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ВСТУП
ВГО «Гей-альянс Україна» з часу своєї реєстрації в 2009 році проходила певні етапи свого розвитку,
керуючись принципами прозорості та підзвітності, використовуючи кращі європейські практики, і
має запропонувати вашій увазі фінальний програмний звіт за 2013 рік.

Станіслав Міщенко,
Фахівець зі зв’язків з громадськістю
та пресою.

2013 рік для ВГО «Гей-альянс Україна» був
вкрай важливим. Організація реалізовувала
низку нових проектів національного та
міжнародного значення за підтримки багатьох
партнерських організацій. В межах реалізації
інформаційної стратегії було видано посібники,
відеоролики, сім випусків газети Stonewall,
проведено декілька круглих столів, флешмобів,
тренінгів для ЛГБТ-активістів тощо. Веб-сайт
організації посів одне з провідних місць серед
електронних ЗМІ, які висвітлюють тематику
ЛГБТ в країнах Східної Європи та Центральної
Азії. Завдяки успішним інформаційним та
комунікативним інтервенціям, ВГО «Гей-альянс
Україна» стала одним з провідних гравців на
полі інформування спільноти та загального
населення в Україні та країнах Східної Європи
та Центральної Азії.
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Місія Організації
Місія Організації – керуючись власним досвідом та експертними знаннями, ґрунтуючись на
принципах гуманізму, лібералізму, демократизму, єдності цілей і рівності можливостей, створювати
умови для досягнення рівних прав та можливостей для представників ЛГБТІ-спільноти на
законодавчому рівні та у всіх можливих сферах їх життєдіяльності.

Цінності Організації
Організація дотримується принципу високого професіоналізму у всіх сферах своєї діяльності.
Організація прагне до прозорості та відкритості своєї діяльності для партнерів та суспільства.
Організація усвідомлює відповідальність перед партнерами та суспільством за свої дії та взяті на себе
зобов’язання.
Організація дотримується принципів недискримінації та толерантності у своїй внутрішній та
зовнішній політиці.

Мета і цілі. Основні види діяльності і завдання
З моменту реєстрації у червні 2009 року Всеукраїнська громадська організація «Гей-альянс Україна»
(далі – Організація) здійснює свою діяльність на підставі Статуту та чинного законодавства України.
Організація діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників,
гласності, добровільності та самоврядування.
З 2010 року Організація стала членом Всеукраїнської спілки «Рада ЛГБТ-організацій», президент
Організації є співголовою спілки.
З 2011 року Організація стала членом міжнародних спілок ЛГБТ-організацій – ILGA-Europe та
IGLYO. З 2012 року – членом Всеукраїнської спілки «Коаліція з протидії дискримінації».
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Мета створення Організації
(п. 3.1. Статуту) Основною метою діяльності Організації є :
захист та задоволення законних соціальних, культурних, творчих, економічних,
освітньо-виховних та інших спільних інтересів своїх членів, а також розповсюдження в українському
суспільстві ідеї толерантності, рівності всіх людей, поваги до кожної особи, її прав та свобод;
сприяння в сфері особистого, культурного, оздоровчого напрямку розвитку та захисту
законних прав як осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, так і суспільства в цілому.

Предмет діяльності Організації
Предметом діяльності Організації є здійснення проектної діяльності в інтересах ЛГБТ-спільноти та
суспільства в цілому, сприяння поліпшенню соціальних, правових, та інших умов їх
життєдіяльності, покращенню стану освітнього, соціального, культурного рівня.

Завдання Організації
(п. 3.2. Статуту) Основними завданнями Організації є:
організовувати та підтримувати інформаційно-просвітницькі та профілактичні заходи з
нерозповсюдження ВІЛ/СНІД та інших захворювань серед осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації,
тобто геїв, лесбійок, бісексуалів, а також трансгендерних людей;
сприяти закріпленню в суспільстві ідеї толерантності, поваги до кожної особи і її прав, рівності всіх
людей;
вносити пропозиції органам державної влади, спрямовані на визнання та захист прав і свобод осіб
нетрадиційної сексуальної орієнтації;
створювати додаткові можливості особистого розвитку і відпочинку для осіб нетрадиційної
сексуальної орієнтації шляхом створення культурного дозвілля, тощо;
розвивати серед осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації атмосферу доброзичливості, взаємної
підтримки і толерантності до інших.
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Цільові групи
Організація прагне досягнення рівних можливостей для представників ЛГБТ в Україні. Таким чином,
діяльність організації має два основні напрямки роботи: це покращення якості життя всіх
представників спільноти та досягнення вищого рівня прийняття ЛГБТ у суспільстві. За першим
напрямком цільовими групами роботи організації є чоловіки, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ),
ВІЛ-позитивні ЧСЧ, представники ЛГБТ, залучені до секс-бізнесу, та трансгендерні особи. За другим
напрямком діяльність спрямовано на загальне населення, в першу чергу нейтрально налаштоване.

Стратегічні цілі на 2013–2018 рр.
Поліпшення ситуації з дотриманням прав ЛГБТ з боку держави та загального населення в Україні і
досягнення позитивних змін у ставленні до ЛГБТ з боку суспільства. Подолання самостигматизації та
підвищення самоповаги у представників ЛГБТ України.
Соціальна адаптація представників ЛГБТ-спільноти, які опинились у складних життєвих обставинах
чи мають спеціальні потреби. Адвокація прав трансгендерних людей в Україні.
Скорочення кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ та поліпшення рівня життя ВІЛпозитивних ЧСЧ.
Підвищення конкурентоспроможності та потенціалу Організації.
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Підвищення рівня обізнаності загального населення щодо актуальних проблем демократії,
прав людини, прав меншин і ЛГБТ
2. Розвиток ЛГБТ-спільноти та ЛГБТ-руху в Україні
3. Укріплення потенціалу уразливих до ВІЛ соціальних груп
4. Профілактика ВІЛ/СНІД та ІПСШ серед ЧСЧ
5. Розбудова потенціалу Організації

Проекти у 2013 році –
із назвою, назвою донора та терміном реалізації проекту
1. Проект «Підвищення потенціалу українських та російських ЛГБТ-активістів у роботі з
пресою в рамках реалізації інформаційної стратегії» за підтримки Freedom House (квітень–
червень);
2. Проект «Нарощування потенціалу по впровадженню інформаційної стратегії для регіону
ВЄЦА» за підтримки ІЛГА-Європа (квітень–липень);
3. Проект «Посилення потенціалу вразливих до ВІЛ спільнот: СІН, РКС,ЧСЧ в 9 регіонах
України» за підтримки Всеукраїнської мережі ЛЖВ (січень–грудень 2013)
4. Проект «Профілактика ВІЛ/СНІД серед ЧСЧ в Білій Церкві» за підтримки Міжнародного
Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (січень – грудень);
5. Проект «Газета для ЧСЧ – актуальні новини з профілактики та мобілізації» за підтримки
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (січень–грудень);
6. Проект «Досягнення рівних прав для ЛГБТ» за підтримки SIDA та посольства Норвегії
(квітень–грудень);
7. Проект «Сприяння реалізації основних прав і свобод людини та протидія гомофобії за
допомогою підвищення обізнаності громадськості» за підтримки за сприяння посольства
Нідерландів в Україні (вересень–грудень);
8. Проект-дослідження «Опитування громадської думки для визначення суспільного
сприйняття ЛГБТ та шляхів його поліпшення» за підтримки посольства США (жовтень–
грудень);
9. Проект «Экспрес-тестування на ВІЛ відвідувачів нічних гей-клубів «ANDYBAR»,
«POMADA» в Києві» за підтримки AIDS Healthcare foundation (березень–грудень).
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ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НАПРЯМКАМИ:
1. Підвищення рівня обізнаності загального населення щодо актуальних
проблем демократії, прав людини, прав меншин і ЛГБТ
Цей напрямок реалізовувався в межах наступних проектів:
 Нарощування потенціалу по впровадженню інформаційної стратегії для регіону ВЄЦА
за підтрики ІЛГА-Європа (квітень–липень);
 Досягнення рівних прав для ЛГБТ за підтримки SIDA та посольства Норвегії (квітень–
грудень);
 Сприяння реалізації основних прав і свобод людини та протидія гомофобії за
допомогою підвищення обізнаності громадськості за підтримки та сприяння
посольства Нідерландів в Україні (вересень–грудень);
 Опитування громадської думки для визначення суспільного сприйняття ЛГБТ та
шляхів його поліпшення за підтримки посольства США (жовтень–грудень)
Завдання:
o

налагодження діалогу із загальним населення для протидії гомофобії на
регіональному рівні.

o

схематизація та упорядкування базової інформації з ЛГБТ-проблематики для
подальшого використання ЛГБТ-активістами у своїй роботі;

o

створення, схематизація та висвітлення інформації щодо ЛГБТ та базових понять
стосовно демократії, прав людиги, за допомогою інформаційного Інтернет-порталу

o

сприяння широкій дискусії у суспільстві стосовно проблематики ЛГБТ та
підвищення інтересу суспільства до цієї проблем ЛГБТ-спільноти завдяки
проведенню публічних заходів у Києві та регіонах

o

розробка стратегічних підходів для вирішення проблеми нестачі обізнаності
загального населення щодо ЛГБТ

o

пілотування інформаційної кампанії, спрямованої на загальне населення щодо ЛГБТ

o

підвищення потенціалу локальних груп громадянського суспільства та ЛГБТактивістів з метою їх активної участі для впровадження стратегій реалізації
основних прав і свобод людини та протидії гомофобії

o

отримання теоретичної та статистичної бази громадської думки щодо ставлення
загального населення до проблем ЛГБТ – для забезпечення якісного планування
інформаційних кампаній
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2. Розвиток ЛГБТ-спільноти та ЛГБТ-руху в Україні
Цей напрямок реалізовувався в рамках наступних проектів:
 Проект з підвищення потенціалу українських та російських ЛГБТ-активістів у роботі з пресою
в рамках реалізації інформаційної стратегії за підтримки Freedom House (квітень–червень);
 Проект «Нарощування потенціалу по впровадженню інформаційної стратегії для регіону
ВЄЦА» за підтримки ІЛГА-Європа (квітень–липень);
 Проект «Газета для ЧСЧ – актуальні новини по профілактиці та мобілізації» за підтримки
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (січень–грудень);
 Проект «Досягнення рівних прав для ЛГБТ» за підтримки SIDA та посольства Норвегії
(квітень–грудень);
 «Сприяння реалізації основних прав і свобод людини та протидія гомофобії за допомогою
підвищення обізнаності громадськості» за підтримки за сприяння посольства Нідерландів в
Україні (вересень-грудень).
Завдання:
o

Теоретична підготовка з наданням можливості реалізувати основні шляхи взаємодії з
суспільством за допомогою медіа

o

Систематизація та надання методичного інструментарію лідерам та активістам для більш
продуктивної комунікації з медіа

o

Надання можливості регіональним активістам промотувати власну діяльність та
інформувати всіх зацікавлених про нагальні потреби та виклики

o

Створення та підтримка роботи періодичного ЗМІ для надання представникам ЛГБТспільноти інформації щодо ЛГБТ

o

Підтримка, проведення мобілізуючих ЛГБТ-спільноту заходів

o

Побудова партнерських взаємозв’язків із потенційно зацікавленими партнерами ЄС,
США та інших інституцій і налагодження діалогу між ЛГБТ-рухом та локальними
інституціями

o

Вироблення навичок у регіональних ЛГБТ-груп по плануванню інформаційних кампаній
та акцій, спрямованих на підвищення рівня обізнаності спільноти
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3. Посилення потенціалу уразливих до ВІЛ соціальних груп
Цей напрямок реалізовувався в рамках наступних проектів:
 Посилення потенціалу вразливих до ВІЛ спільнот: СІН, РКС,ЧСЧ в 9 регіонах України за
підтримки Всеукраїнської мережі ЛЖВ (січень–грудень);
 Проект «Газета для ЧСЧ – актуальні новини по профілактиці та мобілізації» за підтримки
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (січень–грудень).
Завдання:
o

Посилення потенціалу уразливих груп для протидії дискримінації

o

Надання можливості впливати на кампанії

o

Надання можливості впливати на комунікацію на локальному та національному
рівнях

o

Надання майданчику ЛГБТ-спільноті для розповсюдження нею інформації

4. Профілактика ВІЛ/СНІД та ІПСШ серед ЧСЧ
Цей напрямок реалізовувався в рамках наступних проектів:
 «Профілактика ВІЛ/СНІД серед ЧСЧ в Білій Церкві» за підтримки Міжнародного Альянсу з
ВІЛ/СНІД в Україні (січень–грудень);
 Проект «Експрес-тестування на ВІЛ відвідувачів нічних гей-клубів «ANDYBAR»,
«POMADA» в Києві» за підтримки AIDS Healthcare foundation (березень–грудень).
Завдання:
o

Доступ до тестування

o

Забезпечення представників спільноти ЧСЧ лубрикантами та презервативами

o

Психологічна підтримка ЧСЧ

o

Пілотування доступу до експрес-тестування на ВІЛ та ІПСШ
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5. Розбудова потенціалу Організації
Цей напрямок реалізовувався в рамках наступних проектів:
 Нарощування потенціалу по впровадженню інформаційної стратегії для регіону ВЄЦА за
підтримки ІЛГА-Європа (квітень-липень 2013);
 Досягнення рівних прав для ЛГБТ за підтримки SIDA та посольства Норвегії (квітеньгрудень).
Завдання:
o

Підвищення рівня менеджменту організації до європейських норм

o

Налагодження зв’язків організації із партерами з метою успішної реалізації статутних
цілей та завдань
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ОПИС ПРОЕКТІВ
Проектна діяльність, що здійснювалась Організацією у 2013 році
1. Проект «Підвищення потенціалу українських та російських ЛГБТ-активістів у роботі з
пресою в рамках реалізації інформаційної стратегії ВГО «Гей-альянс Україна» за
підтримки Freedom House).
Цей проект став першим в роботі з організаціями США, дав можливість підтримати співпрацю між
російськими та українськими активістами. Тренінги, які було проведено, принесли не тільки
теоретичну, але й практичну користь. Багато учасників отримали можливість використати отримані
знання у своїй повсякденній активістській діяльності.
Термін реалізації: квітень–червень
Донор: Freedom House
Мета проекту: начання ЛГБТ-лідерів навичкам ведення ефективного діалогу щодо прав людини із
гомофобними діячами, використовуючи інструменти мас-медіа
Завдання: надати практичних і теоретичних знань та навичок лідерам із Росії та України, яких
залучено до інформаційної діяльності
Бюджет проекту: 87899,00 грн.
Опис проекту
Активності:
- Cкладання програми для тренінгів,
- проведення тренінгів для ЛГБТ-активістів в регіонах.
Для ЛГБТ-активістів було проведено два тренінги тривалістю три дні кожний. У них взяли участь 16
російських і українських регіональних ЛГБТ-лідерів. Тренінги провела фахівець-психолог, бізнестренер, прес-секретар серії національних заходів з Латвії Йоланта Ціхановіча, основною метою якої
була підготовка активістів ЛГБТ-руху, які володіють практичними навичками комунікації зі ЗМІ,
написання інформаційних повідомлень і статей, а також комплексної роботи зі створення
інформаційних кампаній. Тренінги допомогли поліпшити якість спілкування регіональних лідерів з
пресою і посилили їхню видимість в мас-медіа.
Основними компонентами тренінгу були:
- Вибір правильної стратегії в ході дебатів з гомофобними опонентами;
- Навчання правилам поведінки на телевізійних ток-шоу;
- Навчання правилам спілкування в процесі інтерв'ю;
- Навчання основним навичкам написання прес-релізів та інформаційних повідомлень;
- Основні правила та навички проведення прес-конференцій.
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Успіхи проекту:
Тренінги допомогли ЛГБТ-лідерам, які організовували форум-фестиваль «КиївПрайд 2013». Лідери
навчилися правильно оцінювати ризики, спілкуватися з місцевою владою та представниками міліції ,
грамотно складати заяви на проведення правозахисного маршу в міську адміністрацію. Крім цього
ЛГБТ-лідерів навчили правильному реагуванню на погрози, які надходять з Інтернету, створенню
команди волонтерів для забезпечення безпеки заходів і комунікації з правозахисними організаціями
широкого профілю.
Недоліки:
Українська сторона була недостатньо представлена на цьому заході. Тренінг вимагав 4-х днів участі
замість 3-х.
Висновки:
Проект пройшов успішно, допоміг налагодити взаємодію із російськими та українськими
активістами та Freedom House і став можливістю вивести на якісно новий рівень професійність
ЛГБТ-активістів в контексті інформування.
2. Проект «Нарощування потенціалу по впровадженню інформаційної стратегії для регіону
ВЄЦА» за підтрики ІЛГА-Європа.
ГАУ кілька років є членом ІЛГА-Європа і це був новий та цікавий досвід, а також перший досвід у
співпраці із Державним департаментом США. Ми швидко отримали доступ до ресурсів на
активності, які нам були дуже необхідні, це, в тому числі, прес-конференція.
Термін реалізації: квітень–липень.
Донор: ІЛГА-Європа
Мета: досягнути змін щодо ставлення суспільства до представників сексуальних меншин
Завдання:
інформування та надання правдивої теоретичної інформації для загального населення щодо
гомо сексуальності,
написання посібника для ЛГБТ-активістів.

-

Бюджет проекту: 65980,40 грн.
Опис проекту
Активності:
- Створення посібника для ЛГБТ-активістів із модулями спілкування та теоретичною
інформацією для ефективної роботи при відповідях на гомофобні аргументи;
- Створення відео, яке буде містити інформацію про гомосексуальність, ЛГБТ-прайди,
одностатеві пари та гомофобний рух;
-

Надання та забезпечення можливості проведення прес-конференцій в Одесі, Львові та
Донецьку, присвячених протидії гомофобії в день проведення форум-фестивалю
«КиївПрайд 2013» 17 травня 2013 р.
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17 травня 2013 в трьох великих українських містах – Львові , Донецьку та Одесі – відбулися пресконференції, присвячені Міжнародному дню боротьби з гомофобією та трансфобією (IDAHO). У
Львові прес-конференцію «Геї як фактор цивілізаційного вибору України» було проведено спільними
зусиллями організацій «Гей-Форум України», «Гей-альянс Україна» і благодійного фонду «Аванте».
У Донецьку аналогічний захід пройшов завдяки активістам з організації «Донбас СоцПроект» за
підтримки громадської організації «Гей-альянс Україна». Одеську прес-конференцію було
присвячено темі «Дотримання прав меншин у контексті євроінтеграції» або «Навіщо Україні
толерантність». Це стало можливим, в тому числі, і завдяки проведеним спеціальним тренінгам для
ЛГБТ-активістів і спрямованим на побудову інформаційної мережі для популяризації толерантності
та прав людини, а також лібералізації українського суспільства. Крім цього, зазначені тренінги
допомогли успішному проведенню у столиці України міжнародного форуму-фестивалю «КиївПрайд
2013».
Для ЛГБТ-активістів було проведено два тренінги тривалістю три дні кожний. У них взяли участь 16
російських і українських регіональних ЛГБТ-лідерів. Тренінги провела фахівець-психолог з Латвії
Йоланта Ціхановіча, основною метою якої було підготувати активістів ЛГБТ-руху, які володіють
практичними навичками комунікації з представниками ЗМІ, написання інформаційних повідомлень і
статей, а також комплексної роботи зі створення інформаційних кампаній. Тренінги допомогли
поліпшити якість спілкування регіональних лідерів з пресою і посилили їхню видимість в мас-медіа.
Основними компонентами тренінгу були наступні пункти:
- Вибір правильної стратегії в ході дебатів з гомофобним опонентами;
- Навчання правилам поведінки на телевізійних ток-шоу;
- Навчання правилам спілкування в процесі інтерв'ю;
- Навчання основним навичкам написання прес-релізів та інформаційних повідомлень;
- Основні правила та навички проведення прес-конференцій.
По закінченню проекту було розроблено наступні продукти: медіа-моніторинг (після проведення
прес-конференцій), посібник для ЛГБТ-лідерів та серію відеороликів для підвищення обізнаності
громадськості щодо ЛГБТ.
Успіхи проекту:
Тренінги, які було проведено для ЛГБТ-активістів, окрім головної мети, також стали відмінною
підмогою для ЛГБТ-лідерів, які працювали над організацією форуму-фестивалю «КиївПрайд 2013»:
курс навчання пройшли активісти, які зайняли згодом важливі позиції в оргкомітеті. Представники
Департаменту безпеки вчилися правильно оцінювати ризики, спілкуватися з місцевою владою та
представниками міліції, грамотно складати заяви на проведення правозахисного маршу в міську
адміністрацію, а також працювати над протоколом безпеки, дія якого охоплювала весь прайдтиждень. Крім цього, ЛГБТ-лідерів навчили правильному реагуванню на погрози, що надходять з
Інтернету, створення команди волонтерів для забезпечення безпеки заходів і комунікації з
правозахисними організаціями широкого профілю.
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Також важливим для нашої Організації було залучення до співпраці у проведенні тренінгів фахівцяпсихолога з Латвії.
Відеоролики за участю визнаних фахівців, ЛГБТ-активістів та посібник «Обзор современных мнений
о гомосексуальности» стали зручними та популярними інструментами для щоденної адвокаційної
роботи ЛГБТ-активістів України та регіону ВЄЦА. Зокрема, посібник на даний момент
використовується як надійне першоджерело при створенні буклетів, листівок; на даний момент він
перекладається на ряд мов країн Кавказу та Центральної Азії зусиллями місцевих активістів.
Недоліки: На жаль, не вдалося реалізувати заплановану централізовану розсилку посібника в країни
регіону через логістичні проблеми.
Висновки:
Проект пройшов успішно. Завдяки залученню висококваліфікованого закордонного спеціаліста
до проведення тренінгів, вдалось провести навчання ЛГБТ-лідерів на високому рівні, що, в свою
чергу, надало можливість якісно провести прес-конференції у трьох містах України та допомогло
активістам в організації і проведенні форум-фестивалю в Києві. В результаті проведених пресконференцій та проведеного після цього медіа-моніторингу публікацій в мас-медіа, було
розроблено посібник для ЛГБТ-активістів та створено ряд відеороликів, що мають на меті
змінення громадської думки стосовно ЛГБТ та зниження рівня гомофобії в суспільстві.

3. Проект «Посилення потенціалу вразливих до ВІЛ спільнот: СІН, РКС,ЧСЧ в 9 регіонах
України» за підтримки Всеукраїнської мережі ЛЖВ
Термін реалізації: січень–грудень
Донор: Всеукраїнська мережа ЛЖВ
Мета: формування механізмів самоуправління та зміцнення потенціалу спільнот ЧСЧ, СІН і ЖКС
Завдання:
-

Посилення потенціалу уразливих груп для протидії дискримінації

-

Надання можливості впливати на інформаційні та профілактичні кампанії

-

Надання можливості впливати на комунікацію на локальному та національному рівнях

Бюджет проекту: 579 417,37 грн.
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Опис проекту
Активності:
-

Проведення триденного навчального тренінгу для регіональних координаторів для надання
інформації про діяльність за Проектом, підвищення знань з питань мобілізації, вдалого
проведення адвокаційних заходів, планування роботи, документообігу;

-

Проведення одноденних робочих зустрічей за Проектом для стратегічного планування
діяльності, оцінки роботи;

-

Впровадження заходів щодо підсилення спроможності спільнот ЧСЧ в 9 регіонах України:
оцінка існуючої ситуації, вироблення плану дій, рекрутинг та мобілізація спільноти для
створення сталого осередку) та для зміцнення потенціалу регіональних спільнот ЧСЧ,
формування механізму їхнього самоуправління;

-

Організація і проведення круглих столів в кожному з дев'яти регіонів згідно Проекту для
налагодження стійкої співпраці уразливих груп з органами влади, зміцнення співпраці між
різними уразливими групами, об’єднання зусиль, у т.ч. для створення Регіональних Рад
Спільнот;

-

Створення представниками всіх уразливих груп Регіональних Рад Спільнот для:

-

вирішення питань регіональної співпраці з органами влади, чиновниками, медичними
закладами, донорами в проектах профілактики ВІЛ, програм з мобілізації і адвокації серед
груп, уразливих до ВІЛ;

-

моніторингу наявності представників всіх основних груп, уразливих до ВІЛ, у складі
регіональних Координаційних Рад з питань ВІЛ/СНІДу і ТБ;

-

координування зусиль в питаннях доступу до АРВ-терапії, доступу до діагностики і лікування
вірусних гепатитів В і С, надання безкоштовного лікування для людей з коінфекцією ВІЛ/ВГС,
ВІЛ/ВГВ, ВІЛ/ТБ;

-

представлення інтересів РРС у Всеукраїнській Раді Спільнот;

-

Впровадження та участь представників ЧСЧ та інших уразливих груп в місцевих
Координаційних Радах по боротьбі з ВІЛ/СНІДом і ТБ та міжсекторальних робочих групах
(МРГ) для підвищення спроможності до відстоювання інтересів спільнот, уразливих до ВІЛ,
вирішувати стратегічні питання, наприклад лобіювання інтересів всіх групп, вплив на
формування програм і бюджетів, а також забезпечення їхньої участі в розробці, перегляді,
оцінці регіональних програм запобіганню ВІЛ/СНІДу, оцінці діяльності координаційних
механізмів, комунікації з чиновниками, іншими членами КР і МРГ;

-

Візити технічної підтримки в регіони працівниками та консультантами ВГО «Гей-альянс
Україна» з метою допомоги в питаннях взаємодії зі спільнотами, уразливими до ВІЛ, роботи з
органами влади, вирішення оперативних і проблемних питань, проведенні адвокаційних
заходів, здійснення документообігу за Проектом тощо;

-

Підготовка та проведення п'ятиденного літнього табору для представників спільнот,
уразливих до ВІЛ (25 учасників з 9 регіонів України, з обов’язковим тренінговим
компонентом з питань проектного/фінансового менеджменту, лідерства, професійного
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вигоряння, тайм-менеджменту, медіа-адвокації тощо), для налагодження міжрегіональної
комунікації, обміну досвідом, презентування найкращих практик тощо.
Впродовж реалізації проекту було досягнуто:
-

Налагодження співпраці між лідерами/активістами з уразливих до ВІЛ груп та особами, які
приймають рішення.

-

Налагодження сталих зв’язків та комунікації між різними уразливими до ВІЛ групами (СІН, ЧСЧ,
ПКС, колишні ув’язнені), у т.ч. під час роботи Регіональних рад спільнот.

-

Підвищення рівня змобілізованості груп ЧСЧ та активістів/пацієнтів ЗПТ в регіонах, сформовані
нові ініціативні групи.

-

Налагодження на національному рівні комунікації між лідерами та активістами уразливих
спільнот.

-

Підтримано п’ять нових пілотних проектів з профілактики ВІЛ серед ЧСЧ (Житомир, Ужгород,
Кіровоград, Суми, Вінниця).

-

Під час дії Проекту, завдяки вдалій адвокаційній роботі активістів, відкрито декілька нових сайтів
ЗПТ та в трьох областях впроваджені рецептурні форми бупренорфіну (Вінниця, Кіровоград,
Житомир).

-

У всіх дев’яти регіонах регіональними координаторами подані пропозиції від УГ для включення
їх в нові обласні програми з ВІЛ/СНІДу.

-

Було актуалізовано питання мобілізації серед представників УГ.

-

Вдалося сформулювати спільний план дій по кожному з регіонів (були створені Регіональні ради
спільнот у всіх областях, де впроваджувався Проект).

-

Лідери уразливих до ВІЛ спільнот увійшли до складу обласних Координаційних рад з питань ТБ
та ВІЛ/СНІДу та міжсекторальних робочих груп при КР; впродовж більше ніж року виступали з
актуальних до УГ питань.

-

Покращилась якість послуг за рахунок мотивування надавачів цих послуг.

-

Покращились лідерські навички активістів УГ, знайдено нових активістів.

-

Було проведено роботу по зниженню стигми та дискримінації стосовно УГ серед чиновників та
медичних працівників (зустрічі та освітні заходи з представниками органів виконавчої влади,
керівництвом УМВС, головними лікарями ЛПЗ тощо).

-

З’явилась перспектива задіяти в майбутньому нових лідерів/активістів УГ в різноманітних
проектах, які надають послуги спільнотам, найбільш уразливим до ВІЛ-інфекції.
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Успіхи проекту:
Налагодження на національному рівні комунікації між лідерами та активістами уразливих спільнот,
надання пропозицій щодо включення їх в нові обласні програми, створення спільного плану дій по
регіонам, проведення роботи по зниженню стигми та дискримінації до уразливих спільнот серед
медпрацівників та місцевих чиновників.
Недоліки:
З основних проблем, що були під час реалізації Проекту, слід відзначити:
- Недостатня кількість навчально-освітніх, інформаційних заходів для регіональних координаторів
Проекту, лідерів та активістів спільнот (наприклад, є велика потреба в проведенні окремих тренінгів
з лідерства, командоутворення, мобілізації, адвокації, фандрейзингу, професійного вигорання);
- Відсутність стажування лідерів та активістів УГ в інших регіонах з метою перейняття корисного
досвіду на місцях;
- Несистематичне проведення засідань регіональних Координаційних Рад з ТБ та ВІЛ/СНІДу, а в
деяких регіонах (Тернопільська область) відсутність засідань впродовж двох років.
- В багатьох випадках небажання чиновників та медичних працівників «бачити проблему»;
- Низька мотиваційна спроможність активних СІН та представників спільноти ПКС;
- Обмежені часові рамки цього Проекту (не вдалося вирішити багато питань);
- Недотримання принципу «Не словом, а ділом!» зі сторони спільнот та чиновників;
- Майже відсутні можливості впровадження Проекту на районному та міському рівнях (районні
центри, райони, селища).
Висновки: Проект був доволі складним, проте успішним та інноваційним. Вперше в Україні ЛГБТорганізація допомагала розвитку не лише власної громади, об’єднавши разом представників
уразливих до епідемії ВІЛ спільнот СІН, РКС та ЛГБТ заради спільної адвокації на регіональних
рівнях.
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4. Проект «Профілактика ВІЛ/СНІД серед ЧСЧ в Білій Церкві» за підтримки
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні
Безпосередній сервіс для ЧСЧ – важлива складова роботи. Можливість протидіяти
розповсюдженню ВІЛ в Білій Церкві є важливою. Соціальні працівники змогли налагодити
роботу в дуже складному регіоні із високим рівнем гомофобії.
Термін реалізації: січень–грудень
Донор: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні
Мета проекту: підвищення рівня обізнаності спільноти щодо ВІЛ/ІПСШ, зниження темпів
поширення ВІЛ-інфекції, формування моделей безпечної сексуальної поведінки серед ЧСЧ.
Завдання:
- Забезпечення доступу до тестування на ВІЛ/ІПСШ для ЧСЧ
- Забезпечення ЧСЧ засобами індивідуального захисту (презервативи, лубриканти)
- Психологічна підтримка ЧСЧ
Бюджет проекту: 69 292, 90 грн.
Опис проекту
Активності:
-

аутріч-робота на квартирниках один раз на тиждень

-

консультування ЧСЧ

-

скринінгове тестування на ВІЛ та ІПСШ

-

психологічне консультування

-

групи підтримки/дискусійні клуби

-

діагностика та лікування ІПСШ

-

переадресація ЧСЧ до спеціалістів СНІД-центру

Під час роботи проекту на щотижневій основі проводився аутріч на квартирниках. Соціальні
працівники розповсюджували презервативи, лубриканти та інформаційні матеріали, надавали
консультації з питань безпечної сексуальної поведінки та інформували ЧСЧ про послуги проекту.
Також щотижня проводилося соціальне консультування та скринінгове тестування на ВІЛ та
ІПСШ в офісі організації «Аура+». Крім цього, щомісячно надавались консультаційні послуги
психолога. Раз на два тижні проводились групи підтримки/дискусійні клуби.
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Завдяки співпраці між проектом, де працює лікар, який проводить консультування та скринінгдіагностику за допомогою швидких тестів на ІПСШ, та Київським обласним
шкірвендиспансером, проводилась діагностика та лікування ІПСШ.
В проекті було налагоджено систему переадресації до інших спеціалістів, коли потреби клієнтів
виходили за рамки можливостей проекту.
В рамках проектної діяльності протягом терміну дії проекту...
-

298 ЧСЧ отримали послуги з профілактики ВІЛ

-

Проведено консультування клієнтів, видача презервативів, лубрикантів та інформаційних
матеріалів клієнтам в офісі організації «Аура+»

-

Проводився аутріч на квартирниках

-

Регулярного проводилися ДКТ та скринінг тестування на ВІЛ та ІПСШ (на гонорею та
хламідіоз) в офісі місцевої організації «Аура+»

-

Розповсюджувались інформаційно-освітні матеріали

Успіхи проекту:
Незважаючи на те, що вказаний регіон був і залишається дуже важким в плані доступу до цільової
аудиторії ЧСЧ та з великим рівнем гомофобії серед загального населення, працівникам проекту
вдалося налагодити контакт із місцевою спільнотою ЧСЧ, розповсюдити інформацію щодо проекту,
напрацювати базу постійних клієнтів.
Недоліки:
Специфіка регіону головним чином полягає у закритості місцевої спільноти ЧСЧ. Для налагодження
роботи із ЧСЧ в регіоні нам довелося докласти багато зусиль та людських ресурсів.
Висновки:
Загалом проект був реалізований успішно. Завдяки цьому вдалося налагодити контакт із місцевою
спільнотою ЧСЧ, провести інформаційно-просвітню роботу щодо ВІЛ/СНІД та ІПСШ серед клієнтів
проекту, знизити рівень самостигматизації та фобій, підвищити рівень відповідальності за власне
здоров’я та життя шляхом підвищення рівня обізнаності щодо безпечної сексуальної поведінки та
знання свого ВІЛ-статусу серед місцевих ЧСЧ.
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5. Проект «Газета для ЧСЧ – актуальні новини по профілактиці та мобілізації» за
підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні
Газета Stonewall (Кам’яна стіна) стала другим національним періодичним виданням для ЛГБТ в
Україні. Вона розповсюджувалась накладом (14 000 екземплярів кожного випуску) на території всієї
України. Серед авторів – визнані експерти в гаузі ЛГБТ, правозахисту та питань здоров’я. Газета
допомагала забезпечити зворотній зв’язок зі спільнотою та поширенню ідей рівноправ’я та мотивації
ЛГБТ до активної участі в ЛГБТ русі. Газета спрямована на розбудову ЛГБТ спільноти, мотивацію до
захисту власних прав та свобод ЛГБТ.
Термін реалізації: січень–грудень
Донор: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні
Мета: інформування ЛГБТ та ЧСЧ про актуальні проблеми, особливо щодо епідемії ВІЛ/ІПСШ,
послугах, направлених на зниження шкоди від епідемії, пропаганда здорового сопособу життя,
мобілізація спільноти для протидії епідемії ВІЛ.
Завдання:
-

розробка універсального друкованого інформаційного видання для ЛГБТ

Бюджет проекту: 412 650,46 грн.
Опис проекту
Активності:
-

написання і підготовка матеріалів

-

коректура та літературне редагування

-

підбір та створення ілюстративу

-

розробка дизайну та верстка

-

друк газети

-

розповсюдження газети

Тематичним планом газети було передбачено рубрики здоров’я, історії протидії епідемії ВІЛ та
боротьби ЛГБТ за рівні права, новин в області ВІЛ/ІПСШ та боротьби ЛГБТ за рівноправ’я, інтерв’ю
із ключовими персонажами ВІЛ-сервісу та проектів, які спрямовано на профілактику ВІЛ, а також
рубрика актуальних питань життя ЛГБТ/ЧСЧ-спільноти, листів й особистих історій. Також на
постійній основі публікувався актуальний перелік ВІЛ-сервісів для ЧСЧ та недержавних організацій
для ЛГБТ в Україні.
Газета виходила для безкоштовного розповсюдження серед клієнтів ЧСЧ/ВІЛ-сервісних організацій,
ЧСЧ/ЛГБТ-ініціативних груп та регіональних осередків ВГО «Гей-альянс Україна».
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Успіхи проекту:
В 2013 році було випущено 7 випусків газети Stonewall накладом 14000 екземплярів кожен.
Сформувалася професійна творча команда (автори, редактори, дизайнери, тощо), газета отримала
стильний сучасний дизайн. В матеріалах газети висвітлювались актуальні новини з життя ЛГБТспільноти України та світу, матеріали з профілактики ВІЛ/ІПСШ, мобілізації спільноти, прав
людини, стилю життя, мистецтва та дозвілля, практичні поради спеціалістів (юриста, психолога,
лікаря). Газета розповсюджувалась безкоштовно у всіх організаціях, які займаються профілактикою
ВІЛ серед ЧСЧ при підтримці МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», гей-клубах, тощо.
Електронна версія газети розміщувалась в PDF-форматі на вебсайті ГАУ, що дозволило охопити
широке коло читачів з усієї країни та за її кордоном.
Недоліки:
Через обмежене фінансування недостатнім були обсяг видання і відсоток авторських, спеціально
написаних для газети матеріалів. Через відсутність коректної інформації щодо кількості
представників цільової групи в регіонах (яка ґрунтується на застарілих даних) та не завжди точними
цифрами охоплення ЧСЧ проектами з профілактики, важко оцінити дієвість інформаційних втручань.
Висновки:
Проектом накопичено значний досвід інфокампаній за допомоги друкованих ЗМІ, який буде
впроваджуватися в подальшій роботі організації.
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6. «Досягнення рівних прав для ЛГБТ» за підтримки SIDA та посольства Норвегії
Цей проект став вирішальним і найсерйознішим для Організації. Він є чи не найкращим проектом
підтримки та розвитку внутрішнього потенціалу. Підтримка цього проекту мала системний та
всеохоплюючий характер.
Термін реалізації: квітень–грудень
Донори: SIDA та Посольство Норвегії в Україні
Мета: зниження стигматизації у ставленні до ЛГБТ в українському суспільстві, рівня гомофобії та
трансфобії, досягнення поліпшення з дотриманням рівних прав і можливостей для ЛГБТ в Україні.
Завдання:
-

Підвищення рівня поінформованості громадськості про реальний стан справ щодо ЛГБТ;

-

Побудова ефективної співпраці з урядом та місцевими органами влади;

-

Зміцнення впливу ЄС на український уряд для забезпечення недискримінації ЛГБТ на
законодавчому рівні;

-

Підсилення потенціалу українського ЛГБТ-руху.

Бюджет проекту: 985994,55 грн.
Опис проекту
Активності:
-

Підготовка та проведення форум-фестивалю «КиївПрайд 2013»;

-

Створення та підтримка інформаційного веб-порталу;

-

Створення мережевого комунікаційного майданчика для ЛГБТ-лідерів із регіону ВЕЦА
(Східної Європи та Центральної Азії), а також для представників міжнародних
організацій, посольств та інших органів, зацікавлених в підтримці ЛГБТ-руху в Україні.

-

обмін досвідом, робочі зустрічі;

-

вдосконалення політики управління Організації,

-

створення стратегічного плану Організації.
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Цей проект складався із наступних компонентів та цільових груп:
Компонент KyivPride
1. ЛГБТ-спільнота України.
2. Українське суспільство (через висвітлення в ЗМІ та роботи веб-порталу).
3. Люди, які перебувають при владі та мають відношення до формування громадської думки.
4. Лідери та активісти ЛГБТ-руху.
5. Міжнародні зацікавлені сторони.
Веб-портал/прес-сервис
1. ЛГБТ-спільнота України, Східної Європи та Центральної Азії.
2. Населення в цілому (через висвітлення в ЗМІ та роботі веб-порталу).
3. Українські та міжнародні ЗМІ.
4. ЛГБТ України, Східної Європи та Центральної Азії та лідери громадянського суспільства.
Мережевий компонент
1. ЛГБТ-лідери Європейського регіону та регіону Східної Європи та Центральної Азії.
2. Представники міжнародних організацій, ООН, посольств та інших органів, зацікавлених
підтримати рух ЛГБТ в Україні.
Розвиток потенціалу Організації
1. Представники ВГО «Гей-Альянс Україна»
Опис діяльності за компонентами:
Підготовка форум-фестивалю «КиївПрайд 2013»
Для координації підготовки та проведення форум-фестивалю було створено Організаційний Комітет
«КиївПрайд 2013», який складався із 15 активістів із різних організацій та регіонів України.
Головними завданнями Організаційного Комітету були:
-

обрання голови «КиївПрайд 2013» та голів відділів секретаріату;

-

створення графіку заходів «КиївПрайд 2013»;

-

вибір дат для проведення заходів;

-

розробка та прийняття інформаційної стратегії;

-

узгодження угоди про співпрацю із партнерами «КиївПрайд 2013»;

-

проведення заходів форум-фестивалю «КиївПрайд 2013».
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Робота Організаційного Комітету з питань медіа та безпеки була проведена за підтримки Amnesty
International Ukraine.
Для оповіщення суспільства щодо активностей «КиївПрайд 2013» використовувався офіційний вебсайт Прайду: www.kyivpride.org. Організаційний Комітет «КиївПрайд 2013» було підтримано
багатьма сторонами; серед яких були посольства Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Норвегії,
США та Канади, організації із захисту прав людини такі як Freedom House, Amnesty International,
Human Rights Watch, Munich CSD and city of Munich.
В рамках проведення регіональної програми «КиївПрайд 2013» було проведено прес-конференції в
трьох містах – Донецьку, Львові та Одесі. В Києві в травні було проведено Марш рівності, в якому
загалом взяли участь 101 активіст із різних регіонів України.
З початку вересня було почато підготовку до KyivPride2014.
Веб-портал
Веб-портал www.upogau.org зроблено двома мовами: російською та англійською. Цільовою
аудиторією порталу є російськомовна аудиторія та мешканці країн Східноєвропейського регіону та
Центральної Азії. Персонал порталу складається з редактора, технічного редактора, головного
журналіста, журналіста, прес-секретаря та перекладача.
Наше бачення порталу полягає в тому, що він має бути серйозним політично-орієнтованим засобом
для задоволення інформаційних потреб ЛГБТ, висвітлення політичних питань, питань щодо захисту
прав людини і демократії.
Веб-портал складається із наступних частин:
- Українські та світові новини, новини Організації;
- аналітичний блок;
- інформація про Організацію;
- ресурсний центр (бібліотека, відео, галерея, перелік ЛГБТ-організацій в Україні).
На цей час веб-портал успішно працює, основна кількість відвідувачів – з України, Росії, США,
Німеччини та Бєларусі.
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Створення інформаційної мережі
Було створено електронний список партнерів та стейкхолдерів для оперативного інформування
потенційно зацікавлених сторін щодо ситуації з ЛГБТ в Україні.
Станом на кінець 2013 року він містить 16 представників іноземних посольств та консульств в
Україні, 21 представника міжнародних організацій, розташованих в Україні, 30 представників
міжнародних ЛГБТ та правозахисних організацій і 10 європейських політиків.
Розвиток потенціалу Організації
В рамках цього компоненту було здійснено декілька робочих візитів з обміну досвідом, зокрема:
Робочий візит до Варшави (Польща) – 15–19 червня 2013 року.
Потягом візиту було проведено робочі зустрічі із представниками наступних організацій:
Kampania Przeciw Homofobii (KPH) «Feminoteka», Lambda,
Warsaw Pride and Antidiscrimination Coalition.
Головними завданнями візиту були: отримання інформації щодо активностей організацій, їхньої
внутрішньої політики та структури, обговорення можливостей співпраці, отримання експертних
рекомендацій. Проведення робочого візиту було успішним. Головними досягненнями візиту були
отримання нових навичок, досвіду, знань та домовленості щодо майбутньої підтримки в адвокаційній
діяльності.
Робочий візит до Санкт-Петербургу (Росія) – 16–20 липня 2013 року.
Потягом візиту було проведено робочі зустрічі із представниками наступних організацій: Side-byside,
Coming Out, Russian LGBT-network, LaSky.
Головними завданнями візиту були: отримання інформації щодо активностей організацій, їхньої
внутрішньої політики та структури, обговорення можливості співпраці включно із співпрацею на
регіональному рівні для спільних проектів. Основною контактною організацією була Російська
ЛГБТ-мережа.
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Також протягом серпня-вересня 2013 року ми співпрацювали із Датською консалтинговою агенцією
COWI.
Питаннями співпраці були:
-

вдосконалення політики управління Організації;

-

створення стратегічного плану Організації.

Результатом спільної роботи стало створення специфічної внутрішньої політики, а також
розмежування функцій Правління та наглядового апарату, що буде відображено в офіційних
документах Організації.
На ґрунті існуючого плану було розроблено новий покращений стратегічний план на 2014–2018
роки. В рамках роботи над ним впродовж робочої зустрічі 30–31 серпня персоналом та активістами
Організації було розроблено нову політику управління та стратегічний план Організації. 25–29
листопада Організація пройшла системний аудит, який було проведено Swedish Development Agency
і отримала звіт із рекомендаціями щодо покращення менеджменту. Для забезпечення
життєдіяльності Організації проект був подовжений до лютого 2014, а з березня – продовження
проекту на 2014–2015 проектний рік.
Успіхи проекту:
Завдяки успішному проведенню запланованих заходів, підсиленню позицій Організації на
міжнародному рівні, зміцнення потенціалу, ми почали співпрацювати із донорами такого високого
рівня як SIDA.
Труднощі та недоліки:
Серед труднощів в реалізації проекту були: доведення системи управління Організації до
міжнародних стандартів. Складнощі виникали у відмінностях українських та європейських реалій в
системі управління та менеджменту. Також ми бажали досягнути більшого успіху в побудові зв’язків
із зовнішніми партнерами, але це ускладнювалось труднощами в розумінні власного бачення і
позиціонування Організації.
Висновки:
Загалом проект був реалізований успішно. Серед найважливіших стратегічних успіхів – початок
широкої співпраці із SIDA. Також важливим є момент успішного проведення форум-фестивалю
«КиївПрайд 2013»
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7. Проект «Сприяння реалізації основних прав і свобод людини та протидія гомофобії за
допомогою підвищення обізнаності громадськості» за підтримки посольства Нідерландів
в Україні
Цей проект є інформаційно-просвітницькою кампанією щодо основних понять у сфері прав і свобод
людини, а також недопущення дискримінації ЛГБТ та інших груп. Він торкається проблеми браку
розуміння загальним населенням основних понять і концепцій щодо прав людини, демократії,
дискримінації, меншин, толерантності тощо і розрахований на залучення до його реалізації ЛГБТспільноти, що додатково дає можливість до мобілізації і мотивації її представників.
Термін реалізації: жовтень–грудень
Донор: Посольство Нідерландів в Україні
Мета проекту: Посилити інформаційну спроможність українського ЛГБТ-руху, закликати ЛГБТспільноту до її особистої відповідальності за зменшення рівня гомофобії в українському суспільстві.
Завдання:
- Підвищення рівня освіченості серед спільноти з питань правозахисту, толерантності,
дискримінації тощо.
- Розбудова інформаційного потенціалу.
- Реалізація регіональної інформаційної стратегії.
Бюджет проекту: 258 182,40 грн.
Опис проекту
Активності:
-

проведення чотириденного тренінгу для майбутніх регіональних координаторів та активістів
проекту;

-

робота над національною інформаційною стратегією та створенням регіональних операційних
планів втілення проекту;

-

складання переліку дружніх до ЛГБТ ЗМІ у регіонах дії проекту;

-

проведення двох прес-конференцій, присвячених правам людини в Одесі та Львові до Дня
протидії гомофобії;

-

створення сайту-проекту tolerance.in.ua;

-

проведення фокус-груп з ЛГБТ-активістами щодо дизайну та наповнення інформаційних
листівок та залучення спеціалістів для їхнього виготовлення;

-

написання тематичних статей для газети Stonewall;

-

проведення дискусій із залученням представників ЛГБТ-спільноти та студентів «Школи
журналістики» в м. Одеса.
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Успіхи проекту:
Ми отримали доступ до нових активістів у регіонах, розширили сферу регіонального впливу. ЛГБТактивісти, залучені в проект, отримали новий цінний для них досвід у проведенні інформаційних
кампаній на регіональному рівні. Розпочато розробку важливого стратегічного документу –
Інформаційної стратегії ВГО «Гей-альянс Україна».
Недоліки:
У зв’язку із загостренням суспільно-політичної ситуації в Україні деякі активності не можна було
реалізувати на тлі перенасиченого інформаційного простору, тому їх було відтерміновано на більш
пізні етапи реалізації проекту.
Висновки:
Місцеві ЛГБТ-активісти із ентузіазмом сприйняли Проект, швидко сформували команду. Завдяки
проекту в нас з’явилися зв’язки із місцевими представниками ЗМІ, представниками держустанов та
дружнім до ЛГБТ бізнесом.
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8. Опитування громадської думки для визначення суспільного сприйняття ЛГБТ та
шляхів його поліпшення за підтримки посольства США
Термін реалізації: 1 вересня – 30 листопада
Донор: Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні
Мета проекту: вивчення громадської думки та ставлення суспільства до ЛГБТ і шляхів його
поліпшення
Завдання:
-

Проведення широкого дослідження громадської думки щодо ставлення до ЛГБТ;

-

розробка рекомендацій та підходів для подальшої роботи з населенням щодо поліпшення
їхнього ставлення до ЛГБТ на основі даних попередньо проведеного дослідження.

Бюджет проекту: 109 769,65 грн.
Опис проекту
Активності:
Збір даних серед населення щодо:
-

Поінформованості стосовно ЛГБТ

Поінформованості стосовно законів та нормативних актів, спрямованих на захист прав
людини, у т.ч. за ознакою сексуальної орієнтації
Вивчення особливостей проявів дискримінації, стигматизації, насильства серед населення
стосовно ЛГБТ;
-

Вивчення ставлення населення до ЛГБТ та факторів, які спричиняють таке ставлення;

Виявлення факторів, які впливають на ставлення населення до ЛГБТ, у т.ч. наявності
представників ЛГБТ серед соціального оточення респондента;
-

Дослідження шляхів поліпшення ставлення людей до ЛГБТ

Розробка рекомендацій щодо подальшої роботи з населенням задля поліпшення їхнього
ставлення до ЛГБТ.
В результаті проведення цього масштабного дослідження та аналізу даних, було розроблено
рекомендації щодо роботи із загальним населенням по зменшенню проявів стигми та дискримінації
ЛГБТ в Україні:
 Було рекомендовано провести поглиблену інформаційну кампанію серед населення України
про негативний вплив основних положень гомофобних законопроектів не лише на
представників ЛГБТ-спільноти, а й на суспільство взагалі
 Зазначено стратегічну важливість побудови діяльності організацій громадського сектора,
спрямованих на ЛГБТ-проблематику, таким чином, аби вона заохочувала пересічних ЛГБТ до
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розкриття власної сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності перед найближчим
оточенням і надавала широкому загалу наочні приклади буденного життя ЛГБТ-спільноти,
наприклад, шляхом інформаційних кампаній, героями яких виступатимуть пересічні ЛГБТлюди.
 Зафіксований у дослідженні високий рівень гетероцентризму має стати предметом окремої
роботи та подальших досліджень серед населення України – на більшій вибірці, з вивченням
факторів, які сприяють гомофобії в українському суспільстві.
 Варто провести більш детальне соціологічне дослідження, яке продемонструє усвідомлення
населенням України ЛГБТ-спільноти як невід’ємної та рівноправної частини суспільства. А
багатовимірний аналіз закономірностей може стати предметом широкомасштабних
публікацій, які сприятимуть підвищенню рівня поінформованості населення щодо існуючих
прогалин в знаннях та недоліків у ставленні до ЛГБТ в українському суспільстві.
 Для покращення становища ЛГБТ в Україні та, відповідно, ставлення населення до цієї
спільноти на законодавчому рівні необхідно захищати її інтереси та популяризувати серед
владних структур необхідність внесення змін до антидискримінаційного законодавства, а саме
додання статті щодо заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.
Успіхи проекту:
Вперше в Україні було проведене дослідження, яке має прикладне значення для подальшої роботи
організації та ЛГБТ-руху в цілому. Завдяки консультаційній підтримці NDI та професійному
виконанню дослідження Центром соціальних експертиз при НАН України ми маємо якісну та
ґрунтовну статистичну інформацію про ставлення населення України до ЛГБТ-спільноти.
Недоліки:
через обмеженість ресурсів виборка респондентів була не дуже широкою, 800 осіб. Також, через різкі
соціо-політичні зміни в нашій країні частина даних може втратити актуальність.
Висновки:
Проект надав нам можливість більш ґрунтовно планувати наші інтервенції на базі отриманих даних.
Організація в подальшому продовжуватиме такі дослідження.
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9. Проект «Экспрес-тестування на ВІЛ відвідувачів нічних гей-клубів «ANDYBAR»,
«POMADA» в Києві» за підтримки AIDS Healthcare foundation
Термін реалізації: з 1 травня 2013 року
Донор: AIDS Healthcare Foundation
Мета проекту: Профілактика та раннє виявлення ВІЛ-інфекції серед відвідувачів нічних гей-клубів
м. Києва
Завдання:
-

Проведення швидкого тестування та консультування на ВІЛ;

-

Переадресація у СНІД-центр в разі виявлення позитивного результату для підтверджуючого
тесту та надання подальшої спеціалізованої медичної допомоги.

Бюджет проекту: 83 250,00 грн.
Опис проекту:
Активності:
-

Консультування та експрес-тестування на ВІЛ відвідувачів гей-клубів;

-

Підвищення рівня поінформованості відвідувачів клубів щодо ВІЛ/СНІДу, засобів зниження
ризикованої поведінки при використанні наркотичних речовин і алкоголю, безпечної сексуальної
поведінки;

-

При позитивному результаті тесту на ВІЛ – забезпечення зв’язку клієнта із лікуванням, тобто
проведення підтверджувального тесту ІФА, визначення рівня CD4, призначення АРВ-терапії (в
разі необхідності), а також соціальний супровід клієнта співробітником організації;

-

Розповсюдження серед відвідувачів клубів презервативів, лубрикантів та інформаційних
матеріалів

Успіхи проекту:
Вперше в Україні проводилось тестування на ВІЛ/ІПСШ безпосередньо в гей-клубах Києва, що
допомогло охопити зазвичай недосяжні для профілактики прошарки гей-спільноти.
Недоліки:
Найголовнішими викликами для проекту була складність в комунікації з деякими власниками нічних
клубів та відсутність спеціально облаштованих приміщень для проведення консультування та
тестування
Висновки:
Успішність проекту та його результати свідчать про те, що цей напрямок роботи обов’язково треба
продовжувати.
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ВИСНОВКИ
2013 рік в організації пройшов під гаслом розвитку та вдосконалення. Завдяки успішному
фінансовому та програмному менеджменту, комунікаційній та інформаційній стратегіям ВГО «Гейальянс Україна» вийшла на якісно новий ступінь розвитку.
Організація здобула нових надійних партнерів та донорів в Україні та за її межами (Freedom House,
ІЛГА-Європа, Всеукраїнська мережа ЛЖВ, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»,
AIDS Healthcare foundation, SIDA, посольства Швеції, Норвегії, Нідерландів та США), за допомогою
яких вдалося реалізувати амбітні плани, започаткувати нові проекти та напрямки. ВГО «Гей-альянс
Україна» побудувала тісні партнерські стосунки з організаціями Росії (Бок-о-бок, Выход, Российская
ЛГБТ-сеть, LaSky), Польщі (Kampania Przeciw Homofobii (KPH) «Feminoteka», Lambda, Warsaw Pride
and Antidiscrimination Coalition), Швеції (RFSL), Німеччини (MKQ, Sub, LeTra).
Завдяки фінансовій та консалтинговій підтримці SIDA та інших донорів, організація змогла
покращити структурованість, напрацювати ряд політик та процедур, завдяки чому значно зросла
ефективність роботи. ГАУ стала більшою, потужнішою, здобула нових членів команди,
прихильників та однодумців.
У зв’язку з впровадженням нових напрямків роботи, збільшенням її обсягів і кількості
співробітників, головний офіс ГАУ переїхав до більшого приміщення. «Для розвитку організації в
майбутньому, а також реалізації наших стратегічних завдань виникає потреба в розширенні штату, –
пояснив рішення змінити дислокацію президент організації Тарас Карасійчук. Оскільки ми ставимо
перед собою досить амбітні цілі, комфорт та працездатність кожного члена команди є надзвичайно
важливими. З цієї причини ми й перемістилися до нового офісу – для нас цей крок став важливим
показником».
За широкої підтримки донорських організацій вдалося реалізувати амбітні плани та проекти, які
багатьох випадках стали передовими та унікальними для України. Так, вперше в Україні
проводилось тестування на ВІЛ/ІПСШ безпосередньо в гей-клубах Києва, що допомогло охопити
зазвичай недосяжні для профілактики прошарки гей-спільноти. Інновацією та проривом став
національний проект з мобілізації вразливих до ВІЛ/СНІДу спільнот. Вперше в Україні ЛГБТорганізація допомагала розвитку не лише власної громади, об’єднавши разом представників
уразливих до епідемії ВІЛ спільнот СІН, РКС та ЛГБТ заради спільної адвокації на регіональних
рівнях. Але організація не забувала й про звичайну роботу, спрямовану на профілактику ВІЛ/СНІДу
– зокрема в Білій Церкві.
ГАУ стала інформаційно-ресурсним центром для ЛГБТ та загального населення – з питань ЛГБТ та
рівноправ’я в Україні та на рівні регіону Східної Європи та Центральної Азії. Так, було проведено
ряд тренінгів на тему роботи з медіа для активістів з України та Росії. В якості інформаційної
підтримки організація видала посібники та освітні фільми, які успішно використовуються в роботі,
перекладаються національними мовами та цитуються. Веб-сайт організації www.upogau.org. постійно
поповнюється свіжими новинами з тематики ЛГБТ, прав людини, демократії, і став інтернет35

ресурсом, який постійно відвідується та цитується читачами та медіа з усього світу. Газета
«Stonewall» здійснила редизайн, її штат поповнився новими авторами, спеціалістами, дизайнерами.
Зараз це видання можна отримати безкоштовно майже у всіх організаціях та закладах для ЛГБТ
України. Сформувалася креативна команда ГАУ, яка спроможна генерувати цікаві ідеї та
впроваджувати їх в життя.
ЛГБТ-рух неможливий без публічної діяльності. Завдяки попередній підготовці, ми маємо
кваліфікованих активістів в Києві та багатьох регіонах України. Зокрема, в Одесі, Львові, Житомирі
та Кривому Розі наші представники реалізовують інформаційну стратегію – проводять флешмоби,
прес-конференції та прес-клуби, розповсюджують листівки з інформацією про права людини,
проводять інформаційно-просвітницьку роботу через вебсайт www.tolerance.in.ua, тощо.
Найгучнішим публічним заходом ЛГБТ-спільноти у 2013 став успішно проведений КиївПрайд2013
та Марш рівності в його рамках. ВГО «Гей-альянс Україна» пишається тим, що стала організаційним
та фінансовим центром цієї події.
Заради кращого розуміння ситуації та пошуку ефективних напрямків подальшої роботи, за підтримки
Центру соціальних експертиз при Академії наук України ГАУ провела соціологічне дослідження
щодо сприйняття ЛГБТ-спільноти населенням України. На жаль, результати невтішні: більшість
українців негативно ставиться до гомосексуальності. 36 відсотків вважають це «хворобою або
результатом психічної травми». Майже така ж кількість, 34 відсотки, впевнені, що це –
«розбещеність та шкідлива звичка». І лише п’ята частина опитаних погодилася з тим, що
гомосексуальність – це «сексуальна орієнтація, яка має право на існування». В той же час,
дослідження вказує на можливі шляхи покращення ситуації. Вкрай важливою є видимість спільноти
у повсякденному житті (серед родичів, друзів, колег) та роз’яснення концепції прав людини,
недискримінації серед усіх верств населення. Детально з результатами дослідження можна
ознайомитись на веб-сайті організації www.upogau.org. в розділі «Бібліотека».
Важливим кроком стала робота з батьками, друзями й родичами ЛГБТ. На думку психолога
організації Валентини Самусь, наслідки такої діяльності складно переоцінити: «На жаль, випадки,
коли батьки, дізнавшись про гомосексуальність дитини, реагують вкрай негативно, зовсім не
рідкість. Якщо не виганяють з дому, то намагаються лікувати, перевиховувати, вмовляти кинути
«погану звичку». Острах такої реакції значною мірою підживлює внутрішню гомофобію і погіршує
атмосферу в сім’ї. Якщо наша мета – підвищення видимості ЛГБТ в суспільстві, починати потрібно
саме з сім’ї. Після камін-ауту перед батьками вже нічого не страшно». Отже, ми організували
батьківський клуб, головна мета якого – створення комфортного та безпечного простору для
близьких та родичів ЛГБТ.
Таким чином, впродовж 2013 року Всеукраїнська громадська організація «Гей-альянс Україна»
посилила свою позицію як одного з лідерів ЛГБТ-руху України та регіону, виросла та зміцніла. ГАУ
зберегла та розширила колишні напрямки роботи, започаткувала нові, перспективні. Організація
побудувала міцний фундамент для подальшої роботи, визначила її найбільш ефективні напрямки та
готова до ще більших успіхів у 2014 році.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Фінансовий звіт Всеукраїнської громадської організації "Гей-альянс Україна" за 2013 рік
(грн.)

НАДХОДЖЕННЯ
ВИДАТКИ
Надходження (у грошовій формі)
Пасивні надходження
Допомога юридичних осіб
Надходження (у натуральній формі)
Видатки (у грошовій формі)
Видатки для провадження статутної
діяльності
Адміністративні видатки
Видатки (у натуральній формі)

НАДХОДЖЕННЯ
ВИДАТКИ
Надходження (у грошовій формі)
Пасивні надходження
Допомога юридичних осіб
Надходження (у натуральній формі)
Видатки (у грошовій формі)
Видатки для провадження статутної
діяльності
Адміністративні видатки
Видатки (у натуральній формі)

Січень
54499,75
91130,08

Лютий
20787,87
129531,43

Березень
290197,74
115302,20

Квітень
99688,57
158325,25

53957,95
0,00
53957,95

20787,87
0,00
20787,87

268714,08
0,00
268714,08

98932,97
1783,97
97149,00

541,80

0,00

21483,66

755,60

91130,08

129531,43

110908,43

154823,84

34168,58
56961,50

55049,92
74481,51

39836,30
71072,13

32796,57
122027,27

0,00

0,00

4393,77

3501,41

Травень
503033,35
351511,06

Червень
623147,23
341257,82

Липень
299171,46
258640,02

Серпень
156160,16
268522,74

493595,21
345,21
493250,00

622707,23
0,32
622706,91

298430,40
0,00
298430,40

155720,16
0,00
155720,16

9438,14

440,00

741,06

440,00

350466,09

341257,82

257418,67

266140,07

236325,62
114140,47

220782,11
120475,71

81527,47
175891,20

15639,50
250500,57

1044,97

0,00

1221,35

2382,67
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Вересень
136984,21
159461,57

Жовтень
555497,89
257636,96

Листопад
53058,95
266503,85

Грудень
201697,20
436908,10

136984,21
0,00
136984,21

555382,89
0,00
555382,89

49579,89
0,00
49579,89

201697,20
0,00
201697,20

0,00

115,00

3479,06

0,00

157641,65

256315,95

264324,23

418563,61

49866,00
107775,65

152294,56
104021,39

58960,22
205364,01

116513,17
302050,44

Видатки (у натуральній формі)

1819,92

1321,01

2179,62

18344,49

НАДХОДЖЕННЯ
ВИДАТКИ

Всього
2993924,38
2834731,08

НАДХОДЖЕННЯ
ВИДАТКИ
Надходження (у грошовій формі)
Пасивні надходження
Допомога юридичних осіб
Надходження (у натуральній формі)
Видатки (у грошовій формі)
Видатки для провадження статутної
діяльності
Адміністративні видатки

Надходження (у грошовій формі)
Пасивні надходження
Допомога юридичних осіб
Надходження (у натуральній формі)
Видатки (у грошовій формі)
Видатки для провадження статутної
діяльності
Адміністративні видатки
Видатки (у натуральній формі)

2956490,06
2129,50
2954360,56
37434,32
2798521,87
1093760,02
1704761,85
36209,21
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Додаток 2
Фінансування Всеукраїнської громадської організації «Гей-альянс Україна» за 2013 рік (грн.) в
розрізі донорів

НАДХОДЖЕННЯ
в розрізі донорів
Міжнародний
Альянс по боротьбі
з ВІЛ/СНІД в
Україні
(Глобальний Фонд)
ВБО
"Всеукраїнська
Мережа людей які
живуть з
ВІЛ/СНІД"
(Глобальний Фонд)

Січень

Лютий

Березень

53957,95

20787,87

268714,08

20787,87

111800,17

ILGA-Europe
Фонд сприяння
демократії
Посольства США в
Україні
пасивні доходи
(нараховані % від
депозиту)

98932,97

Травень

Червень

493595,21

622707,23

155587,98

156913,9

Freedom House
Фундація
АНТИСНІД - США
в Україні (AHF)
Швецька
міжнародна
агенція з розвитку,
SIDA
Посольство
Королівства
Норвегії
Посольство
Королівства
Нідерландів

ІСАР "Єднання"

Квітень

235703,41
87899,00

9250,00

9250,00

9250,00

484000,00

222165,52

53957,95

1783,97

345,21

0,32
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НАДХОДЖЕННЯ
в розрізі донорів
Міжнародний
Альянс по боротьбі
з ВІЛ/СНІД в
Україні
(Глобальний Фонд)
ВБО
"Всеукраїнська
Мережа людей які
живуть з
ВІЛ/СНІД"
(Глобальний Фонд)
Freedom House
Фундація
АНТИСНІД - США
в Україні (AHF)
Швецька
міжнародна
агенція з розвитку,
SIDA
Посольство
Королівства
Норвегії
Посольство
Королівства
Нідерландів

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

298430,40

155720,16

136984,21

555382,89

20787,87

137150,13

146470,16

Листопад

49579,89

Грудень

201697,20

35829,34

40329,89
25800,36

9250,00

9250,00

9250,00

223200,00

9250,00

125000,00

9250,00

9250,00

153794,55

258182,40

ІСАР "Єднання"
ILGA-Europe
Фонд сприяння
демократії
Посольства США в
Україні
пасивні доходи
(нараховані % від
депозиту)

65980,40

106946,34

2823,31
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Всього

НАДХОДЖЕННЯ
в розрізі донорів
Міжнародний
Альянс по боротьбі
з ВІЛ/СНІД в
Україні
(Глобальний Фонд)
ВБО
"Всеукраїнська
Мережа людей які
живуть з
ВІЛ/СНІД"
(Глобальний Фонд)
Freedom House
Фундація
АНТИСНІД - США
в Україні (AHF)
Швецька
міжнародна
агенція з розвитку,
SIDA
Посольство
Королівства
Норвегії
Посольство
Королівства
Нідерландів

2956490,06

481943,36

579417,37
113699,36

83250,00

985994,55

222165,52

258182,40

ІСАР "Єднання"

53957,95

ILGA-Europe
Фонд сприяння
демократії
Посольства США в
Україні
пасивні доходи
(нараховані % від
депозиту)

65980,40

109769,65

2129,50
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