ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎØÈÐÅÍÍß Â²Ë
ÑÅÐÅÄ Ä²ÒÅÉ: ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÑÏ²ÂÏÐÀÖ²
В офісі Проекту „Визначення політики з питань здоров’я”, що здійснюється
за сприяння USAID, 30 січня ц. р. відбулася робоча зустріч з питань організації
в Україні досліджень проблем, пов’язаних з поширенням ВІЛ серед дітей та
їхнього найближчого оточення. У зустрічі взяли участь представники Міністер8
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
в Україні, Державної служби у справах сім’ї, дітей та молоді, ряду наукових,
донорських та громадських організацій, які займаються даною проблематикою,
менеджери проекту.
Метою робочої зустрічі було поглиблення координації зусиль державних
органів виконавчої влади та недержавних організацій, що працюють у сфері со8
ціальної підтримки і захисту ВІЛ8інфікованих та вразливих груп дітей, щодо
організації і проведення в Україні соціологічних досліджень із зазначеної про8
блематики, взаємного інформування про результати своєї роботи.
Під час зустрічі було представлено результати основних соціологічних дос8
ліджень, що проводилися упродовж 2004–2006 рр. за підтримки донорських
організацій в Україні. Учасники також ознайомилися з тематикою досліджень
запланованих на 2007–2008 рр., обговорили питання подальшого обміну інфор8
мацією щодо організації та проведення соціологічних досліджень становища
зазначеної категорії дітей. В обговоренні питань порядку денного виступили
І. Пінчук (Держслужба у справах сім’ї, дітей та молоді) А. Гук та О. Яцура (ме8
неджери проекту „Визначення політики з питань здоров’я”), Н.М. Комарова
(Державний інститут розвитку сім’ї та молоді), Н. Леончук (Всеукраїнська ме8
режа ЛЖВ), Ю. Галустян (Український інститут соціальних досліджень імені
Олександра Яременка), О. Дудіна (Holt International Children Services), Г. Довбах
(Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні), Г. Шаповал (Представництво
„Лікарі світу – США”/проект „Мама+”).
Учасниками робочої зустрічі було підтримано ідею створення банку даних
про тематику, мету та завдання соціологічних досліджень з проблем поширен8
ня ВІЛ серед дітей, терміни їх проведення, категорії та характер вибірки рес8
пондентів, регіони охоплення, інструментарій, головні результати, ким, де і як
вони використані. Наявність такого ресурсного центру та подальший розвиток
взаємодії безсумнівно дозволять істотно підвищити ефективність зусиль з про8
тидії поширенню ВІЛ8інфекції серед дітей та соціального захисту цієї особливо
вразливої і категорії населення.
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