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AFEW-УКРАЇНА

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 
проєкти охоплюють Україну, 
Молдову, Білорусь і Грузію. 
AFEW-Україна є частиною 
міжнародного партнерства  
незалежних організацій 
Східної Європи та Центральної 
Азії AFEW з секретаріатом у 
Нідерландах. 

НАША
МІСІЯ 

НАШІ ОСНОВНІ 
ЦІЛЬОВІ ГРУПИ 

полягає у поліпшенні 
доступу до якісних медичних 
і 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 і 
неурядових організацій.

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

Ми дуже пишаємося нашими молодими 
активістами, які зверталися за послугами 
як клієнти, і тепер допомагають 
фахівцям у наданні та моніторингу 
послуг та виступають мотиваторами та 
освітянами для своїх однолітків. Деякі 
наші молодіжні лідери вже досягли 
успіху в розробленні та реалізації малих 
проєктів у своїх громадах.

Щоб посилити роботу з молоддю, 
наприкінці 2019 року ми почали 
співпрацю з Dance4Life («Танцюй 
заради життя») для пілотування 
програми Journey4Life («Подорож4Life») 
у чотирьох містах України.  Програма, 
що реалізується молоддю та для 
молоді, сприятиме формуванню довіри 
молодих людей та надає їм можливість 
стати Чемпіонами у вирішенні питань 
сексуального та репродуктивного 
здоров’я і прав.

Робота з молодими людьми потребує 
інноваційних підходів, щоб зацікавити 
їх, і ми дуже активно просуваємо 
використання соціальних мереж та 
Інтернет-рішень при розробленні 
інтервенцій. Ми також підтримуємо нові 
підходи до надання послуг дорослим 
представникам ключових спільнот – 
в Грузії наші партнери намагаються 
охопити послугами приховану групу 
молодих жінок, які вживають наркотики, 
працюючи у нічних клубах, на музичних 
фестивалях та онлайн-платформах.

У 2020 році ми розширюємо напрями 
нашої діяльності в Україні з метою 
висвітлення питань психічного здоров’я 
молоді в установах виконання покарань 

Більше 10 років молоді ключові 
групи населення були в центрі 
уваги програм AFEW-Україна. 
Лише за 2016-2019 роки 
понад 10 000 підлітків, які 
вживають наркотики, у 33 
населених пунктах України 
отримали доступ до дружніх 
медичних, соціальних та 
психологічних послуг.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Олена Воскресенська, 
Виконавча директорка 
МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» 
(AFEW-Україна)

та плануємо поділитися всіма найкращими практиками та досягненнями під час 
конференції, що буде організована спільно з широким колом інших партнерів 
наприкінці року.

Хоча підлітки та молодь залишаються нашою основною цільовою групою, ми 
також вирішуємо потреби інших ключових спільнот, розвиваючи потенціал наших 
партнерів та ініціативних груп. Так, група ВІЛ-позитивних жінок «Киянка+» стала 
прикладом для інших регіонів. Цього року ми підтримали створення подібної групи в 
Черкасах, і є запити з інших регіонів про подібну діяльність. AFEW-Україна продовжує 
підтримувати роботу з дорослими споживачами наркотиків у Грузії та працювати над 
розробленням дружніх підходів щодо зменшення шкоди в регіоні.

У рамках партнерства AFEW ми активно виступаємо за кращий доступ до послуг для 
ключових спільнот регіону СЄЦА та ділимося досвідом з нашими колегами з інших 
країн регіону та за його межами. Наприклад, досвід роботи AFEW-Україна по роботі з 
підлітками, які вживають наркотики, був відібраний для реплікації в інших країнах, 
і в 2020 році ми будемо навчати надавачів послуг з Росії, В’єтнаму та Кенії щодо 
впровадження послуг, дружніх до молоді. Крім того, ми дуже тісно співпрацювали з 
AFEW Киргизстан, допомагаючи розвивати молодіжні програми.

В Україні ми працюємо спільно з національними партнерами над подальшим 
просуванням стандартів реабілітації для людей, які вживають наркотики, що 
забезпечить підхід до реабілітації на основі врахування прав людини та принципів 
зменшення шкоди.

Будучи членом Національної коаліції з прав дитини, ми брали участь у підготовці 
Альтернативного звіту про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права 
дитини, який буде опубліковано у 2020 році, зокрема працювали над включенням 
тем, що стосуються прав та доступу до послуг для більшості підлітків груп ризику, у 
рекомендації звіту.

Ми особливо вдячні всім нашим партнерам за їхній ентузіазм та підтримку, за те, що, 
незважаючи на складну ситуацію, впевнено дивляться у майбутнє, готові вирішити 
будь-які надзвичайні ситуації.
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ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАГАЛЬНА ІНФОГРАФІКА

Україна:

Харків
Полтава

Кропивницький
Чернівці

Красноград

Первомайськ

Лозова
Зміїв

Мерефа

Чугуїв

Куп’янськ

Лиман

Краматорськ

Зіньків

Біла Церква

Переяслав-
Хмельницький

Бровари

Олександрія
Сокиряни

Новодністровськ

Новоселиця

Лиманський 
район

Березівський 
район

Білгород-
Дністровський

 Знам’янка
Новоукраїнка

Миргород

Карлівка
Пирятин

Лубни

Горішні плавні
Кременчук

Ізюм

субґрантерів

послуг отримали підлітки 
та молоді люди, які 
вживають наркотики

молодих 
лідерів 
пройшли 
навчання

консультацій було надано 
«гарячою лінією» ВІЛ-
позитивним жінкам
у Києві та Черкасах

міста та селища (7 областей), 
де надаються послуги для 
підлітків, які вживають 
наркотики

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

проєктів було 
розроблено і реалізовано 
молодіжними лідерами

інтерв’ю проведено з 
клієнтами, використовуючи 
форму моніторингу 
порушення прав підлітків груп 
ризику 

підлітка та молодих 
людей (10-21 років), які 
отримують послуги

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

ВІЛ-позитивні 
жінки 
отримали 
консультації 
та підтримку 
у Києві та 
Черкасах

заходи з 
підвищення 
обізнаності 
було проведено 
в сільській 
місцевості 

підлітки взяли участь у 
заходах з підвищення 
обізнаності в сільській 
місцевості

8 162

77 285 

4 134

33 5 474

463

2 750

326

2 680

1 202

5

143
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ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

Грузія:

Телаві
Тбілісі

субґрантери

людей, які вживають 
наркотики, отримали 
послуги із соціального 
супроводу та зменшення 
шкоди у двох соціальних 
бюро в Тбілісі (Танадгома 
– Інформаційно Медико-
Психологічний Центр) 
і в Телаві (Громадське 
об’єднання «Бемоні») і 
ком’юніті-центрі для дівчат 
та жінок, які вживають 
наркотики, в Тбілісі 
(Громадська організація 
«Мандала»)

послуг було 
надано людям, 
які вживають 
наркотики

лідерів 
спільноти людей, 
які вживають 
наркотики, 
долучилися 
до діяльності 
урядових 
структур та 
проєктних 
механізмів 
прийняття 
рішень

надавачів послуг 
пройшли навчання з 
питань прав людини, 
зменшення стигми та 
дискримінації

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

тестів на ВІЛ і 1306 
тестів на гепатити 
В і С, сифіліс було 
зроблено клієнтам 
проєктів

908

6 311 

9109

73

700 3
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ПАРТНЕРИ AFEW-УКРАЇНА

Україна

Грузія

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

• Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус Україна»

• Благодійний фонд «Нова сім’я»

• Благодійний фонд «Повернення до життя»

• Благодійна організація «Харківський благодійний фонд «Благо»

• Благодійна організація «Харківський благодійний фонд «Парус»

• Благодійна організація «Світло надії»

• Громадська організація «Наша допомога»

• Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»

• Одеський благодійний фонд «Шлях до дому»

• Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров’я»

• Громадська організація «Мандала»

• Громадське об’єднання «Бемоні»

• Танадгома – Інформаційно Медико-Психологічний Центр
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УКРАЇНА

Розширення прав та можливостей, мобілізація спільнот

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІЛ-позитивні жінки   

Проєкт «Адвокація гендерної рівності та захист 
прав жінок, які живуть з ВІЛ, в Україні» був 
спрямований на створення сприятливих умов 
для жінок, які живуть з ВІЛ у Києві та Черкасах. 

Розширення можливостей ініціативних груп жінок

У результаті проєкту 52 жінки, які живуть 
з ВІЛ, приєдналися до ініціативних груп у 
Києві та Черкасах. Підготовлені активістки 
стали консультантками по роботі з жінками 
в центрах СНІДу та пологових будинках, 
інформуючи жінок про їхні права та доступні 
послуги, супроводжуючи клієнток проєкту до 
медичних та інших установ у разі необхідності. 
Ініціативні групи брали участь у різних 
адвокаційних заходах, включаючи кампанію 
«16 днів проти насильства», «Зупинимо 
туберкульоз», «Березень за права жінок», 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Найголовніше в цьому 
проєкті – це єдність 
та підтримка. Я маю 
приїжджати за 60 
кілометрів кожного разу, 
але це того варте. Вся 
справа в психоемоційній 
підтримці жінки, яка 
опинилася в складних 
обставинах.

Клієнтка, Черкаси

Марш за права жінок
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ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

Я почала приймати себе 
такою, яка я є. На початку 
я була дуже закрита. 
Спілкуючись з дівчатами 
у групах самопідтримки, 
я просто зрозуміла, що 
потрібно приймати 
себе такою, якою ти є, 
любити та поважати себе. 
Незалежно від того, які 
захворювання чи проблеми 
у вас наявні.

У серпні 2019 року на базі черкаської 
ініціативної групи була зареєстрована 
організація «Позитивні жінки, Черкаси».

Поліпшення якості життя

474 ВІЛ-позитивні жінки стали 
клієнтками проєкту та отримали доступ 
до юридичних послуг та психологічних 
консультацій, брали участь у групах 
самодопомоги та закритих Facebook-
групах. Крім того, жінки могли брати 
участь у майстер-класах, семінарах, 
тренінгах, спільних дозвіллєвих та 
командоутворюючих заходах з метою 
професійного та особистісного розвитку. 
Ті, хто потребував, отримали подарункові 
картки для придбання гігієнічних 
предметів першої необхідної для себе 
та своїх дітей, а жінки, які живуть за 
містом або мають інвалідність, отримали 
підтримку у транспортуванні до місць 
отримання послуг. У проєкті була 
створена база дружніх лікарів та закладів 
охорони здоров’я.

Досягнення проєкту були представлені 
під час спеціальної сесії V Національного 

Клієнтка, Київ

жіночого форуму з питань ВІЛ/СНІДу, що 
відбувся у Києві 15-17 жовтня 2019 року. 
Форум зібрав близько 100 активістів та 
професіоналів, які працюють у сфері ВІЛ 
та гендерної рівності, правозахисників 
та донорів.

Молоді ключові групи населення 

Робота з молодими лідерами спільноти підлітків, які вживають наркотики, посилилась. 
Ще у 2018 році AFEW-Україна перевірив новий підхід – лідерські проєкти, які дозволили 
ініціативним групам молодіжних активістів розробити та реалізувати невеликі 
проєкти, орієнтовані на підвищення обізнаності своїх однолітків з питань охорони 
здоров’я та прав людини, інформування про доступні послуги та залучення нових 
клієнтів. Цей цінний досвід допомагав лідерам розвивати свої навички фандрайзингу 
та адміністрування проєктів, вдосконалювати навички спілкування, переговорів, 
планування та публічних виступів. Окрім того, що вони приносили користь спільноті 
підлітків, молодіжні лідери мали й особисті переваги: налагодилась їхня шкільна 
діяльність, вони стали активнішими в інших сферах життя, мали кращі стосунки з 
сім’єю, могли чітко визначити особисті цілі.
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Раніше я не звертала 
увагу на батьків. Зараз 
стосунки з моєю мамою 
значно покращилися. 
Відповідальність за проєкт 
вчить відповідальності за 
інші сфери мого життя.

Клієнтка, Харків

Лідерські проєкти збільшили участь 
молоді в адвокаційних заходах та 
позитивно вплинули на якість та 
відповідність послуг. У результаті 
реалізації 5 лідерських проєктів у 2019 
році майже 700 представників молодих 
ключових груп населення та їхнього 
близького оточення отримали доступ до 
інформації про ВІЛ, ІПСШ, сексуальне 
та репродуктивне здоров’я та права, 
більш безпечне вживання наркотиків. 
Молоді люди в особистих інтерв’ю та 
анкетах повідомили про високий рівень 
доступності інформації та послуг: 
«Звичайні лекції не такі цікаві, але гра 
завжди весела, і ти запам’ятовуєш все 
набагато краще»; «Мені сподобалося, 
що мої однолітки, а не вчителі, проводили 
гру, мені було не соромно ставити будь-
які запитання»; «Це наче тобі весело, і 
одночасно ти вчишся чомусь новому та 
цікавому»; «Це хороший приклад для  нас, 
адже, дивлячись на підлітка з такою 
кількістю знань, я також хочу знати 
більше».

Залучення до роботи координаційних 
комітетів, експертних груп та молодіжних 
місцевих ініціатив привертало увагу медіа 
та місцевих органів влади до проблем 
сексуального та репродуктивного здоров’я 
і прав, а також дозволило акцентувати на 
необхідності подальшого розвитку служб, 
дружніх до молоді. Творчі ідеї команд 
лідерів, такі, як ширше використання 
соціальних медіа, ігор та консультацій 
для однолітків, уможливило зробити 
послуги більш дружніми та відповідними 
потребам підлітків. Молодіжний проєкт 
«QR-код як помічник відновлення 
моїх прав» був визнаний найкращою 
практикою у сфері освіти та просування 
прав на ІІІ Національному форумі 
молодіжних працівників, організованому 
Міністерством молоді та спорту України в 
листопаді 2019 року. Команди молодіжних 
лідерів також отримали підтримку своїх 
проєктів від інших донорів, таких, як 
ЮНІСЕФ та Meet and Code initiative.

AFEW-Україна та його місцеві партнери 
з громадських організацій провели 87 
тренінгів з прав людини, питань охорони 
здоров’я та семінарів з розвитку лідерських 
навичок для 143 молодих лідерів у містах 
та сільській місцевості. 10 найактивніших 
підготовлених лідерів здійснили оцінку 
доступності тестування на ВІЛ у державних 
медичних установах у 8 маленьких містах 
Харківської області. Молодіжний літній 
табір, організований у серпні 2019 року в 
Чернівцях у партнерстві з БФ «Нова сім’я», 
зібрав 33 молодих активістів, які могли 
поділитися своїм досвідом реалізації 
проєктів та брати участь у різних заходах 
щодо формування навичок.

http://afew.org.ua/mariyas-frolova-najgolovnishe-v-roboti-shhob-komanda-praczyuvala-razom/
http://afew.org.ua/mariyas-frolova-najgolovnishe-v-roboti-shhob-komanda-praczyuvala-razom/
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Національна платформа ключових спільнот 

AFEW-Україна продовжув підтримувати Національну платформу ключових спільнот  
(НПКС), будучи членом Дорадчої групи. Офіційно зареєстрована в 2017 році, НПКС 
об’єднує лідерів спільнот секс-працівників, ЛГБТ+, людей, які живуть із наркозалежні-
стю, та (колишніх) ув’язнених.
Платформа – це незалежна структура, що виступає робочою групою для представ-
ників ключових груп населення з питань захисту прав людини в Україні та розроблен-
ня спільної позиції та адвокаційних повідомлень, а також представляє їх у державних 
структурах. Це сприяє обміну інформацією та досвідом між представниками ключо-
вих груп населення шляхом організації тренінгів та допомагає налагодити ефективне 
спілкування і партнерство між спільнотами.
У 2019 році CKPP вдалося залучити додаткову підтримку для своєї діяльності від різ-
них донорів, зокрема «100% Життя», які фінансували навчання для тренерів для 16 
членів Платформи з різних регіонів України, які будуть надалі навчати нових лідерів 
спільнот, які розвиваються.
У 2019 році було створено презентаційне відео НПКС «Платформа життя». У ньому 
члени Наглядової ради розповідають про Платформу, її завдання, досягнення та про 
те, що НПКС дала їм для розвитку. Дві версії відео (повна та коротка) поширювались 
через соціальні мережі та інші канали.

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

РОБОТА У ВІДДАЛЕНІЙ ТА СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

У 2019 році в рамках проєкту «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих 
ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні» AFEW-Україна спільно зі своїм 
технічним партнером МБФ «Альянс громадського здоров’я» підтримали 9 громадських 
організацій у 7 областях України, що працюють з підлітками, які вживають наркотики, у 
29 маленьких містах та селах. 310 організацій приєдналися до партнерських мереж для 
посилення роботи з молоддю та надання комплексних послуг. 

Молодіжний літній табір

https://ckpp.org.ua/
https://ckpp.org.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=NYOUlqWVIp8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0C9zoycg9cM&feature=youtu.be


Річний звіт 201914

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

Під час мобільних виїзних заходів 3062 
підлітки, які вживають наркотики, та їхні 
статеві партнери отримали широкий 
спектр послуг, включаючи тестування 
на ВІЛ, розповсюдження презервативів, 
консультування, послуги соціального 
супроводу та перенаправлення на 
отримання інших послуг. Під час сесій 
консультування було розповсюджено 
понад 31 000 презервативів, проведено 
1814 тестів на ВІЛ.

Партнери проєкту провели 463 заходи 
з підвищення обізнаності, які охопили 
8162 молоді людини. Ці заходи були 
дуже важливими як для місцевих 
громад, так і для молоді, оскільки вони 
сприяли підвищенню обізнаності щодо 
профілактики ВІЛ/ІПСШ, зменшення 
шкоди та питань сексуального та 
репродуктивного здоров’я та прав.

Мобільний додаток Free2ask, спеціально 
розроблений для підлітків, які вживають 
наркотики, є зручним віртуальним зв’язком 
молодих клієнтів, які шукають інформацію 
та консультації щодо психоактивних 
речовин, сексуального, репродуктивного 
та психічного здоров’я, із фахівцями, які 
надають онлайн-консультації, та дозволяє 
перенаправляти їх у відповідні служби, 
розташовані поблизу місцезнаходження 
користувача. Додаток можна завантажити в 
AppStore та Google Play.

Організації-партнери, що надають послуги 
підліткам, які вживають наркотики, 
пройшли підготовку щодо сучасних 
форм роботи з молоддю, використовуючи 
віртуальні платформи та соціальні медіа 
під час п’ятиденної літньої школи «Школа 
віртуальної реальності», яка відбулася у 
червні 2019 року.

Дослідження з метою аналізу особливості 
поведінки підлітків, які вживають 
наркотики, ризикованої щодо інфікування 
ВІЛ та доступності послуг для підлітків 
у невеликих містах і селищах було 
проведено у 2018 році та було представлено 
зацікавленим сторонам у 2019 році. 
Дослідження охопило 683 підлітка, які 
вживають наркотики (74,8% хлопчиків; 
25,27% дівчат), з 32 населених пунктів у 7 
областях України.

https://apps.apple.com/us/app/free2ask/id1379094802
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliance.help.marketplace.wehelp&hl=uk
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Деякі результати дослідження: 

• 92,2% респондентів повідомили про 
вживання неін’єкційних наркотиків. 
Майже половина підлітків (45,5%) 
вживають більше одного типу нар-
котиків. Ін’єкційне вживання нарко-
тиків – це майже завжди мультиспо-
живання.

• Середній вік першої спроби вживання 
наркотиків – 14,6 років. Середній вік 
першого ін’єкційного вживання нар-
котиків – 15,8 років.

• 8,8% підлітків мали досвід передозу-
вання. Середній вік сексуального де-
бюту –14,9 років.

• Лише 50% респондентів повідомили, 
що вони завжди користуються пре-
зервативами, а 14,7% дівчат, які мали 
статевий акт, повідомили, що мали 
досвід вагітності.

• Послуги для підлітків, які вживають 
наркотики, у сільській та віддаленій 
місцевості обмежені. Наявність по-
слуг з лікування та зменшення шко-
ди значно нижча, ніж у центральних 
містах. У селах та малих містах, де 
доступні лише медичні послуги пер-
винної медичної допомоги, відсутні 
спеціальні послуги для молоді, пов’я-
зані зі статевим та репродуктивним 
здоров’ям, зменшенням шкоди чи 
лікуванням і консультуванням.

• Під час глибинних інтерв’ю підліт-
ки висловлювали потребу в мораль-
ній підтримці та анонімних службах 
психічного здоров’я і зазначали, що 

консультація наживо є кращою, ніж 
спілкування в Інтернеті, хоча під-
тримка в мережі все ще важлива. 
Анонімність послуг відзначається як 
ключова вимога втручань для молоді 
в малих містах.

Результати досліджень дозволили 
адаптувати пакет медичних та соціаль-
них послуг, що надаються партнерами, 
які впроваджують проєкт. Результати 
дослідження доступні для кожного сай-
ту та використовуються для адвокації й 
підвищення обізнаності про проблеми 
підлітків, які вживають наркотики, в міс-
цевих громадах, стимулюючи підтримку 
і фінансування розвитку послуг, сприят-
ливих для молоді з обласних та муніци-
пальних бюджетів.

Повний текст дослідження доступ-
ний за посиланням: http://afew.org.ua/
research5/.

http://afew.org.ua/research5/
http://afew.org.ua/research5/
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”ПОДОРОЖ 4LIFE” 
(JOURNEY4LIFE)

У 2019 році AFEW-
Україна приєднався до 
міжнародного партнерства 
з голландською неурядовою 
організацією Dance4Life 
(«Танцюй заради життя») 
для пілотування нової 
програми для підлітків – 
«Подорож4Life».

Основою програми є 
спеціальна навчальна 
програма, що спрямована 
на реалізацію цілісного підходу до позитивного розвитку молоді та містить заходи 
щодо побудови соціальних та емоційних компетенцій молоді, щоб вони отримали 
наснаження робити здоровий вибір у своєму житті та відчувати впевненість у своєму 
майбутньому. «Подорож4Life» складається з 10 зустрічей по 90 хвилин кожна. Замість 
стандартизованої навчальної програми «Подорож4Life» дає можливість самопізнання 
для задоволення потреб кожної молодої людини. Найбільш загальні заходи щодо 
розвитку рефлексивного та критичного мислення в рамках «Подорож4Life» – це 
ведення журналів, уважність, розповідь та творче самовираження.

Навчання здійснюють молоді люди, які називаються «Чемпіони4Life» (Champions4Life) 
і які вивчали загальний СРЗП-контент та отримали навички сприяння особистій 
трансформації. Вони надають можливості молоді, а не повчають її; вони спрямовують 
процес експериментального навчання та слугують взірцями для наслідування. Вони 
здатні створити безпечний простір для полегшення обміну і навчання через дискусії 
та активну участь. Стандартна навчальна програма адаптована до потреб кожної 
країни, але загальні принципи та підходи однакові, і молоді люди, що впроваджують 
«Подорож4Life», отримують шанс обмінятися досвідом зі своїми однолітками з 14 
країн і відчути себе частиною великої міжнародної спільноти адвокатів молоді. 

У 2019 році навчальний план «Подорож4Life» був представлений українським 
зацікавленим сторонам та адаптований до українського контексту. 20 молодіжних 
лідерів були відібрані для участі у навчанні на тренерів та стали «Чемпіонами4Life». 
Програму буде пілотовано у навчальних закладах 4 міст (Чернівці, Харків, 
Кропивницький, Полтава), починаючи з лютого 2020 року.

Семінар із запуску Journey4Life
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

У 2019 році було опубліковано вісім інформаційних матеріалів для підлітків, які вжи-
вають наркотики, та ВІЛ-позитивних жінок: 

Брошура для хлопців з 
профілактики ВІЛ та ІПСШ

Брошура про презервативи та 
лубриканти

Брошура для дівчат з профілактики 
ВІЛ та ІПСШ 

Брошура про екстрену 
профілактику

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/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

Брошура про передозування 
психоактивними речовинами

Брошура для ВІЛ-позитивних жінок 
«Права позитивних жінок: кроки до 
захисту»

Брошура із захисту прав підлітків
«Мої права завжди зі мною»

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/peredozuvannya-psihoaktivnimi-rechovinami/
http://afew.org.ua/peredozuvannya-psihoaktivnimi-rechovinami/
http://afew.org.ua/prava-pozitivnih-zhinok-kroki-do-zahistu/
http://afew.org.ua/prava-pozitivnih-zhinok-kroki-do-zahistu/
http://afew.org.ua/prava-pozitivnih-zhinok-kroki-do-zahistu/
http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/
http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/
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ГРУЗІЯ

Робота з важкодоступними групами – жінками, які вживають наркотики

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

Жінки, які вживають наркотики, – одна 
з найбільш стигматизованих груп в 
Грузії. Традиційна культура і так звані 
«сімейні цінності» створюють бар’єр для 
жінок в отриманні послуг. Побоюючись 
соціального осуду, жінки вважають за 
краще таємно вживати наркотики і рідко 
просять про допомогу у надавачів послуг. 
Молодий вік споживачів наркотиків є 
ще одним із факторів ризику, оскільки 
у більшості випадків молоді люди не 
готові визнати будь-які ризики для 
здоров’я та соціального благополуччя, 
пов’язані з їх вживанням наркотиків. 
Для вирішення цієї складної проблеми 
AFEW-Україна почав співпрацювати з 
новим партнером у Грузії – Громадською 
організацією «Мандала». Фокусуючись на 
роботі з молодими людьми, які вживають 

наркотики, «Мандала» розробила та 
здійснила низку заходів для молодих 
жінок, які вживають наркотики: 
роз’яснювальну роботу під час музичних 
фестивалів та у нічних клубах; навчання 
у формі консультації для молодих жінок; 
створення онлайн-платформи для 
обміну відповідною інформацією серед 
ключових груп населення; інформаційну 
кампанію «Безпечна вечірка», що 
проводиться під час музичних заходів. 
Загалом у вересні-грудні 2019 року за 
інформацією та послугами звернулося 86 
молодих жінок, які вживають наркотики.

Надання послуг зі зменшення шкоди
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Сприяння реабілітації, дружній до зменшення шкоди 

Адвокація

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

Грузія є однією з країн, що входять 
до регіональної ініціативи щодо 
забезпечення реабілітації, дружньої 
до зменшення шкоди, що реалізується 
в рамках проєкту «Права та здоров’я 
уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини».

Країни Східної Європи та Центральної 
Азії зараз переходять від фінансування 
Глобального фонду боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією до 
державних коштів. Оскільки реабілітація 
та лікування є невід’ємною частиною 
комплексного пакету послуг, який надалі 
фінансуватиметься державою, важливо 
забезпечити їх реалізацію відповідно до 
стандартів, що грунтуються на доказах. 
Тому розроблення концепції та стратегії 
реабілітації є дуже своєчасною для Грузії, 
а також для всього регіону СЄЦА. У 2019 
році група експертів, до складу якої 
входили представники спільноти людей, 
які вживають наркотики, розробила ці 

документи. Крім цього, фахівці з Грузії, 
України та Киргизстану брали участь 
у 4-денному візиті до голландських 
реабілітаційних та лікувальних закладів, 
щоб дізнатися більше про підходи, 
засновані на доказах, та краще зрозуміти, 
як принципи зменшення шкоди 
інтегруються в реабілітаційні служби.

Адвокаційна робота партнерів проєкту 
в Грузії була зосереджена на кількох 
важливих питаннях: поліпшення доступу 
до лікування гепатиту С; поліпшення 
доступу до ЗПТ в Кахеті; впровадження 
ЗПТ в тюрмах як довгострокової 
програми; просування якісних послуг з 
реабілітації; декриміналізація вживання 
наркотиків. Були досягнуті позитивні 
результати щодо доступності та надання 
послуг.

Реабілітаційний центр у Гремі, Грузія

Зустріч з юристом у Телаві
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• У 2019 році через тиск з боку громадянського суспільства  основна перешкода – 
дорога діагностика, необхідна для отримання лікування гепатиту С, була остаточно 
усунена, і уряд Грузії розпочав фінансувати весь процес діагностики та лікування 
гепатиту С.

• Активна участь та тиск лідерів спільноти людей, які вживають наркотики, 
допомогли зацікавленим сторонам краще зрозуміти потреби ключового населення, 
а також змінити ставлення до них. У регіонах Кахеті члени ініціативної групи, 
організованої клієнтами соціального бюро в Телаві (ГО «Бемоні»), звернулися до 
керівної комісії з ВІЛ у Телаві з проханням відкрити додатковий сайт для ЗПТ в 
Кахеті, оскільки люди, які вживають наркотики з віддалених районів, повинні 
долати до 100 км, щоб доїхати до Телаві. На підставі цього запиту було подано 
петицію до грузинського Центру профілактики психічного здоров’я та наркоманії, 
і було прийнято рішення про відкриття додаткового сайту для ЗПТ на початку 2020 
року.

• НУО «Танадгома» виступала за впровадження довгострокового замісного лікування 
метадоном у пенітенціарних установах Грузії. Кілька організацій громадянського 
суспільства також приєдналися до Танадгоми, направивши офіційний запит до 
Міністерства юстиції. У результаті оцінка потреб у програмах ЗПТ в установах 
виконання покарань була включена до Плану дій щодо розвитку системи виконання 
покарань та запобігання злочинності на 2019-2020 роки.

• Концепція та стратегія розвитку реабілітаційних служб у Грузії була розроблена 
групою експертів і планується розроблення стандартів реабілітації, що будуть 
представлені на затвердження урядових установ у 2020 році.

На жаль, через політичні зміни, які відбулися в Грузії у 2019 році, прийняття нової 
політики щодо наркотиків знову було відкладено, незважаючи на всі зусилля 
громадянського суспільства.

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

Медична школа проєкту «Заповнюючи прогалини»

Медична школа проєкту «Заповнюючи прогалини», ініційована Соціальним бюро в 
Телаві в 2018 році, була спрямована на забезпечення постійної освіти для медичних 
працівників в Кахеті. Громадське об’єднання «Бемоні» запровадило більш системний 
підхід до організації навчального процесу для медичних працівників: починаючи з 
оцінки потреб у навчанні, подальшого навчання, розробки та тестування навчальних 
модулів, а також моніторингу змін у ставленні та знаннях. У 2019 році Медична школа 
проєкту «Заповнюючи прогалини» розширила свою діяльність на регіони Кварелі та 
Ахмету. Всього було проведено 6 тренінгів для 73 лікарів у Телаві, Кварелі та Ахметі. 
Керівні принципи щодо профілактики ВІЛ-інфекції серед подружжя та сексуальних 
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ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

партнерів – людей, які вживають наркотики, розроблені «Бемоні», були розповсюджені 
серед учасників тренінгу.

Тренінги дозволили вдосконалити знання медичних працівників про проблеми 
ВІЛ та СРЗП, конкретні потреби ключових груп населення та зменшити стигму 
лікарів щодо людей, які вживають наркотики. Щоб посилити вплив тренінгів, 
деякі сесії провели лідери спільноти людей, які вживають наркотики, які також 
презентували реабілітаційний центр у регіоні (реалізується місцевим партнером 
проєкту «Танадгомою») та обговорили, як можна покращити доступ до послуг. Члени 
спільноти були залучені до оцінки ставлення медичних працівників під час надання 
послуг, а результати цього моніторингу були використані для подальшого розвитку та 
коригування навчального модуля.

Усі учасники тренінгів повідомили про велике значення навчання, особливо для 
сільської місцевості, де і пацієнти, і лікарі мають дуже обмежений доступ до 
інформації про програми профілактики ВІЛ/СНІДу та гепатиту, а також дуже мало 
знань про зменшення шкоди та інші проблеми, пов’язані зі вживанням наркотиків.

Оцінка доступності та якості медичних послуг для ключових груп населення до та 
після Медичної школи проєкту «Заповнюючи прогалини» підтвердила позитивні 
зміни у ставленні медичних працівників до людей, які вживають наркотики.
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НАГЛЯДОВА РАДА

СПІВРОБІТНИКИ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

• 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 по чоловічому здоров’ю

• Герда ван Хофф, колишня головна стратегічна радниця, Міністерство Юстиції 
Королівства Нідерланди 

• Олександр Бестік, менеджер з логістики 

• Олена Воскресенська, виконавча директорка 

• Наталія Двінських, спеціалістка з моніторингу та оцінки 

• Ольга Кулик, менеджерка зі зв’язків із громадськістю 

• Ірина Нерубаєва, менеджер проєктів 

• Леся Новаковська, фінансова директорка 

• Андрій Халамендик, фахівець програмного відділу 

• Олена Частокола, головна бухгалтерка 

• Анастасія Шебардіна, старша менеджерка проєктів

• Анке ван Дам, виконавча директорка, AFEW International 

• Олена Герасимова, директорка, Pact 

• Світлана Валько, виконавча директорка, Truth Hounds
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

УКРАЇНА

Проєкти Річний бюджет, €

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

€ 259 227

«Пілотування програми «Dance4Life» (Міністерство 
закордонних справ Королівства Нідерландів) (у рамках 
проєкту «Права та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини») 

€ 11 503

«Розвиток Національної платформи ключових спільнот» 
(Посольство Королівства Нідерландів в Україні)

€ 7766
«Поліпшення доступу до реабілітації та лікування для 
споживачів наркотиків в країнах СЄЦА» (Міністерство 
закордонних справ Королівства Нідерландів)

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

€ 294 845

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

€ 89 031

«Логістична підтримка та бюджет – зустріч-діалог 
«Трансформаційні дії 2019 в Україні» € 20 908

«Нарощування потенціалу молодіжних працівників та рівних 
тренерів в Україні для підвищення обізнаності молоді про 
здорові стосунки та профілактику ВІЛ» (ЮНЕСКО)

€ 13 379

Усього € 696 659

http://afew.org.ua/project/prava-ta-zdorovya-urazlivih-grup-naselennya-zapovnyuyuchi-progalini-ua-faza-2/
http://afew.org.ua/project/prava-ta-zdorovya-urazlivih-grup-naselennya-zapovnyuyuchi-progalini-ua-faza-2/
http://afew.org.ua/project/developing-national-platform-of-key-populations/
http://afew.org.ua/project/pidlitki-poza-uvagoyu-polipshennya-dostupu-integrovanih-vil-servisnih-poslug-dlya-vrazlivih-pidlitkiv-v-ukrayini/
http://afew.org.ua/project/pidlitki-poza-uvagoyu-polipshennya-dostupu-integrovanih-vil-servisnih-poslug-dlya-vrazlivih-pidlitkiv-v-ukrayini/
http://afew.org.ua/en/project/underage-overlooked-improving-access-to-integrated-hiv-services-for-adolescents-most-at-risk-in-ukraine/
http://afew.org.ua/project/advokatsiya-gendernoyi-rivnosti-ta-zahist-prav-zhinok-yaki-zhivut-z-vil-v-ukrayini/
http://afew.org.ua/project/advokatsiya-gendernoyi-rivnosti-ta-zahist-prav-zhinok-yaki-zhivut-z-vil-v-ukrayini/
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

ГРУЗІЯ

Проєкти Бюджет, €

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

€ 62 850

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

€ 92 599

«Поліпшення доступу до реабілітації та лікування для 
споживачів наркотиків в країнах СЄЦА» (Міністерство 
закордонних справ Королівства Нідерландів)

€ 5 296

Усього € 160 745

http://afew.org.ua/project/prava-ta-zdorov-ya-urazlivih-grup-naselennya-zapovnyuyuchi-progalini-ge-faza-2/
http://afew.org.ua/project/prava-ta-zdorov-ya-urazlivih-grup-naselennya-zapovnyuyuchi-progalini-ge-faza-2/
http://afew.org.ua/project/prava-ta-zdorov-ya-urazlivih-grup-naselennya-zapovnyuyuchi-progalini-ge-faza-2/
http://afew.org.ua/project/prava-ta-zdorov-ya-urazlivih-grup-naselennya-zapovnyuyuchi-progalini-ge-faza-2/
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

ВИТРАТИ ЗА ДОНОРАМИ (УКРАЇНА ТА ГРУЗІЯ)

Усього € 857 404

Французька міжнародна експертиза ініціатива 5%

Посольство Королівства Нідерландів в Україні

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів

Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія, що представлене 
Посольством Королівства Норвегії в м. Києві

ЮНЕСКО

Штіхтінг Aidsfonds - Soa Aids Nederland, Aidsfonds 

€ 294 845

€ 6 822

€ 432 419

€ 89 031

€ 13 379 € 20 908
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

ВИТРАТИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

Усього € 857 404

€ 91 650
€ 2 785

€ 549 961
€ 180 491

€ 32 517

Адвокація

Розвиток потенціалу

Онлайн-послуги та доступ до інформації

Прямі послуги

Дослідження
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

УКРАЇНА

Усього € 696 658

€ 57 863

€ 165 664

€ 32 517

€ 437 829

€ 2 785

Адвокація

Розвиток потенціалу

Онлайн-послуги та доступ до інформації

Прямі послуги

Дослідження
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ГРУЗІЯ

Усього € 857 404

€ 57 863

€ 2 785

€ 165 664

€ 165 664

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

Адвокація

Розвиток потенціалу

Прямі послуги
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ФОТО

Фотографія в підрозділі «ВІЛ-позитивні жінки» – БО «Позитивні жінки»

Фотографії в підрозділі «Робота у віддалених та сільських районах» – архіви
БО «Харківський благодійний фонд «Благо» /  БФ « Нова сім’я»

Фотографії в розділі «Грузія» – архіви ГО «Мандала» / Танадгома Танадгома – 
Інформаційно Медико-Психологічний Центр / ГО «Бемоні»

Фотографії, де не зазначено інше – архів AFEW-Україна
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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

info@afew.org.ua 
afew.org.ua 

www.facebook.com/AFEW.Ukraine 
www.instagram.com/AFEW.Ukraine 

twitter.com/AFEW_Ukraine 
www.youtube.com/channel/

UCZU6cfhFA9mi9oHn9a7muHQ 

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