Назва проекту: Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих
інтервенцій зі Зменшення Шкоди в Україні
Період дії проекту: 15 березня 2015 року – 14 березня 2017 року
Кошторисна вартість проекту: € 997 548
Фінансування надається організацією:
ініціатива 5% (Expertise France 5% Initiative)

Французька

міжнародна

експертиза

Загальна мета проекту: Забезпечення рівноправного доступу жінок, чоловіків, інших
представників СІН, та їх сексуальних партнерів до гендерно-чутливих і якісних
послуг з профілактики та лікування ВІЛ-інфекції в Україні.
Ключові цілі та завдання:
Виконання зазначених нижче завдань сприятиме досягненню необхідних змін у рівному
доступі до послуг:
Завдання 1. Розробка та впровадження
гендерно-чутливих моделей надання
профілактичних послуг.
У рамках проекту планується розробка та тестування двох інтервенцій, які
базуватимуться на гендерно-чутливому підході до організації та надання основних
послуг зі зменшення шкоди та замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), включатимуть
контроль якості та механізми залучення і утримання клієнтів в проектах. Після
тестування дані підходи будуть поширені у всіх регіонах України.
Завдання 2. Розробка та впровадження програми підвищення кваліфікації
співробітників ВІЛ-сервісних НУО, державних установ щодо застосування гендерночутливого підходу у програмах зменшення шкоди та надання соціально-медичних
послуг споживачам ін’єкційних наркотиків та їх сексуальним партнерам.
У рамках цього завдання будуть розроблені система підвищення кваліфікації, програма
та навчальні матеріали підвищення кваліфікації, тренінгові модулі та електронний
ресурс для дистанційного навчання. До навчального процесу будуть залучені соціальні
працівники та лікарі. Для забезпечення життєстійкості системи підвищення кваліфікації
усі матеріали будуть сертифіковані та впроваджені у діяльність вищих навчальних
закладів та міжрегіональних інформаційно-ресурсних центрів.
Завдання 3. Забезпечення життєстійкості гендерно-чутливого підходу у програмах
зменшення шкоди та наданні соціально-медичних послуг для споживачів ін’єкційних
наркотиків.
Після розробки та апробації гендерно-чутливих моделей надання профілактичних
послуг, впровадження системи підвищення кваліфікації фахівців та супервізії, ці
доробки будуть включені до національної програми боротьби з ВІЛ, у проекти з
профілактики та лікування ВІЛ, що фінансуються за рахунок Глобального фонду та
уряду України, державні стандарти надання соціально-медичних послуг, навчальні
програми підготовки фахівців тощо.
Реалізація проекту буде здійснюватись на засадах інноваційних підходів до планування
програм з профілактики ВІЛ/СНІДу серед уразливих груп населення та у відповідності
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до Загальнодержавної цільової соціальної програмі протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу на
2014-2018 роки.
Партнерами проекту є:
 Міжрегіональні інформаційно-ресурсні центри на базі ВІЛ-сервісних НУО Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров’я», Громадська
організація Союз «АМІКУС» (м. Макіївка, Донецька область), Благодійний фонд
САЛЮС (м. Львів), Рівненський обласний благодійний фонд «Майбутнє без СНІДу»,
Благодійний фонд «Інсайт» (м. Черкаси), «Дніпровські гуманітарні ініціативи» (м.
Дніпропетровськ), Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації
громадян без визначеного місця проживання «Шлях до Дому», «СОЦІУМ-ХХІ» (м.
Київ);
 Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства
охорони здоров’я України;
 Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська асоціація громадського
здоров’я»;
 Асоціація учасників замісної підтримувальної терапії України;
 Інститут соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету
ім. М.П. Драгоманова.
Очікувані результати проекту
Для оцінки результативности Проекту встановлено наступні цілі на різних рівнях:
На рівні наслідків впровадження проекту:
1. Розробка, апробація та впровадження проектами зменшення шкоди, державними
установами, що надають соціально-медичні послуги споживачам ін’єкційних
наркотиків в Україні, гендерно-чутливих підходів та якісних послуг
2. Розробка, впровадження та послідовна передача на рівень місцевих надавачів
послуг програми підвищення кваліфікації, супервізії та розвитку персоналу з питань
гендерно-чутливого підходу до надання послуг цільовим групам.
3. Розробка та затвердження відповідними органами влади національних програм
навчання з питань гендерно-чутливого підходу у програмах профілактики та
лікування ВІЛ. Включення гендерно-чутливих підходів та інтервенцій до
національних керівних принципів з впровадження АРТ, ОЗТ та проектів зі
зменшення шкоди на рівні спільнот.
4. Збільшення охоплення жінок, що споживають ін’єкційні наркотики, та їх сексуальних
партнерів,у проектах зменшення шкоди партнерських ВІЛ-сервісних організацій.
На рівні результатів впровадження проекту:
 Принаймні 2500 жінок-СІН буде охоплено під час пілотування нових підходів.
 Розроблено 1 лікувальний план надання послуг ЗПТ жінкам-СІН.
 Принаймні 120 соціальних працівників пройдуть національне навчання за
затвердженою відповідними органами влади програми навчання з питань гендерночутливого підходу у програмах профілактики та лікування ВІЛ.
 Принаймні 60 лікарів пройдуть навчання з гендерного підходу щодо надання послуг
ЗПТ.
 Принаймні 300 соціальних працівників пройдуть навчання використовуючи
електронну форму навчання.
 Принаймні три документи із урахування гендерного аспекту буде розроблено для
впровадження програм профілактики та лікування.
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Контактні особи:
Людмила Шульга, керівник відділу технічної допомоги, shulga@aidsalliance.org.ua
Марина
Варбан,
менеджер
розвитку
ресурсів
технічної
допомоги,
varban@aidsalliance.org.ua
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