
вул. Ділова, 5, корпус 10-А,  
9-й поверх, 03150, м. Київ 
Тел.:   044 490 5485 
Факс: 044 490 5489  
info@aph.org.ua | www.aph.org.ua 

   

  

 

 

Альянс оголошує конкурс на найкращий відеоролик з безпечного сексу для молодих 

людей віком від 14 до 24 років. 

Візьміть участь у конкурсі та отримайте можливість отримати приз в еквіваленті 200 

доларів США. 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі - Альянс) — провідна 

професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством 

охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідеміями ВІЛ/СНІД і ТБ в 

Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та 

фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні 

універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на 

епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як 

незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської 

самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального 

партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 

30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії 

і північної Ірландії). 

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення 

негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, 

а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній 

Європі та Центральній Азії. 

Програми, які наразі виконує Альянс, фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, 

туберкульозом та малярією, USAID та CDC у рамках Надзвичайного плану Президента США для 

надання допомоги у зв’язку зі СНІД», та низкою інших вітчизняних та міжнародних партнерів.  

Важливою частиною програм, що впроваджуються Альянсом, є профілактика ВІЛ серед 

вразливих груп населення, зокрема серед підлітків та молоді. Альянс розробляє спеціальні 

методи встановлення контакту та надання послуг вразливим підліткам і молодим людям. Один з 

сучасних методів доступу до послуг профілактики є робота із застосуванням інтернету та 

соціальних медіа. Альянс розвиває програми спрямовані на збереження здоров’я молоді і 

зосереджені на питаннях клубної культури, сексуального життя, споживання 

психоактивних речовин, та інших важливих для молоді темах.  

Мета конкурсу 

Спеціальних вимог щодо монтажу, озвучки та спецефектів не має. Відео може бути 

знятим будь-яким пристроєм і повинно: 

 Бути креативним; 

 Відповідати заявленій тематиці конкурсу;  

 Спонукати до свідомого ставлення до власного здоров’я та статевого життя; 

 Бути позитивним, не викликати негативних емоцій, бути швидше комедією 

ніж драмою;   

 Не залякувати і не засуджувати аудиторію;  

 Бути зрозумілим, цікавим для цільової аудиторії; 

 Не шокувати і не вводити в оману;  

 Використовувати зважені та перевірені дані; 



 Озвученим (якщо є озвучка) українською або російською мовою, розбірливо 

та чітко, доступно і зрозуміло; 

 Мати високу якість зображення, достатню різкість та освітлення. 

Ми чекаємо на креативні ідеї, сміливі проекти, яскраві рішення.  

Як взяти участь у конкурсі: 

Розмістіть відеоролик на файлообміннику або іншому сховищі. Надішліть посилання та ваші 

коментарі до відео, а також контактну інформацію електронною поштою на адресу: 

gaponenco@aph.org.ua до 15 березня 2018 року.  

Переможець конкурсу отримає приз у вигляді гонорару за створення відео в еквіваленті 200 

доларів США.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gaponenco@aph.org.ua

