
ПРОЄКТ ІННОВАЦІЇ
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ 

діє протягом 2021-2026 виконавцями є консорціум
Pact, FHI 360 та AFEW-Україна,    
а також близько 20 регіональних 
організацій-субгрантерів

фінансується Агентством США
з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Надзвичайної ініціативи Президента США
з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД 
(PEPFAR)

ЦІЛІ:

• надати послуги з тестування на ВІЛ для ~390 тис. осіб 

• виявити ~19,5 тис. ВІЛ+ осіб і 95% з них поставити під медичний нагляд 

• забезпечити доступ до ДКП для ~2,5 тис. осіб з негативним ВІЛ-статусом

ОХОПЛЮЄ: 

• людей, які вживають наркотики
ін'єкційно та неін'єкційно

• статевих та ін'єкційних партнерів/ок людей, 
які вживають наркотики

• працівників/ць комерційного сексу, 
їхніх статевих партнерів/ок і клієнтів/ок

• чоловіків, які мають секс з чоловіками, 
та їхніх статевих партнерів/ок

• статевих  партнерів/ок та біологічних дітей ЛЖВ 

• колишніх ув’язнених

• трансгендерних людей 

• дорослих чоловіків з ризикованою поведінкою 
щодо ВІЛ

Представників і представниць ключових та 
пріоритетних груп населення

У 2022:
спільно з ЦГЗ розробили
План відновлення послуг з ВІЛ, ТБ, ВГ та ЗПТ, 
пошкоджених під час війни

ініціювали та впровадили моніторинг доступності 
ВІЛ-послуг силами представників ключових груп 
населення 

розробили та впровадили разом з ЦГЗ національну 
кампанію про доступність ВІЛ-послуг під час війни

провели Форум громадських ініціатив для майже 
сотні представників національних і регіональних 
НУО, міжнародних фондів, донорських програм

пілотували моделі надання послуг з профілактики 
та лікування ВІЛ для КГ 

інвестували у формування адаптивних навичок 
НУО для роботи в умовах воєнного часу 

305 особам підтверджено ВІЛ+ статус 
та скеровано до медзакладів

273 особи розпочали АРТ

@HIVfree_bot 

ФОКУС: 

• запровадження гнучкого підходу для надання ВІЛ-послуг за допомогою моделей 
диференційованого надання послуг (ДНП)

• зміцнення потенціалу регіональних організацій-субгрантерів 

• оновлення нормативної бази для розширення доступу до ВІЛ-послуг

НАЙБІЛЬШЕ ТЕСТУВАНЬ
ВІДБУЛОСЬ В:

НАДАНІ ПОСЛУГИ:

~5.2 тис.  психосоціальна підтримка  

~4.5 тис.  безперервність прийому АРТ  

~4.4 тис.  продуктові набори, медичні препарати, гігієнічні набори для ЛЖВ

~2.1 тис.  консультації щодо переїзду у зв'язку з війною, юридична допомога, групи 
самопідтримки, відновлення документів, інші консультації   

~1.5 тис.  мотиваційні пакети для залучення до тестування на ВІЛ

~1.2 тис.  профілактичні засоби (презервативи, лубриканти)

337  транспортування до медзакладів

92  направлення до медзакладів для отримання ДКП

Ніна мешкала у невеличкому місті під Херсоном. Тікаючи від обстрілів та 
окупації, пройшла кілька днів пішки: поки знайшла прихисток у 
реабілітаційному центрі у передмісті Кривого Рогу. У жінки не було 
жодних засобів до існування, як і бажання жити. Але натомість був досвід 
споживання ін’єкційних наркотиків та алкоголю.

У таких обставинах з нею почала працювати Тетяна – соціальна 
працівниця БО "БТ "Мережа" м. Кривий Ріг". Ніні допомогли отримати 
гуманітарну допомогу, одяг, гігієнічні засоби, харчування, а також дуже 
важливі та вчасні консультації психолога.

Через співчуття, аргументи, мотивуючі факти соцпрацівниця змогла 
нормалізувати психоемоційний стан Ніни, а згодом провести тестування 
на ВІЛ. Результат виявився позитивним. Завдяки доброзичливим 
відносинам між Тетяною та Ніною вдалося м’яко та комфортно для жінки 
прийняти діагноз, сформувати план спільних дій з дообстеження та 
отримання лікування. У підсумку – чітко виконуючи рекомендації лікаря – 
Ніні вдалось покращити стан власного здоров’я і буквально повернутись 
до життя.

Живучи на Донеччині до повномасштабного вторгнення росії, Анатолій приймав АРТ. А після переїзду на 
Полтавщину, розгубився у пошуку терапії та підтримки в новому місті. Вчасно отримати життєво важливі ліки 
чоловіку допомогла соціальна працівниця БО «Світло надії» Олена Коваль.

Їй вдалось забезпечити не лише забезпечити прихильність Анатолія до терапії, а й допомогла укласти угоду з 
сімейним лікарем та знайти потрібних фахівців для консультацій, отримати необхідну гуманітарну допомогу, 
зорієнтуватися на новому місці.

«Не розраховував, що мені так швидко допоможуть. Олена постійно зі мною на зв’язку щодо будь-яких питань. 
Це значна підтримка у новому місті, де нікого не знаю. Без допомоги, мабуть, не впорався б», – каже Анатолій.

Олександру 27 і понад 8 років він вживав 
ін'єкційні наркотики. Хотів померти. А два 
роки тому пройшов реабілітацію, 
одружився і став лідером реабілітаційного 
центру.

У квітні, під час повномасштабного 
вторгнення росії, чоловік з вагітною 
дружиною дивом виїхав з Маріуполя. 
Переїхав до Дніпра і оселився в центрі, де 
раніше проходив реабілітацію.

Завдяки чоловікові БО "БТ "100% ЖИТТЯ 
ДНІПРО" організували тестування на ВІЛ 
для 50 узалежнених осіб і особисто в 
Олександра результат виявився серед 
ВІЛ-позитивних. 

Професійна підтримка консультанта 
організації допомогла йому та іншим 
виявленим ЛЖВ не лише прийняти діагноз, 
а й отримати всі необхідні послуги і 
розпочати життєво необхідне лікування. 

ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ:

@HIV_AIDS_bot

~12 тис. осіб протестовано на ВІЛ 

• 10.373 осіб швидкими тестами по 
крові

• 2.074 осіб шляхом«самотестування 
за допомогою оральних тестів

* на підконтрольних
Уряду України територіях

* на підконтрольних
Уряду України територіях

з квітня 2022 року послуги надавали   
20 НУО в регіонах

~12,5 тис. осіб охоплено послугами 
негайної допомоги

імена змінені

імена змінені

ім'я змінено

https://www.pactworld.org/country/ukraine
https://www.fhi360.org/
https://afew.org.ua/en/afew-ukraine/
https://www.usaid.gov/ukraine
https://www.state.gov/pepfar/
http://t.me/HIVfree_bot
http://t.me/HIV_AIDS_bot
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081795997386
https://www.facebook.com/photo/?fbid=164188659651000&set=pb.100081795997386.-2207520000.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=164188659651000&set=pb.100081795997386.-2207520000.
https://phc.org.ua/news/cgz-zapustiv-platformu-i-chat-bot-dlya-poshuku-likuvannya-dlya-lyudey-scho-zhivut-z-vil
https://phc.org.ua/news/cgz-zapustiv-platformu-i-chat-bot-dlya-poshuku-likuvannya-dlya-lyudey-scho-zhivut-z-vil
https://www.uiphp.org.ua/media/k2/attachments/Resolution_Forum_2022_ukr.pdf

