
ЗАРАДИ ДІТЕЙ – ПРОТИ СНІДУ

В Ук ра ї ні роз гор ну то ро бо ту з ре а лі за ції про ек ту Ди тя чо го фон ду ООН (ЮНІ СЕФ)
“Про фі лак ти ка ВІЛ! ін фі ко ва них се ред під літ ків груп ри зи ку в Ук ра ї ні 2007–2009”. До
ви ко нан ня йо го на у ко во! дос лід ниць кої скла до вої за лу че но й Ук ра їн ський інс ти тут
со ці аль них дос лід жень ім. Олек сан дра Яре мен ка.

Вступ і іс то рія пи тан ня

Про ект пе ред ба чає на дан ня під трим ки 7 кра ї нам (Ук ра ї ні, Ал ба нії, Бос нії та Гер -
це го ви ні, Мол до ві, Ру му нії, Сер бії та Чор но го рії) для роз вит ку по тен ці а лу Уря ду та
не у ря до вих ор га ні за цій що до роз вит ку прог рам ної ді яль нос ті та на дан ня пос луг 
дів ча там та хлоп цям під літ ко во го ві ку, які вже ве дуть спо сіб жит тя, що на ра жає їх на
ри зик ін фі ку ван ня ВІЛ, або під літ кам, які мо жуть по ча ти вес ти та кий ри зи ко ва ний
спо сіб жит тя. Про ект на дасть мож ли вість впро ва ди ти ком плекс за хо дів про ти дії 
епі де мії ВІЛ се ред під літ ків груп ри зи ку (ві ком 10–18 ро ків). 

За виз на чен ням ЮНІ СЕФ, до ка те го рії під літ ків груп ри зи ку вхо дять: 
• дів ча та та хлоп ці, які яв ля ють ся спо жи ва ча ми ін’єк цій них нар ко ти ків та ви ко -

рис то ву ють для ін’єк цій нес те риль ні інс тру мен ти;
• хлоп ці та дів ча та, які зай ма ють ся не за хи ще ним сек сом за гро ші, включ но з ти -

ми, хто став жер твою тор гів лі людь ми з ме тою сек су аль ної екс плу а та ції та ма ють не -
за хи ще ний (час то при му со вий) секс за ви на го ро ду; 

• хлоп ці, які ма ють не за хи ще ний аналь ний секс з чо ло ві ка ми; 
• хлоп ці, які ма ють не за хи ще ний секс з жін ка ми ко мер цій но го сек су (час ти на

тра ди цій ста те вих сто сун ків у ба га тьох кра ї нах, де жі но ча не зай ма ність до шлю бу
над зви чай но ці ну єть ся).

Бе ру чи до ува ги, що біль шість но вих ви пад ків ін фі ку ван ня трап ля ють ся се ред
мо ло ді, іс нує не об хід ність по си ли ти за хо ди з про фі лак ти ки ВІЛ се ред під літ ків груп
ри зи ку, які най біль ше під па да ють під ри зик ін фі ку ван ня. Прог рам на ді яль ність з
про фі лак ти ки ВІЛ по вин на пе ред ба ча ти швид кі та ефек тив ні за хо ди що до ро бо ти з
під літ ка ми груп ри зи ку. Як що не гай но не по ча ти ви рі шу ва ти цю проб ле му, прог ра -
ми з про фі лак ти ки ВІЛ не бу дуть ма ти по міт но го впли ву на епі де мію, а рі вень 
пе ре да чі ВІЛ! ін фек ції бу де і на да лі про дов жу ва ти зрос та ти з три вож ною швид кіс тю.
Сло ва “швид кість”, “ефек тив ність” та “ро бо та з гру па ми ри зи ку” асо ці ю ють ся з тер -
мі но вою про ти ді єю, що ви ма гає не від клад них за хо дів для по пе ред жен ня по даль ших
заг роз здо ров’ю та доб ро бу ту гро ма дян.   

Про ект має за ме ту ін тег ра цію за хо дів з про фі лак ти ки ВІЛ се ред під літ ків груп
ри зи ку у прог ра му дій Уря ду зад ля за без пе чен ня пос лі дов нос ті та без пе рер внос ті
про ти дії. Про ект бу ло роз роб ле но та ким чи ном, щоб ре зуль та ти та от ри ма ний дос -
від бу ло по ши ре но се ред ін ших кра їн Схід но го та Цен траль но єв ро пей сько го ре гі о ну
для то го, щоб біль ша кіль кість кра їн змог ла ско рис та ти ся здо бут ка ми про ек ту. 

За галь ну ко ор ди на цію дос лід ниць кої час ти ни про ек ту в 7 кра ї нах! у час ни цях, 
а та кож тех ніч ну до по мо гу здій снен ню про ек ту в кра ї нах, на да ва ти ме Лон дон ська
шко ла гі гі є ни та тро піч ної ме ди ци ни (Ве ли ка Бри та нія).

178

НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 



Ук ра ї на – опис про ек ту

Пред став ле ний у бе рез ні 2006 На ці о наль ний звіт що до роз ши рен ня уні вер саль -
но го дос ту пу до про фі лак ти ки ВІЛ/СНІ Ду, лі ку ван ня, дог ля ду та під трим ки в Ук ра -
ї ні до 2010 ро ку, що ба зу єть ся на ре зуль та тах трьох на ці о наль них кон суль та цій з 
усі ма за ці кав ле ни ми сто ро на ми та схва ле ний Уря дом, виз нав ді тей та під літ ків груп
ри зи ку од ні єю з груп на се лен ня з най більш ви со ким ри зи ком ін фі ку ван ня ВІЛ!
ін фек ці єю, а та кож ус та но вив ці льо вий по каз ник охоп лен ня про фі лак тич ни ми 
пос лу га ми для ці єї гру пи – 60 % до кін ця 2010 ро ку.

1. Ме та та зав дан ня про ек ту
Роз ро би ти еко но міч но обґ рун то ва ний та ген дер но ви ва же ний на ці о наль ний

план з про фі лак ти ки ВІЛ се ред під літ ків груп ри зи ку як час ти ну на ці о наль ної 
стра те гії про ти дії ВІЛ з не об хід ним на го ло сом на пот ре бах під літ ків груп ри зи ку
від по від но до їх ві ку, ста ті та не од но рід нос ті ці льо вої гру пи.  

Ок ре мі зав дан ня для кож ної сфе ри очі ку ва них ре зуль та тів: 

2. Ці льо ві гру пи 
Ці льо ви ми гру па ми про ек ту є хлоп ці і дів ча та груп ри зи ку, які жи вуть або пра цю -

ють на ву ли ці, вжи ва ють нар ко ти ки та за лу че ні в сек с!біз нес, зна хо дять ся в при тул ках
для не пов но літ ніх та у зак ла дах поз бав лен ня во лі. Бе ру чи до ува ги епі де мі о ло гіч ні 
да ні з ре гі о нів та на яв ність по тен цій них пар тне рів, міс це вих НУО та цен трів со ці аль -
них служб для сім’ї, ді тей та мо ло ді, для про ве ден ня дослідження бу ли ві діб ра ні та кі
ре гі о ни: м. Ми ко ла їв, м. Дніп ро пет ровськ, м. Ки їв, м. Рівне та м. Донецьк.

3. Пар тне ри про ек ту
Мі ніс терс тво Ук ра ї ни у спра вах сім’ї, мо ло ді та спор ту, го лов ний пар тнер, що є

клю чо вою ор га ні за ці єю, від по ві даль ною за прий нят тя рі шень, роз роб ку стра те гій та
ви рі шен ня пра во вих проб лем, пов’яза них з діть ми та мо лод дю. 
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Ін ші пар тне ри: Мі ніс терс тво охо ро ни здо ров’я, Мі ніс терс тво ос ві ти та на у ки,
Інс ти тут роз вит ку сім’ї та мо ло ді, міс це ві ад мі ніс тра ції, со ці о ло гіч ні дос лід ниць кі та
ана лі тич ні ор га ні за ції, НУО то що.

Про ект за без пе чу ва ти ме спів пра цю і вза є мо дію з про ек том “Збір стра те гіч них
да них і роз роб ка ін ди ка то рів на дан ня пос луг про фі лак ти ки ВІЛ! ін фек ції та ін. що до
мо ло ді (10–24 ро ки)” ВО ОЗ в Ук ра ї ні.
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