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На продовження фан-зони 
ЄВРО-2012 у Києві 
організовується великий 
інформаційний майданчик 
–  “European Village” 
(Європейське селище). 
Захід, ініційований GIZ, 
Делегацією ЄС в Україні та 
Київською міською 
адміністрацією, 
відбуватиметься з 2 
червня по 1 липня 2012 під 
Аркою Дружби Народів.  

Здоровий спосіб життя та 
профілактика ВІЛ/СНІДу є 
однією з 11 тематик, що 
будуть представлені у 
«Європейському селищі». 
У рамках заходу 
відбуватимуться виставки, 
круглі столи, концерти, 
медіа-події, майстер-
класи, інтерактивні ігри 
тощо.  

Одночасно в активностях 
зможуть брати участь до 
3000 людей.  

Запрошуємо до співпраці 
організації, зацікавлені 
взяти участь у наповненні 
програми «Європейського 
селища».  

European Village запрошує до співпраці 

Діти та молодь Донецька гратимуть за правилами Fair Play 

15 лютого 2012 р. у 
приміщенні Донецької 
міської ради відбулось 
урочисте підписання 
Меморандуму про 
взаєморозуміння та 
співпрацю в рамках 
проекту «Fair Play – Чесна 
Гра» Національної 
соціальної ініціативи 
«Давай разом!» між 
Донецькою міською радою 
та GIZ. Підписання 
Меморандуму стало 
офіційним початком 
роботи проекту на 
території Донецька. 
Нагадаємо, що проект має 
на меті поширення 
принципів здорового 

способу життя та 
запобігання 
розповсюдженню ВІЛ-
інфекції/СНІДу серед дітей 
та підлітків через масове 
залучення до гри у футбол.                   

 «Я вдячний за ініціативу, 
спрямовану на підвищення 
іміджу здорового способу 
життя, виховання молоді та 
залучення усіх мешканців 
міста до спорту і здорового 
життя. Я думаю, що всі 9 
районів Донецька 
підтримають ініціативу та 
будуть активними 
партнерами в цьому 
проекті.» - зазначив 
Донецький міський голова 

Олександр Лук’янченко. 
Керівник програми GIZ з 
профілактики ВІЛ/СНІД в 
Україні Мартін Каде 
наголосив, що 
«найважливіше в цьому 
проекті не інвентар, який 
отримають інструктори та 
тренери проекту для 
впровадження методики в 
своїх навчальних закладах, 
а зміни в мисленні, 
сприйнятті, поведінці 
дорослих і дітей задля 
розвитку здорового і 
безпечного суспільства». 

Докладніше про проект: 
www.fairplay-ua.org. 
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культури, тренерів та 
волонтерів навчальних 
закладів. 

Вже у березні вихованці та 
колеги навчених 
інструкторів матимуть 
змогу отримати цінні 
знання про здоровий 
спосіб життя, способи 
профілактики ВІЛ, 
попередження насилля 
тощо через проведення 
незвичних і цікавих 

У січні-лютому відбулася 
серія із чотирьох 
п’ятиденних тренінгів для 
інструкторів-волонтерів 
проекту “Чесна гра” з таких 
регіонів: 

Львівська та 
Тернопільська області                   
(27 лютого-3 березня, 
м.Моршин) 

Київська та Полтавська 
області                             
(20-24 лютого, м.Київ) 

Донецька та Луганська 
області                            
(13-18 лютого, Донецьк)  

Харківська область         
(6-11 лютого, Харків)  

 

Інструктори набирались із 
числа вчителів фізичної 

спортивних занять на 
основі методології "Fair 
Play - Чесна гра". 

Тренінги відбулись у тісній 
співпраці з проектами 
Федерації футболу України 
“Respect Your 
Health/Поважай Своє 
Здоров’я” та “Open Fun 
Football Schools/Відкриті 
розважальні футбольні 
школи”. Обидва проекти, 
так само, як і "Fair Play - 
Чесна гра" ставлять за мету 
виховання дітей та 
підлітків за принципами 
здорового способу життя, 
взаємоповаги і 
толерантності. 

Зимова хвиля тренінгів для інструкторів-волонтерів “Чесна гра” 

7 лютого 2012 р. відбулося 
урочисте підписання 
Меморандуму про 
взаєморозуміння та 
співпрацю щодо реалізації 
проекту “Fair Play - Чесна 
гра” та проекту УЄФА/ФФУ 
“Поважай своє 
здоров’я/Respect Your 
Health” між GIZ, 
Федерацією футболу 
України (ФФУ), Харківською 
обласною федерацією 
футболу,  та Харківською 
міською радою. 

У заході взяли участь 
Заступник голови 
Харківської міської ради з 
питань сім’ї, молоді, спорту 
та підготовки ЄВРО-2012 

Попов О.В., Виконавчий 
директор Харківської 
обласної федерації 
футболу Тюрин О.Ю., 
Координатор проекту 
УЄФА/ФФУ “Поважай своє 
здоров’я/Respect Your 
Health” Столітенко Є.В., та 
Керівник програми GIZ з 
профілактики ВІЛ/СНІДу в 
Україні Мартін Каде. 

Презентація проектів та 
підписання Меморандуму 
стали офіційним початком 
роботи проектів на 
території Харкова та 
Харківської області. 

Окрім цікавих футбольних 
тренувань та нових знань, 
діти отримають 
професійну футбольну 
екіпіровку. У рамках 
співпраці також планується 
проведення масштабного 
футбольного фестивалю 
восени, у якому візьмуть 
участь близько двохсот 
юнаків та дівчат. 

«Поважай своє здоров’я/
Respect Your Health» - це 
офіційна громадська  
програма УЄФА ЄВРО 2012 
у сфері охорони здоров’я, 
в якій увага зосереджена 
на профілактиці паління, 
здоровому харчуванні, 
відповідальному 
споживанні алкоголю і 
фізичній активності серед 
молодих людей та їх 
батьків.  Проект має на 
меті підвищення рівня 
освіченості щодо охорони 
здоров’я, привнесення 
позитивних змін у стиль 
життя, розширення 
залучення громади до 
культурно-просвітницьких 
заходів, збільшення 
кількості громадян, що 
займаються спортом та 
відвідують спортивні 
майданчики поруч з 
домом. 
Докладніше про проекти: 
www.fairplay-ua.org, 
www.respectyourhealth.eu. 

 
Харків за Чесну гру! 

Вже з березня 
інструктори 
розпочнуть 
працювати  з  
дітьми за 
методологією  
"Fair Play - Чесна 
гра". 

http://www.fairplay-ua.org
http://www.fairplay-ua.org


Згідно меморандуму про 
співпрацю між 
Чернівецькою обласною 
державною 
адміністрацією та GIZ, у 
Чернівцях відбулися два 
модулі у форматі 
двотижневого навчання 
для представників Мережі 
первинної профілактики 
ВІЛ. 

У навчанні взяли участь 
представники Головного  
управління охорони 
здоров’я, Головного 
управління освіти і науки, 
Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту,  
Головного фінансового 
управління, Чернівецького 
обласного центру з 
профілактики та боротьби 
зі СНІДом, Обласного 
центру здоров’я, 
Чернівецького 
національного 
університету  ім. 
Ю.Федьковича, 
громадських 
організацій  «Нова сім’я» 
та «Центр плюс».  

Результатом роботи 
учасників став проект 
плану заходів по 
виконанню обласної 
програми з профілактики 
ВІЛ/СНІДу на три 
найближчі роки (2012-
2014). 

План дій є  чи не першим в 
Україні досвідом 
міжсекторальної 
координації зусиль на 
рівні області таких сфер як 
охорона здоров’я, 
соціальна та освіта. 

Інноваційність та переваги 
плану дій полягають в: 

- Орієнтації на конкретні 
потреби та особливості 
районів та міст 
Чернівецької області;  
план дій розроблений 
представниками 
профільних установ та 
організацій, які 
безпосередньо 
займаються 
профілактичною роботою 
в регіоні; 

- Комплексності підходу, 
що полягає у залученні та 
координації зусиль 
установ, організацій та 
закладів охорони 
здоров’я, освіти та 
соціальної сфери; 

- Широкому охопленні 
цільових груп (47 140 
дітей; молодь та 
працездатне населення 
щонайменше - 83 000 
осіб ); 

- Врахуванні сучасних 
тенденцій в сферах 
охорони здоров’я, освіти, 

соціальних послуг: 
запровадження сімейної 
медицини, особистісно 
орієнтованого навчання, 
поширення практики 
надання соціальних послуг 
недержавними 
організаціями тощо; 

- Чіткому визначенні 
механізмів реалізації 
програми профілактики; 
часових меж, 
відповідальних осіб та 
установ, ресурсів, 
алгоритму співпраці, 
джерел фінансування, 
очікуваних результатів; 

- Застосуванні новітніх 
методик та технологій: 
Stop-motion, «Маршрут 
безпеки», інтерактивні 
уроки, арт-конкурс - у 
роботі з дітьми та 
молоддю; супервізії та 
наставництво у роботі з 
виконавцями програми; 

Диверсифікації джерел 
фінансування, залучення 
коштів з обласного, 
міських, районних 
бюджетів, та коштів 
міжнародних донорів і 
приватних спонсорів.  

Обласний план дій -  перший результат міжсекторальної співпраці 

Мережі первинної профілактики у Чернівцях 

Тренінги для мультидисциплінарних команд 

У тренінгах взяли участь 
лікарі, медичні сестри, 
соціальні працівники та 
психологи з різних регіонів 
України, зокрема, 
Чернівецької, Вінницької, 
Сумської, 
Дніпропетровської, 
Волинської, 
Тернопільської, Донецької, 
Миколаївської, Івано-
Франківської областей та 

АР Крим.  

Загальна кількість 
учасників тренінгів 
становила понад 60 осіб. 

Також у тренінгах з 
доповідями взяли участь 
представники Управління 
по боротьбі з незаконним 
обігом наркотиків МВС 
України та Державної 
Служби України з 
Контролю за наркотиками. 

У рамках проекту, 
підтриманого GIZ, у січні-
лютому 2012 р. 
Український інститут 
досліджень політики щодо 
громадського здоров’я 
провів два тренінги для 
мультидисциплінарних 
команд, які беруть участь у 
впровадженні програм 
замісної підтримувальної 
терапії в Україні. 

Січень-лютий 2012 

Представники 
Управління по 
боротьбі з 
незаконним обігом 
наркотиків МВС 
України та 
Державної Служби 
України з Контролю 
за наркотиками 
виступили із 
доповідями під час 
тренінгів для 
мультидисциплінар
них команд 
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Програма профілактики ВІЛ/

СНІДу в Україні Німецького 

товариства з міжнародного 

співробітництва (GIZ) 

Проекти з питань подолання ВІЛ/

СНІДу впроваджуються GIZ GmbH 

за фінансової підтримки Уряду 

Федеративної Республіки 

Німеччина 

Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (GІZ - 
Deutsche Gesellschaft für Inetrnationale Zusammenarbeit) є 
організацією німецького уряду, що пропонує рішення для 
забезпечення політичного, економічного, екологічного та 
соціального розвитку в умовах глобалізації нашої планети. 

Наша корпоративна мета – стале покращення життя людей. 
 

GІZ працює у більш ніж 130 країнах Африки, Азії, Латинської 
Америки, Середземномор’я та Близького Сходу, а також у 

Європі, на Кавказі та в Центральній Азії. 
 

Від імені уряду ФРН, GІZ підтримує процеси реформ в 
Україні з 1993 року. Пріоритетними сферами україно-

німецького співробітництва є: сталий економічний 
розвиток, енергоефективність та профілактика ВІЛ/СНІДу. 

 
Більше інформації про проекти GIZ в Україні можна знайти 

на веб-сторінці www.giz.de/ukraine  

У лютому 2012 проведено серію 
занять зі студентами 4-го курсу 
Національного педагогічного 
університету імені М.П. 
Драгоманова спеціальності 
“Здоров’я людини” по навчанню 
методиці використання 
інтерактивного інструменту 
“Маршрут безпеки” у роботі з 
підлітками.  

Навчання здійснювалось на запит 
Університету ім. Драгоманова. 

Застосувати свої нові знання 
студенти зможуть, проводячи 
профілактичну діяльність у 
гуртожитку інституту, а також у 
медичному коледжі міста Києва.   

Традиційно, “Маршрут безпеки” 
націлений в першу чергу на 
профілактику ВІЛ/СНІДу та ІПСШ 
серед молоді. Та цього разу в 
“Маршруту” з’явилась додаткова 
мета -  він послужить своєрідною  
промо-акцією щоб зацікавити  
випускників коледжу поступати на 
згадану спеціальність НПУ 
ім.Драгоманова. 

“Маршрут безпеки” 

зорієнтує майбутніх вчителів 

У лютому в рамках програми 

публічно-приватного партнерства 

(РРР) щоо профілактики ВІЛ на 

робочих місцях, відбувся тренінг 

для тренерів-співробітників 

будівельного гіпермаркету 

“Praktiker”. Окрім тренерів 

“Praktiker”, у тренінгу взяли участь 

кілька представників інших 

приватних компаній, зацікавлених 

ознайомитись із програмою 

профілактики на робочих місцях. 

Загалом навчання пройшли 10 осіб.  

У “Praktіker” є власні 

тренери з профілактики ВІЛ 

У лютому розпочалась серія 
тренінгів для слухачів Національної 
морської академії  м.Одеса. 
Планується, що до кінця цього року 
понад 2,000 студентів будуть 
охоплені профілактичними сесіями, 
дізнаються більше про ВІЛ та 
отримають навички особистого 
захисту.  

2,000 студентів Морської 
Академії навчаться 
захищати себе від ВІЛ 

Проведення “Маршруту безпеки” в 

Донецьку буде фінансоване 

міською радою у рамках програми 

підтримки громадських організацій 

у 2012 році.  

Відповідний проект ГО “Альянс” 

став переможцем конкурсу, 

оголошеного Управлінням у 

справах сім’ї, молоді та 

міжнародних зв’язків Донецької 

міськради відбувся відбір проектів, 

спрямованих на ефективне 

вирішення соціальних проблем 

дітей, молоді, жінок та сімей міста 

Донецька, шляхом орієнтації 

молоді на соціальну активність, 

сприяння ініціативи молоді в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства.  

Міська влада Донецька 
підтримає проведення 
“Маршруту безпеки” 
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