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Вступ	
Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» 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, мобілізацію і згуртування 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 «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» (ГО «Гей-альянс» до грудня 2016) 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 організації – це група активних та ініціативних 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 «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» зосереджена на: 

ü аутріч / соціальній роботі;  
ü психологічних консультацій; 
ü онлайн сервісах для ЧСЧ; 
ü тестуванні на ВІЛ / ІПСШ; 
ü підтримці ВІЛ-позитивних ЧСЧ; 
ü розвиткові ком’юніті-центру для ЧСЧ;  
ü координації дій уразливих до ВІЛ груп населення в регіонах України для 

подальшого адвокатування власних потреб; 
ü 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 
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» ком’юніті-центру для ЧСЧ, партнерських лікувально-
профілактичних установ. Послуга безкоштовна, анонімна і конфіденційна. 
 
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» розробила стратегію залучення до тестування і 
консультування ЧСЧ в рамках кампанії GETTEST.COM.UA. Це інноваційна кампанія, 
що зосереджена на роботу в онлайн ресурсах – найбільш популярних місцях 
«перебування» ЧСЧ. 
 
Робота ком’юніті-центру ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» 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 
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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 «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ». 
 
Робота з укріплення потенціалу та спроможності уразливих спільнот впроваджується 
громадською організацією “ АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ ” 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 (Одеська, Вінницька, 
Черкаська, Кіровоградська, Херсонська). 
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. 
 
Важливим компонентом в роботі організації є підтримка ВІЛ-позитивних ЧСЧ. 
Протягом 2016 року на регулярній основі відбулась мобілізація даної спільноти, що 
відображалось в групових активностях.  

 
Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» 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	
	

Ø Шевченко	Антон	–	Виконавчий	директор	ГО	«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»	

Ø Марченко	Роман	–	Програмний	координатор	ГО	«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»	

Ø Кротова	Ірина	–	Головний	бухгалтер	ГО	«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»	

Ø Дмитренко	Олександр	–	Керівник	Громадського	центру	

Ø Гончаров	Тимур	–	Керівник	Аутріч	відділу,	координатор	груп	підтримки	для	

ВІЛ+	ЧСЧ	

Ø Чернишев	Андрій	-	Керівник	напрямку	“Соціальна	мобілізація,	посилення	

зв’язків,	взаємодія	та	координація”		

Ø Ніштук	Анатолій	-	Спеціаліст	з	адвокації	та	по	роботі	з	владою	

Ø Черненко	Олександр	–	Фінансовий	документатор		

Ø Герак	Олена	-	Комірник	

Ø Міхедько	Андрій,	Махно	Олександр,	Скороходова	Вікторія	–	Програмні	

документатори	

Ø Харитонов	Сергій	-	Керівник	Аутріч	відділу	

Ø Курбанова	Алла,	Сєбов	Денис	–	Психологи	

Ø Грибова	Олена,	Несват	Наталя,	Лисак	Євгенія,	Лінцова	Вікторія,	Нікелсен	

Тетяна,	Бубир	Олександр	–	Регіональні	координатори	з	питань	соціальної	

мобілізації	та	адвокації	

Ø Загоровський	Володимир,	Жила	Людмила,	Олейник	Лідія–	Лікарі	

Ø Кирилова	Ольга,	Апанасенко	Віталій	–	регіональні	координатори	GETTEST	

Ø Маркін	Сергій,	Новак	Володимир,	Міхедько	Андрій,	Куліда	Олексій,	Щирський	

Даниїл,	Зайцев	Олег,	Глєбова	Катерина,	Радецький	Андрій,	Бобруйко	

Валентин,	Шамрін	Владислав,	Хребтова	Вікторія,	Ленар	Владислав,	Балабаш	

Віталій,	Махно	Олександр,	Гамєєв	Ілля,	Вовк	Андрій,	Горохов	Юрій,	Ралетний	

Богдан,	Захаров	Ярослав,	Опалатенко	Антон,	Астахов	Андрій,	Єрмошенко	

Андрій,	Гулак	Роман,	Черня	Сергій,	Заінчевський	Дмитро,	Лісовський	Нікіта,	

Малютяк	Олександр,	Медведенко	Михайло,	Гавриленко	Володимир,	Бєлов	

Олег,	Писарев	Костянтин,	Січевий	Віталій	–	Соціальні	працівники		

Ø Голяка	Тетяна	-	Прибиральниця	
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Опис	проектів	організації	
Програма	профілактики	ВІЛ/СНІД	та	
ІПСШ	серед	ЧСЧ	в	Києві,	Б.Церкві,	

Чернігові	та	Полтаві	
 
Термін реалізації проекту: січень – грудень 2016 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 дозволяє постійно змобілізувувати ЧСЧ у 

питаннях профілактики ВІЛ, ІПСШ; 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: 

• Пс
ихологічн
ий клуб 
(клієнти 
обговорю
ють 
проблеми
/потреби, 

діляться досвідом щодо питань, 
пов’язаних зі здоров’ям); 

• 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. 
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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, вірусні гепатити, 
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). 
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Аутріч-робота в мережі інтернет та смартфон-
додатках (сайти знайомств Qguys, Blue 
System, Mamba, та смартфон-додатком Hornet, 
яким 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. 
 

	
	

Результати	роботи	проекту	протягом	2016	року:	

Ø Кількість	клієнтів,	які	отримали	принаймні	1	послугу	–	13966;	

Ø Протестовано	на	ВІЛ	–	11305	ЧСЧ;	

Ø Загалом	відсоток	виявлення	випадків	інфікування	ЧСЧ	–	1%	(велика	кількість	постійних	

клієнтів);	

Ø 54	ЧСЧ	зареєстровано	на	медичному	нагляді;	

Ø 42	ЧСЧ	в	2016	році	розпочали	прийом	АРВ	терапії;	

Ø 3057	клієнтів	протестовано	на	наявність	антитіл	до	сифілісу;	

Ø 360	клієнтів	протестовано	на	наявність	антитіл	до	вірусного	гепатиту	В;	

Ø 311	клієнтів	протестовано	на	наявність	антитіл	до	вірусного	гепатиту	С;	

Ø Було	розповсюджено	558379	презервативів.	



	 9	

Соціальна	мобілізація,	посилення	зв’язків,	
взаємодія	та	координація	

 
Термін реалізації проекту: січень – грудень 2016 року 
 
Донор: БО «Мережа» 
 
Мета проекту: Посилення впливу та спроможності ключових 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, Херсонська, Одеська 
області 

 

Активності в рамках проекту 
Протягом 2016 року основні зусилля проекту були направлені на забезпечення 

сталості медико-соціальних послуг представників ключових груп по відношенню до 
ВІЛ/СНІДу, ТБ та гепатитів. В умовах поступового зменшення донорського 
фінансування послуг зменшення шкоди, догляду та підтримки, особливо важливим 
питанням стоїть забезпечення безперервності послуг, що надаються наразі, та 
поступовий та плавний перехід з фінансування Глобальним фондом на фінансування 
цих програм місцевими бюджетами. Тому ІІ півріччя 2016 року було присвячене 
посиленню партнерських стосунків з ключовими особами, що приймають рішення, на 
місцях (тобто, на території 5 областей, де працює проект), за-для налагодження 
діалогу щодо потреби фінансування програм для ключових груп, потреби в розробці 
дієвого механізму та реалізації соціального замовлення, включення тематики 
ВІЛ/СНІДу та уразливих груп до пріоритетних тем щодо надання фінансової 
підтримки з боку місцевої влади, тобто, розширення доступу до послуг профілактики 
ВІЛ/СНІДу, гепатитів, діагностики та лікування гепатиту С та забезпечення надання 
інтегрованих послуг в одному місці. Також велика увага була приділена роботі 
активістів ключових груп в Регіональних радах спільнот, пошуку та залученню до неї 
нових активістів. 

 
Наявні успіхи у виконанні проекту: 

1. До обласної програми «Турбота» внесена пропозиція від спільноти, щодо 
фінансування Центру інтегрованих послуг для СІН в Черкасах  на 2017 рік в сумі 
390 000 грн. 

2. Рішенням ОКР були схвалені обласні Стратегії забезпечення сталості послуг у 
сфері ВІЛ/СНІДу в Одеській та Херсонській областях, після чого вони мають бути 
прийняті рішенням обласних рад. 

3. В Одеській області був розроблений механізм соціального замовлення, 
оголошений конкурс та отримано фінансування для НУО на послуги зменшення 
шкоди для СІН (в розмірі 60,000 грн на 3 місяці). 
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4. Включення до складу Одеської міської координаційної ради з ВІЛ/СНІДу та ТБ 
двох нових членів від Одеської РРС (представники СІН та ЧСЧ). 

5. В ІІ півріччі 2016 року в засіданнях РРС взяло участь 59 нових активістів спільнот. 
6. Черкаська міська рада вирішила виділити кошти нашій партнерській організації 

ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» в розмірі 117,000 грн на роботу з 
засудженими/колишніми засудженими. 

7. Завдяки довгим адвокаційним зусиллям Черкаської РРС, на сьогодні вже є 2 
особи, які будуть отримувати ЗПТ за рецептом в Черкасах. 

8. Другий рік поспіль виділене фінансування на ЗПТ (бупренорфін) в Кіровоградській 
області з обласного бюджету. 

9. На початку 2016 року були створені та активно працюють Регіональні ради 
спільнот в Одесі та Херсоні, налагоджені контакти з державними центрами з 
надання безоплатної правової допомоги. 

10. Кіровоградська РРС почала процес ініціювання  розробки програми з лікування 
гепатитів, бере участь у аналізі виконання програми протидії наркоманії, провела 
вуличні акції до Всесвітнього дня протидії гомофобії, Всесвітнього дня протидії 
наркоманії та гепатитам, публічні адвокаційні акції прямої дії. 

11. Проведено моніторинг виконання наказу щодо впровадження  програм ЗПТ через 
ЦПМСД в районах Вінницької області. Наказ виконується. ЦПМСД виписують 
рецепти пацієнтам на препарати ЗПТ. 

12. В ІІ півріччі 2016р. до роботи в Регіональних радах спільнот було залучено 59 
нових активістів з різних груп. 

13. До складу Одеської міської коордради з ВІЛ/СНІДу та ТБ було включено 2 нових 
члени, що представляють Одеську РРС (від СІН/ЗПТ та ЧСЧ). 

14. Була створена підгрупа з наркоманії та ЗПТ в рамках роботи міжсекторальної 
робочої групи Одеської обласної координаційної ради з протидії ВІЛ, 
туберкульозу, наркоманії при ОДА. 

15. Лідери та активісти від УГ під егідою Регіональних рад спільнот брали активну 
участь в проведенні інформаційних заходів (на день пам’яті померлих від СНІДу, 
день боротьби з наркоманією та на міжнародний день протидії гомофобії та 
трансфобії). 
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Одним з головних інструментів для досягнення наших адвокаційних завдань було 
проведення круглих столів з представниками громадянського суспільства (лідерами 
спільнот, представниками НУО) та місцевої влади (керівництвом Департаментів 
охорони здоров’я, соціальної політики ОДА, депутатським корпусом, керівниками 
профільних медичних закладів, керівниками соціальних служб, представниками 
державних пунктів з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо), часто 
в присутності місцевих ЗМІ. 
Загалом за 2016 рік було проведене 22 круглих столів, в яких взяли участь 308 осіб, 
основною тематикою яких були такі:  
- розробка механізму та впровадження соціального замовлення для ключових груп 

в сфері ВІЛ/СНІДу;  
- підвищення доступу до лікування та діагностики ВГС для УГ;  
- збільшення доступу до отримання ЗПТ (відкриття нових сайтів ЗПТ, адвокація 

практичного впровадження рецептурної форми ЗПТ, захист прав пацієнтів);  
розробка та впровадження Стратегій сталості послуг в сфері ВІЛ/СНІДу, а 

також протидії наркоманії. 

 
Протягом звітного періоду спостерігалася активна робота Регіональних рад 

спільнот (РРС), які були активно залучені в адвокаційну роботу щодо розробки та 
прийняття політик, підготовки тез виступів на координаційних радах, залучення нових 
членів КР з числа спільнот, подання пропозицій для розробки обласної стратегії з 
протидії наркоманії у Вінницькій області та щодо ініціювання розробки обласної 
програми з протидії вірусним гепатитам в Кропивницькому, відбувалася поточна 
оцінка потреб спільнот. Так, протягом ІІ півріччя 2016 року до складу Одеської 
Коордради з ВІЛ/СНІДу, ТБ та протидії наркоманії було залучено 2 нових 
представники – учасників Одеської РРС (від СІН/ЗПТ та від ЧСЧ). 
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Для підвищення обізнаності лідерів та активістів уразливих до ВІЛ спільнот 

насамперед тих, хто працює в Регіональних радах спільнот, в питаннях розвинення 
лідерських навичок, подолання стигми та дискримінації, у тому числі і своєї 
внутрішньої стигми, мотивації роботи в команді, а також підвищення знань в 
питаннях медіа-адвокації та роботи з чиновниками, в червні був проведений 
трьоденний освітній табір. Захід проводили два досвідчені тренери, в ньому взяли 
участь 20 активістів з п’яти областей, що представляли спільноти СІН, пацієнтів ЗПТ, 
ПКС, ЧСЧ та колишніх ув’язнених. 
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Залучення	ЧСЧ	до	консультування	і	
тестування	на	ВІЛ	та	надання	послуг	з	догляду	

та	підтримки	
	
Термін реалізації проекту: грудень 2015 – вересень 2017 року 
 
Донор: PACT Inc. 
 
Мета проекту: Зниження темпів поширення ВІЛ серед ЧСЧ шляхом забезпечення 
доступу до консультування і тестування на ВІЛ та надання послуг з догляду та 
підтримки 
 
Територія діяльності: Київ, Одеса, Дніпро 
 
 

Активності в рамках проекту 
В рамках діяльності за проектом були здійснені наступні активності: 

ü Запуск	рекламної	кампанії	GETTEST	-	популяризація	безкоштовного	тестування	на	ВІЛ	в	
смартфон	додатках	та	соціальних	мережах;	

ü Онлайн	консультування	клієнтів;	
ü Розробка	 сайту	 кампанії	

gettest.com.ua	 з	можливістю	реєстрації	 на	 експрес-
тестування;	

ü Мотивування	 клієнтів	 до	
проходження	 тестування	 на	 ВІЛ	 на	 базі	 офісу	
організації.	

ü Проведення	первинної	консультації	із	
загальних	 питань	 та	 діяльності	
проекту/організації;	

ü Проведення	 до-	 та	 післятестової	
консультації	 лікарем	 проекту	 та	
експрес	тестування;	

ü Переадресація	клієнтів	до	ЛПУ	
ü Соціальний	 супровід	 клієнтів	 проекту	

до	ЛПУ;	
ü Соціальна	підтримка	на	різних	стадіях	діагностики	та	лікування	в	ЛПУ.	
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Результати	роботи	проекту	протягом	2016	року:	

Ø Сайт	кампанії	відвідали	38 118	клієнтів,	які	

здійснили	50 190	візитів	на	сайт;	

Ø Здійснено	1316	реєстрацій	на	тестування	на	

сайті	кампанії	gettest.com.ua;	

Ø Протестовано	на	ВІЛ	–	1667	ЧСЧ;	

Ø Загалом	відсоток	виявлення	випадків	

інфікування	ЧСЧ	–	5,58%:	Київ	–	6,61%	та	Одеса	

–	3,97%;	

Ø 67	ЧСЧ	зареєстровано	на	медичному	нагляді;	

Ø 40	ЧСЧ	в	2016	році	розпочали	прийом	АРВ	терапії.	
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Підтримка	ВІЛ-позитивних	ЧСЧ	в	Києві	
	

Термін реалізації проекту: січень 2016 – грудень 2016 року 
 
Донор: Solidarite SIDA 
 
Мета проекту: Мобілізація та Підтримка ВІЛ-позитивних ЧСЧ, виховання 
прихильності, соціальна та психологічна підтримка. Формування мережі «рівний-
рівному» 
 
Територія діяльності: Київ. 
 
Активності в рамках проекту: 

Ø Проведення групових заходів: груп підтримки, освітніх груп, дискусійних груп, 

груп взаємопідтримки; 

Ø Індивідуальні консультації 

психолога та координатора 

напрямку; 

Ø Зустрічі з вузькопрофільними 

фахівцями: юристи, лікарі та 

психологи; 

Ø Переадресація залежно від потреб 

клієнта – створення дружньої мережі спеціалістів; 

Ø Рекрутинг клієнтів в смартфон додатках та соціальних мережах в 

спеціалізованих групах; 

Ø Соціальний супровід клієнтів. 

	

Результати	роботи	проекту	протягом	
2016	року:	

Ø Надано	індивідуальних	консультацій	

психологом	проекту	-	110;	
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Ø Надано	індивідуальних	консультацій	лікарем	проекту	-	118;	

Ø 66	ЧСЧ	відвідали	групові	заходи	протягом	року;	

Ø 30	ЧСЧ	стали	регулярними	клієнтами	групи	та	почали	допомагати	у	проведенні	груп;	

Ø Було	проведено	52	групових	заходи	(в	т.	ч.	тренінги).	

Підвищення	доступу	до	експрес-діагностики	
на	ВГВ	і	ВГС	серед	ЧСЧ	

	

Термін реалізації проекту: квітень 2016 – березень 2017 року 
 
Донор: Gilead Sciences 
 
Мета проекту: Підвищення доступу до своєчасної діагностики на гепатит В і С 
шляхом проведення експрес-тестування ЧСЧ для покращення якості життя 
представників спільноти. 
 
Територія діяльності: Київ, Одеса, Дніпро, Б.Церква, Полтава, Чернігів. 
 
Активності в рамках проекту: 

Ø Консультування щодо безпечної сексуальної поведінки; 

Ø Консультування щодо небезпеки вірусних гепатитів; 

Ø Рекрутинг та залучення ЧСЧ до експрес-діагностики на ВГВ та ВГС; 

Ø Закупівля тест-систем; 

Ø Проведення експрес-діагностики на наявність антитіл до ВГ; 

Ø Переадресація в разі отримання позитивного результату швидкого тесту в 

медичні заклади для підтвердження діагнозу; 

Ø Соціальний супровід клієнтів. 

	

Результати	роботи	проекту	протягом	2016	року:	

Ø Проконсультовано	та	протестовано	на	ВГВ	400	клієнтів;	

Ø 	Проконсультовано	та	протестовано	на	ВГС	400	клієнтів;	
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Ø Всіх	ЧСЧ,	які	отримали	позитивний	результат	тесту	(10	випадків),	було	

перенаправлено	для	проведення	підтверджуючої	лабораторної	діагностики	та	в	

медичний	заклад	для	отримання	лікування;	

Ø У	9	ЧСЧ	позитивні	результати	тестування	було	підтверджено	(3	–	на	ВГВ	та	6	–	на	

ВГС);	

Ø 3	ЧСЧ	були	перенаправлені	в	програму	отримання	лікування	від	ВГС	через	Alliance	

for	Public	Health	софосбувіром	від	Gilead,	2	ЧСЧ	пройшли/проходять	лікування	від	

ВГС	за	свій	рахунок,	3	клієнтів	отримали	лікування	від	гострої	форми	ВГВ	в	

профільному	медичному	закладі.	
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Висновки	
Основні якісні показники роботи організації в 2016 році: 
 

ü Стратегічне бачення розвитку організації та основних напрямків діяльності 

ü Поступове розширення співпраці з міжнародними донорами, що є незалежні 

від політики та фінансування Глобального Фонду 

ü Значне розширення діяльності організації: ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»  

ü Організація доступу клієнтів до засобів профілактики на різних маршрутах 

Києва і в регіонах діяльності 

ü Мобільність організації – зміна місць та маршрутів надання послуг в 

залежності від наявності ЧСЧ  

ü Розвиток та посилення соціальної роботи в мережі інтернет із охопленням 

важкодоступних ЧСЧ  

ü Відбувався постійний моніторинг та реагування на потреби клієнтів у 

організації групових заходів 

ü Проводились атестації співробітників для забезпечення високого рівня 

обізнаності  

ü Організація надавала широкий спектр послуг, що призводило до постійного та 

стабільного зростання охоплення клієнтів 

ü Створення потужного базису для подальшого розвитку організації та 

диверсифікації грантової діяльності 

ü Організація за власний рахунок та за допомоги волонтерів провела ремонт 

офісу 


