Підсумковий
звіт Програми

«Підтримка
з метою профілактики
ВІЛ/СНІД,
лікування і догляду
для найуразливіших
верств населення
в Україні»
(серпень 2007 – липень 2012 р.)

за фінансування Глобального фонду
для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією
у рамках 6-го раунду

«Успіх України в боротьбі з ВІЛ / СНІДом і туберкульозом є значнім як у регіональному, а також
і у світовому масштабі».
Мішель Казачкін,
директор ГФ під час виконання Програми 6-го раунду

«Досвід України у сфері адвокації та надання послуг зі зменшення шкоди, зокрема, обміну
шприців, замісної терапії, може використовуватися іншими країнами»
Лорд Фаулер,
Голова Спеціального Комітету Палати Лордів з питань ВІЛ / СНІДу

«Я дуже вражений впливом, якого досягли програми зменшення шкоди в Україні. Це є очевидним доказом того, що поєднання лідерства, належної політики та ресурсів може стримати
навіть найсильнішу епідемію ВІЛ»
Мішель Сідібе,
виконавчий директор ЮНЕЙДС

«В рамках програми 6-го раунду в Україні ми побачили неймовірні досягнення з розширення
послуг з профілактики ВІЛ для груп ризику»
Ані Шакарішвілі,
координатор ЮНЕЙДС в Україні під час виконання Програми 6-го раунду

«Програма 6-го раунду мала визначальне значення для боротьби з ВІЛ в Україні. Основні
Реципієнти – Альянс-Україна та Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ / СНІД – зробили
чудову роботу, разом з державними партнерами намагаючись стримати епідемію та впровадити інноваційний підхід з точки зору профілактики та лікування»
Ніколя Канто,
портфоліо-менеджер ГФ у Східній Європі та Центральній Азії

«Зменшилася кількість випадків СНІДу, почала стабілізуватися смертність від СНІДу, що вказує
на те, що антиретровірусна терапія починає досягати бажаного ефекту. Також реєструється
менша кількість випадків зараження ВІЛ серед споживачів наркотиків, зокрема, молодих
споживачів та споживачів з невеликим стажем»
British Medical Journal
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Загальна інформація про програму
Програма «Підтримка з метою профілактики ВІЛ / СНІД, лікування і догляду для найуразливіших верств населення в Україні» впроваджувалась
в Україні з серпня 2007 р. до липня 2012 р. Основними реципієнтами
програми були МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні» (АльянсУкраїна) та ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, що живуть з ВІЛ» (Мережа).
Підписання угоди про реалізацію Програми відбулося 20 серпня 2007 року.
Бюджет програми склав 129,4 млн доларів США.
Мета Програми: зниження рівня передачі ВІЛ та захворюваності й смертності
від СНІД в Україні шляхом здійснення заходів, спрямованих на найуразливіші
групи населення. Ставлячи за мету закріплення й розвиток успіху в боротьбі
з ВІЛ / СНІД, які були досягнуті за кошти гранту Глобального фонду 1-го раунду,
державного бюджету та інших джерел, Програма безпосередньо спрямована
на збільшення доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки людей,
які є найбільш уразливими до ВІЛ / СНІД та найбільше постраждали від епідемії
(активні споживачі ін’єкційних наркотиків, чоловіки, які мають секс з чоловіками,
жінки комерційного сексу, особи, які перебувають у місцях позбавлення волі,
«діти вулиці» віком від 10 до 18 років та люди, які живуть з ВІЛ / СНІД).
Програма мала п’ять основних цілей:
1.

Забезпечити належний доступ до інтегрованих послуг із профілактики, лікування, догляду та підтримки для найуразливіших груп населення (основний
виконавець – Альянс-Україна).

2.

Розширити комплексний догляд і лікування для ЛЖВ та забезпечити рівноцінний доступ до послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків та представників інших уразливих груп (виконавці – Альянс-Україна, Мережа).

3.

Розширити доступ до комплексних послуг консультування з метою формування прихильності, психологічно-соціальної підтримки та догляду
для ЛЖВ (основний виконавець – Мережа).

4.

Створити сприятливе середовище для довгострокової та ефективної відповіді на епідемію ВІЛ / СНІД в Україні (виконавці – Мережа, Альянс-Україна).

5.

Провести моніторинг і оцінку впровадження Програми, посилити
Національну систему моніторингу і оцінки (виконавці – Альянс-Україна,
Мережа).

Фази виконання програми:
Перша фаза – 1 серпня 2007 року – 31 липня 2009 року.
Друга фаза – 1 серпня 2009 року – 31 липня 2012 року.
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Результати впровадження програми

Зменшення нових випадків ВІЛ-інфекції

Географічне розширення
діяльності

Розширення спектру
послуг

Збільшення охоплення
уразливих груп

ПРОГРАМА ШОСТОГО РАУНДУ
(2007 – 2012)

Програма Першого
раунду ГФ
(2004 – 2009)

Програма
SUNRISE
(2004 – 2011)

Вплив на епідемію
З 2010 р. кількість нових зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в Україні знижується як загалом серед всього населення, так і серед представників уразливих
груп. Так, за перше півріччя 2012 р. було зареєстровано на 2,8 % менше ВІЛінфікованих осіб і на 10,8 % ВІЛ-інфікованих СІН, ніж за той самий період 2011 р.
(дані Українського Центру СНІДу). Найбільш характерним досягненням можна
вважати призупинення росту епідемії серед СІН з невеликим стажем
споживання наркотиків. Саме ситуація у цій підгрупі є індикатором процесу
захворюваності на ВІЛ.
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Завдяки комплексним зусиллям та заходам рівень вертикальної трансмісії в Україні знизився з 7,0 % на кінець
2006 року до 4,1 % у 2011 році.

Динаміка показника частоти
передачі ВІЛ від матері до
дитини в Україні, %
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Основні досягнення Програми Шостого раунду
Глобального фонду:
•

•

•

•

•

За кошти гранту Глобального фонду антиретровірусна терапія стала доступною для 11 049
ВІЛ-позитивних людей, в тому числі 1 029 в закладах пенітенціарної системи.
Кумулятивна кількість послуг з консультування
і тестування на ВІЛ, враховуючи повідомлення
результатів тестування, становить 470 843 осіб.
Кумулятивно за 2007-2012 рр. послугами
з профілактики охоплено 429 778 споживачів
ін’єкційних наркотиків, 74 908 осіб, залучених
до комерційного сексу, 52 469 чоловіків, які
мають секс із чоловіками, 146 535 осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
Станом на липень 2012 року послугами з догляду та підтримки було охоплено близько
41 % від ЛЖВ, які перебували на диспансерному обліку центрів профілактики і боротьби зі
СНІДом України. Ця кількість включає 47 399
дорослих ЛЖВ, 277 ВІЛ-позитивних ЧСЧ, 5 921
ВІЛ-позитивних ув’язнених та 5 596 дітей, уражених епідемією ВІЛ.
7 094 осіб з опіоїдною залежністю отримують
замісну підтримувальну терапію у 27 регіонах.

•

24 156 ВІЛ-позитивних пацієнтів пройшли
діагностику туберкульозу, з них 4 927 осіб направлені на лікування.

•

Реабілітаційні програми, спрямовані на повну
відмову від вживання ін’єкційних наркотиків,
успішно завершили 1 444 ВІЛ-позитивні особи.

•

Було розповсюджено 77 263 042 презервативи.

•

В рамках підтримки загальнонаціональної Гарячої лінії з ВІЛ / СНІД було надано
28 601 консультацій за телефоном довіри
та 1 633 – Інтернет- консультацій.

•

В рамках впровадження пілотного проекту
з надання репродуктивних послуг для дискордантних пар за 2011 рік 58 ВІЛ-позитивних чоловіків отримали послуги з очистки сперми, 47
жінок отримали послуги штучного запліднення.

•

Гранти на проведення профілактичної діяльності у сфері ВІЛ / СНІД отримали 164
організації-субгрантери.

•

Діяльність з догляду та підтримки ЛЖВ в останньому році 6 раунду здійснювали 120 організацій-субгрантерів у всіх регіонах України, окрім
Закарпаття.

•

Лікування ІПСШ протягом звітного періоду
отримали 595 812 осіб. Було розпочато 33 637
курсів лікування ІПСШ у представників груп
ризику.

•

Впроваджено єдину національну систему моніторингу і оцінки відповіді на епідемію.
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Більшість показників діяльності, включаючи 10 основних індикаторів
за класифікацією Глобального фонду, станом на 31 липня 2012 р. було
перевиконано. Підсумкове виконання бюджету програми 6-го раунду
за результатами другої фази програми за період від серпня 2009 – до липня 2012 рр. становить 97 %.
За період дії програми постійно зростала кількість охоплених клієнтів. Станом
на 31.12.2007 загальне число клієнтів, охоплених програмою становило 215 313,
а 31.07.2012 загальне кумулятивне число складало 770 301. Тобто, за період дії
програми було охоплено 554 988 нових представників груп ризику.
Для багатьох професіоналів у сфері громадського здоров’я Програма Шостого
раунду стала можливістю реалізації та розширення інноваційних ідей та найкращих світових підходів на практиці. У її рамках багато інновацій були досліджені
та розширені в масштабі країни. Найуспішнішими напрямками діяльності стали
ДКТ швидкими тестами, аптечні проекти, мобільні амбулаторії, програми із
замісної підтримуючої терапії, програми із «впровадження силами рівних»,
використання жіночих презервативів, програма супервізії для психологів,
перепрофілювання та розширення мережі міжрегіональних інформаційно-ресурсних центрів задля організаційного розвитку громадських організацій
та уразливих спільнот.
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Охоплення представників
уразливих груп послугами
з профілактики за останні
12 місяців станом
на 31.07.2012*
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У «Звіті про результати роботи Глобального фонду у 2012 році «Стратегічні
інвестиції для досягнення впливу» для ілюстрації результатів охоплення
та впливу, що були досягнуті у сфері протидії ВІЛ / СНІД було відібрано лише
4 країни, і серед них – Україна.
Україна подана як приклад результативної профілактичної роботи серед
груп ризику. Згідно зі звітом, у період між 2005 та 2011 роками послугами
з профілактики, що надавалися громадськими організаціями, було охоплено більше ніж 160 000 споживачів ін’єкційних наркотиків. У цій групі
поширеність ВІЛ стабільно зменшувалася.

8000

Джерело: МОЗ України, 2010, 2012
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Випадки ВІЛ-інфекції серед
СІН в Україні, 2002 – 2011 р.
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Альянс-Україна включено до cтислого викладу звіту, де на трьох сторінках
підсумовані результати роботи Глобального фонду. У Стислому викладі звіту
за підсумками йдеться про перші результати нової стратегії Глобального фонду
на 2012-2016 роки, що спрямована на забезпечення максимальної ефективності
шляхом вдосконалення стратегічного інвестування з метою досягнення впливу.
«Інвестиції для досягнення впливу» ілюструються на прикладі декількох підтриманих програм, зокрема оцінюється роль Альянсу-Україна у впровадженні
спеціальної програми для моніторингу надання послуг з профілактики ВІЛ
для уразливих груп, що передбачає звітування у реальному часі. Таким чином,
найкращі практики, розроблені Альянсом-Україна за підтримки Глобального фонду, починають широко застосовуватися поза межами України, зокрема у Східній
Європі та Центральній Азії через Регіональний центр технічної підтримки Альянсу.
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Профілактика
Профілактика ВІЛ серед уразливих до ВІЛ груп населення займає ключове
місце у реалізації програми. За роки впровадження програми вдалося досягти
значних успіхів. Доступ до профілактичних послуг для уразливих груп був значно розширений за рахунок:
•

нових напрямків діяльності;

•

збільшення охоплення всіх цільових груп;

•

розширення географії надання послуг;

•

впровадження інноваційних ідей та найкращих світових підходів для профілактики ВІЛ. Більше 30 інноваційних технологій було впроваджено у практику роботи з уразливими групами.

Визначення
потреби
Розробка
інтервенції

Поширення практики і публікація
результатів

Зміни (у разі потреби)

Оцінка

Цикл
впровадження
іновацій

Навчання новій моделі

Пілотування
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Профілактика серед споживачів ін’єкційних наркотиків

2008

2009 2010 2011

2012

Кількість НУО-виконавців: 82
Динаміка охоплення: 2007 р. – 110 407, 2012 р. – 159 385 осіб

Інноваційні послуги:
•
Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів дезоморфіну через зміну
індивідуальної поведінки на рівні групи.
•
•
•

Інтервенції, спрямовані на жінок СІН та їх сексуальних партнерів.
Інтервенція профілактики гострої та недавньої інфекції в ризикових мережах СІН.
Профілактика ВІЛ серед споживачів наркотиків за моделлю «Втручання
силами рівних – в ризикових мережах СІН».

•

Профілактика інфікування ВІЛ серед жінок, які вживають наркотики.
Впровадження гендерно-чутливих підходів.
Тестування на гепатит В і вакцинація проти гепатиту В.
Розповсюдження жіночих презервативів.

•
•
•

Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів наркотиків-стимуляторів
через зміну індивідуальної поведінки на рівні групи.

•
•
•
•
•

Обмін шприців в аптеках.
Видача лубрикантів.
Проведення ДКТ швидкими тестами.
Діагностика та направлення на лікування ІПСШ (сифіліс, гонорея, хламідіоз).
Початок роботи мобільних амбулаторій у 14 регіонах України.

2007

•

Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів наркотиків та жінок комерційного сексу на базі аптек.
• Профілактика ВІЛ серед споживачів наркотиків за моделлю «Втручання силами
рівних».
Базовий пакет послуг:
•
надання мінімального пакету послуг (шприци, презервативи, спиртові серветки, консультація, інформаційно-освітній матеріал);
•
аутріч-робота, робота стаціонарних і вуличних пунктів обміну шприців;
•
вторинний обмін через волонтерів з середовища СІН;
•
підготовка волонтерів з середовища СІН за методикою «рівний – рівному»;
•
профілактична робота серед уразливих груп через аптечну мережу;
•
консультування фахівцями (юрист, психолог, медичні фахівці вузького профілю – відповідно до визначених потреб клієнтів проекту);
•
надання інформації про діючі програми реабілітації та замісної терапії (ЗПТ)
і сприяння у проходженні реабілітації та отриманні ЗПТ для клієнтів, які
потребують цих послуг, та переадресація клієнтів в інші профільні проекти
та організації;
•
консультування стосовно запобігання ВІЛ-інфекції та менш небезпечного
вживання наркотиків;
•
поширення інформаційних матеріалів, направлених на зміну поведінки;
•
добровільне консультування й тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою
експрес-тестів.
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Профілактика ВІЛ серед осіб, залучених до секс-бізнесу (ОСБ)

2012

Кількість НУО-виконавців: від 39 до 47 (залежно від програмного року)
Динаміка охоплення: 2007 р. – 21 330, 2012 р. – 28 636 осіб

Інноваційні послуги:
•
Послуги за моделлю «Втручання силами рівних: повторне охоплення».
•
Робота з клієнтами ОСБ.
•
Вдосконалення мобільних амбулаторій.

2010

2011

•
•
•

•
•
•
•

2007

2008

2009

•
•

Консультування та послуги із сексуального та репродуктивного здоров’я.
•
Кейс-менеджмент для ЖСБ: чого хоче жінка.
•
Он-лайн консультування для ОСБ.
Проведення тренінгів для представників спільноти.
Покращення якості консультування ОСБ шляхом навчання соціальних працівників та психологів.
Розповсюдження жіночих презервативів.
Послуги за моделлю «Втручання силами рівних» серед ЖСБ.
Профілактика та попередження насильства.
Консультації із репродуктивного здоров’я та застосування жіночих
презервативів.
Тестування на гепатит B.

•
•

Розповсюдження місцевих антисептиків, тестів на вагітність, інших засобів
гігієни та дезінфекції.
Консультування за принципом «рівний – рівному».
Проведення груп самодопомоги, психологічної підтримки, тренінгів.

•
•
•
•
•
•

Розповсюдження лубрикантів.
Проведення ДКТ швидкими тестами.
Діагностика та направлення на лікування ІПСШ (сифіліс, гонорея, хламідіоз).
Проведення тренінгів з формування безпечної поведінки.
Профілактичні заходи для партнерів ОСБ.
Початок роботи мобільних амбулаторій у 14 регіонах України.

Базовий пакет послуг:
•
Обмін та розповсюдження шприців.
•
Розповсюдження презервативів.
•
Консультації з безпечної поведінки.
•
Соціальний супровід.
•
Аутріч-робота.
•
Розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів.
•
Громадські центри.
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Профілактична робота серед чоловіків, що мають секс
з чоловіками (ЧСЧ)

2010

•
•
•
•
•
•

Програма менторської підтримки.
Робота груп для алкозалежних.
Діагностика гепатитів В і С.
Вакцинація проти гепатиту В.
Аутріч-робота в клубах.
Волонтерський рух.

2009

•
•
•
•

Громадські центри.
Організація профілактично-орієнтованого дозвілля.
ДКТ на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів.
Діагностика та лікування ІПСШ (гонорея, хладмідіоз).

•
•
•

Індивідуальні та групові консультації психолога.
Діагностика сифілісу.
Розповсюдження інформації щодо наявних послуг серед спільноти.

Базовий пакет послуг:
•
Аутріч-робота.
•
Розповсюдження презервативів та лубрикантів.
•
Розповсюдження інформаційних матеріалів.
•
Інформаційно-освітня діяльність.
•
Групи самодопомоги.
•
Консультування за принципом «рівний - рівному».
•
Консультування соціальним робітником.
•
Соціальний супровід клієнтів.
•
Переадресація клієнтів проектів профілактики в проекти по немедичному
догляду та АРТ.

2011

•
•

Використання жіночих презервативів у ЧСЧ-проектах.
Інформування щодо профілактики ВІЛ при специфічних сексуальних
практиках.
Он-лайн консультування.
Розширення діяльності на маленькі містечка.

2008

Інноваційні послуги:
•
Створена мережа психологів.
•
Різноманіття презервативів.
•
Розвиток он-лайн консультування.

2007

2012

Кількість НУО-виконавців: 26
Динаміка охоплення: 2007 р. – 10 361, 2012 р. – 18 930 осіб

•
•
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Програми зменшення шкоди в установах виконання
покарань

2011

Кількість НУО-виконавців: 27
Кількість закладів пенітенціарної системи: 64
Динаміка охоплення: 2007 р. – 45 148, 2012 р. – 39 128 осіб

Інноваційні послуги:
•
Школа по роботі з волонтерами.

2007

2008

2009

•
•
•
•

•
•

Підготовка волонтерів-консультантів з числа засуджених для роботи за
принципом «рівний-рівному» шляхом проведення інформаційних занять/
тренінгів (зі складанням іспиту).
Консультування волонтерами в колоніях на теми безпечної поведінки, ВІЛ/
ІПСШ, мотивування засуджених до звернення за тестуванням на ВІЛ/ІПСШ
до медсанчастини.
Супровід засуджених після отримання позитивного результату тесту на ВІЛ.
Організація та проведення мінімум 2-х масових профілактичних акцій на рік:
лекцій, концертів на профілактичну тематику, акцій, присвячених Дню пам’яті
людей, які померли від СНІД, Всесвітньому Дню боротьби зі СНІД тощо.

Проведення радіолекцій.
Позитивна профілактика.

Базовий пакет послуг:
•
Проведення консультацій психолога та соціальних працівників.
•
Проведення груп самодопомоги або психологічної підтримки.
•
Розповсюдження серед соціально незабезпечених та/або серед тих засуджених, які втратили соціальні зв’язки, профілактичних засобів і засобів
гігієни: презервативів, зубних щіток, станків для гоління, інформаційних
матеріалів через волонтерів «рівний-рівному», кімнати побачень та/або
медичні частини.
•
Проведення інформаційних занять для засуджених за наступними темами:
профілактика ВІЛ/ІПСШ, гепатиту, туберкульозу, формування навичок комунікації з партнером щодо використовування презервативу тощо.
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«У найближчому майбутньому Україна має сконцентруватися на досягненні суттєвого
прогресу у виділенні державного фінансування для фокусних програм профілактики,
а також задовольнити невідкладні потреби щодо профілактики та лікування у тюремних
закладах»
Мішель Казачкін,
виконавчий директор Глобального фонду
(на зустрічі з Прем’єр-міністром Миколою Азаровим, січень 2012 року).

У рамках Програми на тренінгах, організованих Альянсом-Україна за кошти
гранту, пройшли підготовку 5 712 спеціалістів установ пенітенціарної системи
України.
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Профілактика ВІЛ у середовищі «дітей вулиці»
Протягом 2007-2012 рр. Програма Глобального фонду була єдиним джерелом
фінансування програм профілактики ВІЛ / СНІД, спрямованих безпосередньо
на «дітей вулиці» (бездоглядних та безпритульних дітей) – вихованців державних
спеціальних закладів для дітей: фінансування цього напряму роботи з державного бюджету не було передбачено.

Міністерство освіти і науки України/ Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України, департамент загальної
середньої та дошкільної освіти
Міністерство внутрішніх справ України, департамент
кримінальної міліції у справах дітей
Виконавець:
Альянс-Україна

Партнери

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерство соціальної політики України, державний
департамент з усиновлення та захисту прав дитини / департамент сім’ї та дітей
Міністерство охорони здоров’я України, департамент
материнства, дитинства та санаторного забезпечення

З 66 611 дітьми проведена інформаційно-освітня робота з питань профілактики
ВІЛ-інфекції, підтримки ВІЛ-позитивних дітей.

Напрями діяльності:
•
•
•
•

Сприяння зростанню інституційної спроможності партнерів у справі попередження поширення ВІЛ-інфекції в середовищі бездоглядних дітей.
Просвітньо-навчальні заходи у ланці фахівців, які безпосередньо працюють
з дітьми у соціальних закладах для дітей.
Формування команд тренерів в кожній партнерській організації для подальшого навчання кадрів власними силами Міністерств.
Розробка та розповсюдження навчально-методичних та дидактичних
матеріалів.
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Послуги для ЛЖВ
Кількість осіб на АРТ
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Комплексний підхід до лікування

Відкрито 41
новий сайт
АРТ

12078 ЛЖВ
на АРТ за
кошти ГФ

Відкрито 53
нові сайти
ДОТС

В рамках
34 тренінгів
для МДК

Продіагностовано 54203
ЛЖВ з підозрою
на ТБ

Навчено 825
фахівців

В 13 реабілітаційних
центрах,
1444 клієнти
з діагнозом
ВІЛ+СІН
пройшли курс
лікування

1029 ув’язнених отримують
АРТ в закладах
Пенітенціарної
системи

Направлено
на лікування
10 667 ЛЖВ

Кількість осіб, які
отримували АРТ в закладах
Пенітенціарної cистеми
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Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних осіб
Кількість НУО-виконавців: 120
Динаміка охоплення: 2007 р. – 5 814 дорослих ЛЖВ (з 81741), 818 дітей, уражених епідемією; 2012 р. –
47 399 дорослих ЛЖВ, 5 596 дітей, уражених епідемією
Динаміка проекту

Кількість дорослих ЛЖВ, охоплених програмами
з догляду та підтримки
Кількість ВІЛ-позитивних ЧСЧ, охоплених програмами
з догляду та підтримки
Кількість ВІЛ-позитивних ув’язнених, охоплених
програмами з догляду та підтримки
Кількість ВІЛ-дітей вражених епідемією, охоплених
програмами з догляду та підтримки

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

5 814

24 273

33 186

40 063

47 399

62

225

170

213

277

1 233

3 798

4 030

4 851

5 921

818

3 291

4 766

5 066

5 596

Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних дорослих:
Медико-соціальний та
психологічний супровід
антиретровірусної терапії
для дорослих з потрійною
проблемою ВІЛ/ТБ/СІН.
Медико-соціальний та
психологічний супровід
антиретровірусної терапії
(АРТ) для дорослих.
Немедичний та медсестринський догляд ЛЖВ на дому
Паліативний догляд для
хворих з подвійним діагнозом (ВІЛ/СНІД/ТБ).
Громадські центри для ЛЖВ
та їх найближчого оточення.
Медико-соціальний та
психологічний супровід
ВІЛ-позитивних вагітних
жінок, породілль, а також
подальший супровід
новонароджених дітей від
ВІЛ-позитивних матерів.

Медико-соціальний та психологічний супровід дітей уражених
епідемією ВІЛ/СНІД

Центр денного перебування
для дітей, уражених
епідемією.
Розкриття та прийняття
ВІЛ-позитивного статусу
дітей та їх близького
оточення.
Медико-соціальний та
психологічний супровід АРТ
для дітей.
Патронажі клієнтів, які
знаходяться у важкому
стані та мають потребу
в регулярному догляді.

Інші напрями діяльності

Догляд і підтримка
ВІЛ-позитивних ув’язнених
у виправних закладах.
Розвиток руху самодопомоги ВІЛ-позитивних ЧСЧ.
Розвиток руху самодопомоги ЛЖВ у малих містах
і селах.
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Вплив послуг з догляду й підтримки

на покращення якості

життя ЛЖВ

Шляхом порівняння самооцінок клієнтів та неклієнтів
організацій субреципієнтів
Мережі було виявлено,
що отримання послуг
з догляду та підтримки
покращує здоров’я ЛЖВ
на 15 п.п. (42 % клієнтів
проти 31 % неклієнтів
зазначили покращення
здоров’я і 4 % клієнтів проти
8 % неклієнтів – суттєве
погіршення здоров’я)

У 21 % клієнтів покращилось
матеріальне становище;
8 % клієнтів знайшли
роботу;
7 % клієнтів розпочали
навчання або опанували
певну професію;
У 36 % клієнтів підвищилась
інформованість про власні
права та можливості;
21 % клієнтів знайшли
нових друзів і знайомих;
9 % клієнтів створили сім’ї.

За даними опитування
клієнтів, кількість місяців
з моменту, коли клієнт
дізнався про позитивний
статус, до моменту звернення за послугами з догляду
та підтримки в 2009-2012
роках скоротилась більш
ніж в 4 рази, у порівнянні
з періодом 2005-2008 років.
За останні три роки проекту
у ВІЛ-позитивних жінок,
які отримували послуги
з догляду та підтримки,
вдвічі рідше народжувались
ВІЛ-позитивні діти, ніж
у жінок, які не були клієнтками Програми з догляду
та підтримки (2 % клієнток
проти 4 % неклієнток).

Інноваційна діяльність:
Діяльність загальнонаціональної
Гарячої лінії з ВІЛ/СНІД: телефонні та
Інтернет-консультації

Послуги з допоміжних репродуктивних
технологій на базі Закарпатського СНІД-центру: очистка сперми, штучне запліднення

Ремонт та обладнання 11 хоспісних палат
на 58 ліжок для ВІЛ-позитивних пацієнтів на
базі СНІД-центрів та інфекційних відділень

Розробка, апробація та затвердження на
державному рівні стандартів надання
соціальних послуг з профілактики, догляду та
підтримки для ЛЖВ та груп ризику
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Навчальна діяльність
Розробка і проведення навчального курсу з інноваційних підходів у менеджменті, практичній
соціальній роботі, консультуванні і наставництві
у сфері ВІЛ / СНІД (БО «Віфанія»)

Тренінги з репродуктивного здоров’я, когнітивно-поведінкової терапії для СІН, паліативної
допомоги – з залученням тренерів міжнародного рівня (Франція, Ізраїль, Білорусь)

Наставницькі візити в регіони фахівців МДК
з педіатричної АРТ від «Клініки для лікування
дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію / СНІД»

Стажування на базі досвідчених
ВІЛ-сервісних організацій, обмін досвідом
між субреципієнтами

Співпраця з державними установами
Медико-соціальний та психологічний супровід
АРТ на базі понад 80 СНІД-центрів, СНІД-відділень та кабінетів «Довіра»

Медико-соціальний та психологічний супровід
дорослих з коінфекцією ВІЛ / ТБ на базі понад
40 тубдиспансерів і тубкабінетів

Профілактика вертикальної трансмісії на базі
понад 50 пологових будинків і жіночих
консультацій

Догляд і підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених
на базі понад 70 виправних колоній та СІЗО

21
Діяльність з покращення системи надання медичних послуг

Тренінги для спеціалістів ЛПУ
Перенаправлення клієнтів

НУО

ЛПУ
Договори про співпрацю
Робота медичних працівників у проектах
Сприяння у лікуванні клієнтів
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Інтеграція і доступ уразливих груп до медичних послуг

Консультування і тестування на ВІЛ

Мобільні амбулаторії

Діагностика ІПСШ

Діагностика вірусних гепатитів, вакцинація проти
гепатиту В

Аутрічмаршрут

Замісна підтримувальна терапія
Перенаправлення
Лікарні загального профілю

Проект «Вуличні медсестри» для СІН

Наркологічні диспансери

Тубдиспансери

Лікування ІПСШ

23
Консультування та тестування на ВІЛ
Проведено тестувань
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97374
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100002
86882

80000
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Позитивні результати

40000
20000

28372
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2007

Мобільні амбулаторії

10280
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9467
2009

6264
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4430
2011
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У листопаді 2008 року 14 НУО отримали мобільні клініки для проведення
тестів та надання медично-консультативної допомоги. Було переобладнано
14 автобусів «Богдан» А-069. За цей час до них було здійснено 193 274 візитів
представників уразливих груп.
Послуги, що надаються в мобільних амбулаторіях:
•
•

проведення скринінг-тестування на ІПСШ;
дерматовенерологічний огляд на гінекологічному кріслі з використанням
одноразового інструментарію і витратних матеріалів;
цільове направлення до лікувальної установи для подальшої діагностики і
лікування препаратами;
інформування та консультування щодо профілактики ІПСШ і ВІЛ-інфекції;
проведення ДКТ на ВІЛ;
психологічна допомога, консультування.

•
•
•
•

Найважливішим досягненням для подальшої діяльності
мобільних амбулаторій є підписання у 2011 році Наказу
про Положення про діяльність мобільних амбулаторій (за
сприяння Державної служби України з соцзахворювань та
робочої групи МОЗ України з питань проведення ДКТ).

Профілактика і лікування ІПСШ
Тестування та
консультування на ІПСШ
серед представників
уразливих груп

164902
150000

131647
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100
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Кількість тестувань
Позитивні результати

Кількість ЛПУ, що надають
послуги з діагностики та
лікування ІСПШ
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Замісна підтримувальна терапія
•

•
•

8000
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Темп приросту кількості
пацієнтів ЗПТ

2000

3502
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31.12.2007

Загальна кількість пацієнтів
ЗПТ, осіб

31.06.2009

4000

5078

31.12.2009

6000

31.06.2008

Динаміка кількості
пацієнтів ЗПТ в Україні
за 2007-2012 рр.

•
•

Вплив

30 % пацієнтів завдяки
участі у програмі ЗПТ працевлаштувалися (як офіційно, так
і неофіційно)
близько 3 % почали навчатися
більше 16 % поновили сімейні
стосунки
близько 5 % створили сім’ї
більше ніж у 2,5 % пацієнтів
народилися діти.

31.07.2012

Пацієнти програм ЗПТ
Терапія метадоном: 6 249 (88%)
Терапія бупренорфіном: 845 (12%)
ВІЛ-інфіковані: 3074 (43%)
Отримують АРТ: 1106 (16%)
Хворі на туберкульоз: 1242 (17,5%)
Хворі на гепатити: 4145 (58,5%)
Більшість пацієнтів має ко-інфекцію
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Інтегрована допомога наркозалежним
Розбудова технічної
спроможності ЛПЗ (обладнання, ремонтні роботи,
отримання ліцензій)

Медичний супровід клієнтів, в тому числі переадресація в інші лікувальні
установи

САЙТ
ЗПТ

Організаційно-методичний
супровід ЗПТ

Соціально-психологічний
супровід клієнтів ЗТ

Центр інтегрованих послуг
(35 центрів в Україні)
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102

100
80

55

60
40
20

124

133

10
грудень
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грудень
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грудень
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липень
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Динаміка кількості ЛПЗ,
що впроваджують ЗПТ в
Україні, за 2007-2012 рр.
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Каскадування технічної допомоги
Світовий досвід

Альянс-Україна

Розробка
методичних
рекомендацій,
тренінгових
модулів
та кращих
практик

Ознайомчі
поїздки

Міжрегіональні ресурсні центри
(11 центрів)
Тренінги на
регіональному
рівні

Тренінги та
семінари на
національному
рівні. Тренінги
для тренерів

Потреби в
технічній
допомозі

НУО

Технічна
допомога по
запиту

Дистанційне
онлайн
навчання фахівців «Уроки
зменшення
шкоди»
www.aidslessons.org.ua

Потреби в
технічній
допомозі
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Розподіл технічної
підримки за тематикою

1,91%
3,74%

Надання послуг із
профілактики серед:
Всі уразливі групи
СІН
ОСБ
ЧСЧ
ЗПТ
Діти вулиці
Ув’язнені

12,94%

12,08%

0,55%

Управління проектами
Мобілізація спільнот
Організаційний розвиток

13,12%
1,09%
3,28%

44,73%
6,56%

29
Політика та адвокація на національному рівні
Нормативно-правова база на підтримку програми Глобального фонду

23 грудня 2010 року Верховна Рада України затвердила нову редакцію Закону України
«Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»
Доповнення відмінили обов’язкову, раніше, довідку на ВІЛ / СНІД, яку мали надавати
іноземці для отримання української візи. Закон дозволяє лікарям інформувати партнерів
ВІЛ-інфікованих осіб про те, що вони піддавалися ризику інфікування. Передача інформації про статус особи в середовищі медичних праціників відтепер відбувається лише
за письмової згоди пацієнта

23.12.2010 р. – Закон України № 2861-VI «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», який
усунув цілий ряд необґрунтованих та дискримінаційних обмежень для уразливих категорій населення і ВІЛ-позитивних осіб, законодавчо закріпив гарантії СІН на отримання лікування ЗПТ тощо.

21.06.2012 р. – Верховна Рада України прийняла розроблений МОЗ спільно з основними реципієнтами программ ГФ та іншими зацікавленими організаціями Закон України № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»,
що нарешті дозволить остаточно усунути проблему подвійного оподаткування медикаментів,
виробів медичного призначення та інших товарів, що закуповували та постачали в Україну
основними реципієнтами за кошти ГФ в якості гуманітарної допомоги
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Усунуто перешкоди на шляху запровадження ЗПТ (у т. ч. з використанням метадону)

Нарада з протидії
ВІЛ / СНІД під
головуванням Голови
держави у грудні 2007
року та відповідний Указ
Президента України від
12.12.2007 №1208

Початок замісної терапії
метадоном. Отримано
сертифікат на ввезення
в Україну лікарського
препарату метадон

10 листопада 2009 р.
Наказ МОЗ України
№ 823, що дозволило
запровадити ЗПТ
метадоном в усіх
без виключення регіонах України для 5293
пацієнтів

Розширення замісної терапії

2010 р. Системні втручання в діяльність програм ЗПТ та факти порушень
прав пацієнтів з боку правоохоронних органів

Адвокаційна кампанія на захист прав пацієнтів ЗПТ

22 лютого 2011 Прем’єр-міністр України дав доручення Міністру охорони
здоров’я України та Міністру внутрішніх справ України сприяти розширенню
застосування замісної підтримувальної терапії для споживачів ін’єкційних
наркотиків

Січень 2012 р. – зустріч Премєр-міністра України з виконавчим директором
Глобального фонду. Домовленість про подальше розширення програм ЗПТ
під особистим контролем голови Уряду України

05.06.2012 – Зміни до Загальнодержавної програми щодо подальшого
розширення ЗПТ з перспективою охопити лікуванням 20 тисяч осіб
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«Справа лікаря-нарколога Подоляна»

Травень 2010 р.

У 2010 р. лікар Одеського
наркодиспансеру І. Подолян
був необґрунтовано звинувачений правоохоронним
органами у скоєнні чотирьох десятків фактів збуту
препаратів ЗПТ пацієнтам
програми у м. Одесі

2010-2012 рр.

Альянсом-Україна було
зініційовано
адвокаційну захисну кампанію

Серпень 2012 р.

Майже 2 роки знадобилося,
щоб в судах усіх рівнів
остаточно довести невинність
лікаря у інкримінованих йому
тяжких злочинах

Боротьба за гуманну наркополітику

Липень 2010 р.
Наказ МОЗ
№ 634 – підвищення рівня
криміналізації
споживачів
опіоїдних
наркотичних
засобів

З квітня 2011
року АльянсУкраїна у судах
місцевого,
апеляційного
та касаційного рівнів
цілеспрямовано оскаржує
законність
Наказу

Включення у проект Концепції
державної стратегії України
з наркотиків, розроблений
Державною службою з контролю
за наркотиками, положення про
необхідність декриміналізації
наркозалежних осіб та необхідності
визначення адекватних розмірів
за зберігання яких може наступати
кримінальна відповідальність.
Діяльність продовжується...
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Захист прав людей, що живуть з ВІЛ

Проведення МОЗом
тендеру та закупівля неякісного
АРВ-препарату в
жовтні 2007 р.

18 листопада
активісти провели
акцію протесту
«Корупція=СМЕРТЬ»

Листопад 2007 р. –
Всеукраїнська
акція «Бюрократи,
прочистіть вуха»,
активно висвітлена
в ЗМІ

Липень 2008. МОЗ
проводить тендер
на закупівлю
препаратів за
завищеними
цінами

Переглянуто тендер,
знято з реєстрації
неякісний препарат,
закуплено якісний
аналог

4 грудня – вперше
в історії України
проходить нарада
під головуванням
Президента, в якій
беруть участь
активісти

Активна реакція
активістів Мережі
ЛЖВ з розголошенням інформації в
ЗМІ

12 грудня – Указ Президента «Про додаткові
невідкладні заходи щодо
протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу в Україні відображає
адвокаційні цілі активістів
Мережі ЛЖВ

Серпень. Переможець тендеру
знижує ціну на препарат «Алувія»
в 2,5 разів. Вперше в країнах СНД
ціну препарату знижено в результаті
адвокації. На зекономлені кошти,
40 млн грн, МОЗ закуповує додаткові препарати для ЛЖВ
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Вересень 2009. МОЗ
проводить тендер,
в рамках якого
препарати закуповуються за ціною в
4 рази вищою ніж в
закупівлях Мережі
ЛЖВ. Різниця в ціні
склала 24 млн грн

Під стінами
МОЗу проведено вуличну
акцію-дефіле
«Корупція в
МОЗ(Д)і» за
активного
висвітлення
в ЗМІ

14 червня 2010 р. Кабмін
прийняв рішення про
виселення з території
Києво-Печерської лаври
суб’єктів господарювання,
до яких належить клініка
«Лавра»

Прем’єр-міністр України створює та очолює
міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової
політики у випадках здійснення державних
закупівель медобладнання, ліків та вакцин.
Проведено інспекцію щодо порушень тендерних
процедур у МОЗі. В лютому 2010 міністерством
прийнято наказ «Про усунення недоліків у сфері
державних закупівель лікарських засобів та
виробів медичного призначення»

7 липня навпроти
Кабміну Мережа
провела правозахисну
акцію «Розпродаж
лікарень. Дорого», яка
була активно висвітлена
в ЗМІ.

9 липня МОЗ зробив офіційну
заяву про те, що клініку «Лавра»
не буде перенесено до того
часу, поки держава не знайде
відповідне приміщення та не
розробить план переселення
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В червні 2011 р.
Липень-серпень. За активної
Грудень. У Державному
проаналізовано
уваги з боку ЗМІ проходить Всебюджеті України на 2012 рік
фінансове забезпечення
українська акція «Допоможіть
на закупівлю АРВ-препаратів
Національної програми
вижити!», в рамках якої діти,
заплановано 234 млн грн, що
подолання епідемії ВІЛ/
уражені епідемією ВІЛ/СНІД, пидозволило закупити АРВ-преСНІДу. Громадськості
шуть тисячі листів Президенту,
парати для 42 000 пацієнтів.
представлені факти
Прем’єру, міністрам, депутатам
Вперше в історії України дана
систематичного недоз проханням профінансувати
бюджетна лінія на програми
фінансування закупівлі
закупівлю АРВ-препаратів в
профінансована в повному
АРВ-препаратів.
2012 р. в повному обсязі
обсязі

В липні 2012 р. МОЗом
проведено тендер на
закупівлю АРВ-препаратів,
в рамках якого акцептовано
препарати за завищеною
втричі ціною, в порівнянні
до закупівель Мережі ЛЖВ

З залученням ЗМІ та за
підтримки партнерів,
Мережа провела адвокаційну кампанію та переговори
з фармкомпаніями.

Результатом адвокаційної
діяльності стала домовленість з фармкампаніями, які
брали участь у тендері, про
донацію, яка дала можливість додатково охопити
лікуванням 1800 ЛЖВ
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Регіональний рівень
В рамках проекту, адвокація прав ЛЖВ в регіонах України здійснювалася безпосередньо на місцях представниками Мережі ЛЖВ. Кількість структурних
одиниць Мережі зросла з 23 до 43; зареєстровано 8 обласних відділень
Мережі. Всі області України охоплені діяльністю організації. За час діяльності
проекту географія областей в яких працюють регіональні осередки Мережі,
зросла на 50 %.

На початку проекту
На кінець проекту

16

16

15
10

10

8
3

5

8

4

2
Обласні
відділення

Міські
відділення

Регіональні
представництва

Ініціативні
групи
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Луцьк

Львів

Ужгород

Чернігів
Рівне

НовоградВолинський

Бровари
Київ
Черкаси

Житомир
Тернопіль

Бердичів
Біла Церква Ватутіне
Хмельницький
Івано-Франківськ
Олександрія
Вінниця
Кіровоград
Чернівці
Любашівка
Миколаїв

Суми
Харків

Полтава

Луганськ
Краматорськ
Кобеляки Павлоград
Дніпропетровськ
Констянтинівка
Харцизьк
Кривий Ріг
Донецьк
Запоріжжя
Маріуполь

ХерсонКаховка

Мелітополь

Скадовськ
Одеса
Сімферополь
Севастополь
15 обласних та 1 республіканське відділення
3 міських відділення
8 регіональних представництв
16 ініціативних груп

100 % регіональних представників Мережі входять до складу обласних, міських
або районних Координаційних рад з питань запобігання епідемії ВІЛ/СНІДу
в Україні у всіх областях.
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Моніторинг та оцінка
Впровадження єдиної системи обліку клієнтів

І

М

Б

Перша літера
повного
імені
клієнта

Перша літера
повного
імені
матері
клієнта

Перша літера
повного
імені
батька
клієнта

Д

Н

Число
(дві цифри)
дня народження клієнта

Р

Н
Останні дві
цифри року
народження
клієнта

С
Стать
клієнта
(Ч/Ж/Т)

З березня 2011 року більш ніж 130 НУО, які впроваджували проекти з профілактики ВІЛ серед ризикових груп, почали впроваджувати Єдину систему кодування в своїх організаціях. На кінець Програми було перекодовано 99,6 % клієнтів,
які отримали в період перекодування профілактичні послуги. Введення єдиної
системи кодувань зменшує вірогідність дублювань та збільшує точність даних.
Оновлення програми SyrEx
«Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні завдяки гранту Глобального фонду розробив
та впровадив використання спеціальної програми для моніторингу надання послуг
з профілактики ВІЛ для уразливих груп, що передбачає звітування у реальному часі. Це
програмне забезпечення використовується більш ніж 150 неурядовими організаціями
в Україні, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Малайзії і Таджикистані».
Звіт про результати роботи Глобального фонду у 2012 році
«Стратегічні інвестиції для досягнення впливу»

Протягом періоду впровадження Програми 6 раунду було проведено значну
роботу по розробці та оновленню нової версії автоматизованої системи обліку
клієнтів та послуг програми профілактики ВІЛ / СНІД SyrEx.
Міжнародна версія програми SyrEx
В 2010 році програму SyrEx було адаптовано під потреби Програми профілактики ВІЛ для країн Центральної Азії та проведено навчання по роботі з програмою. В 2011 році була створена англомовна версія програми SyrEx для Малайзії,
в 2012 році – для Індії та Кенії. Були проведені тренінги по роботі з програмою
і вже с кінця 2011 року SyrEx почав використовуватись іноземними колегами
в своїх проектах.
«Це чудова програма. Наші субреципієнти вважають її простою для звичайного користувача та універсальною (з точки зору ведення обліку ризикованих груп населення та наданих
їм послуг, обліку візитів та ін.). Ми хочемо висловити вдячність вашій команді за докладені зусилля…»
Elaine Wong (Senior Executive – Monitoring and Evaluation, Malaysian AIDS Council)
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Фінансовий огляд програми за період
з 01 Серпня 2007 р. по 31 липня 2012 р.
Структура сукупних витрат
програми за період
з 1 серпня 2007 по 31 липня
2012 р.

8,33 %
4,77 %
3,33 %

15,87 %

Всього* –
129,4 млн дол. США.

25,64 %

42,05 %

Профілактика
Лікування
Догляд і підтримка
Сприятливе середовище
Моніторинг і оцінка
Супутні витрати
з впровадження
проекту**

* – Сукупні витрати включають витрати
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД
в Україні» та «Всеукраїнської мережі
людей, які живуть із ВІЛ / СНІД»
** – Супутні витрати включають
в себе міжнародну технічну допомогу;
адміністративні витрати та витрати
на аудит
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ВІЛ/СНІД-послуги у в’язницях
Профілактика

Аутріч-робота у спільнотах ЖКС з фокусом на
ЖКС вулиць та ЖКС-споживачів
Аутріч-робота у спільнотах ЧСЧ
Діти вулиці

Частка

Аутріч-робота в спільнотах СІН

Виконання

Сфери надання послуг

37 310

36 515

97,87%

47,05%

3 190

2 304

72,24%

2,97%

12 324

11 056

89,71%

14,25%

3 716

3 564

95,89%

4,59%

991

990

99,94%

1,28%

«Використано, тис.
дол. США

Основна
програмна
ціль

Заплановані витрати,
тис. дол.
США

Структура витрат МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» по програмі за період з 1 серпня
2007 по 31 липня 2012 р.

Лікування

Замісна терапія

7 788

9 129

117,23%

11,76%

Сприятливе
середовище

Зміцнення громадського суспільства та
інституційної спроможності для належного
внеску до відповіді на епідемію ВІЛ

1 240

1 180

95,15%

1,52%

Загальний моніторинг та оцінка програми

1 189

1 122

94,36%

1,45%

Зміцнення національної системи МіО

4 379

4 397

100,41%

5,67%

7 832

7 353

93,88%

9,47%

79 959

77 610

97,06%

100,00%

Моніторинг і
оцінка

Супутні витрати з впровадження проекту: міжнародна технічна
допомога; адміністративні витрати; аудит
Всього

Лікування

Догляд та
підтримка

15 889

18 010

113,35%

34,75%

Профілактика і лікування опортуністичних
інфекцій

268

298

111,17%

0,58%

Супроводжуючі інфекції ТБ/ВІЛ

3 354

2 655

79,16%

5,12%

Замісна терапія

2 816

3 100

110,07%

5,98%

22 598

20 541

90,90%

39,63%

1 620

1 253

77,33%

2,42%

160

112

69,73%

0,22%

1 938

1 771

91,34%

3,42%

919

657

71,51%

1,27%

3 997

3 436

85,95%

6,63%

53 560

51 832

96,77%

100,00%

Догляд і підтримка в домашніх умовах у
межах громади

Зміцнення громадського суспільства та
інституційної спроможності для належного
внеску до відповіді на епідемію ВІЛ
Розробка політики та координація

Моніторинг і
оцінка

Загальний моніторинг та оцінка програми

Супутні витрати з впровадження проекту: міжнародна технічна
допомога; адміністративні витрати; аудит
Всього

Частка

Антиретровірусна терапія і моніторинг для
найуразливіших груп клієнтів

Посилення координації послуг з ВІЛ/СНІД на
місцевому рівні
Сприятливе
середовище

Виконання

Сфери надання послуг

Використано, тис. дол.
США

Основна
програмна
ціль

Заплановані витрати,
тис. дол.
США

Структура витрат «Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД» по програмі за період
з 1 серпня 2007 по 31 липня 2012 р.

Дізнайтеся більше про нашу роботу:

МБФ «Міжнародний Альясн з ВІЛ/СНІД в Україні»
вул. Димитрова 5, корпус 10А, 9-й поверх, 03680, Київ, Україна
Тел.: (+380 44) 490-5485, 490-5486, 490-5487, 490-5488
Факс: (+380 44) 490-5489
www.aidsalliance.org.ua
Ел. пошта: office@aidsalliance.org.ua

ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
вул. Межигірська, 87-Б, 04080, м. Київ, Україна
Тел.: (+380 44) 467-75-67
Факс: (+380 44) 467-75-66
www.network.org.ua
Ел. пошта: info@network.org.ua

Детальну інформацію щодо результатів впровадження програми
можна знайти в «Додаткових матеріалах» до даного звіту
на сайті www.aidsalliance.org.ua на сторінці програми.

