9 місяців із новим логотипом:
народження Європи в Україні
Дев’ять місяців тому «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», найбільша неурядова організація в
Україні в галузі охорони здоров’я, змінив свій логотип. Відмова тодішнього керівництва країни від
Європейського вибору обурила мільйони українців, спричинивши доленосну Революцію Гідності.
Наша організація ще з перших днів протестів також визначилась зі своєю позицією, тимчасово
змінивши логотип – ми додали до нього кольори українського прапора і символ Євросоюзу, щоб
відкрито показати своє бачення європейського майбутнього шляху розвитку України.
Під європейськими цінностями ми розуміємо захист
гідності та прав людини, верховенство права,
нетерпимість до корупції, прозорість та підзвітність
влади. У нашій галузі роботи ознаками європейського
вибору є повний контроль епідемій СНІДу та
туберкульозу завдяки цілеспрямованій профілактиці
для уразливих груп та доступному лікуванню.
Чи здійснилися наші прагнення? 16 вересня 2014 року, Верховна Рада України одночасно з
Європейським Парламентом ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.
За всю історію нашої країни ці 9 місяців стали найнасиченішими: Європейський вибір став набагато
вистражданішим, ніж будь-хто очікував. Україні довелося пройти дуже нелегкий та трагічний шлях.
Внаслідок зухвалої анексії з боку Росії, ми на невизначений час втратили АР Крим та Севастополь.
Тисячі українців загинули за останні місяці на Донбасі у протистоянні з російсько-терористичними
формуваннями.
Вказані події, на превеликий жаль, призвели до серйозної загрози загострення ситуації з поширенням
епідемій ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту С в державі в цілому та в "гарячих точках" країни
зокрема. Сьогодні понад 30 тисяч представників найуразливіших до ВІЛ-інфекції груп населення, яким
за підтримки Альянсу-Україна надають послуги з профілактики, опинилися під реальною загрозою їх
втрати.
Штучне переривання замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в АР Крим та Севастополі вже спричинило
десятки смертей серед пацієнтів. Заради порятунку пацієнтів Альянс-Україна з травня 2014 року надає
життєво-необхідну підтримку клієнтам ЗПТ з Криму, Донецької та Луганської областей, які змушені
змінити місце проживання. Завдяки цим зусиллям врятовано більше сотні людей.
Альянс-Україна довів свою ефективність, працюючи в
умовах форс-мажору. Ми готові й надалі відстоювати
Європейський цивілізаційний вибір. У той же час,
враховуючи ратифікацію Угоди про асоціацію, вважаємо
місію тимчасового "Єврологотипу" Альянсу-Україна
виконаною. Тож ми повертаємося до свого традиційного
логотипу, продовжуючи роботу з розширення доступу
найуразливіших груп населення до послуг з профілактики
та лікування, орієнтуючись на кращі міжнародні та
європейські стандарти.
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