Шановні колеги та друзі!
На 25–27 червня 2010 р. (п’ятниця—неділя) заплановано проведення Третьої
національної конференції ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу України «Стратегія та єдність».
Організатори конференції:


Всеукраїнська громадська організація «Гей-Альянс Україна»;



Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»;



Постійна референтна група з питань ЛГБТ-спільноти та ЧСЧ-сервісних проектів в
Україні;



Миколаївська асоціація геїв, лесбіянок і бісексуалів «Ліга»;



Представництво Міжнародної благодійної організації «Проект ХОУП — Зе Піпл-ТуПіпл Хелс Фаундейшн, Інк.» в Україні.

Чинний склад оргкомітету конференції (13 осіб): Олег Альохін, Анатолій Бондаренко, Олена
Герман, Мирослава Дебелюк, Ганна Довбах, Ганна Довгопол, Тарас Карасійчук, Максим
Касянчук, Зорян Кісь, Андрій Маймулахін, Станіслав Науменко, Юрій Саранков, Святослав
Шеремет.
Очікується, що участь у конференції візьмуть близько вісімдесяти учасників, які
репрезентуватимуть широке коло діючих в Україні ЛГБТ-організацій, ініціативних ЛГБТ-груп
та інших неформальних ЛГБТ-об’єднань, ЧСЧ-сервісних організацій.
Мета конференції — створення умов для обміну досвідом між суб'єктами ЛГБТ-руху України,
зближення позицій з актуальних питань ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу, підвищення рівня
професіоналізму учасників конференції у сфері піклування про здоров’я ЛГБТ/ЧСЧ/ЖСЖ,
подальшої мобілізації ЛГБТ-спільноти України.
Планується, що робота конференції проходитиме у вигляді пленарних і секційних засідань за
такою тематикою:


базові соціальні послуги для ЧСЧ і стандарти їх надання;



додаткові соціальні послуги для ЧСЧ у контексті комплексної профілактики ВІЛінфекції/СНІДу (профілактично орієнтоване дозвілля, допомога у вирішенні
психосоціальних проблем представників ЛГБТ-спільноти, послуги щодо особистого росту
тощо);



розбудова інституційної спроможності ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу (стратегічне
планування діяльності, технології утворення команд; заходи, спрямовані на формування
стійких сексуальної та ґендерної ідентичностей; розвиток волонтерської мережі тощо);



проблеми позитивної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;



питання ефективної взаємодії між суб’єктами ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу в Україні
(механізми координації національних, проектних і регіональних мереж ЛГБТ-руху; етичні
норми ЛГБТ-руху; питання представництва інтересів ЛГБТ-спільноти і делегування
повноважень; методики проведення фокус-груп; реєстри громадських формувань—
суб’єктів ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу України);
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принципи і технології взаємодії суб’єктів ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу зі ЗМІ, державним
сектором та іншими неурядовими організаціями;



структурування та планування діяльності ВГО «ГЕЙ-АЛЬЯНС УКРАЇНА».

Якщо Ви бажаєте взяти участь у конференції просимо ознайомитись із вимогами
організаторів до учасників, викладеними в онлайн-заявці за адресою http://donbassocproject.blogspot.com/2010/05/blog-post_01.html, та заповнити цю заявку не пізніше 31
травня 2010 року (понеділок). У разі недотримання строків заповнення заявки оргкомітет
не гарантує її розгляду.
Відбір учасників конференції буде здійснено оргкомітетом конференції на конкурсній основі в
строк до 11 червня 2010 року, після чого буде повідомлено про результат розгляду заявок.
Відібраним учасникам може бути компенсовано проїзд на конференцію в обидва боки,
забезпечено проживання та харчування за рахунок організаторів конференції.
З усіх питань щодо конференції Ви можете звернутися до технічного комітету конференції за
адресою: conference.lgbt@gmail.com або за тел. +380 (63) 641-64-19 (Михайло Миколайчук).

З повагою, оргкомітет конференції.

