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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 охорони 
громадського здоров’я з січня 2001 року. Наші проекти охоплюють Україну, Молдову, 
Білорусь і Грузію. AFEW-Україна є частиною міжнародної мережі незалежних організацій 
Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА) AFEW з секретаріатом у Нідерландах. 

Наша місія полягає у зниженні впливу ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань через використання інноваційних та проактивних підходів, через активний 
міжнародний та регіональний обмін досвідом та зміцнення потенціалу місцевих урядових 
і неурядових організацій. Наші основні цільові групи включають підлітків груп ризику, 
людей, які вживають наркотики, секс-працівників і ув’язнених.
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Вступне слово

2017 рік для AFEW-Україна став роком 
початку нових партнерств, напрямів 
роботи та розширення проектної 
діяльності.

Ми продовжили роботу щодо поліпшення 
доступу до якісних послуг для підлітків, 
які вживають наркотики, в Україні та 
дорослих споживачів наркотиків у Грузії. 
Новий проект, який підтримано Expertise 
France Initiative 5% в Україні, стартував 
наприкінці 2017 року і дозволить 
нам розробити алгоритми роботи з 
підлітками у віддалених містах України 
та в сільській місцевості. Особлива 
увага в роботі з підлітками в Україні 
приділялася моніторингу порушення їх 
прав і створенню системи реагування на 
порушення прав. Інструмент моніторингу, 
розроблений фахівцями та консультантом 
AFEW-Україна, дозволив не лише зібрати 
дані щодо основних порушень прав 

підлітків, але і найбільш оперативно й ефективно надати необхідну допомогу.

Для AFEW-Україна розвиток громад та формування когорти нових активістів завжди 
був найважливішою складовою роботи. У проекті «Права та здоров’я уразливих груп 
населення: заповнюючи прогалини» особлива увага приділялася розвитку молодих 
лідерів з числа клієнтів соціальних бюро та центрів, що надають послуги підліткам, 
які мають досвід вживання психоактивних речовин. Багато підлітків, яким було 
надано послуги соціальних бюро, стають волонтерами, які допомагають соціальним 
працівникам, й активістами, готовими брати участь у діалозі з особами, які приймають 
рішення. Підлітки змогли брати участь у засіданнях координаційних рад з протидії 
ВІЛ/СНІДу і залучатися до планування міських програм та політик. 
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У Грузії активісти з числа клієнтів соціального бюро в Кахетії беруть участь в 
роботі комітету з ВІЛ і адвокатують розширення програм замісної терапії. Новим 
партнером в цьому році стала Грузинська мережа людей, які вживають наркотики, і 
ми сподіваємося на продовження нашої спільної роботи й надалі.

Група взаємодопомоги «Киянка+», яка об’єднує ВІЛ-позитивних жінок, була 
створена в 2014 році і стала ще більш активною і сильною та продовжує свою роботу.

В Україні AFEW-Україна є одним з ініціаторів та фасилітаторів створення Національної 
платформи ключових спільнот – унікальної незалежної структури, яка об’єднує 
спільноти колишніх ув’язнених, ЛГБТ, секс-працівників і споживачів наркотиків. 
Ми плануємо й надалі підтримувати Платформу в її розвитку і сподіваємося, що як 
для нас, так і для наших організацій вона стане майданчиком для конструктивного 
діалогу з громадами, що дозволить створювати програми та надавати послуги, які 
відповідатимуть реальним потребам ключових спільнот.

Ми щиро вдячні всім нашим партнерам, колегам і друзям за підтримку та співпрацю.

Олена Воскресенська, 
Виконавчий директор 
МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» 
(AFEW-Україна)
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Грузія

Робота зі споживачами наркотиків

Проекти AFEW-Україна у 2017 році
− «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини»
− «Потреби та бар’єри в лікуванні та реабілітації споживачів наркотиків у країнах 
регіону СЄЦА»

• Продовження роботи зі споживачами наркотиків та надання їм соціальної, 
медичної, психологічної та юридичної допомоги на базі 2 соціальних бюро у м. 
Тбілісі та м. Телаві. 

• Підтримка роботи першого у 
Грузії стаціонарного безкоштовного 
реабілітаційного центру для споживачів 
наркотиків «Танадгома» (Гремі, Грузія).

• Навчальний візит для представників 
Міністерства юстиції, Центру з попередження 
злочинності, Міністерства з виконання 
покарань і пробації, Національної 
служби пробації в Грузії та журналістів до 
реабілітаційного центру для споживачів 

наркотиків «Танадгома» з метою ознайомлення із системою надання 
безперервних послуг для людей, які вживають наркотики, обговорення переваг 
співпраці громадських організацій та державних установ, а також безпосереднього 
спілкування з людьми, для яких і були створені ці послуги.

• Підтримка Національної платформи із наркополітики Грузії (Georgian National 
Drug Policy Platform). Платформа – це неформальне об’єднання більше 40 
представників організацій та об’єднань. Метою платформи є забезпечення 
збалансованої наркополітики, яка б гарантувала доступ споживачів наркотиків 
до якісних послуг та базувалася на загальних правах людини.

• Проведення адвокаційних заходів та акцій проти репресивної наркополітики. 
Наприклад, 26 червня спільно з Грузинською мережею людей, які вживають 
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наркотики (GeNPUD), проведено акцію в рамках кампанії «Support. Don’t Punish» 
(«Підтримуй. Не карай»). Більше 400 активістів з 9 регіонів Грузії зібралися 
під стінами Міністерства внутрішніх справ та висловили свою підтримку 
реформуванню наркополітки та декриміналізації наркотиків.

• Проведення та презентація результатів дослідження щодо мотивації та бар’єрів 
для отримання послуг серед неповнолітніх споживачів наркотиків. Дослідження 
проводилося в двох містах Грузії (Тбілісі та Телаві) та включало фокус групи з 
неповнолітніми споживачами наркотиків й інтерв’ю з надавачами послуг.

• Розроблення Стандартів комплексного пакету послуг з профілактики ВІЛ для 
ключових груп населення (споживачів наркотиків, секс-працівників, чоловіків, які 
практикують секс із чоловіками, та підлітків груп ризику). 

• Проведення 2 тренінгів для 30 медичних спеціалістів та 1 тренінгу для 14 
представників правоохоронних органів. 3 тренінги для 33 працівників 
пенітенціарної служби.
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Контакти центрів та партнерських 
організацій для цільових груп проекту

2 
субґрантери  

1 218
тестувань на ВІЛ, 
гепатити В та С, 
туберкульоз   

1 012
клієнти, з них 
– 12 клієнтів 
реабілітаційного 
центру  

6 
тренінгів для 
78 фахівців

2 
соціальні бюро 
для споживачів 

наркотиків   

1 
реабілітаційний 

центр   

5 324 
послуг*   

Танадгома – Інформаційно 
Медико-Психологічний Центр
Центр реабілітації для 
наркозалежних людей 
«Танадгома»

Танадгома – Інформаційно 
Медико-Психологічний 
Центр
Соціальне бюро

ГО “Бемоні”
Соціальне бюро

Кахетинський регіон, 
муніципалітет Кварелі, с. Гремі

вул. Курдіані 21, 
Тбілісі, 0112, Грузія

вул. А. Казбегі, 44, III поверх, 
Тбілісі, 0177, Грузія

Тел.:  (+995) 595 75 71 55, 
(+995) 571 53 53 85 
tanadgomareb@gmail.com
new.tanadgomaweb.ge

Тел./факс: + (995 32) 235-21-32
Гаряча лінія: + (995 32) 225-18-19

center@tanadgoma.ge 
new.tanadgomaweb.ge

Тел.: (+995) 322 39 07 00

bemoni@caucasus.net
bemonidrug.org.ge
facebook.com/
Bemoni-1734747196761513/

*Типи послуг: індивідуальні та групові консультації соціальних працівників та психологів, розвиваючи заняття; медичні консультації, у т.ч. тестування на ВІЛ, ІПСШ, ТБ та 
гепатити, та направлення на лікування;  юридична  підтримка;  допомога у працевлаштуванні; консультування із зниження шкоди та репродуктивного здоров’я та ін.

http://new.tanadgomaweb.ge
http://new.tanadgomaweb.ge/
http://bemonidrug.org.ge
facebook.com/Bemoni-1734747196761513/
facebook.com/Bemoni-1734747196761513/
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Україна

Проекти AFEW-Україна у 2017 році
− «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг 
для вразливих підлітків в Україні» 
− «Покращення системи комунікації серед ключових спільнот в Україні» 
− «Потреби та бар’єри в лікуванні та реабілітації споживачів наркотиків у країнах 
регіону СЄЦА»
− «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини»
− «Розвиток Національної платформи ключових спільнот»
− «Розширення моделі безпосереднього втручання для покращення здоров’я ВІЛ-
позитивних жінок у м. Києві» 
− «AIDS2018 (Тренінг з досліджень із залученням до участі спільнот)»
− «Охорона здоров’я та профілактика ВІЛ-інфекції/ІПСШ серед дітей вулиць 
України»

Робота зі споживачами наркотиків

Основна діяльність та досягнення у 2017 році:

• В Україні основний фокус діяльності спрямований на неповнолітніх споживачів 
наркотиків. Послуги підліткам надаються партнерськими організаціями в 4 містах: 
Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Чернівцях.

• Тестування на ВІЛ, гепатити В/С та сифіліс, 
яке є частиною базового пакету послуг 
для неповнолітніх споживачів наркотиків. 
Проведення навчання з добровільного 
консультування та тестування на ВІЛ за 
допомогою експрес-тестів та навчання 
з надання послуг у сфері сексуального 
та репродуктивного здоров’я для 
співробітників організацій, що надають 
послуги підліткам груп ризику, зокрема 
підліткам, які мають досвід вживання 
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психоактивних речовин, – субґрантерам AFEW-Україна. За 2017 рік 819 клієнтів 
проекту були протестовані на ВІЛ, гепатити В/С та сифіліс.

• Пілотування інструменту моніторингу та документування випадків порушення 
прав підлітків груп ризику (з особливим фокусом на неповнолітніх споживачів 
наркотиків). Проведення 4 тренінгів «Моніторинг порушень та захист прав 
підлітків груп ризику» для презентації та обговорення інструменту з моніторингу 
для співробітників організацій-субґрантерів AFEW-Україна та організацій 
партнерської мережі. Метою впровадження цього інструменту є оперативне 
реагування та допомога найбільш уразливим підліткам у випадку порушення 
їх прав, а також системний збір статистичних даних та оцінювання масштабів 
проблеми порушення прав ПГР задля подальшої адвокації на національному та 
місцевому рівнях. У 2017 році було проведено 792 опитування серед підлітків та 
молоді віком від 14 до 21 років та виявлено 95 випадків порушення прав ПГР.

• Відкриття Центру, дружнього до підлітків, «Альтаїр» Полтавським обласним 
благодійним фондом «Громадське здоров’я» у квітні 2017 року. Робота «Альтаїру» 
спрямована на допомогу підліткам груп ризику, зокрема тим, що мають досвід 
вживання психоактивних речовин, у тому числі наркотиків. Також Центр надає 
допомогу підліткам в Кременчуцькій виховній колонії: проводить навчання із 
збереження сексуально-репродуктивного здоров’я, профілактику негативних 
наслідків від вживання психоактивних речовин та надає соціально-психологічну 
підтримку тим, підліткам, які звільняються з колонії. Приміщення для Центру 
виділила міська влада на пільгових умовах.
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• Стажування співробітників організацій-субґрантерів AFEW-Україна та організацій 
партнерської мережі для обміну досвідом співпраці з партнерською мережею та 
залученням партнерів до заходів у рамках реалізації проекту «Права та здоров`я 
уразливих груп населення: заповнюючи прогалини». Навчальні візити проходили 
у таких містах, як Кропивницький, Харків та Чернівці.

• Розроблення та впровадження 
інтерактивних методів профілактики 
ризикованої поведінки серед 
підлітків, які вживають психоактивні 
речовини: профілактичні квести та 
настільні ігри. Профілактичні квести 
включають кілька команд із підлітків, 
які за певний час мають вирішити 
ряд завдань щодо сексуально-
репродуктивного здоров’я, їх прав 
та обов’язків, профілактики ВІЛ та 
інших захворювань. Також два квести 
були проведені спільно з патрульною 
поліцією у Чернівцях та Харкові.

• Підтримка та розвиток команди 
лідерів із числа підлітків груп ризику 
в усіх містах проекту. Ініціативні 
лідерські групи залучаються у 
надання «рівних» послуг та адвокації 
інтересів спільноти, які вони 
представляють.
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Контакти центрів та партнерських 
організацій для цільових груп проекту

792
опитування щодо 
порушення прав 
клієнтів

819
підлітків 
пройшли експрес 
тестування на ВІЛ, 
гепатити В та С, 
сифіліс

1 215
клієнтів

4 
субґрантери 4 

соціальні бюро для 
молодих споживачів 

наркотиків

468 
представників 

правоохоронних 
органів пройшли 

навчання із 
забезпечення прав 

підлітків

21 290 
послуг*

БФ «Повернення
до життя»
Ком’юніті центр 
«VIP-Бункер»

ПОБФ «Громадське 
здоров’я»
Центр дружній до 
молоді «Альтаїр»

БО «ХБФ «Благо»
Соціальний дім 
«Компас»

БФ «Нова сім’я»
Центр соціально-
психологічної 
допомоги «Діалог»

вул. Чорновола, 14/2, 
Кропивницький, 25006, 
Україна

вул. Героїв Сталінграда, 28, 
Полтава, 36040, 
Україна

вул. Велика Панасівська, 7, 
Харків, 61052, 
Україна

вул. Героїв Майдану, 83-А, 
Чернівці, 58018, 
Україна

Тел.: +38 (095) 220-81-29

fundaids@ukr.net, 
lyly32@ukr.net

returntolife.org.ua
vk.com/club66304485
facebook.com/
RCF-Return-to-
Life-1524862214410414

Тел.: +38 (050) 304-91-66

Skype: altair_poltava

altair@publichealth.org.ua

publichealth.org.ua
facebook.com/Center.Altair 
www.pirc.org.ua

Тел.: +38 (057) 750-91-14, 
факс: +38 (057) 716-72-38

blago.inf@gmail.com 

bfblago.inf.ua
facebook.com/dccompas

Факс: +38 (0372) 50-11-80, 
моб.: +38 (066) 012-55-35

new-family.reabcentr@i.ua

new-family.org.ua
facebook.com/
NewFamilyUA

*Типи послуг:  індивідуальні та групові консультації соціальних працівників та психологів, розвиваючи заняття; медичні консультації, у т.ч. тестування на ВІЛ, ІПСШ, 
гепатити, та направлення на лікування,  юридична допомога, допомога у працевлаштуванні та  навчанні, сімейні консультації; консультування із зниження шкоди та 
репродуктивного здоров’я та ін.

http://returntolife.org.ua%0D
https://vk.com/club66304485
https://www.facebook.com/%25D0%259E%25D0%2591%25D0%25A4-%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25BE-%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%25D0%259E%25D0%2591%25D0%25A4-%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25BE-%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%25D0%259E%25D0%2591%25D0%25A4-%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25BE-%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F-1524862214410414/
http://publichealth.org.ua
http://facebook.com/Center.Altair%20
http://www.pirc.org.ua
http://bfblago.inf.ua
http://facebook.com/dccompas
http://new-family.org.ua
http://facebook.com/NewFamilyUA%0D
http://facebook.com/NewFamilyUA%0D
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Робота з ВІЛ-позитивними жінками
• «Киянка+», яка була створена у 2014 році, отримала у 2016 році додаткове 

фінансування, що дозволило продовжити проект до червня 2017 року. Проект 
«Розширення моделі безпосереднього втручання для покращення здоров’я ВІЛ-
позитивних жінок у м. Києві» реалізовувала БО «100 відсотків життя. Київський 
регіон».

• Гаряча лінія для ВІЛ-позитивних жінок, онлайн-консультування та підтримка 
ВІЛ+ жінок у секретній групі у Facebook «Киянка+».

• Зустрічі групи взаємопідтримки ВІЛ-позитивних жінок та групи взаємопідтримки 
ВІЛ-позитивних жінок, які проходять лікування від гепатиту С (ВГС).

• Індивідуальні та групові консультації психолога та психотерапевта, соціальний 
супровід та переадресація.

• Майстер-класи, тренінги, організація спільного дозвілля.
• Навчання для рівних лідерів серед ВІЛ-позитивних жінок, медиків та соціальних 

працівників (тренінги з найбільш актуальних питань), професійне навчання та 
сприяння у працевлаштуванні.

154

1345

262

12

780

14

25
клієнтки

телефонних 
консультацій

випадки 
соціального 
супроводу, 

перенаправлень 
тощо

груп 
взаємодопомоги

індивідуальних 
консультацій 
соціальних 
працівників

індивідуальних 
консультацій 
соціальних 
працівників

4 заходи зі 
спільного 
відпочинку

навчальних заходів 
(майстер-класів, 
тренінгів, курсів 
підвищення 
кваліфікації)

«Киянка+»

27 нових та 100 
учасниць секретної 
онлайн-групи у 
Facebook

2805
послуг загалом
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• За 2017 рік активістки групи самостійно створили 6 інформаційно-освітніх 
матеріалів, з-поміж яких – три інформаційні флайєри про діяльність групи 
та послуги проекту, брошура з мотивацією пройти тест на ВІЛ, брошура з 
інформацією щодо захисту прав для ВІЛ-позитивних жінок та двомовна книжка із 
життєвими історіями «киянок», які під час участі в проекті відкрили свої обличчя 
для спонукання інших жінок до адвокації та захисту їхніх прав, зокрема щодо 
доступу до якісних послуг.
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Робота з фахівцями, які працюють 
із підлітками, в тому числі
з уразливими і з груп ризику: 
онлайн-платформа «Центр знань» 

• Підтримка інформаційної онлайн-платформи «Центр знань» для фахівців, які 
працюють із підлітками, в тому числі з уразливими і з груп ризику.

• Проведення вебінарів для фахівців та батьків.
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Національна платформа
ключових спільнот

• Тристороння співпраця між Королівством Нідерландів, Об’єднаною Програмою 
ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) і громадянським суспільством в Україні, у рамках 
якої створено Національну платформи ключових спільнот (НПКС). Перший 
організаційний форум НПКС відбувся 27-28 січня 2017 року. 

17

5

1412

2275
вебінарів для 

фахівців

вебінарів 
для батьків 

підлітків

учасників 
вебінарів

осіб отримали 
інформацію 
про онлайн-
платформу у 
регіонах України 

«Центр знань»
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• Проведення  установчого форуму НПКС 11-12 грудня 2017 року. У результаті 
Національну платформу ключових спільнот було офіційно зареєстровано як 
громадське об’єднання без статусу юридичної особи. 

• Проведення семінару із забезпечення значущої участі ключових спільнот 
населення в реалізації Плану переходу в Україні та моніторингу цього процесу 
для учасників НПКС. 

• Проведення Школи бюджетної адвокації у межах програм профілактики ВІЛ-
інфекції для представників НПКС. 

• 88 представників ключових спільнот (колишні ув’язнені, ЛГБТ, люди, які живуть 
із наркозалежністю, та секс-працівники) взяли участь у заходах Національної 
платформи ключових спільнот.
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Інша діяльність

• Проведено дослідження щодо оцінки потреб і бар’єрів в лікуванні та реабілітації 
людей, які вживають наркотики в Грузії, Киргизстані, Росії та Україні. Дослідження 
включало аналіз міжнародного досвіду та стандартів, огляд законодавчо-
нормативної бази обраних країн, оцінку доступності та якості послуг, збір даних 
щодо методів та підходів, які використовують для лікування та реабілітації людей, 
які вживають наркотики, обговорення рекомендацій для кожної країни.

• Організація міжнародного тренінгу з досліджень із залученням до участі 
спільнот разом з AFEW International. У тренінгу взяли участь представники з 
Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Нідерландів, Росії, 
Таджикистану та України. Крім дослідження із залученням до участі громад, захід 
був присвячений підготовці абстрактів на Міжнародну конференцію зі СНІДу. 
Онлайн-трансляція тренінгу відбувалася для всіх зацікавлених.
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Фінансова інформація 

Грузія

Україна

ПРОЕКТИ ВИТРАТИ

«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини» € 151 775 

«Потреби та бар'єри в лікуванні та реабілітації споживачів 
наркотиків у країнах регіону СЄЦА» € 2 000 

€ 153 775 

ПРОЕКТИ ВИТРАТИ

«Розширення моделі безпосереднього втручання для покращення 
здоров’я ВІЛ-позитивних жінок у м. Києві» € 26 880 

«Покращення системи комунікації серед ключових спільнот в 
Україні» –

«Розвиток Національної платформи ключових спільнот» € 1 432 

«Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-
сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні» € 76 847 

«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини» € 256 724 

«AIDS2018 (Тренінг з досліджень із залученням до участі спільнот)» € 16 758 

«Охорона здоров’я та профілактика ВІЛ-інфекції/ІПСШ серед 
дітей вулиць України» € 14 049 

«Потреби та бар'єри в лікуванні та реабілітації споживачів 
наркотиків у країнах регіону СЄЦА» € 4 000 

  € 396 690 



18

Прямі послуги

Адвокація

Збільшення потенціалу

Дослідження

Онлайн-послуги та доступ до інформації

€ 119 171€ 74 295 

€ 5 039 

€ 330 387

€ 21 573

€ 550 465
Всього:
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€ 85 922

 € 244 465 

 € 75 928 
€ 63 564 

 € 7 694 

€ 5 039 

€ 43 243
 € 13 879 

 € 10 731 

€ 153 775
Всього:

€ 396 690 
Всього:

Грузія

Україна
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Наглядова рада

• Дмитро Дончук, лікар-інфекціоніст, співробітник Міжнародної гуманітарної 
організації «Лікарі без кордонів»

• Семен Глузман, президент, Асоціація психіатрів України, лікар-психіатр,  
правозахисник 

• Йост ван дер Меєр, консультант з питань здоров’я та гуманітарної допомоги 
населенню, PHESTA 

• Геннадій Рощупкін, координатор розвитку систем спільнот для охорони здоров’я, 
Євразійська коаліція по чоловічому здоров’ю

• Герда ван Хофф, колишній головний стратегічний радник, Міністерство Юстиції 
Королівства Нідерланди 

Загальні збори

• Анке ван Дам,  виконавчий директор, AFEW International 
• Олена Герасимова,  директор, Pact Україна 
• Юрій Саранков,  медичний радник, Фонд «Центр соціального розвитку і підтримки 

здоров’я чоловіків» (Фонд menZDRAV) 
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Співробітники

Фотографії

• Олександр Бестік, менеджер з логістики 
• Олена Воскресенська, виконавчий директор 
• Наталія Двінських, фахівець з моніторингу та оцінки 
• Ольга Кулик, менеджер зі зв’язків із громадськістю 
• Ірина Нерубаєва, менеджер проектів 
• Леся Новаковська, фінансовий директор 
• Андрій Халамендик, асистент старшого менеджера проектів 
• Олена Частокола, головний бухгалтер 
• Анастасія Шебардіна, старший менеджер проектів

Акція проти репресивної наркополітики – фото І. Кахурашвілі

Квест із патрульною поліцією – фото А. Матвєєва

Фото, де не зазначено інше – архів AFEW-Україна



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

вул. Бульварно-Кудрявська, 7б, офіс 28
Київ 04053, Україна

Тел.: +38 (044) 272 40 17, 
         +38 (044) 272 40 27

E-mail: info@afew.org.ua

www.afew.org.ua

www.facebook.com/AFEW.Ukraine

www.instagram.com/AFEW.Ukraine
www.twitter.com/AFEW_Ukraine
www.t.me/AFEW_Ukraine 
www.youtube.com/channel/UCZU6cfhFA9mi9oHn9a7muHQ

http://afew.org.ua/
www.facebook.com/AFEW.Ukraine 
https://www.instagram.com/AFEW.Ukraine/
https://twitter.com/AFEW_Ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCZU6cfhFA9mi9oHn9a7muHQ

