Комплексний семінар-тренінг з питань ТБ та адвокації
9-11 червня 2015 р. в м. Тбілісі, Грузія в рамках проекту «Посилення потенціалу НУО для
більш значної участі у протидії епідемії ТБ» (далі - Проект), який впроваджується МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/ СНІД в Україні» (далі - Альянс) у партнерстві з Європейською
ТБ Коаліцією, за фінансової підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, було проведено Комплексний тренінг з питань ТБ та
адвокації (далі - Тренінг).
Мета.
Посилення потенціалу громадянської спільноти у сфері боротьби з туберкульозом в 11
країнах Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА), які беруть участь у процесах,
ініційованих Глобальним фондом для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією
(ГФ).
Завдання.
 Надати учасникам дискусійні майданчики, за участю експертів з питань ТБ та
адвокації з метою обміну кращими практиками та знаннями, відпрацювання
спільного бачення стратегічних цілей, побудови партнерства, підготовки
адвокаційних планів дій.
 Озброїти знаннями щодо епідеміології, методах виявлення, шляхах передачі та
головних принципах лікування туберкульозу.
 Дати загальне поняття з питань «адвокація» та «права людини», використовуючи
приклади реальних заходів.
 Навчити: організовувати і підтримувати заходи інфекційного контролю на базі НУО;
консультувати клієнтів з питань ТБ; ініціювати і супроводжувати адвокаційні заходи,
у т.ч. по захисту прав людини.
 Визначити бар'єри контролю за ТБ, які можна подолати за допомогою адвокаційних
заходів.
 Відпрацювати і вдосконалити навички в постановці завдань, визначенні цільових
груп і розробці заходів з адвокації, у т.ч. навчитися планувати, розробляти і
реалізовувати заходи щодо захисту прав хворих на туберкульоз і членів їх сімей.
Учасники.
Представники громадянської спільноти в особі керівників неурядових організацій, що
працюють в рамках ініціатив ГФ на 2015-2017 рр. та активістів від пацієнтської групи.
Учасники представляли 11 країн регіону СЄЦА: Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію,
Казахстан, Киргизстан, Молдову, Російську Федерацію, Таджикистан, Україну та
Узбекистан.
Тренерський склад.
Кахабер Кепуладзе - д.м.н., керівник проектів у «TANADGOMA»; член Грузинської ТБ
Коаліції.
Євгенія Гелюх - програмний менеджер з питань ТБ/ВІЛ, Альянс; член керівного комітету
Європейської ТБ Коаліції.
Яна Моренець - координатор проекту, Альянс; член Європейської ТБ Коаліції.
Павло Скала - асоційований директор з питань політики та партнерства, Альянс.
Тімур Абдуллаєв - представник спільноти в Координаційному комітеті Партнерства «STOP
TB», член керівних комітетів Європейської та Глобальної ТБ Коаліцій.

Короткий опис Тренінгу.
• Вступ. 09.06.2015 р. Організовано «самопрезентацію» учасників за підтримкою
фасилітаторів заходу. Надано розгорнуту інформацію про Проект, в рамках якого
проводиться Тренінг. Презентовано основні положення,
мету та завдання
«Європейської ТБ Коаліції». Організовано дискусію по обговоренню очікувань від
Тренінгу.
• 1-й день, 10.06.2015 р. Представлено презентації «Епідеміологія ТБ», «Методи
виявлення ТБ», «Лікування ТБ», «Інфекційний контроль на базі НУО», «Вступ в
адвокацію» і «Процес і методи адвокації». Проведено три групових заняття з
аналізу епідеміологічної ситуації для відпрацювання та вдосконалення навичок з
метою використання в адвокаційних заходах. Протягом усього дня підтримувався
формат фасилітуємого експертами майданчика з обміну досвідом, де у т.ч.
обговорено новітні методи виявлення ТБ, їх плюси та мінуси, інше. На прохання
учасників сесію «Туберкульоз» було розширено: проведено додаткову вечірню
сесію по загальним питанням з ТБ.
• 2-й день, 11.06.2015 р. День був повністю присвячений темі «Адвокація».
Учасникам надали
на обговорення «Хартію пацієнтів з ТБ», презентували
«Особливості роботи з органами влади та правозахисної діяльності». Наприкінці
першого інформаційного блоку учасники попрацювали в групах «з випадком».
Наступні презентації «Ефективне використання можливостей ЗМІ в адвокації» і
«Адвокаційний план дій» теж завершилися роботою в групах, а саме підготовкою
адвокаційного плану, його захисту лідерами груп та як підсумок виступів
організована
фасилітована експертами та спостерігачами дискусія з усіма
учасниками. В кінці дня підведені підсумки роботи Тренінгу, проаналізовані
очікування учасників, організована групова рефлексія, оголошено про закриття
події.
Підсумки.
Тренінг отримав високу оцінку учасників та присутніх спостерігачів. Наголошено загальне
побажання створити систему планового навчання громадянської спільноти яка бере
участь у реалізації Національних програм боротьби з соціально-небезпечними хворобами
(ТБ, ВІЛ / СНІД, гепатит та ін.) та ініціативах ГФ в регіоні СЄЦА на 2015-2017 рр.
Організатор Тренінгу, координатор проекту
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