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Шановні партнери, 
 
Цей номер вісника – останній у 2011 році.  

Тому принагідно хочемо привітати Вас із 
новорічно-різдвяними святами, подякувати за 
плідну співпрацю у році, що минає, та щиро 
побажати здоров’я, натхнення і нових звершень! 

 
Веселих Вам свят та до зустрічі в новому році! 

 
 
Щиро ваші, 
Команда GІZ 
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Новини у галузі ВІЛ/СНІДу в Україні 

 

Відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в 
Україні  

1 грудня Україна разом зі всім світом віздначала День 
боротьби зі СНІДом. Традиційно, з промовою до 
співгромадян звернувся Президент. Він ще раз наголосив на 
пріоритетності питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в політиці 
держави у сфері охорони здоров'я, а також відзначив перші 
обнадійливі результати.  

Так, за словами Президента, у 2011 році зменшилися 
темпи приросту захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертність 
від хвороб, зумовлених СНІДом, є досягнення у профілактиці 
передачі ВІЛ від матері до дитини. Президент закликав 
співгромадян до свідомої і безпечної поведінки, поваги до 
моральних цінностей та толерантності по відношенню до 
співвітчизників, яких торкнулася проблема СНІДу, а 
громадські організації - до активної участі у подоланні 
епідемії. 

У столиці та регіонах відбулися масові заходи. Зараз, коли 
країна дихає очікуванням ЄВРО-2012, провідні гасла проти 
СНІДу перегукувались із футбольною тематикою:  

Не дай СНІДу шанс! Грай чесно!  
Не відфутболюй проблему епідемії 
Не відфутболюй людей, які живуть з ВІЛ 
Не відфутболюй відповідальність за своє життя 
Не відфутболюй своє майбутнє 

Джерело: http://www.president.gov.ua,  www.network.org.ua 

 

Глобальний Фонд підписав угоду щодо 
фінансування програми протидії ВІЛ/СНІДу в Україні  

15 грудня 2011 р. Глобальний фонд для боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією (далі ГФ) підписав угоду 
з Україною про надання фінансування на програми протидії 
епідемії ВІЛ/СНІДу (10 раунд). Загальна сума гранту для 
України складає 301.7 млн. доларів США. Наразі 
гарантованим фінансуванням з боку ГФ є сума у 86 млн. 
доларів США на 2012-2013 роки. Основними реципієнтами, 
які будуть відповідати за реалізацію гранту, є Український 
центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства 
охорони здоров’я України, МБФ «Міжнародний Альянс з 
ВІЛ/СНІД в Україні» та ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ». Визначальним є те, що серед трьох Основних 
реципієнтів є і державна структура, що свідчить про 
збільшення ролі та відповідальності держави у сфері протидії 
епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. 

Окрім основних реципієнтів, в проекті заявки визначено 
субреципієнтів, якими є: Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту України, Державна пенітенціарна служба України, 
Міністерство праці та соціальної політики України, обласні 
центри СНІДу. 

Грант ГФ буде направлений на заходи з профілактики, 
лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ та їх 
оточення, загального населення. Зокрема буде охоплено 
близько 180 000 споживачів ін’єкційних наркотиків, 19 000 
дітей та підлітків з числа уразливих груп, майже 11 000 ВІЛ-

позитивних пацієнтів на антиретровірусній терапії, 1 700 з них 
– люди, що перебувають у місцях позбавлення волі, 9 600 
пацієнтів у програмі замісної терапії, більше 60 000 ВІЛ-
позитивних людей та їхнього близького оточення, охоплених 
послугами з догляду та підтримки. 

Джерело: http://dssz.gov.ua, www.network.org.ua   
 
Нацрада протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
удосконалила функцію нагляду  

Під час чергового засідання Національної Ради з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, 13 грудня 2011 
року, сформовано персональний склад та обрано голову 
Комісії з нагляду при Нацраді. 

На комісію будуть покладені завдання нагляду за 
розробкою заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ, 
веденням переговорів між фондом і основними 
реципієнтами та за реалізацією програм, що фінансуються за 
рахунок коштів Глобального фонду. 

До складу наглядового органу обрано дев’ятьох 
представників. З них, два представники державних установ, 
два – громадських національних і п’ять – міжнародних 
громадських організацій. 

Підтримку діяльності Комісії забезпечуватиме секретаріат 
Нацради. 

Джерело: http://dssz.gov.ua  

 

У МОЗ розглядають можливість забезпечити 
лікування ще понад 13 тисяч ВІЛ-інфікованих  

За рахунок зменшення цін на АРВ-препарати в тендерах 
МОЗ, досягнуто економії 16,3% від обсягу фінансів виділених 
із державного бюджету.  

Таке успішне завершення державних закупівель у 2011 
році та закупівля АРВ препаратів "Всеукраїнською мережею 
людей, які живуть з ВІЛ" за кошти Глобального Фонду, дасть 
можливість наступного року охопити АРТ додатково 13,7 
тисяч нових пацієнтів.  

Таким чином, з І півріччя 2012 року вдасться забезпечити 
доступ до лікування для 100% хворих, які цього потребують.  

На сьогодні в Україні АРВ-терапію отримує понад 26 
тисяч хворих.  

Джерело: http://www.moz.gov.ua 
 

Представництво ООН в Україні визначило п’ять 
пріоритетів у боротьбі зі СНІДом  

7 грудня 2011 року в Україні презентували спільну 
програму ООН з підтримки протидії СНІД в Україні на 2012-
2016 роки. Вона матиме п’ять стратегічних напрямків, які 
будуть інтегровані до національних програм боротьби зі 
СНІДом.  

Так, в рамках програми на 2012-2013 рр. передбачено 
охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ 60% груп 
ризику, а також забезпечити антиретровірусною терапією не 
менш як 80% хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. За ці два роки 

http://www.president.gov.ua/
http://www.network.org.ua/
http://dssz.gov.ua/
http://www.network.org.ua/
http://dssz.gov.ua/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20111216_4.html
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також планується зменшити рівень передачі ВІЛ від матері до 
дитини з 6 до 2%. 

Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу планує за 5 років 
досягти в Україні нульового рівня нових випадків зараження 
ВІЛ, нульового рівня смертності та нульового рівня 
дискримінації. 

Головними векторами у реалізації програми є: 

 збільшення охоплення програмою обміну голок і 
шприців для споживачів ін’єкційних наркотиків, 
безперервність антиретровірусної терапії, догляді і 
підтримці ув’язнених, які живуть з ВІЛ 

 профілактика статевої передачі ВІЛ 

 розширений доступ до тестування, зменшення 
материнської смертності пов’язаної зі СНІДом і рівня 
передачі ВІЛ від матері до дитини 

 універсальний доступ до лікування ВІЛ-інфікованих, у 
яких виявлено коінфекцію туберкульозу 

 розробка та запровадження нормативної бази, зокрема 
й документів, які покликані знизити рівень стигми та 
дискримінації серед населення 

За словами Заступника голови Державної служби України 
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 
небезпечних захворювань О.Єщенко, на сьогодні держава 
визначилася з пріоритетними секторами, які відображені в 
багаторівневій стратегії протидії ВІЛ. Це «активізація 
профілактичних програм щодо інфікування ВІЛ як для 
уразливих груп, так і для загального населення, забезпечення 
лікування усіх хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують, 
а також формування толерантного ставлення, до людей, що 
живуть з ВІЛ». 

Джерело: http://www.moz.gov.ua 

 
ВІЛ-позитивним дітям платитимуть більше  
Українські ВІЛ-сервісні організації домоглися збільшення 

допомоги на ВІЛ-позитивних дітей з 408 до 2040 гривень на 
рік. 

У результаті колективного звернення «Всеукраїнської 
мережі людей, що живуть з ВІЛ», «Коаліції ВІЛ-сервісних 
організацій» та ряду інших організацій було прийняте 
позитивне рішення з цього приводу. МОЗ України 
передбачив у Державному бюджеті на 2012 рік кошти на 
підвищення виплат до 2 040 гривень в рік (170 грн. на 
місяць). Відповідно до чинного законодавства така допомога 
складає лише 408 грн. в рік (34 грн. в місяць). 

Крім цієї допомоги, ВІЛ-інфіковані діти отримують також 
допомогу по інвалідності. 

Джерело: http://www.network.org.ua 

 
Звіт «Крок уперед, два назад: становище ЛГБТ в 

Україні в 2010-2011 р.р.» 
9 грудня у Києві був представлений звіт Правозахисного 

центру для геїв та лесбійок «Наш світ» та ЛГБТ центру 
«Донбассоцпроект» «Крок уперед, два назад». Звіт містить 
аналіз соціально-політичного та правового становища 
сексуальних меньшин в Україні. 

 
 

Ознайомитись зі звітом українською та російською 
мовами можна тут: http://www.gay.org.ua/our-publications/  

 

В інтернеті з'явилася всеукраїнська онлайн-карта 
пунктів тестування на ВІЛ та кондоматів 

1 грудня, Фонд Олени Пінчук АНТИСНІД у партнерстві з 
українським офісом Google запустив новий соціальний сервіс 
maps.antiaids.org, щоб допомогти молоді захиститися від 
ВІЛ/СНІДу. 

Сервіс заснований на технології API Google Карт, який 
являє собою онлайн карту автоматів з продажу презервативів 
і карту пунктів тестування на ВІЛ, що охоплюють всю Україну. 
Завдяки цьому проекту придбати засоби захисту від 
ВІЛ/СНІДу і здати тест на ВІЛ в будь-якому регіоні країни буде 
значно простіше, швидше і зручніше. У ході підготовки 
проекту вперше в історії України була зібрана єдина база 
пунктів тестування на ВІЛ, яка об'єднує 927 точок 

Кожна точка не тільки позначена на карті, але і 
супроводжується інформацією про адресу, контактний 
телефон, і за можливістю - час роботи пункту тестування. 
Карта тестування забезпечена докладним списком питань-
відповідей, які простою мовою розповідають про 
найважливіші речі, які потрібно знати людині, що здає тест на 
ВІЛ. Коли будуть готові результати тесту? Чи можна дізнатися 
про результати тестування по телефону або електронною 
поштою? Чи треба платити за тестування на ВІЛ? Як має 
проходити тестування і як правильно трактувати його 
результати? Що робити, якщо у вас позитивний або 
негативний результат тесту? 

http://www.network.org.ua/media/news/page-2560/
http://www.gay.org.ua/our-publications/
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Також у сервісі представлена карта кондоматів, яка дає 
можливість швидко знайти найближчий до споживача 
автомат з продажу презервативів. У списку запитань-
відповідей є, наприклад, пояснення, як працює кондомат, чи 

дає він здачу і що робити, якщо в його роботі виникають 
проблеми.  

У планах розвитку цього проекту - впровадження пошуку 
за базою пунктів тестування та кондоматів, поліпшення 
навігації по карті, підготовка мобільної версії сервісу. 

Джерело: http://ua.korrespondent.net  
 
 

Українсько-німецьке співробітництво з питань ВІЛ/СНІДу 

 

 

Компонент 1. Політичний рівень 
 
 Запрацювали веб-сайти обласних центрів СНІДу 

Завдяки підтримці GIZ, відтепер клієнти та партнери 
Вінницького, Івано-Франківського, Хмельницького, 
Чернівецького обласних центрів СНІДу та Кримського 
регіонального центру СНІДу зможуть отримати точну 
інформацію про показники розвитку епідемії у регіонах, 
діяльність і досягнення СНІД-центрів та навіть задати 
запитання фахівцям центрів он-лайн.  
СНІД-центри представлені за адресами:  

Вінницький центр СНІДу - http://aidscenter.org/ 
Івано-Франківський центр СНІДу - http://ifaidscenter.org.ua/ 
Кримський регіональний центр СНІДу: 
http://aidscrimea.com.ua/ 
Хмельницький центр СНІДу - http://www.aids.km.ua/ 
Чернівецький центр СНІДу - http://snid.cv.ua/ 

 

 1 грудня. Вінниця 
1 грудня у м.Вінниця відбувся 2-денний семінар «Кращі 

та ефективні практики запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу та їх 
впровадження фахівцями мережі ЦСССДМ». Під час 
семінару представникам соціальних служб презентовано  
інтерактивний інструмент «Маршрут безпеки». Також у 
Вінницькій області до 1 грудня відбулись:  

 прес-конференція 

 конкурс малюнків, організований міським  ЦСССМ 
«Молодь Вінниці за життя без СНІДу» 

 міський конкурс соціальної реклами 

 інформаційна ярмарка 

 свічкова хода. 
 

 1 грудня. Чернівці 
В приміщенні палацу “Академічний” м. Чернівці з 

нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом відбулася 
благодійна акція та концерт в рамках Національної 
інформаційної кампанії з профілактики ВІЛ/СНІДу “Не дай 
СНІДу шанс!”. 

Головним організатором акції виступив Буковинський 
державний медичний університет, зокрема кафедра 
інфекційних хвороб та епідеміології, співорганізаторами – 
Головне управління охорони здоров’я Чернівецької ОДА, 
Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом; Чернівецький обласний благодійний фонд “Центр 
плюс”. 

Привітав зібрання та подякував за участь у акції І.Д. 
Шкробанець, начальник Головного управління охорони 
здоров’я Чернівецької облдержадміністрації.  
У благодійному концерті взяли участь студенти та викладачі 
Буковинського медуніверситету а також учасники 
зразкового колективу сучасного танцю “XXI століття” 
Чернівецького обласного центру естетичного виховання 
“Юність Буковини”. Також студенти та викладачі вишу 
долучилися до збору коштів. Ці кошти будуть передані на 
лікування ВІЛ-інфікованим та на додаткові медичні 
обстеження 
Цього ж дня на Центральній площі міста благодійний фонд 
“Життя заради життя” та Студентський парламент Буковини 
проведели ще одну благодійну акцію – запалювання свічок-
лампадок у вигляді Червоної стрічки.  

 

 1 грудня. Хмельницький.  
До 1 грудня в Хмельницькому відбувся обласний 

конкурс дитячого малюнку «СНІД очима дітей», 
присвячений Дню боротьби зі СНІДом. 

За відгуками студентів двох навчальних закладів-
організаторів конкурсу, акція пройшла успішно, студенти 
навчальних закладів були зацікавлені темою та брали 
активну участь в усіх запропонованих заходах. Наприклад, 
організатори політехнічного коледжу своїм здобутком 
вважають те, що волонтери змогли мотивувати велику 
кількість студентів пройти тестування в день акції. Охочих 
здати тест виявилося більше, ніж тестів, які привезли з 
собою лікарі центру СНІДу та часу, відведеного на 
тестування. 

Говорить Олександр Касяндрук, головний лікар 
Хмельницького обласного СНІД-центру: «Співпраця зі 
студентами є перспективним напрямком розвитку 
програми профілактики ВІЛ/СНІДу в місті. У цілому, 
проведені заходи дозволили актуалізувати питання 
ВІЛ/СНІД для значної кількості молоді та не лише донести 
інформацію про особисту профілактику, а частково 
зменшити страх перед ВІЛ-позитивними людьми та 
покращити ставлення до них». 

 

 Визначені потреби в технічній допомозі 
Для визначення потреб в технічній допомозі серед 

представників Мережі міждержавних установ та 
громадських організацій з первинної профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу у Чернівецькій області, було проведено 
робочу зустріч та здійснено 8 індивідуальних інтерв’ю - 
наставницьких сесій під час індивідуальних зустрічей.  

http://ua.korrespondent.net/
http://ifaidscenter.org.ua/
http://aidscrimea.com.ua/
http://snid.cv.ua/
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Робоча зустріч представників групи з первинної 
профілактики при Координаційній раді у сфері ВІЛ/СНІД у 
Чернівецькій області відбулась 3 листопада 2011 року. 

Під час зустрічі були присутні представники обласного 
та міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді; головний лікар обласного СНІД-центру; спеціалісти 
обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти 
(науково - методичного центру практичної психології та 
соціальної роботи); фахівці управління освіти, управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту, спеціалісти громадської 
організації «Життя заради життя», благодійного фонду 
«Центр +», громадської організації «Нова сім’я». 

Представники Мережі міждержавних установ та 
громадських організацій з первинної профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Чернівецькій області акцентували увагу на 
потребі у навчанні. Зокрема, йшлося про такі напрямки, як: 

 стратегічне планування 

 критерії успішності оцінки програм 

 інноваційні підходи до профілактики ВІЛ/СНІД 

 визначення компетенції суб’єктів мережі (їхні 
повноваження) 

 інноваційні сучасні та ефективні підходи щодо 
профілактики в сфері ВІЛ/СНІД 

 джерела фінансування програм 

 методики заохочення донорів, соціальна 
відповідальність бізнесу (фандрайзинг) 

 експертиза соціальних проектів та програм 

 підготовка профілактичних програм (визначення 
цілей, завдань, цільової групи, якісних та кількісних 
показників тощо) 

 лобіювання профілактичних програм 
Мережа міждержавних установ та громадських організацій 
з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у Чернівецькій 
області була створена наприкінці 2010 року під егідою 
Чернівецької облради з питань туберкульозу та ВІЛ/СНІДу з 
метою взаємного обміну інформацією, взаємної підтримки, 
формулювання спільних цілей профілактичної роботи 
організацій-учасниць Мережі. 
 

Компонент 2. Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу 
 

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

ВІЛ/СНІДом у Київському Палаці Спорту відбувся третій 
щорічний благодійний концерт «Не дай СНІДу шанс!/Чесна 
гра». Не дати СНІДу шанс та толерантно ставитись до ВІЛ-
позитивних людей закликали українську молодь відомі 
українські естрадні виконавці: Руслана, Альоша, Анастасія 
Приходько, Віктор Павлік, Віталій Козловський та інші. Тим 
самим вони підтримали Національну інформаційну 
кампанію з профілактики ВІЛ/СНІДу „Не дай СНІДу шанс!”, 
яка впроваджується МОЗ України спільно з партнерами. 

Організатори концерту “Не дай СНІДу шанс!/Чесна гра”: 
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GІZ), 
Міністерство охорони здоров’я України, Державна служба 
соцзахворювань, Державна служба молоді та спорту 
України, Посольство ФРН в Україні, Посольство Іспанії  в 

Україні, ВБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД», ВБО 
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», 
ЮНЕЙДС, ЮНФПА, ВСГО «Рух за здоров’я» та ін. 

  
Іспанський гурт «Fuel Fandango» 

За підтримки посольства Іспанії в Україні в концерті 
також взяв участь відомий іспанський гурт «Fuel Fandango». 
Не дивлячись на щільний графік, співачка Ніта, продюсер та 
музикант Але Коста та барабанщик Карлос Соса завітали в 
Україну, щоб також сказати «Не дай СНІДу шанс!».  

 
Ведучі концерту: Ольга Сумська та дядя Жора 

Перед початком благодійного Гала-концерту «Не дай 
СНІДу шанс!/Чесна гра» біля центрального входу до 
Київського Палацу спорту волонтери, патронажні сестри 
Червоного Хреста Києва, гості столиці, молодь та усі 
бажаючі взяли участь у акції «Свічкова хода», головна мета 
якої – об’єднання і порозуміння з ВІЛ-позитивними 
людьми. Також, протягом всієї акції працювала мобільна 
діагностична амбулаторія Клубу «Еней», де фахівці провели 
експрес-тестування на ВІЛ усім бажаючим. 

Цього року концерт є складовою соціального проекту 
«Fair Play - Чесна гра», який охопить щонайменше 40,000 
молодих людей по всій Україні та є складовою соціальної 
ініціативи до ЄВРО 2012 «Давай разом!».  

Національна інформаційна кампанія з профілактики 
ВІЛ-інфекції/СНІДу «Не дай СНІДу Шанс!» та соціальний 
проект до ЄВРО 2012 «Давай разом/Чесна гра» 
впроваджуються з метою підвищення обізнаності молоді 
України про проблему ВІЛ/СНІДу, шляхи інфікування ВІЛ, а 
також для заохочення молоді вести здоровий спосіб життя, 
берегти сімейні цінності, толерантно ставитись до ВІЛ-
позитивних людей.  
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 Студентські ігри – це ігри по-дорослому 
З 21 листопада до 02 грудня 2011 року в рамках 

Національного соціального проекту до Європейської 
футбольної події 2012 року «Давай разом!/Чесна гра» та 
інформаційної кампанії «Не дай СНІДу шанс!» за підтримки 
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні, Студентською 
соціальною службою НТУУ «КПІ» проведено щорічний 
осінній Марафон «Студентські ігри-2011», спрямований на 
інформування студентської молоді про проблематику 
ВІЛ/СНІД в Україні та шляхи попередження поширення цієї 
небезпечної інфекції.  

 
Як соціальна ініціатива, Марафон покликаний сприяти 

творчому розвитку і самореалізації студентства в сучасному 
суспільстві через залучення до інформаційної роботи та 
популяризації здорового способу життя, підвищення 
обізнаності своїх однолітків про ризики захворювання на 
ВІЛ/СНІД та інші небезпечні соціальні захворювання, в тому 
числі гепатит В і гепатит С. 

Студентські ігри складалися з низки соціально-
профілактичних акцій та заходів, серед яких: 

 соціально-профілактична акція «АНТИСНІД», яка 
відбулася у навчальних корпусах, місцях відпочинку 
студентів та в гуртожитках НТУУ «КПІ»;  

 благодійний гала-концерт «Чесна гра – Не дай СНІДу 
шанс!»  

 безкоштовне анонімне експрес тестування на ВІЛ/СНІД 
та гепатити В і С.  

 пресс-конференція за участі Мартіна Каде, керівника 
Програми профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні/GIZ, 
Андрія Клепікова, виконавчого директор МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні. 

 святкова фінальна частина Марафону «Студентські 
ігри’2011» та нагородження переможців. 

 

  «Чесна гра» стартувала в Алушті 
7 грудня 2011 р. на території Олімпійського навчально-

спортивного центру «Спартак» м. Алушта відбулося 
урочисте відкриття проекту «Чесна гра». У події взяли участь 
Станіслав Колос, мер міста Алушта, Сергій Глущенко, 
Перший заступник Голови Державної служби молоді та 
спорту України, Віталіна Дзоз, Міністр освіти і науки, молоді 
та спорту Автономної Республіки Крим, Сергій Куніцин, 

Президент Республіканської федерації футболу Криму, 
Аделін Гоне, Керівник Представництва ПРООН в АР Крим, 
Сергій Шевченко, автор "Золотого голу України" та 
найкращий футболіст 1992 року. 

 
Інструктори проекту «Чесна гра» в АР Крим 

Після офіційного відкриття проекту, в Алушті відбувся 
перший 5-денний тренінг з підготовки інструкторів проекту 
у Криму. Спеціально для проекту "Fair Play - Чесна Гра" в 
якості головного тренера запрошено Бадрі Мачаваріані, 
координатора Open Fun Football Schools у Грузії. Протягом 
курсу тренери дитячо-юнацьких футбольних команд та 
вчителі фізичної культури отримали навчально-методичні 
матеріали проекту (посібники "Чесна Гра: Рекомендації з 
навчання футболу та життєвим навичкам" та "Чесна Гра: 
Запобігання насильству та поширенню ВІЛ/СНІДу") та разом 
з головним тренером проекту розробили цікаві заняття з 
розвитку життєвих навичок та профілактики ВІЛ/СНІДу за 
допомогою футболу.  

Тренінг для інструкторів проекту "Fair Play - Чесна Гра" у 
Криму відбувся за активної підтримки Республіканської 
Федерації Футболу Криму. 

Нагадаємо, що інструктором проекту «Fair Play – Чесна 
Гра» може стати вчитель фізичної культури, тренер, 
вихователь, працівник громадської організації або 
недержавної організації, який має досвід роботи тренера 
дитячо-юнацьких футбольних команд, є лідером і 
представляє громаду/заклад, що має бажання взяти участь 
у проекті.  

Інструктор є волонтером проекту, поділяє цілі проекту, 
проходить спеціальне навчання, яке дає йому/їй змогу 
організовувати і проводити семінари для тренерів-
волонтерів. В цілому, проект «Fair Play – Чесна Гра» 
організовує 5 семінарів, кожен для 20 інструкторів. Надалі 
кожен інструктор навчає та координує роботу тренерів-
волонтерів і виступає координатором проекту на місці. 

 

 Футбол об’єднує – Чесна гра 
11 листопада у Залі Чемпіонів НСК «Олімпійський» 

відбувся захід «Разом для Європи», присвячений німецько-
українському співробітництву в рамках підготовки до 
Європейського чемпіонату з футболу 2012 року. 

Відома українська співачка Гайтана виконала 
футбольний гімн «Viva Європа», а модератором круглого 
столу, присвяченому «Чесній грі» виступив Сергій Глущенко, 
Перший заступник Голови Державної служби молоді та 
спорту України.  
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Круглий стіл «Давай разом!Чесна гра» 

Ганс-Юрген Гаймзьот, Посол Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні, Равіль Сафіуллін, Голова Державної 
служби молоді та спорту України, Мартін Каде, Керівник 
Програми профілактики ВІЛ/СНІДу, GIZ, Хайко Яннерманн, 
Директор KfW бюро в Україні та чарівна Гайтана, Посол 
Доброї волі проекту «Давай разом!Чесна гра» розповідали 
про успішну співпрацю у розвитку юнацького футболу 
заради спільної мети  - створення умов убезпечення дітей 
та молоді від шкідливих звичок та виховання в них 
відповідального ставлення до своїх рішень і вчинків, 
прищеплення їм духу здорового способу життя. 

Українсько-німецький день закінчився товариським 
футбольним матчем збірної України та Німеччини, на якому 
перемогла дружба. 

Під час матчу майже 70 тисячам вболівальникам було 
презентовано соціальний ролик, спрямований на 
профілактику ВІЛ, за участі зірки українського футболу – 
Анатолія Тимощука. «На полі я лідер, будь лідером свого 
життя! Це - Чесна Гра. Давай Разом!», - закликає футболіст 
українську молодь до відповідальності за власне здоров‘я. 

 

 У рамках проекту «Чесна гра» видано три 
посібника по футболу 
На основі посібників, розроблених проектом GIZ 

«Розвиток молоді через футбол» до Чемпіонату світу з 
футболу 2010 року, розроблені та надруковані посібники з 
футболу для проекту «Чесна гра»: 

 "Чесна Гра: Рекомендації з навчання футболу та 
життєвим навичкам"  

 "Чесна Гра: Запобігання насильству та поширенню 
ВІЛ/СНІДу" 

 Посібники отримали рекомендації Міністерства освіти 
для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах. 

 

 У регіонах стартували "Маршрути Безпеки"  
Три регіональні організації, що отримали гранти GIZ на 

проведення Маршруту Безпеки: Вінницьке обласне 
відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 
ВІЛ», «Українська мережа освіти дорослих та розвитку 
інновацій м. Донецьк» та Чернівецька обласна громадська 
організація «Педагогічне товариство практичних психологів 
і соціальних педагогів» закінчили навчання фасилітаторів.  

Наступний крок – проведення власне «Маршрутів 
безпеки». Загалом профілактичною роботою буде охоплено 
понад 4 000 молодих людей; до квітня 2012 планується 
проведення щонайменше 73 інтерактивних сесій.  

 

 Викладачі кожного ПТНЗ трьох областей зможуть 
викладати курс «Захисти себе від ВІЛ» 
У грудні відбулося навчання педагогів системи 

професійно-технічної освіти Чернівецької, Тернопільської та 
Хмельницької областей методиці викладання 
факультативного курсу формування здорового способу 
життя та профілактики ВІЛ/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ». 

Відтепер у кожному ПТНЗ вказаних областей 
щонайменше одна людина може проводити цей курс. В 
середньому було навчено по 30 викладачів у кожній 
області. Організовували тренінг управління освіти 
відповідних областей за фінансової підтримки GIZ. 

 
Компонент 3. Профілактика ВІЛ/СНІДу серед 
представників груп ризику 

 

 Осіння школа для активістів ЧСЧ-сервісних 
ініціативних груп і організацій 
У рамках проекту «Наш світ проти ВІЛ/СНІДу», який 

реалізується Громадською організацією «Регіональний 
інформаційний і правозахисний центр для геїв та лесбійок 
«Наш світ»за фінансової підтримки GIZ 2-6 листопада 2011 
року відбулася «Осіння школа для активістів ЧСЧ-сервісних 
ініціативних груп і організацій». 

Впродовж п’яти днів учасники школи ознайомились з 
практичним досвідом реалізації соціальних проектів і 
програм, спрямованих на зниження ризику захворювання 
на ВІЛ/СНІД/ІПСШ серед ЧСЧ, отримали інформацію про 
правозахисну роботу і моніторинг прав людини; покращили 
навички розробки соціальних проектів та підготовки 
грантової заявки для подачі на фінансування донорським 
організаціям; навчились використовувати інтерактивні 
форми роботи з цільовими групами; попрацювали над 
розвитком комунікаційних навичок.  

Докладніше про проект «Наш світ проти ВІЛ/СНІДу» та 
іншу адвокаційну діяльність Центру «Наш світ» можна 
дізнатись  на сайті: www.gay.org.ua 

 

 
Учасники Осінньої школи 

http://www.gay.org.ua/
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 Тренінги «Підтримувальна терапія агоністами 
опіатів» 
У рамках спільного проекту GIZ та українського 

інституту досліджень політики щодо громадського здоровя 
проведено два 5-денних тренінги «Підтримувальна терапія 
агоністами опіатів». 

У тренінгах взяли участь близько 60 фахівців 
мультидисциплінарних команд, які працюють в програмах 
замісної терапії у різних регіонах України. 

Під час тренінгу були присутні та висловили позиції своїх 
відомств на проведення програм замісної терапії в Україні 
представники Управління по боротьбі з незаконним обігом 
наркотиків МВС України та Державної служби з питань 
контролю за наркотиками. 

 

 
 
 

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 Німецького товариства з 
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01001 Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, б. 15, офіс 74 
Тел.:  +38 044 4955007 
Факс: +38 044 2705759 
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