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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 AFEW з секретаріатом 
у Нідерландах. 

Наша місія полягає у поліпшенні доступу до якісних медичних та 
соціальних послуг для ключових груп населення через використання 
науково обґрунтованих та інноваційних підходів, підтримки активного 
міжнародного й регіонального обміну досвідом і розвитку потенціалу 
місцевих урядових та неурядових організацій.

Наші основні цільові групи включають підлітків груп ризику, людей, 
які вживають наркотики, секс-працівників, ув’язнених та людей, які 
живуть з ВІЛ.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

2018 рік був дуже активним і різноплановим для AFEW-Україна. Цього 
року ми посилили та розширили нашу роботу з підлітками, які вжива-
ють наркотики, в Україні, і зараз наша діяльність з профілактики ВІЛ 
та підтримки охоплює молодь з 32 міст та селищ в 7 областях країни.

Підтримка ключових спільнот та розвиток лідерів спільнот завжди 
були невід'ємною частиною нашої роботи. У 2018 році молоді активі-
сти з чотирьох областей України мали можливість розробити власні 
проекти, а невеликі гранти від AFEW-Україна дозволили їм реалізувати 
ці проекти у своїх регіонах. Національна платформа ключових спіль-
нот, яка об'єднує різні ключові групи населення (людей, які вживають 
наркотики, секс-працівників, ЛГБТ та колишніх ув'язнених), тепер стає 
активнішою, і ми продовжуємо підтримувати її, щоб голоси спільнот 
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з найбільш віддалених районів країни були почуті. Ініціативні групи 
представників спільнот у Грузії також стають більш активними у адво-
кації за покращення якості послуг у своїх містах.

Ми дуже пишаємося тим, що в 2018 році наші співробітники та партне-
ри з України та Грузії, включаючи молодіжних активістів та представ-
ників ключових груп, могли поділитися результатами роботи з міжна-
родною спільнотою під час різних сесій та обговорень на Міжнародній 
конференції зі СНІДу в Амстердамі.

У процесі реформування та переходу послуг для ключових груп на дер-
жавне фінансування дуже важливо забезпечити стабільність якості по-
слуг. Спільноти мають відігравати важливу роль у моніторингу досту-
пу до послуг та їх якості.

Ми дивимося на наступний рік з великою надією й оптимізмом, оскіль-
ки ми твердо віримо в успіхи сильних консолідованих партнерств і 
спільнот у досягненні нашої спільної мети — рівного доступу до якіс-
них послуг для всіх.

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

УКРАЇНА

Проекти
Річний
бюджет, € 

Регіональна осіння школа AFEW проекту «Пра-
ва та здоров’я уразливих груп населення: за-
повнюючи прогалини» (Міністерство закор-
донних справ Королівства Нідерландів)

32 755

«Права та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини» (Міністерство закор-
донних справ Королівства Нідерландів)

260 636 

«Розвиток Національної платформи ключових 
спільнот» (Посольство Королівства Нідерлан-
дів в Україні)

12 768 

«Поліпшення доступу до реабілітації та ліку-
вання для споживачів наркотиків в країнах 
СЄЦА» (Міністерство закордонних справ Ко-
ролівства Нідерландів)

2 877 

«Покращення системи комунікації серед клю-
чових спільнот в Україні» (Міжнародний фонд 
«Відродження»)

28 840 

«Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до 
інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для враз-
ливих підлітків в Україні» (Французька міжна-
родна експертиза ініціатива 5%)

226 6001

«Адвокація гендерної рівності та захист прав 
жінок, які живуть з ВІЛ, в Україні» (Міністер-
ство закордонних справ Королівства Норве-
гія, що представлене Посольством Королівства 
Норвегія в м. Києві)

448 

Усього 564 925 
101/10/2017-30/09/2018
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ГРУЗІЯ

Проекти
Річний
бюджет, € 

«Права та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини» (Міністерство закор-
донних справ Королівства Нідерландів)

70 230

«Права та здоров’я уразливих груп населен-
ня: заповнюючи прогалини», субґранти через 
AFEW International (Міністерство закордонних 
справ Королівства Нідерландів)

87 547

Усього 157 777
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Витрати за донорами (Україна та Грузія)

€ 454 045€  226 600 

€ 28 840 

€ 12 768

€ 448

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів 

Французька міжнародна експертиза ініціатива 5% 

Міжнародний фонд «Відродження» 

Посольство Королівства Нідерландів в Україні 

Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія, що пред-
ставлене Посольством Королівства Норвегія в м. Києві
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Витрати за категоріями

€ 394 890

€ 172 097

€ 102 019

 € 37 673 € 16 024

Прямі послуги

Збільшення потенціалу 

Адвокація 

Дослідження

Онлайн-послуги та доступ до інформації

Усього € 722 702
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Україна

 € 313 074
 € 134 089

€ 64 065

€ 37 673 € 16 024

Збільшення 
потенціалу

Прямі послуги

Адвокація

Дослідження
Онлайн-послу-
ги та доступ до 
інформації

Усього € 564 925
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Грузія

€ 81 816 € 38 008

€ 37 954
Адвокація 

Прямі послуги Збільшення 
потенціалу 

Усього € 157 777
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Україна:

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

Харків
Полтава

Кропивницький
Чернівці

Красноград

Первомайськ

Лозова

Мерефа

Чугуїв

Куп'янськ

Лиман

Краматорськ

Зіньків

Біла Церква

Ірпінь

Бровари

Олександрія
Сокиряни

Новодніпровськ

Новоселиця

Лиманський 
район

Березовський 
район

Білгород-
Дністровський

Знам'янка
Новоукраїнка

Миргород

Карлівка
Пирятин

Лохвиця

Горішні плавні
Кременчук

Ізюм

5 4

4 291 

38 104 

2 700

486
32

5

субґрантерів

проекти були 
розроблені та 

реалізовані 
молодіжними 

лідерами

підлітків (14-19 років), 
які отримують послуги

послуги отримали 
підлітки, які 
вживають наркотики

тренінгів з моніторингу, 
документування та 

реагування на випадки 
порушень прав людини 

було проведено для 50 
надавачів послуг 

тестів на ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс 
було зроблено клієнтам проектів

працівників правоохоронних 
органів та надавачів послуг пройшли 
навчання з питань прав людини та 
дружніх до молоді послуг

міст та селищ (7 областей), де 
надаються послуги для підлітків, 
які вживають наркотики
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179
співробітників правоохоронних 
органів та надавачів послуг пройшли 
навчання з питань прав людини, 
зменшення стигми та дискримінації

Грузія:

78522

7

8 344 

3

8

43

людей, які вживають наркотики, отримали 
послуги із соціального супроводу та 

зменшення шкоди в двох соціальних бюро в 
Тбілісі (Танадгома – Інформаційно Медико-

Психологічний Центр) і в Телаві (Громадське 
об’єднання «Бемоні»)

особи взяли участь у 
реабілітаційній програмі

в Гремі «Танадгома» 
(район Кахеті)

адвокаційних 
відео було знято 
активістами 
спільноти людей, 
які вживають 
наркотики

послуги було надано 
людям, які вживають 

наркотики

субґрантери

лідерів спільноти людей, 
які вживають наркотики, 
долучилися до діяльності 

урядових структур та 
проектних механізмів 

прийняття рішень 

лікарі взяли 
участь у тренінгах 
під час Медичної 
школи проекту 
«Заповнюючи 
прогалини»

Телаві
Тбілісі
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AFEW-УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗІ СНІДУ 

AFEW-Україна підтримав делегацію з 14 учасників з України та Грузії.

Семінар для молодих 
активістів «Як 
зробити послуги 
з профілактики 
ВІЛ-інфекції 
привабливими 
для підлітків, які 
вживають наркотики»

Постерна презентація 
успішної роботи з ВІЛ-
позитивними жінками 
в м. Києві «Ми є значно 
більше, ніж наш ВІЛ-
статус: об'єднання 
ВІЛ-інфікованих жінок 
у Києві для вирішення 
проблеми стигми, 
пов'язаної з ВІЛ, за 
допомогою моделі 
негайного втручання»

Соціальний 
театр пантоміми, 
присвячений проблемі 
стигми та насильства 
щодо ВІЛ-позитивних 
людей (Global Village, 
головна сцена)
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«Ми — це проект 
«Заповнюючи 
прогалини»: історії 
змін партнерів 
проекту «Заповнюючи 
прогалини»

Виставка проекту 
«Заповнюючи 
прогалини»

«Досвід роботи 
мережі AFEW у 
зміцненні моніторингу 
спільнотами та 
залученні їх до 
надання послуг: від 
надання послуг до 
формування політик»



16

«Залучення 
молодих людей, які 
вживають наркотики, 
у програми 
профілактики ВІЛ 
та моніторингу 
дотримання 
прав людини та 
реагування на їх 
порушення в Україні»

Постерна презентація 
«Як зробити 
правоохоронців 
союзниками 
у програмах 
профілактики ВІЛ 
для підлітків, які 
вживають наркотики, 
в Харкові (Україна)» 

«Профілактика 
ВІЛ, лікування та 
догляд у в'язницях 
у країнах Східної 
Європи / колишнього 
Радянського Союзу»
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РЕАБІЛІТАЦІЯ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ

З 2017 року AFEW-Україна координує регіональну програму, спрямо-
вану на поліпшення якості реабілітаційних послуг для людей, які вжи-
вають наркотики, в регіоні СЄЦА. На основі оцінки, проведеної у 2017 
році, AFEW-Україна визначила пріоритетні напрями подальшої робо-
ти: розроблення стандартів реабілітаційних послуг, впровадження на-
уково обґрунтованих підходів у практику реабілітації та нарощування 
потенціалу надавачів послуг.

У 2018 році в Україні міждисциплінарною групою експертів у 
співпраці з Міністерством соціальної політики України були розро-
блені Стандарти послуг з реабілітації. Документ укладено на основі 
доказових міжнародних керівництв та Міжнародних стандартів реа-
білітаційних послуг, розроблених UNODC.

Після пілотування Стандартів у декількох реабілітаційних центрах до-
кумент був представлений для громадського обговорення. Очікується, 
що Стандарти будуть затверджені у 2019 році.
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У Грузії перша Конференція з питань реабілітації та ресоціалі-
зації споживачів наркотиків була проведена 3 грудня 2018 року в 
м. Тбілісі. Більше 40 представників урядових та громадських органі-
зацій обговорили потреби розвитку якісних реабілітаційних послуг у 
країні.

Реабілітаційний центр у с. Гремі під управлінням «Танадгоми» є єди-
ним стаціонарним центром, який надає безкоштовні послуги в Грузії. 
У центрі працює два інструктори та психолог.

У 2018 році до реабілітаційної програми, що триває у середньому два 
місяці, було залучено 22 клієнти.
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УКРАЇНА

ЗАХИСТ ПРАВ  

Моніторинг порушень прав людини серед підлітків, які вживають 
наркотики 

У 2018 році AFEW-Україна запровадив систему моніторингу порушень 
прав людини в роботі всіх своїх партнерів, які надають послуги підліт-
кам, які вживають наркотики, в чотирьох областях України.

З метою розширення партнерської мережі організацій, що беруть 
участь у моніторингу та реагуванні на порушення прав людини, 
AFEW-Україна провів 5 тренінгів із залученням понад 50 учасників у 
5 областях України для неурядових партнерів МБФ «Альянс громадсь-
кого здоров'я», які працюють з підлітками, які вживають наркотики, та 
представників їх партнерських мереж.

Брошура «Мої права завжди зі мною» була розроблена для підлітків, 
які вживають наркотики. 2 тисячі екземплярів брошури були розпо-
всюджені у 4 областях України. 

З січня по грудень 2018 року у 4 пілотних областях було проведено 1162 
інтерв'ю з підлітками віком 14-18 років з використанням скринінгової 
анкети. Соціальними працівниками було зареєстроване 41 порушення. 
5 випадків вирішено, і 36 лишаються у процесі вирішення. У складних 
випадках AFEW-Україна надає партнерам юридичну підтримку.

http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu
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Типи порушень:

Стигматизація в різних сферах життя, включаючи знущання в навчальних закладах 

Дискримінація в різних сферах життя, включаючи навчальні заклади 

Порушення права на охорону здоров'я та медичну допомогу 

Порушення права на проживання 

Порушення презумпції невинуватості 

Порушення трудових прав неповнолітніх 

Порушення права на достатній життєвий рівень (включаючи право на отримання 
соціальних виплат, гарантованих державою) 

Порушення права на сім'ю 

Порушення права на освіту 

Втрата або відсутність документів, що посвідчують особу 

Порушення права на правову допомогу 

9

6

4

4

3

3

2
2

2 1

5
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ВІЛ-позитивні жінки як захисниці прав людини

У листопаді 2018 року AFEW-Україна розпочав проект, спрямований 
на емпауермент ВІЛ-позитивних жінок у Києві та Черкасах як за-
хисниць своїх прав, за підтримки Посольства Королівства Норвегія в 
Україні. Проект дозволяє застосувати успішний досвід групи самодо-
помоги «Киянка+» у Черкасах. Крім того, основним компонентом про-
екту є вирішення питань, пов'язаних з порушенням прав ВІЛ-позитив-
них жінок, надання юридичної підтримки у випадках порушення прав 
та розвиток лідерських навичок активісток, які зможуть працювати за 
принципом «рівна-рівній».

http://afew.org.ua/project/advokatsiya-gendernoyi-rivnosti-ta-zahist-prav-zhinok-yaki-zhivut-z-vil-v-ukrayini/
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ЗАЛУЧЕННЯ СПІЛЬНОТ

Національна платформа ключових спільнот

Національна платформа ключових спільнот (НПКС) заснована у 2015 
році як ініціативна група лідерів чотирьох ключових спільнот — людей, 
які вживають наркотики, секс-працівників, колишніх ув'язнених 
та ЛГБТ. Після офіційної реєстрації наприкінці 2017 року НПКС 
працювала над удосконаленням механізмів управління, комунікації 
та делегування для забезпечення її прозорості та незалежності. AFEW-
Україна продовжував підтримувати НПКС в якості члена Дорадчої 
групи Платформи спільно з ЮНЕЙДС в Україні, МФ «Відродження» та 

Асоціацією ЛГБТ «Ліга».

У 2018 році члени НПКС роз-
робили та затвердили Етичний 
кодекс з описанням етичних 
норм внутрішньої взаємодії, 
політики прозорості та запобі-
гання конфліктам.

Дослідження у рамках про-
екту «Покращення системи 
комунікації серед ключових 
спільнот в Україні» за підтрим-
ки МФ «Відродження» допо-
могло розробити алгоритми 
комунікації всередині та між 

http://afew.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Etichniy-kodeks-NPKS.pdf
http://afew.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Etichniy-kodeks-NPKS.pdf
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ключовими спільнотами. Члени НПКС обговорили результати дослід-
ження та рекомендації під час зустрічі 24-25 квітня 2018 року.

13 представників ключових груп та незалежних експертів пройшли 
навчання як медіатори.

176 учасників НПКС мали можливість взяти участь у тренінгах з пи-
тань ефективної внутрішньої та зовнішньої комунікації, мобілізації 
спільнот, а також долучитись до обговорення найактуальніших питань 
під час двох форумів для представників ключових груп населення.

Залучення молодіжних лідерів до процесів планування та впро-
вадження проектів і адвокації 

Ініціативні групи молодіжних лідерів на сьогодні працюють у 4 містах 
України, які беруть участь у проекті «Права та здоров’я уразливих груп 
населення: заповнюючи прогалини».

Молоді активісти беруть активну участь у плануванні та моніторингу 
проекту. Їх вклад дозволяє зробити послуги для підлітків, які вжива-
ють наркотики, більш привабливими та дружніми. Консультації «рів-
ний-рівному», що надаються підготовленими волонтерами, створюють 
атмосферу довіри серед клієнтів, консультантів та надавачів послуг.

Молоді лідери спільноти мають можливість брати участь у засідан-
нях місцевих координаційних рад, їх також залучають до розроблення 
стратегій та планів дій щодо наркополітики. Наприклад, лідерів про-
ектів запросили на засідання експертної групи, яка працювала над 
розробкою Протоколу про первинні консультації та оцінки ризику 
підлітків, які вживають наркотики.

Більша відповідальність та залучення молоді на всіх рівнях реалізації 
різноманітних заходів є ключовим пріоритетом для молодих лідерів.
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ЛІДЕРСЬКІ ПРОЕКТИ

Літній табір для молодих лідерів 

28-31 травня 2018 року 20 молодіжних лідерів з чотирьох міст зібралися 
на 4-денний захід у м. Харкові. Підлітки взяли участь у майстер-класах, 
спрямованих на розвиток лідерських навичок, долучились до заходів 
зі створення команди, отримали практичні знання з фандрейзингу та 
написання проектів. Наприкінці тренінгу молодим лідерам було за-
пропоновано подати свої проектні заявки на конкурс малих грантів, 
оголошений AFEW-Україна.

Міні-гранти для лідерів

За результатами конкурсу у 2018 році було підтримано та впроваджено 
чотири проекти молодіжних лідерів:

• «Безпечні екскурсії», м. Чернівці

Метою проекту було підвищення обізнаності молодих людей 
про доступні в місті послуги для молоді. Команда молодих лі-
дерів організувала спеціальні міські екскурсії у місця надання 
послуг. Загалом 121 підліток відвідав міський центр СНІДу, со-
ціальну службу, венерологічний кабінет та наркологічну служ-
бу. У результаті до проекту за отриманням послуг звернулось 17 
підлітків.
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• «Кінотеатр», м. Харків

Для того, щоб зробити профілактичну роботу більш цікавою 
та привабливою для молоді, молоді лідери організували в цен-
трі «Компас» кінозал. Для перегляду були відібрані фільми, що 
стимулювали обговорення ризиків, пов'язаних з наркотиками, 
профілактики та передачі ВІЛ, прав людини, активізації грома-
дянського суспільства, безпечного сексу та інших важливих пи-
тань. 87 молодих людей відвідали 10 сеансів, що передбачали 
перегляд фільмів та проведення дискусій.

• «QR-код квест», м. Харків

Проект був спрямований на залучення нових клієнтів до центру 
«Компас» та покращення доступу до послуг. Плакати з 6 QR-кода-
ми, які направляли на короткі анкети з питаннями, пов'язаними 
з ВІЛ, ІПСШ, правами людини, вживанням наркотиків та наяв-
ними послугами, були розміщені в навчальних закладах міста. 
Тим, хто відповів на всі питання, було надіслане запрошення в 
центр «Компас», де вони могли отримати призи. У результаті 61 
підліток надіслав свої відповіді на анкети, 157 молодих людей 
підписалися на Instagram центру і отримують новини про їх по-
слуги та діяльність, 12 осіб стали новими клієнтами центру.
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• «Проект з графіті», м. Кропивницький

Одна з проблем, на якій молоді лідери вирішили зосередитися, 
– легкий доступ дітей до наркотиків через велику кількість ре-
клами Telegram-каналів. Через Telegram можна легко замовити 
наркотики, а рекламу каналів, де це можна зробити, малюють 
на стінах будівель. Молодіжні активісти замальовували настін-
ні рекламні оголошення про наркотики і вказували нову адресу 
Telegram-каналу – VIP_KAIF (центр для молодих людей, які вжи-
вають наркотики). Цей Telegram-канал був створений лідерами 
і надає інформацію про шкоду, пов'язану з вживанням нарко-
тиків, і про місце, де споживачі наркотиків можуть отримати 
допомогу. Ця кампанія була підтримана місцевою адміністра-
цією та молоддю міста. 50 молодих людей приєдналися до іні-
ціативи та взяли участь у пошуку та замальовуванні реклами 
наркотиків. 17 з них стали клієнтами проекту.

https://t.me/VIP_KAIF
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РОБОТА У ВІДДАЛЕНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
ТА СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Основні активності проекту «Підлітки поза увагою: поліпшення до-
ступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в 
Україні» розпочалися у 2018 році. За підтримки Французької міжна-
родної експертизи ініціатива 5% проект реалізовується у партнерстві з 
МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Цей проект дозволив розширити роботу AFEW-Україна з підлітками, 
які вживають наркотики, на сільські та віддалені населені пункти у 7 
областях країни. 9 організацій-партнерів провели заходи з профілак-
тики ВІЛ та тестування у 28 містечках та селах.

З метою успішного початку співпраці на місцевому рівні було прове-
дено 35 круглих столів. На них обговорювалися ролі і обов'язки всіх 
організацій, зацікавлених у покращенні доступу підлітків до послуг 
з профілактики ВІЛ та визначені сфери співробітництва з місцевими 
надавачами послуг на всіх рівнях.
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Початкове дослідження проводилося у 2018 році у 32 малих містах і 
селах 7 областей України. Воно було спрямоване на виявлення прихо-
ваної групи підлітків, які вживають наркотики, картування та аналіз 
наявних послуг, а також визначення потреб підлітків та прогалин у 
наданні послуг. Це було перше всебічне дослідження ситуації з вжи-
ванням наркотиків підлітками в малих містах та сільській місцевості 
в Україні.

Робота в малих містах і сільській місцевості вимагає використання 
особливих інноваційних підходів до надання послуг, які б забезпечи-
ли конфіденційність та привабливість для молоді. БФ «Повернення 
до життя», що працює в Кіровоградській області, використовує новий 
спосіб роботи – «Профілактика за кавою». Соціальні працівники, які 
регулярно відвідують віддалені райони області, зустрічаються з потен-
ційними новими клієнтами в кафе. Зустрічі у неформальній атмосфері 
дають позитивні результати у залученні нових клієнтів у проект. На 
цих зустрічах соціальні працівники проводять групове консультуван-
ня в дружньому до молоді середовищі. Молодих людей заохочують 
запрошувати на зустрічі своїх однолітків та сексуальних партнерів. 
На додаток до створення можливості для обговорення делікатних пи-
тань у дружньому середовищі ці зустрічі також сприяють соціалізації 
підлітків, оскільки більшість із них, можливо, ніколи не були в кафе 
раніше.

http://afew.org.ua/research5/
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ

У 2018 році було опубліковано шість інформаційних матеріалів для 
підлітків, які вживають наркотики: 

Брошура для хлопців з 
профілактики ВІЛ та ІПСШ (2600 
примірників)

Брошура про презервативи та 
лубриканти (2600 примірників) 

Брошура для дівчат з профілактики 
ВІЛ та ІПСШ (2600 примірників) 

Брошура про екстрену 
профілактику (2600 примірників) 

http://afew.org.ua/cholovichi-zapitannya-pikluvannya-pro-sebe-ta-svoye-zdorovya/
http://afew.org.ua/cholovichi-zapitannya-pikluvannya-pro-sebe-ta-svoye-zdorovya/
http://afew.org.ua/prezervativi-ta-lubrikanti/
http://afew.org.ua/prezervativi-ta-lubrikanti/
http://afew.org.ua/prezervativi-ta-lubrikanti/lubrikantyi-zabota-o-sebe-o-svoem-zdorove/
http://afew.org.ua/zhinochi-zapitannya-turbota-pro-sebe-ta-svoye-zdorovya/
http://afew.org.ua/zhinochi-zapitannya-turbota-pro-sebe-ta-svoye-zdorovya/
http://afew.org.ua/ekstrena-profilaktika-turbota-pro-sebe-ta-svoye-zdorov-ya/
http://afew.org.ua/ekstrena-profilaktika-turbota-pro-sebe-ta-svoye-zdorov-ya/
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Брошура про нові психоактивні 
речовини та ризики, пов'язані з 
вживанням наркотиків
(2600 примірників)

Результати пілотного 
впровадження інструменту з 
моніторингу та документування 
випадків порушення прав 
підлітків груп ризику в Україні. 
Звіт за 2018 рік 

Брошура із захисту прав підлітків 
«Мої права завжди зі мною»
(2000 примірників) 

Публікації для фахівців, які працюють з підлітками груп ризику:

http://afew.org.ua/soli-spaysyi-opasnost-ryadom/
http://afew.org.ua/soli-spaysyi-opasnost-ryadom/
http://afew.org.ua/soli-spaysyi-opasnost-ryadom/
http://afew.org.ua/rezultati-pilotnogo-vprovadzhennya-instrumentu-z-monitoringu-ta-dokumentuvannya-vipadkiv-porushennya-prav-pgr-v-ukrayini-2018/
http://afew.org.ua/rezultati-pilotnogo-vprovadzhennya-instrumentu-z-monitoringu-ta-dokumentuvannya-vipadkiv-porushennya-prav-pgr-v-ukrayini-2018/
http://afew.org.ua/rezultati-pilotnogo-vprovadzhennya-instrumentu-z-monitoringu-ta-dokumentuvannya-vipadkiv-porushennya-prav-pgr-v-ukrayini-2018/
http://afew.org.ua/rezultati-pilotnogo-vprovadzhennya-instrumentu-z-monitoringu-ta-dokumentuvannya-vipadkiv-porushennya-prav-pgr-v-ukrayini-2018/
http://afew.org.ua/rezultati-pilotnogo-vprovadzhennya-instrumentu-z-monitoringu-ta-dokumentuvannya-vipadkiv-porushennya-prav-pgr-v-ukrayini-2018/
http://afew.org.ua/rezultati-pilotnogo-vprovadzhennya-instrumentu-z-monitoringu-ta-dokumentuvannya-vipadkiv-porushennya-prav-pgr-v-ukrayini-2018/
http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/
http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/
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ГРУЗІЯ
РОЗВИТОК АДВОКАЦІЙНИХ НАВИЧОК КЛЮЧОВИХ ГРУП 
НАСЕЛЕННЯ

У 2018 році AFEW-Україна підтримав проект НУО «Новий Вектор», 
яка входить у Грузинську мережу людей, які вживають наркотики 
(GeNPUD), з розвитку навичок зі створення відео для покращення їх-
нього адвокаційного потенціалу. Було створено та поширено через со-
ціальні мережі та інші канали сім відеороликів.

Відео #1. Зменшення шкоди у Кутаїсі

Відео розповідає про організацію роботи зі споживачами наркотиків в 
Кутаїсі. Лідерка спільноти Ірма Ревішвілі проінформувала про основні 
проблеми, з якими стикаються жінки, які вживають наркотики. Відео 
також містить інтерв'ю з перехожими на вулиці про їхнє ставлення до 
людей, які вживають наркотики, та наркополітики, а також інтерв’ю з 
директором місцевої громадської організації та відомим грузинським 
музикантом.

Відео #2. 26 червня — Міжнародний день боротьби зі зловживанням нар-
котиками й їх незаконним обігом

Відео показує футбольний матч, який відбувся 26 червня, за участю ко-
манди людей, які вживають наркотики. Гаслом матчу було — «Здоровий 
спосіб життя не має альтернативи!» Гру підтримала Федерація футбо-
лу Грузії, мерія Тбілісі та міська рада Тбілісі, що також брали участь 
у заході. Захід був частиною міжнародної кампанії: «Підтримайте. Не 
карайте» («Support. Don’t Punish»).

Відео #3. Зменшення шкоди у Батумі

Відео описує ситуацію з наркотиками в Аджарському регіоні (Батумі): 
які проблеми існують на шляху до отримання послуг, ставлення до 
споживачів наркотиків, інформація про організації, що працюють у 
регіоні. Відеоролик містить коротке інтерв'ю з керівником Міністер-
ства охорони здоров'я регіону.

Відео #4. Глобальна комісія з наркополітики в Грузії

Члени Глобальної комісії з наркополітики відвідали Грузію для під-
тримки реформи наркополітики в країні. Відеоролик включає інтерв'ю 
з Мішелем Казачкіним та Павелом Бемом, які розповідають про своє 
бачення змін, що мають відбутися в країні для покращення здоров'я 
населення та зменшення стигми до споживачів наркотиків.

https://youtu.be/YlUxEpV_AzI
https://youtu.be/JKLOiXc5Xk0
https://youtu.be/JKLOiXc5Xk0
https://youtu.be/bV2bQO8im8Y
https://youtu.be/tjWnPqPZGMI
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Відео #5. Перший реабілітаційний центр у Гремі

Головною метою відео є популяризація діяльності реабілітаційно-
го центру серед людей, які вживають наркотики. Знімальна група 
GeNPUD відвідала Гремі в Кахеті і взяла інтерв'ю у співробітників ре-
абілітаційного центру про послуги, умови вступу у програму та інші 
аспекти роботи.

Відео #6. Молодий вектор для гуманної наркополітики

Метою відеоролика є показати необхідність надання специфічних по-
слуг молодим людям, які вживають наркотики, та залучення їх до про-
цесів поширення послуг.

Відео #7. У пошуках 100 000 людей

Фільм висвітлює основні проблеми та перешкоди у процесі реалізації 
програми елімінації гепатиту С в Грузії. Основними трьома перешко-
дами є висока вартість діагностики гепатиту С, географічні бар'єри та 
криміналізація споживачів наркотиків, через що вони неохоче шука-
ють послуги.

https://www.youtube.com/watch?v=W9MEKXgG0Ls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1FrpFjGI-is&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cqufHh5glwM&feature=youtu.be/
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ СПІЛЬНОТ ДО ПЛАНУВАННЯ ТА 
НАДАННЯ ПОСЛУГ

Емпауермент спільнот є одним із ключових компонентів проекту 
«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогали-
ни». У Грузії завжди було складно розвивати цей напрям, враховуючи 
високий рівень стигми та дискримінації, пов'язаних з вживанням нар-
котиків, що змушує клієнтів проекту боятися розкривати свій статус. 
Для клієнтів проекту було проведено низку тренінгів з розвитку по-
тенціалу, організованих AFEW-Україна та грузинськими партнерами 
проекту — «Бемоні» та «Танадгомою». Тренінги допомогли визначити 
лідерів, які готові брати активну участь у плануванні та впровадженні 
проектів, а також адвокатувати за підвищення якості послуг для лю-
дей, які вживають наркотики. Всього для участі в заходах проекту в 
Телаві та Тбілісі було залучено 17 лідерів спільноти.

Ініціативна група (Телаві, «Бемоні») та Громадська дорадча група 
(Тбілісі, «Танадгома») розробили стратегії залучення жінок, які вжива-
ють наркотики, до надання послуг, і почали їх реалізовувати. 

Лідери спільнот в Телаві виступили за покращення доступу до опіоїдної 
замісної терапії та лікування гепатиту С в регіоні. Вони також презен-
тували потреби людей, які вживають наркотики, місцевим керівникам 
під час засідань Керівного комітету в Телаві (район Кахеті). Представ-
ники спільнот також залучені до консультування «рівний-рівному» та 
аутріч-роботи.
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НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Медична школа проекту «Заповнюючи прогалини»

«Бемоні» активно навчає медичних працівників у Кахеті з питань, 
пов'язаних з ВІЛ, зменшенням шкоди та правами людини.

Для того, щоб тренінги стали систематичними, було розроблено 
спеціальні навчальні програми, які включають оцінювання до і після 
навчання.

У 2018 році три тренінги для 43 лікарів у Кахеті стали частиною Ме-
дичної школи проекту «Заповнюючи прогалини». Особливу увагу було 
приділено проблемам стигматизації людей, які вживають наркотики, 
специфіці надання послуг з профілактики ВІЛ для підлітків, конфіден-
ційності, інформованій згоді та правам пацієнтів.

У 2019 році тренінги для медичних працівників будуть продовжені та 
проведені в нових містах.
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НАГЛЯДОВА РАДА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

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

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

• Йост ван дер Меєр (голова Наглядової ради), консультант 
з питань здоров’я та гуманітарної допомоги населенню, 
PHESTA 

• Гіоргі Пхакадзе, Професор охорони громадського здоров'я, 
член Незалежної групи з питань підзвітності при ООН

• Геннадій Рощупкін, координатор розвитку систем спільнот 
для охорони здоров'я, Євразійська коаліція з чоловічого здо-
ров'я

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

• Анке ван Дам, виконавчий директор, AFEW International 

• Олена Герасимова, директор, Pact Україна 
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СПІВРОБІТНИКИ
• 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, фахівець програмного відділу 

• Олена Частокола, головний бухгалтер 

• Анастасія Шебардіна, старший менеджер проектів
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ФОТОГРАФІЇ
Фотографії у розділі «Грузія» – фото І. Кахурашвілі

Фотографія у підрозділі «Робота у віддалених населених пунктах» –
архів БО «Харківський благодійний фонд «Благо»

Фото, де не зазначено інше, – архів AFEW-Україна
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