сподіваємось на плідну 
співпрацю! 

 

 Анатолій Тимощук став зіркою соціального 
ролику «Чесна гра» 
Зірка українського футболу Анатолій Тимощук став 

Послом Доброї Волі проекту «Давай разом. Чесна гра» та 
знявся у соціальному ролику, спрямованому на 
профілактику ВІЛ. Запуск інформаційної кампанії за участю 
Анатолія Тимощука запланований на листопад цього року. 
Крім відеоролика планується також розміщення плакатів, 
білбордів та сітілайтів у всіх регіонах України. 

 
«На полі ти можеш грати жорстко і ризикувати, щоб 

виграти, але з ВІЛ, ти граєш своїм життям, -закликає 
футболіст українську молодь до відповідальності за власне 
здоров‘я. – На полі я лідер, будь лідером свого життя! Це - 
Чесна Гра. Не дай СНІДу шанс!». 

 

 Гайтана та Alyosha поповнили почесний список 
Послів Доброї Волі проекту «Чесна гра»  
У жовтні офіційний друг Євро-2012, Заслужена артистка 

України, талановитий композитор, автор гімну Євро-2012 
«Viva Європа!» - співачка Гайтана та володарка унікального 
голосу з діапазоном в 4 октави, яка представляла Україну на 
міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2010» в 
Осло, - Alyosha підписали Угоди про наміри подальшого 
співробітництва в рамках Національного соціального 
проекту до ЄВРО-2012  «Давай разом!» (компонент «Fair 
Play - Чесна Гра») та Національної  інформаційної кампанії з 
профілактики ВІЛ/СНІДу серед загального населення «Не 
дай СНІДу шанс!».  

Разом з GIZ, Державною службою з питань молоді та 
спорту, Державною службою з питань профілактики ВІЛ та 
інших соціально небезпечних хвороб, відомі виконавиці 
докладуть своїх зусиль до підвищення рівня громадської 
обізнаності та пропагування основних ідей попередження 
ключових соціальних проблем, що впливають на громадян, 
передусім дітей та молодь в Україні. 

 
На 200 майданчиках по всій Україні  

молодь з нетерпінням чекає на тренерів 
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Гайтана підписує символічний м‘яч дружби  

 

 Соціальний проект до ЄВРО-2012 "Чесна гра" 
розпочинає свою роботу в Криму  
27 жовтня 2011 р. відбулося урочисте підписання 

Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між 
Державною службою молоді та спорту України, 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим і GIZ щодо реалізації Національного 
соціального проекту до ЄВРО-2012 "Давай разом!" та, 
зокрема, його компоненту "Чесна гра". 

Меморандум підписано Головою Державної служби 
молоді та спорту України Равілем Сафіулліним, Міністром 
освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 
Крим Віталіною Дзоз та Керівником Програми профілактики 
ВІЛ/СНІДу в Україні Мартіном Каде. 

Більше про проект на сайті: www.fairplay-ua.org  
 

«Чесна гра» охопила захід України  
Підписанням меморандуму про співпрацю та 

взаєморозуміння між GIZ та департаментом «ЄВРО 2012» 
Львівської міської ради, соціальний проект «Давай 
Разом/Чесна гра» стартував у Львові. 

 
Директор департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міської ради 
Олег Засадний та Мартін Каде підписують меморандум про 

співпрацю 

«Чемпіонат Європи з футболу 2012 – це унікальна нагода 
залучити європейську спільноту та широкі кола 
громадськості, і найперше – молодь, до розв’язання цілої 
низки нагальних соціальних проблем суспільства. Це – 
нагода заохотити до дій, підвищити рівень обізнаності, 

свідомості та відповідальності у багатьох соціальних 
питаннях і проблемах розвитку, характерних не тільки для 
України, а й для інших країн. Питання соціальної 
відповідальності, що ми намагатимемось вирішити у 
рамках проекту, включатимуть в себе пропагування 
загальнолюдських цінностей, формування у громадян «духу 
єдиної команди – країни», безпечної поведінки, 
попередження насильства, расизму, профілактику ВІЛ-
інфекції та СНІДу», - сказав директор департаменту «ЄВРО 
2012» Олег Засадний. 

 
 
Компонент 3. Профілактика ВІЛ/СНІДу серед 
представників груп ризику 
 

 Тренінг для тренерів "Підтримувальна терапія 
агоністами опіоїдів" 
10-14 жовтня у м. Києві відбувся тренінг для тренерів 

"Підтримувальна терапія агоністами опіоїдів". Тренінг 
організовано Українським інститутом досліджень політики 
щодо громадського здоров‘я у рамках проекту, що 
впроваджується за підтримки GIZ.  

Протягом 5 днів 12 учасників тренінгу - лікарі-наркологи, 
психологи, соціальні працівники - пройшли підготовку, яка 
дасть їм змогу навчати мультидисциплінарні команди 
фахівців, які реалізовують програму замісної 
пітримувальної терапії у різних регіонах України. 

 

 Deutsche AIDS-Hilfe допомагатиме українським 
організаціям 
17-18 жовтня Київ відвідали представники німецької 

організації "Deutsche AIDS-Hilfe" - виконавчий директор 
Зилке Клюмб, координатор міжнародних програм Серджіо 
Гримальські, фахівець міжнародних програм Олександра 
Гурінова. Метою візиту представників найдосвідченішої 
громадської організації Німеччини з питань ВІЛ/СНІДу було 
обговорення співпраці та надання технічної допомоги 
організаціям в Україні щодо розвитку нових ініціатив, 
посилення діючих програм, а також поширення досвіду 
Німеччини в Україні.  

Протягом року "Deutsche AIDS-Hilfe" тісно 
співпрацюватиме з GIZ в Україні, а також з іншими 
партнерськими організаціями.  

 

 У Шепетівці та Кам'янці-Подільському з'являться 
громадські центри для ЛЖВ  
Цьому сприяв проект "Вторинна профілактика ВІЛ у 

районах Хмельниччини", який тривав три місяці та охопив 
одразу п'ять районів області: Полонський, Ізяславський, 
Дунаєвецький, Шепетівський і Кам'янець-Подільський. 
Незважаючи на закінчення термінів проекту, що 
реалізовувався за підтримки GIZ, робота у районах лише 
розпочинається - переконаний головний лікар 
Хмельницького СНІД-центру п.Касяндрук. На разі вже 
ведуться переговори з керівництвом районів про передачу 
приміщень для філій "Громадського центру "Допомога". 

http://www.fairplay-ua.org/
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Поява таких центрів значно спростить процес лікування 
сільських жителів.  

 

Інші напрямки українсько-німецької співпраці в 
галузі охорони здоров‘я 
 

 Системність, зваженість і чіткість дій замість 
паніки під час епідемій  
За підтримки GIZ в Україні стартував масштабний проект 

"Кризова комунікація - порятунок життів", спрямований на 
вдосконалення комунікації вітчизняної системи охорони 
здоров'я під час епідемій.  

Метою та результатом реалізації проекту стане 
створення дієвого механізму комунікації між системою 
охорони здоров'я та населенням задля запобігання паніці у 
випадку пандемії інфекційних захворювань. 

Учасниками проекту є Міністерство охорони здоров'я 
України, ВСГО "Рух за здоров'я" та GIZ. 

 
Фото з сайту http://www.patient.in.ua 

Проектом передбачено проведення низки заходів у 
шести містах України: Києві, Харкові, Дніпропетровську, 
Донецьку, Одесі та Львові. Зокрема, передбачається 
проведення тренінгів для журналістів та представників 
управління охорони здоров'я на тему кризової комунікації. 
Крім того, заплановано проведення круглих столів у цих 
містах, передбачено ряд публікацій в медичній пресі та 

виготовлення телевізійних і радіопрограм на тему кризової 
комунікації. 

Проект "Кризова комунікація – порятунок життів" 
триватиме до вересня 2012 року. 

 

 Круглий стіл щодо комунікації між управлінцями 
системи охорони здоров'я та населенням 
У рамках проекту «Кризова комунікація — порятунок 

життів» відбувся круглий стіл щодо комунікації між 
фахівцями охорони здоров’я і населенням для 
забезпечення стабільності та запобігання паніці в 
суспільстві у разі спалахів інфекційних захворювань. 

У засіданні взяли участь представники ВООЗ, ЮНІСЕФ, 
Товариства Червоного Хреста України, МОЗ України, 
Державної санітарно-епідеміологічної служби, Українського 
інституту грипу, громадських організацій та журналісти. 

Учасники засідання підкреслювали важливе значення 
компетентності медичних працівників у наданні населенню 
інформації щодо лікувально-профілактичних заходів під час 
епідемічних ситуацій. Адже цю інформацію населення має 
отримувати не від політиків, не з реклами, навіть не від 
провізора, а лише від фахівців у галузі інфекційних хвороб. 

Співпраця влади, представників засобів масової 
інформації та громадянського суспільства щодо запобігання 
виникненню паніки у разі підвищення рівня інфекційних 
захворювань має зосереджуватися на проведенні 
широкомасштабної роз’яснювальної роботи за допомогою 
компетентних фахівців у сфері охорони здоров’я. Цьому 
сприятиме реалізація проекту «Кризова комунікація — 
порятунок життів».  

Учасники круглого столу схвалили склад 
Координаційного комітету як головного органу для 
реалізації зазначеного проекту. У Резолюції круглого столу 
задекларовано об’єднання зусиль та ресурсів для побудови 
якісної системи комунікації, зокрема через посередництво 
засобів масової інформації. 

 
 
 
 

Доступні також англомовна та німецькомовна версії Вісника. 
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