
Вісник з питань ВІЛ/СНІДу в Україні

Німецько-українська партнерська ініціатива з питань подолання 
ВІЛ/СНІДу
Проект “Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній Європі”
Німецько-український проект з профілактики ВІЛ/СНІДу

Шановні партнери,
З початку  2011  р.  німецькі  організації  Deutsche 

Gesellschaft  für  Technische  Zusammenarbeit  (GTZ) 
GmbH,  Deutscher  Entwicklungsdienst  (DED)  gGmbH  та 
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung 
gGmbH поєднали свої зусилля та багаторічний досвід у 
рамках  нової  організації  -  Deutsche  Gesellschaft  für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

GIZ  продовжуватиме  виконання  завдань  уряду 
ФРН  та  інших  міжнародних  замовників  як 
некомерційна  федеральна  компанія.  Ми  й  надалі 
пропонуємо увесь спектр послуг, якість та сервіс,  які 
наші  замовники  та  партнери  звикли  цінувати 
впродовж попередніх років співпраці. 

Тож перед Вами –  перший номер Вісника GІZ  з 
питань ВІЛ/СНІДу в Україні і ми й надалі сподіваємось 
бути корисними і цікавими для Вас і Ваших колег.

Бажаємо  приємного  прочитання  та  нових 
досягнень!

Щиро ваші,
Команда проектів GIZ
з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні
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Новини у галузі ВІЛ/СНІДу в Україні

В Україні вступив у силу новий закон про ВІЛ/СНІД
На початку 2011 року  набув чинності Закон України "Про 

внесення  змін  до  Закону  України  "Про  запобігання 
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та 
соціальний  захист  населення",  який  експерти  вже  назвали 
значним кроком вперед у зупиненні епідемії СНІДу в Україні. 

Новий закон, зокрема, передбачає:
• скасування обов'язкової довідки на ВІЛ/СНІД, яку повинні 

були надавати іноземці для отримання української візи;
• застосування  механізму інформування лікарем партнерів 

ВІЛ-інфікованих осіб про те, що вони піддавалися ризику 
зараження;

• дозвіл  передання  інформації  про  позитивний  ВІЛ-статус 
пацієнта лише за письмової згоди самої особи та в межах 
трудових  обов'язків  (при  передачі  пацієнта  іншому 
лікарю). 

Цей  закон  змінює  пострадянські  репресивні  підходи  до 
боротьби  з  інфекційними  захворюваннями  та  допоможе 
зменшити  стигму  і  дискримінацію  по  відношенню  до  ВІЛ-
позитивних людей і представників груп найбільшого ризику 
інфікування.

Джерело: УНІАН http://health.unian.net/ukr/detail/215497

Перевірки у ВІЛ-сервісі
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Всеукраїнська 

мережа  людей,  які  живуть  з  ВІЛ,  та  інші  громадські 
організації,  що  працюють  у  напрямку  подолання  епідемії 
ВІЛ/СНІДу  в  Україні,  поскаржилися  на  те,  що  у  зв'язку  з  їх 
діяльністю  у  сфері  замісної  підтримувальної  терапії  та 
профілактики ВІЛ,  їх  роботу протягом останніх  місяців було 
фактично  паралізовано  перевірками,  ініційованими 
Генеральною  прокуратурою  України,  Міністерством 
внутрішніх  справ  та  чисельними  державними  інспекціями. 
Замість продуктивної роботи зі збереження здоров'я людей 
спеціалісти вимушені були давати пояснення в прокуратурі та 
міліції, брати участь у проведені процесуальних дій. Міліція 
створювала  перешкоди  у  доступі  до  послуг,  включаючи 
надання  необхідних  ліків,  якщо  пацієнти  відмовлялись 
надавати  конфіденційну  інформацію,  зокрема  повідомляти 
свій ВІЛ-статус і наявність судимостей. 

Організації  звернулися  до  Президента  України  та 
генерального  прокурора  з  відкритим  листом,  вимагаючи 
припинити  порушення  законодавства  України  та  прав 
людини. 

Ряд  міжнародних  організацій  також  висловили  глибоке 
занепокоєння  ситуацією  і  закликали  Президента  України 
вжити  невідкладних  заходів  з  метою  припинення 
застосування тактики, що серйозно компрометує національні 
зусилля  щодо  розповсюдження  протидії  поширення 

ВІЛ/СНІДу  та  ставить  під  загрозу  нещодавні  досягнення  у 
вирішенні проблеми епідемії в Україні.

Джерело: Дзеркало тижня 
http://www.dt.ua/online/articles/73836  ;  

Прем’єр-міністр дав доручення про створення 
міжвідомчої робочої групи щодо ЗПТ

3  лютого  у  Секретаріаті  Кабінету  Міністрів  відбулася 
нарада  за  участю  представників  громадських  організацій 
стосовно роширення застосування замісної  підтримувальної 
терапії (ЗПТ) для споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН). 

За  результатами  наради  прийнято  рішення  про 
доцільність  створення  міжвідомчої  робочої  групи  для 
розроблення додаткових заходів, зокрема внесення змін до 
відомчих  нормативно-правових  актів,  спрямованих  на 
розширення  застосування  ЗПТ  і  забезпечення  здійснення 
належного  контролю  за  обігом лікарських  (наркотичних) 
засобів, які застосовуються для такої терапії.

22  лютого 2011 Прем’єр-міністр  України  Микола Азаров 
дав доручення Міністру охорони здоров’я України Ємцю І.М. 
та Міністру внутрішніх справ України Могильову А.В.   створити   
відповідну  міжвідомчу  робочу  групу  із  залученням 
представників  громадських  організацій,  в  тому  числі 
міжнародних.

Джерело: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні  
http://www.aidsalliance.org.ua

Повідомлення  МОЗ  про  стан  і  результати  ЗПТ  в 
Україні

23  лютого  2011  року  МОЗ  України  поширило 
повідомлення  про  стан  та  результати  замісної  терапії  в 
Україні. Зокрема зазначається, що з 6044 пацієнтів   ЗПТ майже   
35% пацієнтів працевлаштовані, 31% створили сім’ї. Жодного 
випадку смерті внаслідок передозування препаратів за всі 6 
років  впровадження  програми  не  було.  Лише  за  один  рік 
майже  9%  пацієнтів  шляхом  поступового  зменшення  дози 
змогли  вийти  з  програми  -  припинити  прийом  препаратів 
взагалі.  Лише  10,2  %  пацієнтів  залишили  програму  через 
взяття  під  варту  або  ув'язнення  внаслідок  криміногенної 
поведінки. 

За  даними офіційної  статистики,  станом на 01.01.2011 в 
Україні зареєстровано 78 125 споживачів опіоїдів. Станом на 
01.02.2011 р. замісну підтримувальну терапію отримує 6 044 
наркозалежних, з яких 2 722 (45%) ВІЛ-інфіковані, 3 147 (52%) 
хворі  на  вірусні  гепатити  (В  та  С),  1  024  (16,9%)  хворі  на 
туберкульоз. Програма реалізується на базі 127 лікувальних 
закладів  (наркологічних  диспансерів,  центрів  СНІДу, 
протитуберкульозних диспансерів). 

Програма  ЗПТ  в  Україні  впроваджується  за  кошти 
Глобального фонду.  Вартість  метадону для одного пацієнта 
на місяць складає 8 доларів США. 

МОЗ наголошує на позитивних досягненнях ЗПТ в Україні: 
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• зниження інфікування ВІЛ через кров з 83,6% від загальної 
кількості ВІЛ-інфікованих громадян у 1997 році, до 33,8% на 
1 січня 2011 року; 

• зменшення  темпів  приросту  захворюваності  на  ВІЛ-
інфекцію (в 2006 році збільшення показника захворюваності 
на  ВІЛ-інфекцію  порівняно  з  попереднім  роком  становив 
14,4 %,  в  2010 році  -  3,3  % порівняно  з  2009 роком. При 
цьому  збільшилась  кількість  тестувань  на  ВІЛ-інфекцію  в 
уразливих групах з 2006 по 2010 рік на 25,7%); 

• зменшення  кількості  уражених  ВІЛ-інфекцією  серед 
споживачів ін'єкційних наркотиків. В 2006 році серед 33 094 
обстежених  споживачів  ін'єкційних  наркотиків  виявили 
16,5%  ВІЛ-інфікованих  та  в  2010  році  серед  34  749 
обстежених  споживачів  ін'єкційних  наркотиків  виявили 
13,34% ВІЛ-інфікованих). 

МОЗ  наполягає  на  продовженні розширення  програми 
ЗПТ та збільшенні охоплення СІН антиретровірусною терапією 
з  метою  вторинної  профілактики  передачі  ВІЛ-інфекції 
статевим  шляхом.  Актуальним  МОЗ  вважає  також 
запровадження  застосування  рідкої  форми  метадону  та 
налагодження  його  вітчизняного  випуску  для  зниження 
вартості програми. 

Джерело:  Прес-служба  МОЗ  України  
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20110223_0.html 

Зустріч зацікавлених сторін
15  лютого  відбулась  зустріч  зацікавлених  сторін, 

присвячена  програмам  протидії  епідемії  ВІЛ/СНІДу,  які 
підтримуються  в  Україні  Глобальним  фондом  боротьби  зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією. 

За  результатами  зустрічі  було  взято  до  відома  та 
погоджено наступне:

1. Роз’яснення до питань Технічного Оціночного Комітету 
ГФ щодо Заявки  від України на 10й раунд фінансування за 
компонентом «СНІД».

2.  Звіти  основних  спів-реципієнтів:  ВБО  «Всеукраїнська 
мережа  людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІД»  та  МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» про виконання 
програми ГФ 6 раунду за 2-е півріччя 2010р. Зі звітами можна 
ознайомитись на сайті  Державної  служби України  з  питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним 
хворобам http://stop-aids.gov.ua/.

3.  Про  стан  впровадження  ЗПТ  як  компоненту 
Національної Програми протидії ВІЛ/СНІДк на 2009-2013рр – 
реалізація  ролей  секторів  охорони  здоров‘я,  громадських 
організацій-виконавців гранту ГФ та правоохоронних органів. 
Шляхи вирішення перешкод.

4. Про впровадження Програми «Зупинимо туберкульоз в 
Україні» за фінансової підтримки ГФ 9 Раунду.

5.  Про  заплановані  візити  високого  рівня  в  Україну  – 
Мішеля  Казачкіна,  виконавчого  директора  ГФ,  та  Мішеля 
Сідібе, голови Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД.

Із  протоколом  засідання  можна  ознайомитись  на  сайті 
Міжнародного  Альянсу  з  ВІЛ/СНІД  в  Україні: 
http://www.aidsalliance.org.ua. 

Легалізовано Раду ЛГБТ організацій України 

Основна мета діяльності "Ради ЛГБТ організацій України" 
полягає  у  сприянні  досягненню  в Україні  "повної  цивільної 
рівності  для  лесбійок,  геїв,  бісексуалів  і  трансгендерних 
людей,  протидії  епідемії  ВІЛ/СНІД,  становленні  політично  і 
соціально  активного  ЛГБТ-співтовариства,  задоволенні  та 
захисті загальних інтересів членів організації".

Засновниками "Ради ЛГБТ організацій України" виступили 
чотири  організації:  Інформаційно-освітній  центр  "Жіноча 
Мережа", Всеукраїнська громадська організація "Гей-альянс 
Україна", Регіональний інформаційний і правозахисний Центр 
для геїв і лесбійок "Наш світ" і Міжрегіональний центр ЛГБТ-
досліджень "Донбас-СоцПроект".

На сьогодні в Україні органами юстиції зареєстровано 28 
суспільних  і  благодійних  об`єднань  ЛГБТ.  До  складу  "Ради 
ЛГБТ  організацій  України"  на  даний  момент  входять  11 
громадських організацій.

Джерело: УНІАН http  ://  human  -  rights  .  unian  .  net  /  ukr  /  detail  /196704     

На фармринку України з’явився новий гравець
Відбулося  перше  відкрите  засідання  UCAB  (Ukrainian 

Community Advisory Board)  -  спеціалізованого  об’єднання 
пацієнтів  для  лобіювання  своїх  інтересів  перед 
фармацевтичними компаніями та державою.

Учасники круглого столу «Початок діалогу: пацієнти і  
фармкомпанії»

Пріоритетним  напрямком  діяльності  організації  при 
побудові  стосунків  із  державою  стане  сфера  закупівель 
медичних препаратів, а саме: контроль цін, якості препаратів, 
та виділення коштів на них. У відносинах із фармкомпаніями 
UCAB ставить собі  за мету покращення доступу до якісного 
лікування в Україні шляхом впливу організації на експертизу, 
участь пацієнтів у клінічних дослідженнях.

Ініціатори  UCAB  сподіваються  стати  такою ж впливовою 
силою на ринку України, як ЕСАВ – у Європі. Саме завдяки цій 
організації з’явилась можливість включити Україну до списку 
країн  «Стратегія  зменшення  цін»  компанії  Abbot,  а  у  2006 
році,  під час відкритої зустрічі представників фармкомпаній 
та  ЕСАВ  -  знизити  для  України  ціни  на  препарат  тенофор 
шляхом переговорів із виробником у Лондоні.

Джерело: http://ecuo.org/countries/Ukraine/news:2011-01-31

Українські  діти  потребують  більше  уваги  з  боку 
держави, вважають в ЮНІСЕФ 

Комітет  ООН  з  прав  дитини  рекомендував  Кабінету 
Міністрів  України  приділити  серйозну  увагу  процесу 
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реформування  соціальної  сфери,  що  стосується  питань 
захисту  прав  дітей.  Відповідна  настанова  міститься  в 
заключних спостереженнях  щодо  реалізації  українським 
урядом Конвенції ООН про права дитини та Факультативного 
протоколу щодо участі дітей у збройних конфліктах. 

Комітет розглянув питання щодо стигми та дискримінації 
соціально вразливих дітей, особливо дітей-інвалідів, дітей з 
ВІЛ  та  дітей  з  етнічних  меншин  і  тих,  у  кого  немає 
громадянства.  Не  залишилася  поза  увагою  Комітету 
проблеми інституціоналізації дітей, а також великої кількості 
дітей на вулицях. 

Порушення  прав  дітей  є  серйозними  також  у  сфері 
вживання  наркотиків,  передачі  ВІЛ-інфекції,  сексуальної 
експлуатації, примусової праці та насильства з боку міліції. 

Комітет рекомендував Україні виділити достатньо коштів 
на  щорічну  державну  програму  з  реалізації  Національного 
плану дій до 2016 року і забезпечити фінансування окремою 
статтею у державному бюджеті на кожен рік. Рекомендовано 

також  розглянути  питання  про  прийняття  закону  щодо 
створення посади Омбудсмана з прав дітей в Україні. 
Джерело: Укрінформ http://news.ukrinform.ua/ukr/order/?id=986758

До  літа  на  свободу  можуть  вийти  до  7  тисяч 
ув’язнених

До 7 тисяч ув’язнених зможуть вийти на свободу завдяки 
амністії, законопроект про яку в першому читанні прийняла 
Верховна Рада України. Нинішня амністія може бути однією з 
найбільших  за  всю  історію  незалежної  України  (раніше 
випускали  з  в'язниць  в  середньому 3-4  тисячі  осіб  на  рік). 
Зараз  Україна  входить  до  першої  десятки  держав  світу  за 
кількістю  ув’язнених.  За  гратами  наразі  перебувають  152 
тисячі  осіб.  Востаннє  амністія  проводилась наприкінці  2008 
року. 

Згідно законопроекту, на амністію можуть розраховувати 
неповнолітні на момент здійснення злочину ув’язнені, особи, 
що мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів незалежно 
від віку; хворі активною формою туберкульозу, хворі раком, 
СНІДом  чи  іншими  важкими  недугами;  ветерани  війни, 
"чорнобильці". Амністія не торкнеться засуджених за тяжкі і 
особливо тяжкі злочини.

В Україні - 334 увязнених на 100 тисяч населення. Такі дані 
Лондонського  королівського  коледжу.  Для  порівняння:  у 
Франції такий показник не перевищує 96 чоловік, у Німеччині 
- 88, Норвегії - 71.

Джерело:  Україна  кримінальна http://cripo.com.ua/?
sect_id=7&aid=109262

Українсько-німецьке співробітництво з питань ВІЛ/СНІДу

Компонент 1. Політичний рівень

• Зустрічі з партнерами
Протягом січня-лютого відбулися  зустрічі проектів  GIZ з 

профілактики ВІЛ/СНІДу із рядом структур та організацій – 
основних  партнерів  в  Україні.  Зокрема:  Державною 
службою  з  питань  протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та  іншим 
соціально-небезпечним хворобам, Національним Центром 
СНІДу,  UNDP,  UNAIDS,  UNFPA,  USAID,  Всеукраїнською 
мережею  людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІДом.  Команда 
проектів GIZ презентувала свою діяльність та обговорювала 
з партнерами шляхи поглиблення співпраці. 

У найближчких  планах  –  зустрічі  з  представниками 
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні та Українським 
інститутом досліджень політики громадського здоров'я.

• Представники  GIZ  взяли  участь  у  засіданні 
Хмельницької  та  Тернопільської  обласних 
координаційнихї рад

Працівники  проектів  GIZ  взяли  участь  у  засіданні 
Хмельницької  та Тернопільської  обласних  координаційних 
рад з  протидії  розповсюдження ВІЛ-СНІДу  і  туберкульозу. 

Обидва  засідання  відбулися  за  участі  представників  МОЗ 
України.

Учасники  обговорили  проблеми  і  труднощі  на  шляху 
впровадження замісної підтримувальної терапії в регіонах: 
отримання ліцензій, підготовку спеціалістів тощо. 

Незабаром у Тернопільській області повинні відкритись 
ще  три  пункти  для  застосування  ЗПТ:  у  Центрі  СНІДу, 
Чортківській  та  Заліщицькій  комунальних  районних 
лікарнях. 

У  Хмельницькій  області  відкриється  вісім  нових  сайтів 
ЗПТ.

Компонент 2. Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу

• Українська  молодь  вчиться  благодійності!  За 
добровільні  внески  глядачів  концерту  «Не  дай 
СНІДу шанс!» підтримано курс лікування 

3  грудня  2010  року  у  Національному  Палаці  мистецтв 
«Україна»  вже  вдруге  відбувся  концерт  «Не  дай  СНІДу 
шанс!»,  який  пройшов  за  підтримки  МОЗ  України,  GIZ, 
українських   міжнародних  організацій  та  українського 
бізнесу. Саме з таким закликом, підтримуючи Національну 
кампанію з профілактики ВІЛ/СНІДу, зірки української поп- 
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та  рок-музики  звернулися  до  молоді,  щоб  привернути  її 
увагу до небезпеки інфікування та важливості толерантного 
ставлення до ВІЛ-позитивних людей.  

Волонтери збирають кошти під час концерту
В цей день гості палацу «Україна» мали можливість не 

лише  послухати  різножанрових  артистів  у  центральному 
концертному залі  Києва, отримати консультацію  з  питань 
ВІЛ-інфекції, пройти тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, а 
й долучитися до благодійної акції зі збору коштів на користь 
державного Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на 
ВІЛ-інфекцію/СНІД». Квитки на концерт розповсюджувались 
безкоштовно  серед  молоді  та  студентів  –  не  самий 
заможній  прошарок  населення  України,  але  організатори 
все ж таки спробували за допомогою волонтерів провести 
збір благодійних коштів. 

Перший результат збору коштів серед гостей концерту 
«Не  дай  СНІДу  шанс!»  -  6177  грн.  було  направлено  на 
придбання  ліків  для  пацієнтки  клініки  –  восьмирічної 
дівчини  Оленки  (імена  змінено).  Оленка  отримала 
направлення до Центру з Донецька, а коли разом з мамою 
прихала до клініки  у вересні  2010 року,  то була у  такому 
важкому  стані,  що  наступного  дня  була  переведена  у 
реанімаційне  відділення.   З  вересня  Оленка  перебуває  у 
клініці  та  бореться  за  власне  життя.  Боротьба 
ускладнюється  ціною  лікування,  адже  деякі  препарати 
коштують  біля  8000  грн  і  їх  треба  приймати  постійно. 
«Зібрані кошти як раз підуть на третій курс терапії. - каже 
мама  Олени,  -  Перший  курс  ми  змогли  оплатити 
самостійно, вдруге мені допомогли співробітники, а зараз, 
коли я вже навіть не сподівалася на допомогу, несподівано 
вона прийшла. Я дуже дякую усім, хто підтримав нас».  

• Другий тренінг для тренерів «Маршруту безпеки»
З 09 по 11 лютого 2011 у Львові відбувся другий тренінг 

для  тренерів  з  проведення  Інформаційно-інтерактивної 
виставки  «Маршрут  безпеки».  Навчали  тренерів 
сертифікований  тренер  з  Італії  Паола  Фраттола  та 
український фахівець із питань ВІЛ/СНІДу Ірина Нєрубаєва. 

Цього разу учасники доопрацювали та адаптували перші 
чотири станції «Маршруту» та розробили концепцію п’ятої. 
На  черзі  ще  одна  зустріч  -  з  апробації  матеріалів.  Повна 
версія «Маршруту безпеки» складається з п’яти мобільних 
станцій, охоплює до 60 учасників та триває 120 хвилин. 
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Учасники тренінгу для тренерів відпрацьовували елементи 
«Маршруту» та адаптовували його до українського  

контексту
Маршрут  безпеки  (нім.  Mitmach-Parcours)  розроблено 

Федеральною агенцією з питань просвіти у галузі охорони 
здоров’я (BZgA)ю Це сучасний та ефективний інструмент з 
первинної профілактики ВІЛ/СНІДу, який об’єднує мобільну 
інформаційну  виставку,  інтерактивне  спілкування 
фасилітатора  та  учасників,  а  також  елементи  гри.   На 
території Співдружності Незалежних Держав, окрім України, 
проект впроваджується у Російській Федерації,  Казахстані, 
Киргизстані  та  Узбекистані.  Кожного  разу  матеріали 
виставки проходять адаптацію з урахуванням регіональних 
потреб та особливостей. 

• GIZ  фасилітує  обмін  досвідом  між  Україною  і 
Білорусією  з  профілактики  ВІЛ/СНІДу  на 
підприємствах

11  лютого  у  рамках  компоненту  проектів  GIZ  з 
профілактики  ВІЛ/СНІДу  на  робочих  місцях,  у  Києві 
відбулися  обговорення  та  обмін  досвідом  щодо 
впровадження  програм  профілактики  ВІЛ/СНІДу  та 
пропаганди  здорового  способу  життя  на  підприємствах 
України та Білорусі.

У 
дискусіях  за  круглим  столом  взяли  участь  Заступник 
Міністра  праці  та  соціальної  політики  України  Андрій 
Черкасов,  представники  Міжнародної  організації  праці 
(МОП), Білоруського Червоного Хреста, Державної інспекції 
праці,  Спілки  малих,  середніх  та  приватизованих 
підприємств,  Федерації  роботодавців  України,  Федерації 
профспілок  України,  Федерації  роботодавців  у  сфері 
транспорту  України,  а  також  приватних  і  державних 
підприємств та неурядових організацій України і Білорусі. 

Пропозиції/висновки  учасників Круглого  столу 
включають: 
• Вимогу  визнання  ВІЛ/СНІДу  соціально-трудовою 

проблемою. З появою нового закону про ВІЛ, що містить 
статті про право на працю та соціальний захист ЛЖВ, а 
також  Рекомедацій  МОП  №  200  про  ВІЛ/СНІД  сфері 
праці,  створено  основу  що  сприятиме  діяльності  з 
профілактики ВІЛ у сфері праці.

• Якщо  на  підприємстві  немає  можливості  впровадити 
окрему  програму  профілактики  ВІЛ,  питання 
профілактики повинні бути включені до існуючих політик 
і  програм,  наприклад,  пов'язаних  з  пропагандою 
здорового  способу  життя,  охорони  праці  та  здоров'я, 
профілактики туберкульозу тощо.
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• Незважаючи на існування великої  кількості  проектів та 
діяльностей  з  профілактики  ВІЛ/СНІДу  в  сфері  праці, 
існує  потреба  у  консолідації  зусиль  на  державному, 
регіональному та локальному рівнях.

• Існує необхідність у розробці, прийнятті та впровадженні 
національної стратегії тристороннього співробітництва з 
питань ВІЛ/СНІДу в сфері праці, яка б поєднала зусилля 
уряду,  роботодавців  і  профспілок  за  активної  участі 
неурядових  організацій.  Ця  стратегія  повинна  бути 
формалізована  через  Національну  тристоронню 
соціально-економічну  раду  та  супроводжуватись 
практичним планом дій.

• Залучення людей, які  живуть з ВІЛ,  до профілактичних 
заходів на рівні підприємств має вирішальне значення з 
точки зору подолання стигми та дискримінації на основі 
реального чи підозрюваного ВІЛ+ статусу

• Слід  розвивати  партнерства  на  регіональному  та 
локальному  рівнях,  адже  багато  місцевих  ініціатив 
легше та ефективніше працюють саме на рівні громад, 
аніж  на  національному  рівні.  Важливо  заохочувати 
діалог зацікавлених сторін. 

• Існує потреба  у  впровадженні  механізму моніторингу і 
оцінки  ефетивності  профілактики  ВІЛ  в  сфері  праці.  У 
цьому зв’язку слід посилити роль інспекції праці.
Обговорення  відбулося  за  підтримки  Проекту  з 

профілактики  ВІЛ/СНІДу  в  Східній  Європі,  що 
імплементується GIZ на замовлення Уряду Німеччини. 

Нагадаємо, проект працює на трьох рівнях: політичному 
(у  партнерстві  з  Міністерством  соціальної  політики,  МОП, 
Міністерством  охорони  здоров’я  Білорусі),  національному 
(Федерація роботодавців України, Федерація роботодавців 
у  сфері  транспорту,  Спілка  малих,  середніх  та 
приватизованих  підприємств  України,  Білоруське 
товариство  Червоного  хреста,  Міжнародна  федерація 
товариств  Червоного  хреста),  організаційному  –  на  рівні 
підприємств. 

Зокрема,  в  Україні  проектом  були  охоплені  понад  10 
пілотних підприємств з середньою кількістю співробітників 
100-800  осіб  (загальна  кількість  учасників  тренінгів  – 
близько 5000). 

У  Білорусі  діяльність  зосереджувалась  на  великих 
підприємствах:  Мінська  міська  державна  організація 
«Білоруська  залізниця»,  Республіканське  унітарне 
підприємство  «Білоруський  металургійний  завод»  м. 
Жлобин,  Мінське  обласне  Республіканське  унітарне 
індустрійне підприємство «Завод БЕЛАЗ». Загальна кількість 
співробітників: понад 20 000.

• Семінар  для  Федерації  роботодавців  у  сфері 
транспорту

Протягом  січня-лютого  2011  року  відбулися  ряд 
зустрічей із  керівництвом Федерації  роботодавців  у  сфері 
транспорту  України (ФРТУ).  У  ході  переговорів  Правління 
ФТУ  прийняло  рішення  про  початок  роботи  у  напрямку 
профілактики  ВІЛ/СНІДу  на  підприємствах-учасниках 
Федерації. 

Першою із за планових подій став Семінар, що відбувся 
25 лютого 2011 року за участі виконавчого директора ФРТУ, 
представників  Асоціації  «Союзавто»,  Всеукраїнської 
асоціації автомобільних перевізників, обласних організацій 
роботодавців  автомобільного  транспорту  м.  Чернігів,  м. 
Луганськ,  м. Одеса та м. Київ, ВАТ «Автолюкс»,  Федерації 
залізничників України, Інституту профтехосвіти транспортної 
галузі  НАНУ,  Федерації  морських  професійних  спілок 
України.

Компонент  3.  Профілактика  ВІЛ/СНІДу  серед 
представників груп ризику

• Тренінг «Розвиток послуг для жінок, які вживають 
наркотики»

12-14  січня  у  м.Тернополі  та  7-8  лютого  у  Чернівцях 
відбулися  тренінги  для  представників  організацій,  що 
працюють  з  вразливими  групами  у  Тернопільській  та 
Чернівецькій областях.

У  тренінгах  взяли  участь  23  представники  соціальних 
служб  для  молоді  та  недержавних  організацій  двох 
областей. Це продовження серії тренінгів, що проводяться 
тренерами,  підготованими GIZ у  рамках  впровадження 
компоненту розвитку гендерно-сенситивних послуг для осіб 
які  вживають  наркотики.  Тренінг  спрямований  на 
покращення  якості  послуг  та  удосконалення  процесу 
планування  програм  та  проектів  для  вразливих  груп  у 
регіонах.

• Супервізія тренерів  з розвитку послуг для жінок-
СІН
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Експерт із Німеччини Сюзана Шардт провела супервізію 
для  тренерів,  підготованих  GIZ за  напрямком  «Розвиток 
послуг  для  жінок  які  вживають  наркотики».  Під  час 
супервізії  обговорювалися  результати  тренінгів  що 
відбулися для сервіс-провайдерів у регіонах, а також шляхи 
подальшого  вдосконалення  тренінгового  модулю  та 
впроваджуваної програми в цілому. 

У рамках візиту експерт мала змогу оцінити хід програми 
на  місцевому  рівні  та  надала  свої  рекомендації  щодо 
подальшого вдосконалення та підвищення якості послуг що 
надаються. 

Сюзанна  Шардт  зокрема  рекомендувала  одну  із 
організацій  у  Чернівцях  для  представлення  позитивного 
досвіду в  рамках навчального візиту колег із  Центральної 
Азії.
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 Автори: Працівники проектів
Відповідальна за випуск: Вікторія Гультай

За докладнішою інформацією, із запитаннями та пропозиціями до співпраці 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
Електронна скринька: viktoriia.gultai@gіz.de 

Проекти з питань подолання ВІЛ/СНІДу впроваджуються Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за 
ініціативи та за фінансової підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина:

                   Міністерство Охорони здоров’я ФРН:
                   – Проект “Німецько-українська партнерська ініціатива з питань

  подолання ВІЛ/СНІД” (www.hiv-initiative-ukraine.org)
 
Міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН:
– Німецько-український проект з профілактики ВІЛ/СНІД 
– Проект “Профілактика ВІЛ/СНІД У Східній Європі” 

http://www.hiv-initiative-ukraine.org/
mailto:viktoriia.gultai@g%D1%96z.de

	У найближчких планах – зустрічі з представниками Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні та Українським інститутом досліджень політики громадського здоров'я.

