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

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

включають підлітків груп ризику (ПГР), 
людей, які вживають наркотики (ЛВН), 
секс-працівників, колишніх ув’язнених  
та людей, які живуть з ВІЛ.

НАША 
МІСІЯ

НАШІ ОСНОВНІ 
ЦІЛЬОВІ ГРУПИ
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2020 рік став складним, але дуже 
продуктивним для AFEW-Україна. Пандемія 
COVID-19 суттєво вплинула на потреби 
наших бенефіціарів і вимагала пристосувати 
методи нашої роботи до нових реалій, 
стимулюючи творчі підходи та швидке 
реагування на мінливі умови. На початку 
епідемії нам довелося швидко модифікувати 
бюджети, щоб забезпечити наших місцевих 
партнерів необхідними захисними засобами 
та запровадити альтернативні способи 
охоплення клієнтів потрібними їм послугами 
(розсилання «скриньок безпеки» (“safe 
boxes”), експрес-доставка). Завдяки швидкій 
реакції наших донорів та партнерів роботу 
можна було продовжувати без зволікань.

Перехід до віртуальних методів роботи 
вимагав негайного розвитку нових умінь 
і навичок співробітників AFEW-Україна, 
наших партнерів-виконавців та молодіжних 
лідерів. Спільно нам вдалося розробити 
високоякісну продукцію та організувати 
цікаві онлайн-заходи.

У 2020 році ми завершили проєкт «Права 
та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини», який тривав 

десять років. Проєкт забезпечив розвиток 
і впровадження послуг та підходів для 
роботи з молодими людьми, які вживають 
наркотики, в Україні, та покращив доступ 
до високоякісних послуг для людей, які 
вживають наркотики, в Грузії. Зараз досвід 
AFEW-Україна у розробці послуг, дружніх до 
молоді, має великий попит, і ми ділимося 
ним з нашими колегами з Киргизії, Кенії, 
В’єтнаму та інших країн. Підсумкова 
конференція «Віртуально про реальне» 
продемонструвала необхідність цього, 
тому наша мета – продовжувати діяти як 
регіональний ресурсний центр для фахівців, 
які працюють з підлітками.

У 2021 році AFEW-Україна відзначить своє 
20-річчя. Незважаючи на певні виклики, 
пов’язані зі зміною пріоритетів донорів і, 
отже, скороченням джерел фінансування, ми 
відчуваємо оптимізм і готові продовжувати 
розвивати свою роботу для ключових груп 
населення в Україні та інших країнах регіону. 
Ми надалі підтримуватимемо молодіжних 
лідерів у забезпеченні якісної освіти у 
сфері сексуального та репродуктивного 
здоров’я і прав (СРЗП) із використанням 
моделі «Подорож 4Life» та маємо амбіції 
щодо поширення цього проєкту на всі 
регіони України. Національна платформа 
ключових спільнот, заснована у 2017 році, 
продовжує свою роботу, надаючи можливість 
українським активістам з числа ключових 
груп вчитися один у одного та розвивати 
спільну діяльність, і ми плануємо надалі 
надавати технічну допомогу Платформі 
й допомагати партнерам в інших країнах 
СЄЦА створювати подібні платформи.

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

Україна

Харків
Полтава

Кропивницький
Чернівці

Красноград

Первомайськ

Лозова
Зміїв

Мерефа

Чугуїв

Куп’янськ

Лиман

Краматорськ

Зіньків

Біла Церква

Переяслав

Бровари

Олександрія
Сокиряни

Новодністровськ

Новоселиця

Лиманський
район

Березівський
район

Білгород-
Дністровський

Знам’янка
Новоукраїнка

Миргород

Карлівка
Пирятин

Лубни

Горішні Плавні
Кременчук

Ізюм

субгрантерів

послуг було надано 
підліткам та молоді,  
які вживають наркотики

людей зареєструвалися 
на онлайн-курс з прав 
людини

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

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

людей з 24 країн 
зареєструвалися для участі 
в Конференції для та про 
підлітків «Віртуально про 
реальне»

інтерв’ю з клієнтами було 
проведено за допомогою 
форми моніторингу та 
документування випадків 
порушення прав підлітків 
груп ризику

молодих людей (10–24 роки) отримали послуги, серед них 
1 892 юнаки та 1 277 дівчат

заходів з підвищення 
обізнаності проведено 
в сільській місцевості 
(включаючи онлайн)

підлітки 
завершили 
курс «Подорож 
4Life»

неповнолітніх, 
які перебувають 
у місцях 
позбавлення 
волі, взяли участь 
у скринінговому 
опитуванні 
щодо психічного 
здоров’я

підлітків взяли участь 
у заходах з підвищення 
обізнаності в сільській 
місцевості (включаючи 
онлайн)

5 076

57 718

3 169

33 2 029 364

1423 680

399

2 072

1 289

10
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ЗАГАЛЬНА ІНФОГРАФІКА

Грузія

Телаві
Тбілісі

субгрантери

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

лідерів зі 
спільноти людей, 
які вживають 
наркотики, 
брали участь 
в активностях 
державних 
органів та 
впливали на 
механізми 
прийняття 
рішень

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

лікарів узяли 
участь у тренінгах 
під час Медичної 
школи проєкту 
«Заповнюючи 
прогалини»

людей було 
протестовано на ВІЛ, 
гепатити С та В

759 1136

55

580 3

послуг було 
надано людям, 
які вживають 
наркотики

4 655
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ПАРТНЕРИ-ВИКОНАВЦІ 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»

• Інформаційно-медико-психологічний центр «Танадгома» 
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«ПРАВА ТА ЗДОРОВ’Я УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: 
ЗАПОВНЮЮЧИ ПРОГАЛИНИ» – ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В ДЕСЯТЬ РОКІВ 

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

«Права та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини» – міжнародна 
програма протидії ВІЛ, збереження здоров’я 
і дотримання прав ЛГБТ, секс-працівників та 
людей, які вживають наркотики.

Цілі та пріоритети:

1. Сильне громадянське суспільство, здатне 
закликати уряди до відповіді.

2. Послідовне дотримання прав 

представників ключових груп населення.
3. Поліпшення становища в галузі СРЗП і 

зниження темпів поширення ВІЛ.

Проєкти в Грузії та Україні спрямовані на 
дотримання прав людини щодо споживачів 
наркотиків шляхом зміни ставлення 
суспільства та державної політики, а також 
поліпшення послуг, до яких вони можуть 
отримати доступ.

Проєкт впроваджувався у два п’ятирічні 
етапи з 2011 року. Серед його досягнень слід 
назвати такі:

• В Україні створено дружні послуги для 
підлітків, які вживають наркотики. 
Понад 12 тисяч підлітків було охоплено 
дружніми послугами, які базувалися на 
їхніх потребах.

• 728 українських підлітків, які вживають 
наркотики, пройшли навчання лідерів, 
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сформували ініціативні групи у чотирьох 
містах України та беруть активну участь 
у співпраці з місцевими адміністраціями, 
проводять моніторинг послуг і роботу з  
однолітками.

• У регіоні запроваджено концепцію 
програм реабілітації, дружньої щодо 
зменшення шкоди, а державні стандарти 
реабілітаційних послуг розроблено у 
Грузії та Україні. В Україні відкрито два 
молодіжні реабілітаційні центри, а в 
Грузії – стаціонарний реабілітаційний 
центр для дорослих.

• Понад 1 500 надавачів послуг в Україні 
та Грузії взяли участь у тренінгах з 
підвищення рівня знань і практичних 
навичок надання якісних дружніх послуг.

• Інструменти моніторингу дотримання 
прав людини було розроблено та 
впроваджено в практику роботи фахівців, 
що працюють із людьми, які вживають 
наркотики, в Україні та Грузії.

• Національну платформу ключових 
спільнот, яка об’єднує активістів зі 
спільнот людей, що вживають наркотики, 
секс-працівників, ЛГБТ та колишніх 
ув’язнених в Україні, ідею створення 
якої почали обговорювати у 2014 році, 
офіційно зареєстровано Міністерством 
юстиції України у 2017 році. Дотепер 
понад 430 ключових лідерів спільнот було 
залучено до діяльності Платформи.
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РОБОТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

УКРАЇНА

Національний локдаун, який розпочався 
на початку березня 2020 року і тривав до 
червня, суттєво вплинув на надання послуг, 
включаючи послуги для підлітків, які 
вживають наркотики. Обмежені можливості 
для подорожей спричинили особливі 
проблеми при охопленні клієнтів із сільських 
та віддалених районів.

AFEW-Україна і його місцеві партнери 
перевели свій робочий формат у режим 
онлайну, активно використовуючи 
соціальні мережі та месенджери (Instagram, 
Telegram, Viber), додаток Zoom. Більшість 
індивідуальних консультацій надавалися 
в месенджерах, тоді як групові сесії 
проводилися через стріми в Instagram та в 
Zoom.

Улітку було запроваджено карантинне 
епідеміологічне зонування залежно від 
ситуацій із COVID-19 у кожному регіоні 
(статус зеленої, жовтої, помаранчевої та 
червоної зон визначається та оновлюється 
для кожної області та населеного пункту).

Подорожі до зеленої та жовтої зон 
повністю відновилися, тоді як подорожі 
до помаранчевої та червоної зон були 
частково або повністю обмеженими. 
Відвідування місць надання послуг було 
частково відновлено з усіма необхідними 
запобіжними заходами – масковим режимом, 
фізичною дистанцією, проведенням заходів 
поза приміщенням. Багато партнерів 
AFEW-Україна виявилися в червоних або 
помаранчевих зонах з різними обмеженнями.

До кінця 2020 року місцеві партнери-
виконавці поєднували онлайн та 

офлайн-методи роботи з клієнтами, 
пристосовуючись до обмежень, які були 
різними в кожному регіоні. Якщо клієнт мав 
запит на засоби індивідуального захисту 
(такі як презервативи, маски для обличчя, 
рукавички, антисептики, шприци тощо) і 
особисті зустрічі були неможливими, було 
організовано їх доставку клієнтові.

Мінімальний пакет послуг для підлітків, 
які вживають наркотики, протягом періоду 
карантину залишився незмінним:

• принаймні одне індивідуальне 
консультування соціальним працівником 
(щодо ВІЛ/ІПСШ/ТБ/вірусних гепатитів 
В, С/СРЗП/безпечної поведінки); було 
запропоновано додаткові послуги, такі як 
швидке тестування на ВІЛ;

• корисна інформація про проєктні послуги 
та послуги місцевої партнерської мережі, 
включаючи надання посилань на онлайн-
послуги;

• видача презервативів та інформаційних 
матеріалів.

Щоб забезпечити отримання повного 
пакету послуг, партнери AFEW-Україна 
в регіонах пропонували клієнтам різні 
варіанти: визначені години для надання 
послуг, поштові розсилання інформаційних 
матеріалів та засобів захисту, «скриньок 
безпеки» для клієнтів, які можна було 
забрати біля офісу. Усі партнерські 
НУО було забезпечено необхідними 
захисними засобами: масками для обличчя, 
дезінфікувальними засобами, рукавичками.
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КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ТА ПРО ПІДЛІТКІВ «ВІРТУАЛЬНО ПРО РЕАЛЬНЕ»

15–17 вересня 2020 року AFEW-Україна у 
партнерстві з МБФ «Альянс громадського 
здоров’я» провів Конференцію для та про 
підлітків «Віртуально про реальне». Ми 
віримо, що в умовах світової епідемії 
доступ до інформації та навчання має бути 
безпечним. Онлайн-формат дозволив усім 
охочим взяти участь у Конференції.

Два організаційні комітети (Національний 
організаційний комітет Конференції та 
Молодіжний організаційний комітет) 
було залучено до підготовки Конференції, 
об’єднавши експертів з партнерської мережі 
та лідерів з числа підлітків. Партнерами 
Конференції також були три ключові 
міністерства: Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство соціальної політики 
України і Міністерство молоді та спорту 
України.

Офіційною мовою конференції була 
українська, також більшість сесій було 
перекладено англійською та російською 
мовами. Формат конференції поєднував 
онлайн-трансляцію, записані сесії та 
zoom-вебінари, що давало можливість 
учасникам поспілкуватися зі спікерами та 
познайомитися одне з одним.

Спікерами/спікерками Конференції були 
48 експертів/експерток, які працюють із 
підлітками, з України, Нідерландів, Великої 
Британії, Німеччини, Ісландії, Латвії та 
Казахстану, і дев’ять молодих фасилітаторів, 
відібраних серед молодіжних лідерів, які брали 
участь у проєктах «Права та здоров’я уразливих 
груп населення: заповнюючи прогалини» та 
«Підлітки поза увагою: поліпшення доступу 
до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 
вразливих підлітків в Україні».
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ОНЛАЙН-КУРС ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ПІДЛІТКІВ

Програма Конференції охоплювала 
найактуальніші теми роботи з підлітками, 
такі як доступність послуг, профілактика 
негативних наслідків ризикованої 
поведінки: проактивні методи роботи, права 
людини та законодавство, насильство та 
булінг, цифрова безпека та медіаграмотність, 
підлітки в конфлікті з законом, психічне 
здоров’я, сексуальне та репродуктивне 
здоров’я і права, розвиток навичок і 
компетенцій підлітків та спеціалістів.

Для участі в Конференції зареєструвалося 
2 029 осіб із 24 країн (у тому числі 569 
підлітків). Під час Конференції було 
проведено майже 50 сесій. Трансляції щодня 
охоплювали понад 1 тис. глядачів. Загальна 
кількість переглядів сесій Конференції 
становить майже 6,4 тис.

Усі матеріали Конференції доступні на 
вебсайті (https://conf2020.afew.org.ua/
en/materials/) та на офіційному вебсайті 

AFEW-Україна  (http://afew.org.ua/category/
biblioteka/materialy-konferencii-dlya-ta-pro-
pidlitkiv-virtualno-pro-realne/). 

Успішний досвід моніторингу та 
документування порушень прав підлітків 
груп ризику, а також запити українських НУО 
та партнерських організацій, що надають 
послуги ПГР, продемонстрували необхідність 
постійної освіти з питань забезпечення прав 
підлітків. AFEW-Україна спільно з освітньою 

студією «EdEra» розробив онлайн-курс 
«Усе, що треба знати для забезпечення прав 
підлітків в Україні».

Курс можуть проходити професіонали та 
волонтери, які працюють з підлітками, – 
соціальні працівники, психологи, вчителі, 
лікарі та лідери з числа однолітків. Він 
безкоштовний і включає три модулі з відео, 
тестами та додатковими матеріалами. 
Перший модуль стосується основних 
прав та свобод людини. Другий модуль 
зосереджено на практичних прикладах із 
життя двох підлітків Каті та Микити, щоб 
пояснити, які права вони мають на медичне 

https://conf2020.afew.org.ua/en/materials/
https://conf2020.afew.org.ua/en/materials/
http://afew.org.ua/category/biblioteka/materialy-konferencii-dlya-ta-pro-pidlitkiv-virtualno-pro-realne/
http://afew.org.ua/category/biblioteka/materialy-konferencii-dlya-ta-pro-pidlitkiv-virtualno-pro-realne/
http://afew.org.ua/category/biblioteka/materialy-konferencii-dlya-ta-pro-pidlitkiv-virtualno-pro-realne/
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обслуговування, освіту, житло, роботу, сім’ю 
та особисті документи. Третій (заключний) 
модуль допомагає проаналізувати, 
як українське законодавство регулює 
обіг психоактивних речовин, а також 
права підлітків у громадських місцях та 
кіберпросторі. Особлива увага приділяється 
проблемі булінгу в Інтернеті (кібербулінгу) і 
тому, як допомогти підліткам його уникнути.

Онлайн-курс включає такі питання:

• Що таке права людини і для чого вони 
потрібні?

• Що такого особливого у правах дітей та 
підлітків?

• Що таке українське законодавство про 
права на освіту, роботу, сім’ю, житло, 
медичне обслуговування та документи?

• Як моніторити порушення прав підлітків?

• Як діяти для захисту та відновлення прав?

Основні дані про учасників курсу станом на 
14.12.2020:

• Загальна кількість зареєстрованих 
слухачів: 3 680.

• Кількість учасників, які успішно пройшли 
курс та отримали сертифікат: 1 500.

• Кількість учасників, які заповнили 
вступну анкету: 1 445.

• Кількість учасників, які заповнили 
фінальну анкету: 641.

Курс буде доступний на освітній платформі 
EdEra без обмежень за часом за посиланням 
(навіть після закінчення проєктів):  
https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:AFEW+1+2020/about.  

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AFEW+1+2020/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AFEW+1+2020/about
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«ПОДОРОЖ4LIFE»

У 2020 році AFEW-Україна разом з 
партнерами в чотирьох областях України 
(Кіровоградській, Полтавській, Харківській 
та Чернівецькій) розпочав пілотне 
впровадження програми «Подорож4Life» 
– програми розширення можливостей 
молоді, яку проводять навчені тренери-
однолітки – Чемпіони4Life. У січні 2020 року 
команда з 20 чемпіонів пройшла навчання 
у міжнародних тренерів «Dance4Life» та 
розпочала активну реалізацію програми у 
своїх регіонах.

З лютого 2020 року програмою було охоплено 
522 підлітки віком від 14 до 18 років.

Обмеження, пов’язані з COVID-19, 
вимагали адаптації програми до режиму 
онлайн. Чемпіони4Life опанували методи 
залучення підлітків до процесів онлайн-
навчання та проведення такого навчання 
максимально ефективно та цікаво. До кінця 
року 194 підлітки взяли участь в онлайн-
сесіях «Подорожі4Life». Онлайн-формат 
дозволив залучити більше підлітків, у 

тому числі з віддалених районів. Крім 
того, деякі учасники програми зазначили, 
що вони надають перевагу віртуальному 
спілкуванню, оскільки вважають це більш 
безпечним для висловлення своїх почуттів 
та думок.

Молоді люди, які завершили «Подорож4Life», 
зазначили, що їм особливо сподобалося, що 
програму проводять їхні однолітки. Крім 
того, вони вказали, що окрім тем, пов’язаних 
зі здоров’ям та правами, вони навчилися 
сприймати різноманітність інших людей 
та сформували кращі навички побудови 
відносин, що допомогло поліпшити їхнє 
спілкування з членами сім’ї та вчителями. 
Починаючи з листопада 2020 року, 
програма впроваджується за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ 
Королівства Норвегія, що представлено 
Посольством Королівства Норвегія в Україні 
в м. Києві. Нова команда Чемпіонів4Life 
пройде навчання та почне працювати в 
регіонах проєкту, залучивши до програми у 
2021 році ще щонайменше 500 підлітків.
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ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ 
НАРКОТИКИ

Розробка послуг реабілітації, заснованих 
на дотриманні прав людини, для людей, 
які мають психічні та поведінкові розлади 
через уживання психоактивних речовин, 
вкрай необхідна. Незважаючи на наявність 
великої кількості реабілітаційних центрів в 
Україні, доступ до ефективної реабілітації 
є досить складним, оскільки відсутня 
система моніторингу якості надання 
послуг і забезпечення дотримання прав 
клієнтів таких центрів. Крім того, доступ 
до реабілітаційних послуг для підлітків, які 
вживають наркотики, дуже обмежений.

У 2020 році Міністерство соціальної політики 
України зробило важливий крок у напрямі 
регулювання надання реабілітаційних 

послуг шляхом розробки та затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги 
соціально-психологічної реабілітації осіб 
із залежністю від наркотичних засобів 
чи психотропних речовин. AFEW-Україна 
разом з групою експертів координував 
розробку Стандарту. Спираючись на 
передовий міжнародний досвід, документ 
визначає основні принципи та процедури 
реабілітаційних центрів, містить перелік 
наукових і науково обґрунтованих методів 
реабілітації, критерії ефективності та 
передбачає створення окремих служб 
для неповнолітніх. В Україні це перший 
документ такого роду, який забезпечує 
основу для розробки системи сертифікації 
та ліцензування реабілітаційних програм, а 
отже, сприяє підвищенню якості їхніх послуг.

У рамках проєкту «Права та здоров’я 
уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини» AFEW-Україна підтримує дві 
реабілітаційні програми для підлітків, які 
вживають наркотики. Центр психосоціальної 
підтримки «Діалог» у Чернівцях, який 
керується ЧБФ «Нова сім’я», реалізує 
амбулаторну програму для підлітків з 2013 
року. У 2020 році БО «Харківський благодійний 
фонд «Благо» запровадив у Соціальному 
домі «Компас» пілот нової реабілітаційної 
програми, яку фахівці «Благо» розробили, 
надихнувшись досвідом, отриманим 
партнерами під час навчальних візитів 
до Нідерландів та Латвії, організованих 
AFEW-Україна. Програма базується на 
методах когнітивно-поведінкової терапії, 
ситуаційному підході (метод позитивного 
підкріплення), мотиваційній терапії, 
арттерапії та методі терапевтичної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1218-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1218-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1218-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1218-20#Text
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РОЗВИТОК ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
В УКРАЇНІ

спільноти. Програму було затверджено 
кафедрою психіатрії, наркології, медичної 
психології та соціальної роботи Харківського 
національного медичного університету.

Стандарти програм, на основі яких працюють 
два центри, доступні за посиланнями:

• http://afew.org.ua/standarti-programi-
korektsiyi-deviantnoyi-povedinki-pidlitkiv-
vikom-14-18-rokiv-yaki-mayut-dosvid-
vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin/;

• http://afew.org.ua/prezentovano-

programu-reabilitaczi-pidlitkiv-yaki-
zlovzhivayut-abo-znahodyatsya-v-
zalezhnosti-vid-psihoaktivnih-rechovin/.

У 2020 році 8 підлітків закінчили програму 
реабілітації в центрі «Компас», 34 підлітки 
пройшли реабілітацію в центрі «Діалог». 
Обидві програми отримали дуже позитивні 
відгуки від підлітків, їхніх батьків та 
партнерських організацій. Представники 
служб пробації, які направили підлітків до 
центру «Діалог», зазначили, що кількість 
рецидивів серед тих, хто закінчив програму, 
значно зменшилася.

Молодь, яка перебуває в місцях позбавлення 
волі, є однією з найбільш вразливих груп 
в Україні стосовно ВІЛ, туберкульозу та 
проблем психічного здоров’я, включаючи 
проблеми зі вживанням наркотиків. В Україні 
станом на січень 2020 року 134 підлітки 
перебували в колоніях для неповнолітніх та 
89 – у слідчих установах. Потреби психічного 
здоров’я молоді, яка перебуває під вартою, 
залишаються без належного реагування, 
частково через відсутність надійних даних.

У 2020 році AFEW-Україна співпрацював 
з Міністерством юстиції України над 
розробкою програми з питань охорони 
психічного здоров’я неповнолітніх, які 
перебувають під вартою. Перший крок 
цієї роботи включав дослідження серед 
неповнолітніх у місцях позбавлення волі, 
яке було проведено у 2020 році. Основною 
метою дослідження було визначення 
потреб, пов’язаних із психічним здоров’ям 

неповнолітніх, які перебувають під вартою, 
з акцентом на зловживанні наркотичними 
речовинами.

Група українських та міжнародних експертів 
відібрала та адаптувала міжнародні методи 
скринінгу для оцінки психічного здоров’я 
неповнолітніх, які перебувають під вартою. 
Випробувано та адаптовано два інструменти: 
SDQ – анкета «Сильні сторони та труднощі 
для неповнолітніх та спеціалістів» та 
MAYSI-2 (Массачусетська форма скринінгу 
молоді) – короткий інструмент скринінгу 
проблем психічного здоров’я, розроблений 
спеціально для програм та установ системи 
ювенальної юстиції. Карантинні заходи 
вимагали зміни формату дослідження, тому 
воно проводилося онлайн за допомогою 
Skype, Zoom та Google Forms. У дослідженні 
взяли участь 142 неповнолітніх (136 хлопців 
та 6 дівчат).

http://afew.org.ua/standarti-programi-korektsiyi-deviantnoyi-povedinki-pidlitkiv-vikom-14-18-rokiv-yaki-mayut-dosvid-vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin/
http://afew.org.ua/standarti-programi-korektsiyi-deviantnoyi-povedinki-pidlitkiv-vikom-14-18-rokiv-yaki-mayut-dosvid-vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin/
http://afew.org.ua/standarti-programi-korektsiyi-deviantnoyi-povedinki-pidlitkiv-vikom-14-18-rokiv-yaki-mayut-dosvid-vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin/
http://afew.org.ua/standarti-programi-korektsiyi-deviantnoyi-povedinki-pidlitkiv-vikom-14-18-rokiv-yaki-mayut-dosvid-vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin/
http://afew.org.ua/prezentovano-programu-reabilitaczi-pidlitkiv-yaki-zlovzhivayut-abo-znahodyatsya-v-zalezhnosti-vid-psihoaktivnih-rechovin/
http://afew.org.ua/prezentovano-programu-reabilitaczi-pidlitkiv-yaki-zlovzhivayut-abo-znahodyatsya-v-zalezhnosti-vid-psihoaktivnih-rechovin/
http://afew.org.ua/prezentovano-programu-reabilitaczi-pidlitkiv-yaki-zlovzhivayut-abo-znahodyatsya-v-zalezhnosti-vid-psihoaktivnih-rechovin/
http://afew.org.ua/prezentovano-programu-reabilitaczi-pidlitkiv-yaki-zlovzhivayut-abo-znahodyatsya-v-zalezhnosti-vid-psihoaktivnih-rechovin/
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Результати підтвердили проблеми зі 
вживанням алкоголю та наркотиків серед 
підлітків у місцях позбавлення волі. 
Проблемне вживання алкоголю було 
виявлено у 65% респондентів, досвід 
уживання наркотиків був у 60%, а проблемне 
вживання наркотиків – у 37% неповнолітніх 
ув’язнених. Скринінг також продемонстрував 
високий рівень емоційних та поведінкових 
проблем, проблем у відносинах з 
однолітками і наявність травматичного 
досвіду у більшості респондентів. Оскільки 
скринінговий метод може лише вказати на 
проблему, але не встановлює діагнозу, для 
підтвердження результатів буде потрібно 
подальше клінічне дослідження.

На основі результатів дослідження було 
розроблено програму підготовки до 
звільнення щодо профілактики вживання 
психоактивних речовин «Свідомий 
вибір». Базуючись на методах когнітивно-
поведінкової терапії та підході зменшення 
шкоди, програма надає неповнолітнім 
знання, ресурси і навички робити здоровий 
вибір після звільнення з тюрми. Програму 
було апробовано в Кременчуцькій виховній 

колонії, доопрацьовано та передано 
до Міністерства юстиції України для 
затвердження та подальшого використання в 
українських установах  виконання покарань.

Для вирішення проблеми травматичного 
досвіду серед неповнолітніх у місцях 
позбавлення волі AFEW-Україна організував 
тренінг для тюремних психологів, який 
проводила міжнародна експертка з питань 
дитячої травми.

Рекомендації дослідження підкреслили 
необхідність впровадження практики 
використання інструментів скринінгу 
психічного здоров’я при роботі з 
неповнолітніми, які перебувають у 
місцях позбавлення волі, вдосконалення 
знань і навичок персоналу, що працює з 
неповнолітніми, та створення алгоритму 
задоволення потреб у галузі психічного 
здоров’я на всіх рівнях системи ювенальної 
юстиції. Зараз AFEW-Україна співпрацює 
з Міністерством юстиції України над 
розробкою подальших кроків щодо 
реалізації цих рекомендацій.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ МАТЕРІАЛИ

УКРАЇНА

У 2020 році було опубліковано десять інформаційних матеріалів для підлітків, зокрема тих, 
які вживають наркотики, та спеціалістів, які працюють з підлітками: 

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 «Як стати лідером у 
сфері громадського здоров’я серед 
молоді?»

Брошура про передозування 
психоактивними речовинами

Посібник для Чемпіонів4Life

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

http://afew.org.ua/yak-stati-liderom-u-sferi-gromadskogo-zdorov-ya-sered-molodi/
http://afew.org.ua/yak-stati-liderom-u-sferi-gromadskogo-zdorov-ya-sered-molodi/
http://afew.org.ua/yak-stati-liderom-u-sferi-gromadskogo-zdorov-ya-sered-molodi/
http://afew.org.ua/peredozuvannya-psihoaktivnimi-rechovinami/
http://afew.org.ua/peredozuvannya-psihoaktivnimi-rechovinami/
http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/
http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/
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Посібник «Найкращі практики 
роботи з підлітками»

Програма для спеціалістів та 
робочий зошит для підлітків 
«Свідомий вибір»

http://afew.org.ua/najkrashhi-praktiki-roboti-z-pidlitkami/red-molodi/
http://afew.org.ua/najkrashhi-praktiki-roboti-z-pidlitkami/red-molodi/
http://afew.org.ua/programa-profilaktiki-vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin-svidomij-vibir/
http://afew.org.ua/programa-profilaktiki-vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin-svidomij-vibir/
http://afew.org.ua/programa-profilaktiki-vzhivannya-psihoaktivnih-rechovin-svidomij-vibir/
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ПІДТРИМКА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ, ДРУЖНІХ ДО ЗМЕНШЕННЯ 
ШКОДИ

За підтримки проєкту «Права та здоров’я 
уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини» представники неурядових та 
урядових установ Грузії об’єднали зусилля 
для розробки моделі психосоціальної 
реабілітації людей, які вживають наркотики.

Багатосекторальна група експертів, 
яка включала активні НУО та урядові 
установи, такі як Центр психічного 
здоров’я та профілактики наркотиків та 
Парламентський комітет з охорони здоров’я, 
працює з осені 2019 року над переглядом та 
аналізом наявних національних протоколів 
та керівних принципів, а також розробкою 
концепції та стратегії розвитку реабілітації 
в Грузії, яка передбачає активне залучення 

людей, котрі вживають наркотики, 
забезпечує комплексний підхід до догляду 
та співпраці між установами.

У 2020 році розроблено стандарти 
реабілітації, котрі, зокрема, забезпечують 
детальний розрахунок вартості послуг, які 
може бути оплачено з державного бюджету. 
Після затвердження Урядом Грузії стандарти 
дозволять оплачувати послуги реабілітації 
у стаціонарі з державного бюджету та 
покращуватимуть якість реабілітаційних 
послуг, забезпечуючи використання 
ними підходів, заснованих на доказах, та 
міжнародних стандартів.

Повний пакет документів – концепцію, 

ГРУЗІЯ
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АДВОКАЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ СПІЛЬНОТ

ГРУЗІЯ

Ініціативна група людей, які вживають 
наркотики, створена при соціальному бюро 
ГО «Бемоні» в Телаві у рамках проєкту «Права 
та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини», стала більш 
активною в адвокаційних діях.

• У 2020 році ініціативна група розробила 
пілотний проєкт, який допоможе 
людям з уразливих груп у регіоні Кахеті 
знайти можливості працевлаштування. 
Вона здебільшого орієнтована на 
клієнтів програми програми замісної 
підтримувальної терапії (ЗПТ), або 
тих, хто закінчив реабілітацію, або 
був ув’язнений, або перебуває на 
випробувальному терміні за злочини, 
пов’язані з наркотиками.

Пілот підтримуватиме зв’язок 
з місцевими роботодавцями та 
стимулюватиме їх до влаштування на 
тимчасові вакансії (на 2–6 місяців) 
людей з вразливих груп – клієнтів 

Телавського соціального бюро. Місцевий 
муніципалітет погодився задіяти 
додатковий стимул для підприємців, які 
запропонують роботу, – відшкодовувати 
частину заробітної плати коштом 
муніципальних бюджетів. Учасників 
пілотного проєкту також навчать 
розвивати соціальні навички, які 
можуть допомогти їм знайти роботу 
в майбутньому. Вони дізнаються, 
як написати резюме, як поводитися 
впевнено під час співбесіди, як 
користуватися інтернет-ресурсами 
для пошуку роботи і як заповнювати 
електронну заявку на вакансію. На 
початковому етапі планується залучити 
до програми зайнятості п’ятьох осіб.

Члени ініціативної групи розробили 
проєкт з реадаптації та підтримки 
зайнятості для вразливих груп та подали 
його до муніципалітету Телаві для 
включення цієї діяльності до бюджету на 
2021 рік.

стратегію та стандарти – було представлено 
національним зацікавленим сторонам 
під час віртуальної конференції, 
організованої до Міжнародного дня 
боротьби зі зловживанням наркотиками та 
їхнім незаконним обігом 26 червня. Нині 
партнери обговорюють з Міністерством 
охорони здоров’я Грузії можливі фінансові 
механізми, які дозволять отримувати кошти 
на реабілітаційні послуги з державного 
бюджету.

Інформаційно-медико-психологічний центр 
«Танадгома», партнер AFEW-Україна в Грузії, 
продовжуватиме адвокатувати офіційне 
затвердження стандартів реабілітації 
Міністерством охорони здоров’я Грузії, що 
дозволить подавати заявку на державне 
фінансування реабілітаційних послуг. Це 
забезпечить стійкість реабілітаційного 
центру в Гремі, відкритого за підтримки 
проєкту «Права та здоров’я уразливих груп 
населення: заповнюючи прогалини».
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• Необхідність розширення кількості 
сайтів ЗПТ висловлювалась грузинським 
громадянським суспільством досить 
давно. У регіоні Кахеті центр ЗПТ 
функціонував лише в Телаві, що 
створювало проблеми для пацієнтів, яким 
доводилося подорожувати з віддалених 
районів і досить довго чекати в черзі. Ще 
у 2018 році ініціативна група та експерти 
ГО «Бемоні» розпочали адвокаційну 
роботу з розширення кількості сайтів 
ЗПТ у регіоні. У 2020 році Уряд Грузії 
озвучив плани відкриття центрів ЗПТ у 
двох містах Кахеті – Гурджаані та Кварелі. 
На жаль, плани було відкладено, однак 
завдяки адвокаційній роботі ініціативної 

групи з Телаві в центрі ЗПТ було відкрито 
додаткове вікно для видачі метадону, що 
дозволило скоротити час очікування.

Навесні 2020 року Уряд Грузії затвердив 
тимчасове правило, що дозволяє 
пацієнтам у період карантину 
отримувати дозу метадону на п’ять днів. 
У вересні його було скасовано, проте 
громадські активісти та організації 
громадянського суспільства, включаючи 
ініціативну групу Телаві та ГО «Бемоні», 
звернулися із запитом продовжити 
цю практику, і нині клієнти програми 
ЗПТ можуть продовжувати отримувати 
п’ятиденні дози.

ПРОГРАМНА ІНФОРМАЦІЯ
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НАГЛЯДОВА РАДА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СПІВРОБІТНИКИ

Загальні збори проводилися в січні 2020 року. Збори затвердили зміни у складі членів 
загальних зборів, технічне завдання і графік чергування членів Наглядової ради та нову 
політику AFEW-Україна. Голова Наглядової ради звітував про діяльність ради у 2019 році.

Наглядова рада проводила засідання в липні та грудні 2020 року. Рада переглядала і 
затверджувала річний та аудиторський звіти, розглядала та консультувала щодо плану 
роботи, бюджету і стратегії AFEW-Україна, брала участь у розробці й затвердженні нових та 
оновлених організаційних політик. Рада отримувала щоквартальні оновлення і надавала 
постійні поради та супервізію виконавчій директорці.

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

• Гіоргі Пхакадзе, професор з 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 здоров’я

• Герда ван Хофф, колишня головна стратегічна радниця, Міністерство юстиції 
Королівства Нідерландів

• Анке ван Дам, виконавча директорка, 
AFEW International 

• Олена Герасимова, директорка, Pact в 
Україні

• Світлана Валько, Голова правління, 
Truth Hounds

• Олександр Бестік, менеджер з логістики 
• Олена Воскресенська, виконавча 

директорка 
• Наталія Двінських, спеціалістка з 

моніторингу та оцінки 
• Ольга Кулик, менеджерка зі зв’язків з 

громадськістю 
• Ірина Нерубаєва, менеджер проєктів 
• Леся Новаковська, фінансова 

директорка 
• Андрій Халамендик, фахівець 

програмного відділу 
• Олена Частокола, головна бухгалтерка 
• Анастасія Шебардіна, старша 

менеджерка проєктів
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Проєкти Загальні 
витрати, €

Річний 
бюджет, €

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

€ 247 635 € 247 635

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

€ 14 340 € 14 340

Семінар з оцінки найкращих практик проєкту «Права та здоров’я 
уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» (Stichting 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland, Aidsfonds)

€ 1 938 € 11 724

«Flexible Fund: молодий, дикий і… вільний?» (Міністерство 
закордонних справ Королівства Нідерландів) € 1 547 € 1 547

«Подорож заради прав та гендерної рівності» (Міністерство 
закордонних справ Королівства Норвегія, що представлено 
Посольством Королівства Норвегія в м. Києві)

€ 4 964 € 5 000

«Пілотування програми «Танцюй заради життя» (у рамках проєкту 
«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини»)

€ 38 497 € 38 497

«Поліпшення доступу до дружньої щодо зменшення шкоди 
реабілітації та лікування споживачів наркотиків у країнах СЄЦА» 
(Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів)

€ 4 477 € 4 477

«Розвиток програм підтримки психічного здоров'я неповнолітніх, 
які перебувають у місцях позбавлення волі в Україні» (у рамках 
проєкту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини»)

€ 43 097 € 48 002

Статутна діяльність та координація віртуального засідання 
Керівного комітету партнерства AFEW 16–17 червня 2020 року € 750 € 750

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

€ 224 329 € 224 329

Усього € 581 574 € 596 301

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

УКРАЇНА

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/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/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/
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ПРОЄКТИ В УКРАЇНІ, РІЧНИЙ БЮДЖЕТ, €

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

«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» – Фонд сталого розвитку

Семінар з оцінки найкращих практик проєкту «Права та здоров’я уразливих груп населення: 
заповнюючи прогалини» 

«Flexible Fund: молодий, дикий і… вільний?»

«Подорож заради прав та гендерної рівності» 

«Пілотування програми «Танцюй заради життя» 

«Поліпшення доступу до дружньої щодо зменшення шкоди реабілітації та лікування споживачів 
наркотиків у країнах СЄЦА» 

«Розвиток програм підтримки психічного здоров'я неповнолітніх, які перебувають у місцях 
позбавлення волі в Україні» 

Статутна діяльність та координація віртуального засідання Керівного комітету партнерства AFEW 
16–17 червня 2020 року

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

€ 247 635

€ 224 329 € 750

€ 11 724

€ 14 340

€ 48 002

€ 4 477

€ 38 497

€ 5 000

€ 1 547
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ГРУЗІЯ

Проєкти Загальні 
витрати, €

Річний 
бюджет, €

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

€ 64 870 € 64 870

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

€ 87 628 € 87 628

«Поліпшення доступу до дружньої щодо зменшення шкоди 
реабілітації та лікування споживачів наркотиків у країнах СЄЦА» 
(Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів)

€ 5 281 € 6 849

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

€ 5 600 € 5 600

Усього € 163 379 € 164 947

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/
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/
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ПРОЄКТИ В ГРУЗІЇ, РІЧНИЙ БЮДЖЕТ, €

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

«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», субгранти через AFEW 
International

«Поліпшення доступу до дружньої щодо зменшення шкоди реабілітації та лікування споживачів 
наркотиків у країнах СЄЦА» 

«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» – Фонд сталого розвитку

€ 87 628

€ 6 849
€ 5 600

€ 64 870
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УКРАЇНА ТА ГРУЗІЯ

Бюджет за донорами (Україна та Грузія) Загальні 
витрати, €

Річний 
бюджет, €

Французька міжнародна експертиза ініціатива «5%» € 224 329 € 224 329

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів € 513 722 € 520 195

Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland, Aidsfonds € 1 938 € 11 724

Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія, що 
представлено Посольством Королівства Норвегія в м. Києві € 4 964 € 5 000

Усього € 744 953 € 761 248
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БЮДЖЕТ ЗА ДОНОРАМИ (УКРАЇНА ТА ГРУЗІЯ)

Французька міжнародна експертиза ініціатива «5%»

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів

Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland, Aidsfonds 

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

€ 520 195

€ 11 724 € 5 000

224 329
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Фотографії в підрозділі «Робота під час пандемії COVID-19» – БО «Харківський благодійний 
фонд «Благо» / ГО «Наша допомога».

Фотографія в підрозділі «Розвиток програм підтримки охорони психічного здоров’я 
неповнолітніх, які перебувають у місцях позбавлення волі в Україні» – Міністерство юстиції 
України.

Фотографія в підрозділі «Підтримка реабілітаційних програм, дружніх до зменшення шкоди» 
– Інформаційно-медико-психологічний центр «Танадгома».

Фотографія в підрозділі «Адвокаційні досягнення спільнот» – ГО «Бемоні».

Фотографії, де не зазначено інше, – архів AFEW-Україна.



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

вул. Бульварно-Кудрявська, 7-Б, 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

https://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
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