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Вступ 
Громадська організація «Гей-альянс» спеціалізується на наданні послуг з 

профілактики ВІЛ / СНІДу та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом 

(ІПСШ), серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ), орієнтована на 

розвиток і згуртування підгрупи геїв і бісексуалів як частини ЛГБТ-спільноти й всієї 

спільноти загалом, сприяє зниженню рівня гомо-, бі- і трансфобії в українському 

суспільстві, адвокатує доступ до медико-соціальних послуг уразливих до ВІЛ груп. 

 

Діяльність організації розпочалася в 2001 році з групи активістів, які, усвідомлюючи 

основні ризики ЧСЧ, започаткували у Києві громадську ініціативу з профілактики ВІЛ / 

ІПСШ. Юридично «Гей-альянс» був зареєстрований у 2002 році. З того часу 

організацією було реалізовано більше 25 проектів і досліджень серед ЧСЧ, що 

дозволило організації стати лідером у наданні послуг для ЧСЧ. 

 

На сьогодні колектив «Гей-альянсу» – це група активних та ініціативних молодих 

людей, які вбачають місію організації у досягненні гідного рівня життя ЛГБТ в Україні, 

сприянні соціальній справедливості, яка б гарантувала відсутність дискримінації та 

стигматизації за ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. 

 

Діяльність організації постійно розвивається й охоплює все нові напрямки. На сьогодні 

основна активність «Гей-альянсу» зосереджена на аутріч / соціальній роботі, 

тестуванні на ВІЛ / ІПСШ, розвиткові ком’юніті-центру для ЧСЧ; координації дій 

уразливих до ВІЛ груп населення в регіонах України для подальшого адвокатування 

власних потреб (2015 рік – Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, Львівська, Сумська 

області); формування команди ЛГБТ активістів.  

 

Аутріч передбачає надання послуги соціального консультування та безкоштовне 

розповсюдження презервативів і лубрикантів в популярних серед ЧСЧ громадських 

місцях з метою встановлення безпосереднього контакту з представниками цільової 

аудиторії. 

 

Тестування на ВІЛ / ІПСШ проводиться на базі працюючого при ГО «Гей-альянс» 

ком’юніті-центру для ЧСЧ, партнерських лікувально-профілактичних установ. Послуга 

безкоштовна, анонімна і конфіденційна. 

 

Робота ком’юніті-центру ГО «Гей-альянс» організована за принципом «усі послуги в 

одному місці». Тут будь-який бажаючий ЧСЧ може отримати соціальну консультацію, 

пройти тестування на ВІЛ / ІПСШ, поспілкуватися з іншими представниками ЧСЧ-

аудиторії, отримати підтримку психолога. Всі послуги безкоштовні, анонімні і 

конфіденційні. Інформаційно-освітні, розважальні та тематичні заходи ком’юніті-центру 

спрямовані на розвиток індивідуального потенціалу кожного ЧСЧ.Фізичне здоров’я та 

психологічне благополуччя усіх ЧСЧ є ключовими принципами діяльності ком’юніті-

центру та ГО «Гей-альянс». 

 

Робота з укріплення потенціалу та спроможності уразливих спільнот впроваджується 

громадською організацією “Гей-альянс” за напрямком “Соціальна мобілізація, 

посилення зв’язків, взаємодія та координація” серед уразливих груп СІН/ЗПТ, секс-

працівників, ЧСЧ, колишніх ув’язнених в п’яти областях України (Львівська, Вінницька, 

Черкаська, Кіровоградська, Сумська). 
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В рамках роботи за напрямком проводяться Регіональні Ради Спільнот, Круглі столи, 

семінари, тренінги, табори, залучаються представники уразливих груп до роботи у 

Обласних Координаційних Радах з протидії наркоманії та з протидії поширенню 

ВІЛ/СНІД та інше. Основними результатами за цим напрямком ми очікуємо виділення 

фінансування з місцевих бюджетів на програми профілактики ВІЛ / СНІД серед 

найбільш уразливих до ВІЛ груп населення. 

 

Формування команди активістів відбувається в рамках проекту «Об’єднання ЛГБТ-

спільноти для розбудови демократичної системи через розвиток прав людини в 

Україні» шляхом організації для ЛГБТ активістів серії тренінгів та семінарів. 

 

Громадська організація «Гей-альянс» є членом All-Ukrainian Union Council of LGBT 

Organizations of Ukraine, World Hepatitis Alliance, Євразійська коаліція чоловічого 

здоров’я (ECOM),Всеукраїнської спілки «Коаліція з протидії дискримінації», AIDS Action 

Europe, CORRELATION European Network Social Inclusion & Health. 
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Команда організації 
 

 Шевченко Антон – Виконавчий директор ГО «Гей-альянс» 

 Марченко Роман – Заступник Виконавчого директора ГО «Гей-альянс», 

програмний керівник 

 Кротова Ірина – Головний бухгалтер ГО «Гей-альянс» 

 Невхорошев Валерій – Керівник Громадського центру, комірник 

 Дмитренко Олександр – Керівник Громадського центру 

 Чернишев Андрій - Керівник напрямку “Соціальна мобілізація, 

посилення зв’язків, взаємодія та координація”  

 Ніштук Анатолій - Спеціаліст з адвокації та по роботі з владою 

 Черненко Олександр – Фінансовий документатор  

 Герак Олена, Міхедько Андрій – Програмні документатори 

 Харитонов Сергій - Старший соціальний працівник 

 Зайцев Олег – Керівник проекту ««Об’єднання ЛГБТ-спільноти для 

розбудови демократичної системи через розвиток прав людини в 

Україні» 

 Курбанова Алла, Дмитренко Олександр, Сєбов Денис – Психологи 

 Ковальчук Олена, Несват Наталя, Беленецька Ольга, Лінцова Вікторія, 

Нікелсен Тетяна – Регіональні координатори 

 Загоровський Володимир, Русакова Євгенія, Жила Людмила, Мітлошук 

Аркадій – Лікарі інфекціоністи 

 Маркін Сергій, Загорій Юрій, Гримайло Богдан, Ілляш Роман, Щирський 

Даниїл, Шматков Микола, Міхедько Андрій, Зайцев Олег, Куліда Олексій, 

Глєбова Катерина, Рождественська Діна, Радецький Андрій, Бобруйко 

Валентин, Гамєєв Ілля, Шамрін Владислав, Хребтова Вікторія, Ленар 

Владислав  – Соціальні працівники  

 



 
6 

 

Опис проектів організації 
Програма профілактики ВІЛ/СНІД та 

ІПСШ серед ЧСЧ в Києві, Б.Церкві, 

Чернігові та Полтаві 
 

Термін реалізації проекту: січень – грудень 2015 року 

 

Донор: МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

 

Мета проекту: Профілактика інфікування ВІЛ та ІПСШ серед ЧСЧ та зменшення 

шкоди від епідемії завдяки прищепленню навичок безпечної сексуальної поведінки; 

консультування “рівний – рівному”, організація Громадського центру для ЧСЧ  

 

Активності в рамках проекту 

 
Ком’юніті-центр - це територія, що дозволила змобілізувати ЧСЧ у питаннях 
профілактики ВІЛ, ІПСШ, ТБ; проводили групові заходи для обміну інформацією та 
досвідом; забезпечували «комфортну зону» для проведення тестувань на ВІЛ і ІПСШ 
та проводили консультації бенефіціаріям проекту; надання психологічної підтримки. 

 
Ком’юніті-центр відкритий для відвідувачів з вівторка по неділю з 14.00 до 21.00. 
Діяльність центру передбачає також проведення групових заходів: 
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 Психологічний клуб (клієнти обговорюють проблеми/потреби, діляться 
досвідом щодо питань, пов’язаних зі здоров’ям); 

 «Закрита» психотерапевтична група (проходила у форматі групових зустрічей 
за попередньо узгодженою тематикою в залежності від потреб групи та 
враховуючи стратегічну мету проведення - здоровий спосіб життя ЧСЧ); 

 Дискусійний клуб – обговорення поточних або нагальних потреб у питаннях 
ЧСЧ-сервісу та ЛГБТ-руху; 

 Групові творчо-мистецькі заходи та заходи розважального характеру з метою 
мобілізації гей-спільноти та донесення профілактичної інформації в доступній 
та зрозумілій формі. 

Серед спеціалістів Ком’юніті-центру – психолог, який надає індивідуальні консультації 
з питань безпечної сексуальної поведінки та інших життєво важливих аспектів гей-
життя;надає післятестову підтримку/консультацію у випадку позитивного результату 
при експрес-тестуванні за умови згоди клієнта. Попереджає та здійснює профілактику 
професійного вигорання співробітників організації; проводить закриті 
психотерапевтичні групи. Крім того, команда проекту включає медичних 
консультантів, які проводять до- та післятестові консультації; тестування на ВІЛ, 
сифіліс, гонорею, хламідіоз; консультують з питань безпечної сексуальної поведінки. 
 
Волонтери Ком’юніті-центру допомагають проводити групові заходи розважального 

характеру, рекрутують клієнтів, 
рекламують послуги організації. 
 
Аутріч-робота 
Протягом року організація працювала 
на наступних маршрутах аутріч: 
Молодіжний пляж (Гідропарк) та ТЦ 
«Метроград» (місця знайомств та 
надання сексуальних послуг у парковій 
зоні біля туалету та на пляжах). 
Аутріч-робота в мережі інтернет та 
смартфон-додатках (сайти знайомств 
Qguys, Blue System, Mamba, Gay Romeo 
та смартфон-додатки Grindr, Hornet, 
якими користується більшість геїв та 
бісексуалів) 
Клубний аутріч та робота в гей-саунах 
(нічний гей-клуб «ЛІФТ»; гей-сауна 
«Blindage» та гей-сауна «ALEXX»).  
Аутріч-робота в Б.Церкві, Полтаві, 
Чернігові (інтернет-рекрутинг клієнтів 
та робота в місцях зустрічей/на 
«плешках»).  
Поєднання аутріч-роботи та роботи 
Ком’юніті-центру дозволило 
максимально охопити різні підкатегорії 
ЧСЧ програмою профілактики ВІЛ та 
ІПСШ. 
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Соціальна мобілізація, посилення зв’язків, 

взаємодія та координація 
 

Термін реалізації проекту: січень – грудень 2015 року 

 

Донор: Network of People who Live with HIV (program of The Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria) 

 

Мета проекту: Посилення впливу та спроможності спільнот на формування 

місцевих політик щодо виділення бюджетних коштів на реалізацію цільових соціальних 

програм з ВІЛ/СНІДу, туберкульозу і гепатитів, для забезпечення життєдіяльності, 

підвищення доступу та якості надання медико-соціальних послуг 

 

Територія діяльності: Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Львівська 

області 

 

Активності в рамках проекту 
Протягом 2015 року проводилась низка адвокаційних активностей згідно 

затвердженого на початку року адвокаційного плану (виконання політик, внесення 

пропозицій від УГ до політик, проведення круглих столів,  засідань Регіональних рад 

спільнот, перемовини з чиновниками тощо), також надавалася експертна допомога 

співробітниками «Гей-альянсу», був проведений дводенний тренінг для лідерів та 

активістів УГ з основ проведення адвокації. 

 

Для виконання індикаторів напрямку кожним регіональним координатором був 

складений адвокаційний робочий план на 2015р. з тематикою політик, над якими 

планувалося працювати та низкою заходів, що мали за мету прийняття / внесення 

змін до цих політик та виконання інших активностей. 

 

Основними питаннями в рамках періоду, що потребували адвокаційних 

активностей з боку активістів уразливих спільнот, були: 

1. Прийняття обласних програм з ВІЛ/СНІДу у Вінниці та Львові. 

2. Впровадження ЗПТ в центрах первинної медико-соціальної допомоги у Вінницькій 

області. 

3. Запровадження рецептурної форми бупренорфіну в Черкасах. 

4. Внесення пропозицій від УГ до проекту обласної програми з наркоманії в 

Кіровограді. 

5. Включення нових представників від УГ до складу Громадської ради при 

Пенітенціарній службі (Суми, спільнота колишніх ув’язнених) та представника від 

ЧСЧ в Кіровоградську обласну Координаційну раду з ВІЛ/СНІДу. 

6. Виконання програми «Крок в нове життя» - програми впровадження послуг з 

ресоціалізації молоді, що опинилася в конфлікті з законом, в тому числі осіб, що 
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вживають  ін’єкційні наркотики, за фінансової підтримки Управління молоді та 

спорту Сумської ОДА. 

7. Розробка механізму надання діагностики та лікування від гепатиту С для 

уразливих груп в Черкаській області, надання пропозицій від лідерів найбільш 

уразливих груп . 

8. Подання пропозицій від уразливих спільнот та адвокація впровадження 

соціального замовлення – програми ресоціалізації «Краще майбутнє» - підготовки 

засуджених до звільнення в Черкаській області. 

9. Адвокація виділення коштів на 10 курсів ЗПТ за кошти обласного бюджету (згідно 

заходів обласної програми з ВІЛ/СНІДу). 

10. Перегляд оціночної кількості представників уразливої групи ЧСЧ  в 

Кіровоградській області та внесення змін до обласної програми з ВІЛ/СНІДу 

(профілактичні заходи для ЧСЧ).  

11. Відкриття сайту ЗПТ в м. Самбір Львівської області. 

 

Загалом за 2015 рік представниками уразливих до ВІЛ груп було зроблено вісім 

виступів на обласних та міських Коордрадах з ВІЛ/СНІДу, а також з протидії 

наркоманії, де піднімались такі питання як запровадження рецептурної форми ЗПТ в 

Черкасах, відкриття сайту ЗПТ в Самборі, прийняття до складу ОКР з ВІЛ/СНІДу 

активіста, який представлятиме ЧСЧ в Кіровоградській області, а також перегляд 

оціночної чисельності ЧСЧ в регіоні, щодо покращення доступу до послуг з 

профілактики ВІЛ та супроводу лікування ВІЛ та ТБ для споживачів ін`єкційних 

наркотиків тощо. 

Також одному представнику від спільноти колишніх ув’язнених та регіональному 

координатору вдалося увійти до складу Громадської ради при ДПтСУ в Сумській 

області. Подані документи на включення лідера ініціативної групи ЧСЧ до складу 

Кіровоградської обласної Коордради з протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу. Завдяки входженню 

в ГР вдалося впливати на деякі питання, наприклад, щодо відновлення паспортів 

для засуджених, що перебувають в установах покарання в Сумській області 

(протокол №3). 

 

Завдяки проведенню за 2015р. 19 «круглих столів» між представниками 

громадянського суспільства та влади розглядались такі актуальні питання 

покращення доступу до послуг для УГ як прийняття обласної програми з ВІЛ/СНІДу у 

Львові, переговори з депутатським корпусом щодо відкриття сайту ЗПТ в Самборі,  

виконання програми впровадження послуг з ресоціалізації молоді, що опинилася в 

конфлікті з законом в Сумах, щодо адвокації запровадження рецептурної форми ЗПТ 

в Черкасах, покращення якості послуг для УГ, впровадження програм зменшення 

шкоди для УГ, впровадження ЗПТ через ЦПМСД (первинну ланку) у Вінницькій 

області, впровадження механізму соціального замовлення на послуги для УГ, 

профілактика інфікування ВІЛ серед вихованців інтернатних закладів Сумщини через 

призму профілактики вживання наркотиків, розробка нової програми протидії 

наркоманії в кіровоградській області та інші тематики. Тематика круглих столів була 

здебільшого прив’язана до виконання пунктів адвокаційного плану та інших 

термінових та проблемних питань в регіонах, більш тісного налагодження 
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співпраці УГ з державним сектором для збільшення доступу УГ до медико-

соціальних послуг в регіонах. 

Загалом в круглих столах взяло участь 320 осіб: представники органів влади, 

ЛПЗ, активісти УГ/Регіональних рад спільнот, працівники НУО. 

 

Під час 2015 року активно йшла робота в Регіональних радах спільнот; 

загалом було проведено 21 засідання, в яких взяли участь 262 особи, переважно 

активісти від всіх УГ та регіональні координатори «Гей-альянсу», а також 

запрошувались медичні працівники та представники закладів по наданню 

безоплатної державної правової допомоги. За цей період був суттєво оновлений 

склад РРС: з’явилося багато нових активістів, що представляють спільноту СІН, 

колишніх ув’язнених та ПКС у Львові (ГО «Історії життя», РЦ «Перспектива» та інші), 

Черкасах (на базі ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця»), з’явилась нова ініціативна група 

ЧСЧ в Кіровограді.  

Регіональними координаторами на місцях постійно велася інформаційна 

робота щодо інформування про наш напрямок серед всіх зацікавлених осіб в 

регіонах, з активістами різних уразливих груп щодо мобілізації спільнот, рівня 

обізнаності щодо захисту своїх прав та механізму дій у разі виникнення ситуацій 

прояву стигми, дискримінації, обговорення потреб спільнот, залучення до роботи 

РРС. 

Під час звітного періоду були налагоджені контакти, проведені переговори та 

підписані шість Меморандумів про співробітництво між нашими партнерськими 

організаціями/лідерами спільнот та місцевими державними центрами з надання 

безоплатної первинної та/чи вторинної правової допомоги для надання 

безкоштовних юридичних послуг тим представникам УГ, які опинились в складних 

життєвих обставинах. У всіх регіонах на засіданнях Регіональних рад спільнот 

спеціалістами цих центрів були проведені презентації своєї діяльності та послуг. 

Це підтверджується підписанням Меморандумів про співробітництво між 

нашими партнерськими організаціями: КОБО «Відкрите серце» (КІРОВОГРАД), БВ 

«Від серця до серця» (ЧЕРКАСИ), БФ «Салюс» (ЛЬВІВ), БФ «АВАНТЕ» (ЛЬВІВ), 

Сумське обласне відділення Всеукраїнської мережі ЛЖВ (СУМИ), ГО «Злагода» 

(ВІННИЦЯ). 

Для підвищення обізнаності лідерів та активістів всіх задіяних уразливих груп в 

питаннях проведення адвокації в середині жовтня в Києві був проведений 

дводенний тренінг з основ адвокації, який проводили досвідчені тренери, в якому 

взяли участь і був навчений 21 активіст, що представляли спільноти СІН, пацієнтів 

ЗПТ, ПКС, ЧСЧ та колишніх ув’язнених. 

В грудні 2015р. були визначені два нових регіони, в яких ми починаємо 

працювати, починаючи з січня 2016 року, замість двох старих. Нами був оголошений 

офіційний конкурс щодо призначення нових регіональних координаторів та двох 

нових регіонів. Після детального розгляду всіх кандидатур, був обраний Одеський та 

Херсонський регіон замість Львівського та Сумського. 
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Об’єднання ЛГБТ-спільноти для розбудови 

демократичної системи через розвиток прав 

людини в Україні 
Термін реалізації проекту: липень 2015 – лютий 2016 року 

 

Донор: Фонд Сприяння Демократії Посольства США В Україні 

 

Мета проекту: Стимулювання об’єднання ЛГБТ-спільноти та формування готовності 

діяти через інформування, розвиток практичної освіти з метою захисту як прав 

представників ЛГБТ-спільноти, так і протидії гомофобії та змінах у суспільному 

сприйнятті (підвищення рівня толерантності) 

 

Територія діяльності: Київ, Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя, Чернівці 

 

 

Активності в рамках проекту 
В рамках проекту були проведені: організаційно-мобілізаційній семінар (25 учасників); 

курс тематичних 4 тренінгів (по 25 учасників на кожному заході); підсумковий семінар 

(25 учасників). Це дозволило у короткостроковій перспективі вийти на публікації у 

регіональних ЗМІ на інформаційних та тематичних інтернет ресурсах, створення 
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пабліків у соціальних мережах, створення збірки кейсів та методи їх розв’язання, 

створення збірки проектів, розроблених учасниками групи.  

 

 

Розробка бізнес-плану хаб-кафе для ЛГБТ та 

тренінг з організації бізнес-процесів у 

соціальному підприємництві 
 

Термін реалізації проекту: травень – серпень 2015 року 

 

Донор: Громадська організація «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку 

громадського почину «Єднання» 

 

Мета проекту: Забезпечити сталий / стабільний розвиток організації через 

впровадження моделі соціального підприємництва  

 

Активності в рамках проекту 
Написання бізнес-плану хаб-кафе та проведення тренінгу з організації бізнес-

процесів соціального підприємництва. 
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Висновки 
Основні якісні показники роботи організації в 2015 році: 

 
 Стратегічне бачення розвитку організації та основних напрямків діяльності 

 Поступове розширення співпраці з міжнародними донорами, що є незалежні 

від політики та фінансування Глобального Фонду 

 Розширення кількості членів організації 

 Значне розширення діяльності організації: ГО «Гей-альянс» де факто стала 

Всеукраїнською організацією з територією діяльності: Київ, Б.Церква, Чернігів, 

Полтава, Львів, Черкаси, Вінниця, Суми, Кіровоград, Одеса, Херсон 

 Організація доступу клієнтів до засобів профілактики на різних маршрутах 

Києва і в регіонах діяльності 

 Мобільність організації – зміна місць та маршрутів надання послуг в 

залежності від наявності ЧСЧ  

 Розвиток та посилення соціальної роботи в мережі інтернет із охопленням 

важкодоступних ЧСЧ (зростання кількості соціальних працівників та клієнтів, 

охоплених проектами профілактики ВІЛ/ІПСШ) 

 Відбувався постійний моніторинг та реагування на потреби клієнтів у 

організації групових заходів 

 Проводились атестації співробітників для забезпечення високого рівня 

обізнаності  

 Організація надавала широкий спектр послуг, що призводило до постійного та 

стабільного зростання охоплення клієнтів 

 Створення потужного базису для подальшого розвитку організації та 

диверсифікації грантової діяльності 

 Організація на волонтерських засадах модернізувала сайт організації, що 

призвело до суттєвого росту популярності організації 


