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Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS 
Foundation East-West – AFEW-Україна) є неурядовою гуманітарною 
організацією, яка працює у сфері громадської охорони здоров’я 
з січня 2001 року. Наші проекти охоплюють Україну, Молдову, 
Білорусь і Грузію. AFEW-Україна є частиною міжнародної мере-
жі незалежних організацій Східної Європи та Центральної Азії 
AFEW з секретаріатом у Нідерландах.

Наша місія полягає у зниженні впливу ВІЛ/СНІДу та інших соці-
ально небезпечних захворювань через використання інновацій-
них та проактивних підходів, через активний міжнародний та 
регіональний обмін досвідом та зміцнення потенціалу місцевих 
урядових і неурядових організацій.

Наші основні цільові групи включають людей, які вживають нар-
котики, секс працівників, ув’язнених і підлітків груп ризику.

Ознайомитися детальніше зі історією, місією, цінностями органі-
зації та ін. можна на нашому сайті:

http://www.afew.org.ua/pro-nas/

Організація



3

Базові цінності бренду

Назва організації

AFEW-Україна є навчальною організацією у найширшому розумінні цього слова.

AFEW-Україна зміцнює потенціал професіоналів регіону.

AFEW-Україна є гуманітарною організацією.

AFEW-Україна є прозорою та підзвітною організацією.

AFEW-Україна вірить у небайдужість та професіоналізм своїх співробітників.

Повна назва організації звучить:

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд 
Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — 
AFEW-Україна)
або

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation 
East-West — AFEW-Україна)

Допускається використання скороченого варіанту назви:

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна)
або 

ICF «AIDS Foundation East-West» (AFEW-Ukraine)
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Логотип

Логотип організації, 
що  відображає основні 
цінності бренду

Модульна сітка 
та принципи 
пропорціювання 
елементів логотипа

За базову одиницю (модуль M) прийнято висоту літер напису 
англійською мовою

Інвертована 
версія логотипа 
(використовується при 
необхідності розмістити 
логотип на однорідному 
темному тлі)

площина логотипа
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Принципи розташування 
логотипа на плашках

У випадку розміщення логотипа на зображеннях або контрастних 
фонах площина логотипа заливається білим або синім кольором (див. 
розділ «Колірне вирішення») 

Охоронне поле логотипа становить не менше як 5 базових одиниць (M) 
(див. розділ «Розташування логотипа»)

охоронне поле логотипа
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Колірне вирішення

CMYK C100; М60; Y0; K40
RGB R0; G66; B122
Pantone Reflex Blue
HEX #003366

CMYK C100; М0; Y0; K0
RGB R0; G175; B240
Pantone Process Cyan
HEX #00bbff

White

CMYK C0; М100; Y100; K0
RGB R255; G30; B0
Pantone Red
HEX #ff0033

Основні кольори

Додатковий колір



7

Монохромний варіант 
логотипа

Відтінки чорного що 
використовуються у 
монохромній версії 
логотипа

Чорно-білий варіант 
логотипа

25%        75%  100%
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Філософія кольорів

Площина логотипа не 
заливається кольором  
у випадках розміщення 
його на відтінках синього 
та блакитного кольорів

У всіх інших випадках 
площина логотипа зали-
вається білим або синім 
кольором (див. розділи 
«Логотип» та «Розташуван-
ня логотипа»)
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Площина логотипа може не 
заливатися білим або чор-
ним (див. розділ «Логотип») 
у випадках використання 
монохромної версії логоти-
пу на однотонному сірому 
тлі (друк в одну фарбу)
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Розташування логотипа

Логотип розташовується 
у правому верхньому або 
нижньому куті формату із 
урахуванням охоронного 
поля (див. розділ «Логотип»)
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Приклад розташування 
логотипа на контрастному 
зображенні 

Неправильне 
розташування логотипа 
на констрастному 
зображенні 
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Масштабування логотипа

Мінімальна ширина 
площини логотипа — 45 мм, 
висота — 12 мм

Рекомендована ширина 
логотипа: на вертикальних 
сторінках — не менше 1/3 
ширини формату; 
на горизонтальних — не 
менше 1/4 ширини формату 
(А=В)

При використанні логотипа 
меншого розміру важко 
забезпечити гарантовану 
читабельність написів

12 мм

45 мм

AA

A A A A

A

B

В
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У випадках, коли логотип 
на сторінці є другорядним 
елементом, допускається 
зменшення його до 1/4 
ширини горизонтального 
формату (А=В), але не 
менше мінімальної 
ширини логотипа (45 мм)

A A A A

В
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Шрифти та типографіка

Since its founding in 2001, AFEW has worked closely with many 
of the region’s leaders, whose efforts in curbing the HIV epi-
demic on various levels act as a source of tremendous inspira-
tion and motivation. Whether in high-level institutions or on 
the streets engaging individuals in discussions about lifestyles, 
choice and personal health, leadership is demonstrated in 
many different ways. However, despite these tireless efforts, the 
region’s unabated battle with the epidemic points to the need 
for an increased commitment and continued and new forms of 
leadership at all levels. As such, AFEW takes its position as a 
regional authority seriously and continues to assist those with 
their efforts in EECA motivating them to take a leading role in 
their communities, while highlighting the need for continued 
support and commitments from those in the West.

Since its founding in 2001, AFEW 
has worked closely with many of the 
region’s leaders, whose efforts in 
curbing the HIV epidemic on various 
levels act as a source of tremendous 
inspiration and motivation. 

AIDS Foundation East-West (AFEW)

Текстовий шрифт:  
PT Serif

Заголовковий шрифт: 
PT Sans

При повноколірному друці 
заголовкам може бути 
присвоєний колір
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AIDS Foundation East-West (AFEW)

Правила роботи з текстом Основний текст набирається шрифтом PT Serif;

Ширина рядка не повинна перевищувати 60—70 символів;

Інтерліньяж повинен дорівнювати 130% висоти шрифта: 
при висоті тексту 10 pt — 13 pt; 
при висоті тексту 12 pt — 15,6 pt; 
при висоті тексту 14 pt — 18,2 pt.

Виключка тексту:  
при ширині колонки 40—70 символів — justified (вирівняти по 
лівому та правому краях); 
при ширині колонки до 40 символів — align left (вирівняти по 
лівому краю).

У тексті повинні бути активовані переноси.

Висота заголовка повинна складати 150 % висоти основного 
тексту. Наприклад, якщо висота основного тексту 12 pt, висота 
заголовка буде становити 18 pt.

У заголовках інтерліньяж може становити від 100 до 120 % 
висоти шрифта, залежно від висоти самого заголовка.

На титульних сторінках допускається вирівнювання заголовків 
по правому краю полоси набору (див. обкладинку)

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS 
Foundation East-West – AFEW-Україна) є неурядовою гуманітарною органі-
зацією, яка працює у сфері громадської охорони здоров’я з січня 2001 року. 
Наші проекти охоплюють Україну, Молдову, Білорусь і Грузію. AFEW-Украї-
на є частиною міжнародної мережі незалежних організацій Східної Європи 
та Центральної Азії AFEW з секретаріатом у Нідерландах.

60–70 символів

висота символів заголовка 
150 % висоти основного 
шрифта
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Піктограми

Для ефективної візуаліза-
ції інформації використо-
вується набір піктограм 

Піктограми можуть 
бути як однотонними, 
так і двоколірними із 
використанням основних 
та додаткових кольорів 
(див. розділ «Колірне 
вирішення)
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Графічні елементи

Фрагменти логотипа 
можуть бути використані, 
як графічні елементи при 
оформленні друкованої та 
іншої продукції
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Декоративні елементи, та 
фонові зображення
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01033, Київ
вул. Саксаганського, 30, офіс 9
(044) 287-20-26, 289-27-34
info@afew.org.ua 

30 Saksaganskogo Str., office 9
01033 Kyiv, Ukraine
+38(044) 287-20-26, 289-27-34
info@afew.org.ua 

З Н А Н Н Я ,  С П І В П Р А Ц Я ,  Б Е З П Е К А

Ім’я
Прізвище
Керуючий справами

Name
Last name
Managing director

З Н А Н Н Я ,  С П І В П Р А Ц Я ,  Б Е З П Е К А

01033, Київ
вул. Саксаганського, 30, офіс 9
(044) 287-20-26, 289-27-34
johnsmith@afew.org.ua
(099) 322-23-32 

30 Saksaganskogo Str., office 9
01033 Kyiv, Ukraine
+38 (044) 287-20-26, 289-27-34
johnsmith@afew.org.ua
+38 (099) 322-23-32  

Cлоган

Знання,
співпраця,
безпека

З Н А Н Н Я

С П І В П Р А Ц Я

Б Е З П Е К А

Слоган відображає 
цінності, мету та 
діяльність організації, її 
досвід та унікальність

Приклад використання 
слогана у поєднанні 
з логотипом

Слоган може бути 
набраний як малими, 
так і великими літерами 
із розрядкою у 200—250 
одиниць
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Логотип повинен 
компонуватись поруч з 
іншими логотипами із 
урахуванням охоронного 
поля

При необхідності 
розташувати логотип 
поруч із іншими 
знаками перевагу слід 
віддавати горизонатльній 
композиції. Бажаним є 
розміщення логотипа біля 
правого або лівого краю 
формату.

Співбрендинг

Неправильне 
розташування 
логотипів 

Правильне 
розташування 
логотипів
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Корпоративна продукція

B При оформленні 
акцидентної продукції 
використовуєься поділ 
площини у «золотій 
пропорції»:

C : B = B : А
Згідно цієї пропорції поділ 
може здійснюватись як 
по горизонталі, так і по 
вертикалі формату.

У кожній із частин може 
розміщуватися як текстова 
так і графічна інформація 
(графічні елементи, 
ілюстрації, фотографії).

A

B

C

A

C



Візитна картка організації

Особиста візитна картка

На зворотньому боці 
візитної картки можуть 
зазначатися адреси 
організації у соціальних 
мережах

01033, Київ
вул. Саксаганського, 30, офіс 9
(044) 287-20-26, 289-27-34
info@afew.org.ua 

30 Saksaganskogo Str., office 9
01033 Kyiv, Ukraine
+38(044) 287-20-26, 289-27-34
info@afew.org.ua 

З Н А Н Н Я ,  С П І В П Р А Ц Я ,  Б Е З П Е К А

Ім’я
Прізвище
Керуючий справами

Name
Last name
Managing director

З Н А Н Н Я ,  С П І В П Р А Ц Я ,  Б Е З П Е К А

01033, Київ
вул. Саксаганського, 30, офіс 9
(044) 287-20-26, 289-27-34
johnsmith@afew.org.ua
(099) 322-23-32 

30 Saksaganskogo Str., office 9
01033 Kyiv, Ukraine
+38 (044) 287-20-26, 289-27-34
johnsmith@afew.org.ua
+38 (099) 322-23-32  

www.afew.org.ua 

facebook.com/AidsFoundationEastWest

twitter.com/AFEW_Ukraine

instagram.com/AFEW.Ukraine
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Назва
презентації

Назва
презентації

Компакт-диск

Конверт для компакт-дис-
ка. Для його оформлення 
можуть використовува-
тись відповідні тематичні 
фотографії

Корпоративна продукція
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www.afew.org.ua 

З Н А Н Н Я ,  С П І В П Р А Ц Я ,  Б Е З П Е К А

30 Saksaganskogo Str., office 9
01033 Kyiv, Ukraine
+38(044) 287-20-26, 289-27-34
info@afew.org.ua 

Бланк організації виго-
товляється на офсетному 
папері 80 г/м2  формату A4

Конверт для ділового 
листування формату DL
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Назва презентації

International Charitable Foundation 
AIDS Foundation East-West (AFEW) is a 
non-governmental humanitarian 
public health organisation that has 
been registered in Ukraine since 
January 2001.

International Charitable Foundation 
AIDS Foundation East-West (AFEW) is a 
non-governmental humanitarian 
public health organisation that has 
been registered in Ukraine since 
January 2001.

Назва презентації
Назва презентації

Презентація

Обкладинки презентації

Шаблон сторінки 
презентації

Презентація можуть бути 
створені у форматі Microsoft 
PowerPoint або Adobe Pdf. 
Розмір — 1024×768 px
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Бейджі
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Бланки подяки та сертифіката

Подяка

Міжнародний благодійний фонд
«СНІД Фонд Схід-Захід»

(AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна)

за вагомий внесок у справу профілактики
ВІЛ-інфекції в Україні

О. Воскресенська

З Н А Н Н Я ,  С П І В П Р А Ц Я ,  Б Е З П Е К А

Виконавчий директор
МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» 
(AIDS Foundation East-West—
AFEW-Україна)



29

Даним засвідчується, що

Сертифікат
успішно пройшов (пройшла) навчання за програмою

в рамках проекту

Даним засвідчується, що

успішно пройшов (пройшла) навчання за програмою

в рамках проекту

Сертифікат
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Сувенірна продукція

Ручка може бути повністю 
білою або містити вставки 
одного із основних 
кольорів

Зображення на 
сувенірних горнятках 
утворюється шляхом 
нанесення деколі
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Подарунковий пакет
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Одяг

Для брендування одягу 
може використовуватись 
логотип та інші декора-
тивні елементи фірмового 
стилю

Ширина задруку логоти-
пу на футболці — не менше 
10 см

Висота задруку декора-
тивного елеметнта— не 
менше 6 см
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Соціальні мережі

Приклади аватарок для 
використання у соціальних 
мережах
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Приклади обкладинок 
для сторінок у соціальних 
мережах

Фонове зображення для 
сторінок організації 
 у соціальних мережах
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Навгація

15–25 см

140–150 см

Години роботи: понеділок — п’ятниця

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід»
(AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна)

9:00—18:00

Ім’ я Прізвище
Посада

Ідентифікаційна табличка 
розташовується на відстані 
15–25 см від одвірка. 
Висота до нижнього краю 
таблички — 140–150 см.

Табличка не може 
розміщатися 
безпосередньо на 
дверному полотні
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Години роботи: понеділок — п’ятниця

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід»
(AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна)

9:00—18:00

Ім’ я Прізвище
Посада

Для оформлення інтер’єру 
використовується об’єм-
ний логотип та зображен-
ня декоративних елемен-
тів нанесене на стіну 

Іменна табличка на стіл
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Press-wall

Press-wall використовується як фон для фото та відеозйо-
мок під час виставок, пресконференцій та інших подій. 
Для його оформлення використаний логотип організації, 
а також графічний елемент із адресою веб-сайту.

Стандартний розмір — 3×2 м. Може змінюватися в залеж-
ності від ситуації та потреби.
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