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ВСТУП
ВГО «Гей-альянс Україна», заснована в 2009 році, постійно розвивається, динамічно проходить
певні етапи розвитку і, керуючись принципами прозорості та підзвітності, використовуючи кращі
європейські практики, запропоновує вашій увазі фінальний програмний звіт за 2014 рік.

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

2014 рік для ВГО «Гей-альянс Україна» став
вкрай важливим. Організація отримала новий,
окремий офіс, що дозволило їй поступово
зменшити залежність від ВІЛ-сервісу. З другої
половини 2014 року організація повністю
зконцентрувалася на проблемах і завданнях
ЛГБТ-спільноти, розбудові демократичного
суспільства в Україні і зміцненню стосунків з
міжнародними партнерами.
«Гей-альянс Україна» реалізувала низку нових
проектів національного та міжнародного
значення за підтримки багатьох партнерських
організацій. Задля реалізації інформаційної
стратегії було видано посібники, відеоролики, три
випуски газети Stonewall, почав виходити
клубний вісник Gayd!, проведено, хоча і без
публічної ходи, КиївПрайд 2014, декілька
круглих столів, флешмобів, тренінгів для ЛГБТактивістів тощо. Веб-сайт організації посідає одне
з провідних місць серед електронних ЗМІ, які
висвітлюють тематику ЛГБТ в країнах Східної
Європи та Центральної Азії. Завдяки успішним
інформаційним та комунікативним інтервенціям
організація лишається одним з провідних гравців
у сфері інформування ЛГБТ-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 їхньої 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 життєдіяльності,
покращенню стану освітнього, соціального, культурного рівня.

Завдання Організації
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Підвищення рівня знань з питань прав людини, фемінізму, демократії, сексуальної орієнтації,
гендерної ідентичності та гендерної рівності як серед загального населення, так і всередині
ЛГБТ-спільноти.
Налашодження взаємодії між людьми, які прямо або опосередковано впливають на суспільну
думку, та організаціями, які залучені до реалізації стратегічних завдань Організації,
підвищення рівня їхньої обізнаності з питань прав людини, фемінізму, демократії,
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та гендерної рівності.
Сприяння сприйняттю представниками ЛГБТ-спільноти власної сексуальної орієнтації та
гедерної ідентичності, підвищення рівня політичної та соціальної свідомості ЛГБТ.
Популяризація камін-ауту серед ЛГБТ України.
Налагодження взаємодії між реалізаторами стратегії, ЗМІ, правозахисниками, чиновниками,
а також лідерами й активістами ЛГБТ-руху.
Досягнення максимального охоплення аудиторії при розширенні інформаційних кампаній на
всю територію України.
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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 гомосексуальні та
бісексуальні люди та трансгендери. За другим напрямком діяльність спрямовано на загальне
населення, в першу чергу – нейтрально налаштоване. В цьому напрямку партнерами
організації мають стати представники законодавчої та виконавчої влади в Україні, а також
представники засобів масової інформації.

Стратегічні цілі на 2014–2018 рр.
1. 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;
2. Соціальна адаптація представників ЛГБТ-спільноти, які опинились у складних
життєвих обставинах (СЖО) чи залучені до секс-бізнесу;
3. Розвиток українського ЛГБТ-руху; підтримка низових ініціатив та розвиток активізму
серед ЛГБТ-спільноти;
4. Сприяння гендерній рівності в українському суспільстві; підтримка та розвиток
жіночого напрямку в ЛГБТ-русі;
5. Сприяння сексуальній освіченості українського населення з метою збереження ним
сексуального та репродуктивного здоров’я;
6. Розбудова демократичного громадянського суспільства;
7. Підвищення конкурентоспроможності та потенціалу організації.
ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ:
1. Регулярно реєструються численні порушення прав ЛГБТ в Україні: факти фізичного
насильства щодо ЛГБТ, як з боку представників гомофобних організацій, так і окремих
громадян; факти дискримінації на робочих місцях та в закладах лікування. Відсутні
адекватні законодавчі норми щодо захисту прав ЛГБТ. Низький рівень адекватної
інформованості про ЛГБТ з боку суспільства. Негативне ставлення до ЛГБТ у суспільстві, за
оціночними даними – на рівні 50–60%.
2. Відсутні організації, які спеціалізуються на наданні послуг представникам ЛГБТ у СЖО.
Стигматизація цих осіб у невеликих населених пунктах провокує їх до переселення у більші
міста, де людям не завжди вдається адаптуватися. В результаті виникає прошарок осіб, які
перебувають за межею бідності, але не готові повернутися у свої міста через острах
стигматизації та фізичної розправи. Частина з них залучаються до секс-бізнесу.
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3. На сьогоднішній день не існує загальних критеріїв для прийняття рішення про дозвіл
корекції статі. Такі рішення приймаються на основі експертної оцінки, що призводить до
суттєвого впливу людського фактора.
4. В Україні майже не існує низових ініціатив, робота ведеться за схемою зверху вниз. Через це
локальні громади досить пасивні, кількість активістів обмежена. Спільнота не має
можливості залучатися до діяльності організацій через обмеженість ресурсів та відсутність
відповідних програм. Органи, які мають на меті представництво спільноти, не завжди
знаходяться в діалозі з самою спільнотою.
5. Жіночий рух та ЛБ-рух в Україні розвивається в повільному темпі. На рівні законодавства
існують норми, які закріплюють рівність та захист від насильства, але вони не завжди
працюють. За даними соціального дослідження, проведеного в 2013 році ВГО ГАУ,
ставлення до лесбійок та бісексуалок у суспільстві лишається негативним.
6. Сексуальне просвітництво в Україні знаходиться в зародковому стані, тема сексуальності
табуйована, релігійні організації активно протидіють впровадженню таких програм. Загальне
населення в цілому підтримує такий стан справ, через що його сексуальна освіченість досить
низька.
7. Україна досі знаходиться в перехідному стані. Революція Гідності спричинила зсув
розуміння громадянської позиції та мотивації до дії. Але, на жаль, розуміння процесів, які
мають відбуватися у майбутньому для поглиблення діалогу з ЄС та подальших реформ,
досить примітивне. На цьому фоні розвиваються радикальні організації та настрої.
8. Організація має статус всеукраїнської, працює з 2009 року, з головним офісом в Києві та
регіональними представництвами в багатьох областях України. Організація успішно реалізує
проекти з розбудови ЛГБТ-спільноти та інформаційно-освітні проекти. Має власні
управлінські процедури, успішно проходить аудит і перевірки. Має стратегічний план. Є
напрацьована мережа партнерів та донорів. Організація відчуває потребу у розширенні.
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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. Робота із феміністичним напрямком та з питань гендеру
4. Інформаційно-освітня діяльність з питань здорового способу життя та сексуального здоров’я
5. Розбудова потенціалу Організації

Проекти у 2014 році –
із назвою, назвою донора та терміном реалізації проекту
1. Розбудова потенціалу Організаційного комітету «Київ-Прайд 2014» за підтримки
Норвезького Гельсінського комітету (січень – травень)
2. Лесбійсько-феміністична школа за підтримки Фонду Генріха Бьолля (8– 12 жовтня)
3. Телефонна гаряча лінія як правозахисний інструмент для захисту ЛГБТ в Україні від
ворожого оточення за підтримки Посольства Канади в Україні (листопад–грудень)
4. Газета для ЧСЧ – актуальні новини з профілактики й мобілізації та профілактика
ВІЛ/ІПСШ в Білій Церкві за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні
(січень – червень)
5. Комплексний підхід для покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні за підтримки SIDA
та Посольства Норвегії (березень – грудень)
6. Підтримка реалізації фундаментальних прав і свобод людини та боротьби із гомофобією
шляхом підвіщення обізнаності громадськості за підтримки посольства Королівства
Нідерландів в Україні (жовтень – 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:
 Підтримка реалізації фундаментальних прав і свобод людини та боротьби із
гомофобією шляхом підвищення обізнаності громадськості – за підтримки посольства
Королівства Нідерландів в Україні (жовтень – грудень)
 Комплексний підхід для покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні – за
підтримки SIDA та Посольства Норвегії (березень – грудень)
Завдання:
o

налагодження діалогу із загальним населенням 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 людини, за допомогою інформаційного Інтернет-порталу

o

сприяння широкій дискусії у суспільстві стосовно проблематики ЛГБТ та
підвищення інтересу суспільства до 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 щодо ЛГБТ, спрямованої на загальне
населення

o

підвищення потенціалу локальних груп громадянського суспільства та ЛГБТактивістів з метою їхньої активної участі для впровадження стратегій реалізації
основних прав і свобод людини та протидії гомофобії
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2. Розвиток ЛГБТ-спільноти та ЛГБТ-руху в Україні
Цей напрямок реалізовувався в межах наступних проектів:
 Комплексний підхід для покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні – за підтримки SIDA
та Посольства Норвегії в Україні (березень – грудень)
 Розбудова потенціалу Організаційного комітету «Київ-Прайд 2014» за підтримки
Норвезького Гельсінського комітету (січень – травень)
 Лесбійсько-феміністична школа за підтримки Фонду Генріха Бьолля (8–12 жовтня)
 Газета для ЧСЧ – актуальні новини з профілактики й мобілізації та профілактика ВІЛ/ІПСШ
в Білій Церкві за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (січень – червень)

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
ЛГБТ-спільноти 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 з планування інформаційних
кампаній та акцій, спрямованих на підвищення рівня обізнаності спільноти
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3. Робота із феміністичним напрямком та з питань гендеру
Цей напрямок реалізовувався в межах наступних проектів:
 Комплексний підхід для покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні – за підтримки SIDA
та Посольства Норвегії в Україні (березень – грудень)
 Лесбійсько-феміністична школа за підтримки Фонду Генріха Бьолля (8–12 жовтня)
Завдання:
o

Створення майданчиків для об’єдання представників ЛГБТ-спільноти,
зацікавлених в роботі над питаннями фемінізму та гендеру

o

Підтримка, проведення мобілізуючих зацікавлених представників ЛГБТ-спільноти
заходів з питань фемінізму та гендерної ідентичності

o

Пошук та плекання активістів з числа ЛГБТ-спільноти для поширення та підтримки
фемінистичного руху та напрямку з гендерних прав в Україні

o

Інформування представників ЛГБТ-спільноти з питань гендеру та фемінізму

4. Інформаційно-освітня діяльність з питань здорового способу життя та сексуального
здоров’я
Цей напрямок реалізовувався в межах наступних проектів:
 Газета для ЧСЧ – актуальні новини з профілактики й мобілізації та профілактика ВІЛ/ІПСШ
в Білій Церкві – за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (січень –
червень)
 Комплексний підхід для покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні – за підтримки SIDA
та Посольства Норвегії в Україні (березень – грудень)

Завдання:
o

інформування ЧСЧ щодо епідемії ВІЛ, захворюваності на ІПСШ

o

пропаганда здорового способу життя та профілактичних заходів, спрямованих на
зменшення шкоди від епідемії ВІЛ

o

мобілізація спільнот на протидію епідемії ВІЛ
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5. Розбудова потенціалу Організації
Цей напрямок реалізовувався в межах наступних проектів:
 Комплексний підхід для покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні – за підтримки SIDA
та Посольства Норвегії в Україні(березень – грудень)

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, яка здійснювалась Організацією у 2014 році

1. Розбудова потенціалу Організаційного комітету «Київ-Прайд 2014»
Проект був спрямований на об'єднання представників різних організацій в межах всього
Організаційного Комітету «Київ-Прайд». Проект координувався спільно із Спілкою ЛГБТ
організацій України, коаліцією протидії дискримінації, й іншими головними правозахисними та
ЛГБТ-організаціями. Цей проект надав можливість розвинути систему забезпечення якості зв'язку,
мобілізації та безпеки роботи Оргкомітету. Завдяки реалізації проекту було створено серію
документів та інформаційних матеріалів, які можна буде використовувати в найближчі роки. Також
дуже важливо, що люди, які брали участь в Організаційному Комітеті «Київ-Прайд», отримали
знання і навички, які вони використовуватимуть в своїй роботі для KyivPride у майбутньому.
Термін реалізації: січень – травень
Донор: Норвезький Гельсінський комітет
Мета проекту: перетворення «Київ-Прайд 2014» в успішний захід, який сприятиме досягненню
прав людини в контексті ЛГБТ в Україні
Завдання:
1. Забезпечення успішного функціонування Організаційного Комітету та його відділів
2. Інформування ЛГБТ-ком’юніті та створення можливостей для членів спільноти
брати участь у підготовці та проведенні заходів Прайду
3. Створення та імплементація інформаційної стратегії Прайду, забезпечення умов для
адекватної й конструктивної подачі інформації про Прайд в медіа та її моніторинг
4. Планування безпеки заходу
Бюджет проекту: 141735,37 грн.
Опис проекту
Активності:
- Розбудова потенціалу Оргкомітету
- Підтримка функціонування Оргкомітету
- Аутріч-робота
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За час дії проекту за рахунок коштів проекту були реалізовані наступні заходи:
- Проведення дводенної зустрічі відділу мобілізаційного Оргкомітету у Вінниці 15–16
лютого 2014 року. Члени Оргкомітету провели зустрічі із місцевою ЛГБТ-спільнотою з
планування роботи Оргкомітету. У зборах взяли участь 6 осіб
- Проведено дводенний воркшоп з планування питань безпеки в Києві 17–18 березня 2014
року. Члени Оргкомітету, відповідальні за безпеку заходу, обговорили стратегію
співробітництва та комунікації із місцевою адміністрацією. Крім цього, учасники заходу
отримали знання та навички щодо проведення публічних заходів. У заході прийняли
участь 7 осіб. Захід координувався експертом з питань безпеки – Кокошник Борисом.
-

Проведено дводенний воркшоп зі створення інформаційної стратегії для «Київ-Прайд
2014» в Києві 31.05–1.06.2014. У заході взяли участь 9 експертів. В результаті зустрічі
було розроблено інформаційну стратегію для «Київ-Прайд 2014». Захід координувався
експертом з питань комунікації – Крикун Дмитром.

- Проведено п’ять робочих зустрічей із місцевим ком’юніті в різних регіонах України для
мотивації ЛГБТ брати участь у підготовці та проведенні «Київ-Прайд 2014». Метою
зустрічей були: інформування та роз’яснення для регіональних активістів всіх питань
стосовно заходу «Київ-Прайд 2014» та мотивування їх до участі у заході. Захід
координувався експертами оргкомітету Назаром Несевичем та Станіславом Міщенко.
Результатом проведення зустрічей стало залучення більш ніж 40 регіональних активістів,
які взяли участь у заходах «Київ-Прайд 2014».
-

Протягом березеня–червня 2014 року проводилась координація функціонування медіанапрямку, а також робота по створенню прес-релізів від імені оргкомітету, організація
медіа воркшопів, створення FAQ для «Київ-Прайд», а також інфоматеріалів для вебсайту й робота над інформаційною стратегією. До цієї роботи було залучено експерта
Святослава Шеремета.

- Проведення інформаційної кампанії в соціальній мережі Фесйбук для заохочення ЛГБТком’юніті долучатись до заходів «Київ-Прайд 2014». Було створено сторінку для
комунікації із ком’юніті (https://www.facebook.com/groups/246301902228617).
- Проведено дводенний інформаційний тренінг 1–2 липня у Києві. Основною метою
тренінгу було отримання навичок комунікаційної роботи для активістів, які були
залучені до роботи в «Київ-Прайд 2014», а також до ЛГБТ-руху в Україні. Тренінг
проводився експертом з комунікації – Крикун Дмитром. Всього у тренінгу взяли участь
14 учасників.
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Успіхи проекту:
-

Вдалось розробити загальну стійку систему комунікації «КиївПрайд 2014» для запобігання прогалин в роботі

-

Було проведено вдалу мобілізаційну роботу, яка допомогла
залучити більше 40 регіональних активістів. Залучені спеціалісти
змогли на доступному рівні налагодити комунікацію в декількох
регіонах з приводу Прайду із місцевими активістами та
представниками ЛГБТ-спільноти і правильно роз’яснити його
значення та необхідність для спільноти. Це є вкрай важливим
для розуміння ЛГБТ-спільнотою його необхідності, оскільки до
цього часу в значної частини спільноти було досить
неоднозначне сприйняття Прайду та його необхідності.

-

Не вдалось в повній мірі створити універсальну систему безпеки
для заходу «Київ-Прайд»

-

Виникали складнощі із активістами, яких було залучено до
організації та проведення Прайду, оскільки вони часто мінялись

Недоліки:

Висновки:
Завдяки цьому проекту Оргкомітет «Київ-Прайд 2014» отримав додатковий потенціал, що дає йому
змогу підготовити та провести заходи у 2015 році на більш високому та якісному рівні.

2. Лесбійсько-феміністична школа
Термін реалізації: 8–12 жовтня
Донор: Фонд Генріха Бьолля
Мета проекту: сприяти посиленню ролі жінок у ЛГБТ-русі України шляхом розвитку потенціалу
нових активісток ЛБ-руху
Завдання:
1. Створення умов для того, щоб прогресивні ЛГБТ-ініціативи співпрацювали одна з одною,
проводили спільні кампанії та знаходили союзниць поза ЛГБТ-спільнотою
2. Підготовка підґрунтя для того, щоб феміністичні ініціативи та організації в Україні
отримували нові знання, розвивали власний потенціал, регулярно проводили власні заходи
та співпрацювали з іншими феміністичними ініціативами.
Бюджет проекту: 18890,00 грн.
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Опис проекту
Активності:
- Проведення тренінгу «Ідея від зародження до втілення» (день 1)
- Проведення сесій та занять на тему: «Основні напрямки фемінізму,
феміністичний погляд на сексуальність» (день 2)
- Проведення інформаційних сесій на тему «Стигма та дискримінація» та
«Жіночий рух» (день 3)
- Проведення інформаційно-дискусійної сесії «Репродуктивні права жінок в
Україні» (день 4)
- Проведення сесії по обговоренню створення партнерської мережі ЛБ-руху в
Україні та питань співпраці і взаємодії
Протягом 5 днів школи учасниці поступово знайомилися з поняттями активізму та фемінізму,
набували нових знань та навичок. Зокрема, після сесії Марії Маєрчик про основні напрямки
фемінізму, учасниці змогли вільно та осмислено оперувати низкою нових термінів, а також
визначилися зі своєю ідентичністю, як феміністки певного напряму. Цікавим явищем цієї школи
стали обговорення тем тренінгового дня у вільний час. Звичайно, часу на дискусії завжди мало,
тому учасниці продовжували опрацьовувати теми школи на обідах та вечерях. Після школи
учасниці написали про свої враження. Такі коментарі можна почитати за посиланням:
http://upogau.org/ru/ourview/ourview_1546.html
Цільова група була досягнута повною мірою, оскільки тільки одна учасниця мала попередній досвід
подібних заходів. Частина учасниць тільки розпочали свою діяльність як активістки, частина вже
давно в ЛБ-русі, але досить мало брали участь у будь-яких активностях. Школа дала їм нові
контакти і натхнення. Особливої уваги заслуговує група учасниць, які бути активними тільки після
участі у школі.
Успіхи проекту:
-

Близько 70% учасниць школи продовжують займатись
активізмом

-

ГАУ зміг проаналізувати та зрозуміти потреби цільової групи та
створив дорожню карту по роботі із жіночим феміністичним
рухом

-

Проект дав можливість створити майданчик для роботи із
жіночим феміністичним театром

-

всі учасниці оцінили школу для себе як корисну та цікаву, та
озвучили, що з радістю приїдуть на наступну

-

Протягом реалізації цього проекту, ми не змогли координуватись
із іншими феміністичними ініціативами через відсутність

Недоліки:
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адекватної комунікаційної стратегії Організації та закритості цієї
групи
-

Говорити про розширення прав і можливостей даної групи досі
рано, і цей проект – тільки початок, і ми все ще не змогли
розкрити більшу частину потреб групи

-

Виникли певні логістичні проблеми, а також проблеми у
взаємній комунікації між тренерами

Висновки:
Завдяки цьому проекту Організація змогла долучитися до феміністичного руху і підтримати ту
частину ЛГБТ-спільноти, при роботі з якою раніше виникали складнощі. Для ГАУ це важливо в
контексті роботи з ЛГБТ та підтримки гендерного балансу.
Метою проекту було посилення ролі жінок у ЛГБТ-русі України шляхом розвитку потенціалу
нових активісток ЛБ-руху. Вже сьогодні отримано практичні результати у цьому напрямку. Група
учасниць об’єдналася і створила Південно-українську феміністичну спілку, де вони планують і
втілюють спільні активності. Квір Хоум Одеса розширив коло учасниць, тепер серед відвідувачок
багато жінок та дівчат, що є феміністками, але при цьому не є представницями ЛБ. Квір Хоум Київ
запровадили новий напрям – жіночий клуб, який збирається кілька разів на місяць. Учасниці, які
раніше не брали участі в жодних ініціативах, розпочали активну діяльність. Зокрема, кілька
учасниць спробували себе у якості журналісток для сайту upogau.org та жіночого журналу «Інша».
В цілому лесбійсько-феміністична школа стала помітною та мотивуючою подією в житті ЛГБТспільноти України.

3. Телефонна гаряча лінія як правозахисний інструмент для захисту ЛГБТ в Україні від
ворожого оточення
Термін реалізації: листопад–грудень
Донор: Посольство Канади в Україні
Мета проекту: створення та забезпечення можливості комунікації для ЛГБТ-спільноти в Україні
задля отримання найбільш необхідної інформації та підтримки, забезпечення доступу до сервісів як
інструмент покращення життя у ворожому середовищі
Завдання: надання інформаційної та психологічної підтримки представникам ЛГБТ-спільноти та
їхньому близькому оточенню за допомоги телефонної лінії підтримки
Бюджет проекту: 244113,27 грн.
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Опис проекту
Активності:
- Проведення тренінгів для персоналу лінії
- Налагодження партнерських зв’язків
- Пошук та відбір консультантів
- Створення умов та можливостей для стажування консультантів
- Рекламування гарячої лінії
- Надання телефонних консультацій
- Моніторинг та оцінка роботи
В ході проекту ми отримали:
Грудень (2014) – 72 дзвінків
Січень (2015) – 284 дзвінків
Лютий (2015) – 503 дзвінків
Різноманітність запитів: на кожній зустрічі по супервізії консультанти повідомляли про найцікавіші
або складні виклики. В ході проекту вони забезпечували консультації з таких тем як сексуальне і
побутове насильство, шантаж, погрози, самогубства, проблеми з батьками і партнерами та багато
інших.
Всіх очікуваних результатів було досягнуто, але робота гарячої лінії триває, і ми очікуємо на
зростання всіх показників протягом цього року. Крім того, успіх проекту створив можливість для
більш успішного збору коштів для його продовження в майбутньому.
Успіхи проекту:
-

Вперше за багато років на національному рівні було реалізовано
можливість запуску системи первинного кризового
консультування, психологічної підтримки, інформаційного
супроводу, ефективної переадресації до партнерських
організацій та організацій загального профілю для всіх ЛГБТ, а
також гетеросексуалів, які в тій чи іншій мірі зацікавлені в
отриманні інформації з ЛГБТ-тематики

-

Ми отримали можливість вийти на цільову групу, яка є дуже
маргіналізованою і яка не мала бажання спілкуватись: це одинокі
та похилого віку ЛГБТ, ЛГБТ із різного роду залежностями,
ЛГБТ ПКС, родичі ЛГБТ, а також просто зацікавлені ЛГБТ

-

Було зроблено прорив в напрямку зовнішньої реклами. Після
багатьох складнощів і дуже активних консультацій, нам все ж
таки вдалося вийти на рівень зовнішньої загальної реклами і
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розмістити інформацію про лінію підтримки для ЛГБТ на
бігбордах та міському транспорті
Недоліки:
-

На жаль, доступ до лінії підтримки все ще мають досить
обмежена кількість людей, багато ЛГБТ ще не знають про її
існування

-

Хотілось б мати більшу кількість якісних дзвінків, оскільки
наразі маємо велику кількість дзвінків не за призначенням,
таких, наприклад, як дзвінки-знайомства, секс по телефону,
агресивні дзвінки, тощо.

Висновки:
Нам вдалось зробити поект стабільним та ефективним, набрати команду професіонеальних
консультантів. Проект постійно розвивається, в ньому плануються додаткові рекламні оповіщення,
за допомогою яких ми плануємо вийти на більш широку зовнішню аудиторію.

4. Газета для ЧСЧ – актуальні новини з профілактики й мобілізації та профілактика
ВІЛ/ІПСШ в Білій Церкві
Газета Stonewall (Кам’яна стіна) розповсюджувалась накладом 14 000 екземплярів (кожний випуск)
на території всієї України. Серед авторів – визнані експерти в галузі 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.
Метою проекту з профілактики в м. Біла Церква є зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції
шляхом проведення комплексу заходів зі зменшення ризику інфікування ВІЛ та ІПСШ серед
чоловіків, які практикують секс із чоловіками, в місті Біла Церква Київської області.
Термін реалізації: січень – червень
Донор: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні
Мета проекту: мобілізація спільнот на протидію епідемії шляхом профілактики та інформування
ЧСЧ з питань ВІЛ/ІПСШ, здоров’я, здорового способу життя та ін.
Завдання:
-

пропаганда здорового способу життя серед ЧСЧ

-

проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення шкоди від епідемії ВІЛ

-

про послуги зі зменшення шкоди і відповідні сервіси для ЧСЧ на території всієї України

-

мобілізація спільнот на протидію епідемії
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Бюджет проекту: 373802,22 грн.

Опис проекту
1. Регулярно, чотири рази на місяць по суботах з 11:00 до 16:40 проходила аутріч робота на
квартирниках для ЧСЧ в Білій Церкві. Роботу проводив соціальний працівник Олег Єрус.
2. Регулярно, чотири рази на місяць по неділях, з 11:00 до 16:40, проходила аутріч робота в офісі
організації «Аура +» для ЧСЧ в Білій Церкві. Роботу проводив соціальний працівник Олег Єрус.
3. Регулярно, чотири рази на місяць по неділях з 11:00 до 13:00 в офісі організації «Аура +»
проводилося скринінг-тестування на ВІЛ та сифіліс для ЧСЧ в Білій Церкві. Тестування проводила
лікар-інфекціоніст Дробинко Олена.
4. Регулярно, чотири рази на місяць по неділях з 11:00 до 13:00 в офісі організації «Аура +»
проводилося скринінг-тестування на гонорею і хламідіоз для ЧСЧ в Білій Церкві. Тестування
проводила лікар-дерматовенеролог Скакун Тетяна.
5. Налагоджено переадресацію ЧСЧ, у яких виявлено позитивний результат після скринінгтестування на ВІЛ, в київський обласний СНІД центр. Переадресація проводиться до лікаряінфекціоніста. За звітний період з січня 2014 по березень 2014 в СНІД центр МСМ переадресовано
не було.
6. Регулярно, (26 січня, 16 лютого, 23 лютого, 16 березня, 23 березня) в офісі організації «Аура +» з
11:00 до 13:00 соціальним працівником Олегом Єрусом проводилися групи психологічної
підтримки / дискусійні клуби для ЧСЧ . Теми заходів у цьому звітному періоді: «Стреси»,
«Прийняття власної гомосексуальності», «Чому ми займаємося небезпечним сексом» та «Проблеми
пов'язані з камінг-аутом», «Серйозні стосунки між одностатевими партнерами – міф чи реальність».
7. Регулярно, один раз на місяць (26 січня, 16 лютого, 16 березня) в офісі організації «Аура +» з
11:00 до 13:00 психологом Гладун Валентиною проводилися індивідуальні психологічні
консультації. Всього за звітний період було проведено 6 консультацій. Теми консультацій були
пов'язані з проблемами прийняття власної гомосексуальності та проблемами взаємодії з
суспільством.
8. ІОМ
У звітному кварталі підготовкою газети займалася нова команда на чолі з Міщенко Станіславом.
Був створений, але не до кінця затверджений редколегією Альянсу черговий №8 (9) номер газети.
Редактором і його заступником проводилася робота з планування макета газети. Була розроблена
нова концепція газети, були написані матеріали, підібраний іллюстратив. Верстку та коректуру
виконували фахівці, залученої згідно з проведеним тендером видавничої фірми. У цьому кварталі
також були поширені по регіонам номери газети №6 і 7.
У звітному кварталі укладалися договори з персоналом проекту та фірмами-підрядниками,
уточнювався список розсилки серед НУО, а також контактні дані всіх ЛГБТ / ЧСЧ / ВІЛ-сервісних
організацій.
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Успіхи проекту:
-

Газета виходила запланованим накладом; не дивлячись на обмежене фінансування,
вдавалось робити якісне наповнення

-

Дуже широким накладом на національному рівні вдавалось охоплювати ЛГБТ-ініціативи

-

З’явилась можливість надавати «слово-майданчик» для регіональних ініціатив, що є для нас
дуже важливим

-

Після хвороби головного редактора нам вдалось зберегти газету за рахунок нової
альтернативної команди і зробити переформатування, створити новий дизайн

Недоліки:
-

Не завжди зміст газети відповідав потребам цільової групи

-

Складнощі із паперовим форматом, так як зараз все більше людей орієнтовано на електронні
носії

-

Через обмежене фінансування було замало авторських матеріалів

-

Через достатньо тривалу періодичність видань багато новин в момент випуску друкованої
версії були вже застарілими

-

Достатньо великі тиражі, які було досить складно розповсюджувати через обмежені
можливості регіональних проектів щодо виходу на цільову аудиторію

-

Трудністю залишається пошук нових клієнтів для профілактичних програм, оскільки
спільнота ЧСЧ в Білій Церкві є дуже закритою

Висновки:
Через обмеженість інформаційних матеріалів в цілому по країні, газета на регіональному рівні
відігравала дуже важливу роль. Вона давала можливість достукатись до тих людей, в яких немає
доступу до Інтернету. На даний момент, на жаль, немає можливості підтримувати цю газету, але є
розуміння того, що проект дуже важливий і підтримуватиметься в майбутньому в якості
інформаційної й іміджевої складової. Такий спосіб комунікації все ще залишається актуальним для
певної частини ЛГБТ-ком’юніті.
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5. Комплексний підхід для покращення ситуації з правами ЛГБТ в Україні
2014 рік був важким для ГАУ та для всіх НУО в Україні через Революцію гідності та воєнні дії в
південно-східній частині нашої країни, що призвело до складних соціально-економічних та
політичних умов. Ситуація з правами людини включно з ЛГБТ значно погіршилась, особливо на
окупованих територіях. З іншого боку, ЛГБТ-питання також стали темою для політичних
спекуляцій як «неприорітетні та непотрібні» через війну.
В цьому контексті робота проекту була життєво необхідною для захисту, підтримки та розвитку
ЛГБТ-спільноти в такий складний період.
Успішна реалізація напрямку «Квір-Хоум» в межах цього проекту у чотирьох регіонах країни
відіграла важливу роль на тлі загальної ситуації з браком фінансових ресурсів для ЛГБТ в регіонах,
де зазвичай всі кошти були так чи інакше пов'язані з ресурсами Глобального фонду, які було значно
скорочено впродовж останнього року. Він також показав дуже гарні результати і зайняв важливе
місце на регіональному рівні, а також викликав інтерес на міжнародному рівні.

Термін реалізації: березень – грудень
Донор: SIDA та Посольство Норвегії в Україні
Мета проекту:
1. Підвищення поваги до рівності прав представників ЛГБТ-спільноти та загального населення з
боку держави та загального населення України.
2. Позитивні зміни у ставленні до ЛГБТ-людей в українському суспільстві.
3. Подолання самостигматизації та підвищення самоповаги серед представників ЛГБТ-спільноти
України.
4. Підвищення організаційного потенціалу українського ЛГБТ-руху та ГАУ
Завдання:
1. Побудова об’єднаної ЛГБТ-спільноти.
2. Підвищення загальної інформованості громадськості щодо питань ЛГБТ-спільноти та основні
демократичні цінності.
3. Поліпшення організаційної структури ГАУ
4. Збільшення професійного рівня персоналу Організації
5. Поліпшення збору коштів, потенціалу організації, її привабливості для донорів та участі в
регіональних і глобальних ЛГБТ-рухах.
Бюджет проекту: 280108,00 ЄВРО
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Опис проекту
Активності:
- Запуск чотирьох проектів по розбудові потенціалу спільноти в Києві та трьох
регіонах
- Реалізація чотирьох проектів по розбудові потенціалу спільноти в рамках
ком’юніті-центрів
- Впровадження комунікаційної та інформаційної стратегії ГАУ в головному
офісі та 3 регіональних представництвах
- Підтримка функціонування та розвитку веб-сайту ГАУ www.upogau.org
- Участь ГАУ в міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, робочих
візитах
- Організація «Київ-Прайд 2014» (серія непублічних активностей з обмеженим
списком учасників)
- Реалізація професійної підготовки для управління ГАУ
- Розробка книги про історію ЛГБТ-спільноти в Києві та ЛГБТ-руху в Україні
- Здійснення рекомендацій SBA
- Літня школа з профілактики професійного вигорання команди ГАУ
Підхід, який був реалізований в «Квір-Хоум» не схожий з підходами в інших проектах, тому що він
залучає членів спільноти до подій, які плануються і реалізуються. Ось чому події мають
безпосереднє відношення до потреб ЛГБТ-спільнот, а заходи з профілактики зазвичай жорстко
регулюється і стосуються тільки питань, пов'язаних зі здоров'ям. Таким чином, багато із заходів
«Квір-Хоум» народилися з ідей відвідувачів, наприклад: клуб здорового способу життя, активні
медитації та інші.
Робота в цьому проекті не обмежується лише напрямком «Квір-Хоум», але також включає в себе
проведення регулярних зустрічей і груп підтримки для ЛГБТ батьків, які хотіли привнести щось
корисне в нашу роботу та ЛГБТ-активізм, а також подолати свою внутрішню стигму по
відношенню до ЛГБТ.
Також важливим кроком у досягенні поставлених завдань була розробка інформаційного вебресурсу upogau.org, який, без сумніву, став на цей момент одним із основних інформаційних вебресурсів для ЛГБТ в Україні та країнах СНД. Завдяки зусиллям висококваліфікованих фахівців і
великій кількості унікальних авторських матеріалів ми домоглися того, що цей ресурс став
спільною інтегративною платформою для інформаційних матеріалів про життя, політику, адвокацію
та захист прав людини в контексті ЛГБТ в Україні і по всьому світу. У той же час, upogau.org став
інструментом інформування про роботу ГАУ і «Квір-Хоум», а також про розвиток важливих подій
у житті місцевого ЛГБТ-активізму і дав нам можливість просувати наше бачення серед активних
членів спільноти. Це допомагає нам знайти активних волонтерів, нових асоційованих членів і
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потенційно зацікавлених сторін для нашої Організації. Результатом цієї діяльності стало
підвищення організаційного потенціалу українського ЛГБТ-руху та «Гей-Альянсу Україна».
Діяльність Міжнародного форум-фестивалю «Київ Прайд 2014» стала найпомітнішою і потужною
подією року в ЛГБТ-русі України. Вона була широко висвітлена в засобах масової інформації та
викликала резонанс в українському суспільстві. У цьому заході брали участь багато нових і
молодих ЛГБТ-активістів. Прайд, як подія, зростає з кожним роком, що дуже важливо для розвитку
українського ЛГБТ-руху.
Також у 2014 році ГАУ провів літній табір для волнтерів і був першою НУО, яка запустила лесбіфеміністський напрямок роботи минулої осені.
Також було опубліковано новий журнал Gayd! (3 випуски), який став містком між аполітичною
частиною ЛГБТ-спільноти та ГАУ і свого роду мотиватором для членів спільноти щодо спільної
співпраці.
В рамках роботи з формування команди та профілактики ефекту вигорання був проведений 9денний тренінг у Гріголетті (Грузія) для співробітників ГАУ. Робота в сфері ЛГБТ-активізму досі
залишається небезпечним заняттям, що вимагає значного напруження. Для того, щоб уникнути
плинності кадрів в організації та підтримати моральні сили команди, і був проведений цей тренінг.
Даний захід планувався як профілактичний та терапевтичний, всі учасники мали можливість не
тільки прийняти участь у груповій роботі, а і отримати індивідуальну супервізію від тренерки. У
якості тренерки виступила представниця партнерської організації – «Ідентоба», – яка на власному
досвіді розуміє складнощі роботи в активізмі.
Тренінг, окрім закладених у нього задач виконав ще одну важливу функцію – зближення команди та
випрацювання командного духу організації.
Під час тренінгу темп роботи був досить інтенсивним. Учасники та учасниці мали досить небагато
вільного часу – тому, можливо, варто суміщати такі заходи з відпочинком. Тренінг профілактики
вигорання є важливим інструментом підтримки життєздатності організації. Проведення таких
заходів має мати регулярну основу.
У 2014 році було підвищено потенціал ГАУ після успішного проходження аудиту (SBA). Також
налагодження контактів з міжнародними організаціями та мережами такими як GLAAD, РУСА,
RFSL і Національної Українська Гельсінська група, Центр UA та іншими відкрила доступ до
необхідної комуніуації та інформаційно-пропагандистського ресурсу. Це дає нам можливість
організовувати дискусії і переговори з депутатськими групами Українського Парламенту з питань
порядку денного ЛГБТ-спільноти, зокрема, спільної розробки законопроектів, що спрямовані на
поліпшення життя ЛГБТ спільноти вУкраїні.
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У зв'язку з соціально-політичними процесами в Україні велика кількість нових громадських
активістів та журналістів були інтегровані у Верховну Раду й дещо змінився якісний склад
парламенту. З деякими із нових депутатів ми вже маємо зв'язки і деякі з них проявили себе як дуже
відкриті і ліберально орієнтовані, в тому числі з питань ЛГБТ.

Успіхи проекту:
 Створено

унікальну систему взаємодії з ЛГБТ-спільнотою у регіонах України
 Регіональні ком’юніті-центри «Квір Хоум» об’єднують нових перспективних активістів
 На базі «Квір Хоумів» розвивається волонтерство та та самоорганізація ЛГБТ-спільноти
регіонів
 Посилюються зв’язки між спільнотою та організацією
 Створено можливості для розвитку «низових» ініціатив
 «Квір Хоум» стає сильним брендом серед ЛГБТ-комьюніті
 Створено безпечні простори для самоорганізації ЛГБТ-спільноти регіонів
 Створено систему мотивації волонтерів
 Регулярно проводяться освітні заходи для спільноти та активістів
 На кінець 2014 року абсолютна більшість регіональніх осередків ВГО «ГАУ» хотіла б мати
«Квір Хоум» у своєму регіоні
 Тренінг із профілактики вигорання допоміг поліпшити загальний робочий клімат всередині
головного офісу та покращити навички особистого спілкування, знизити напруженість у
роботі команди


Також завдяки тренінгу вдалось напрацювати нову стратегію ГАУ



Сайт upogau.org став спільною інтегративною платформою для інформаційних матеріалів
про життя, політику, адвокацію та захист прав людини в контексті ЛГБТ в Україні і по
всьому світу



Також завдяки діяльності сайту підвищився організаційний потенціал українського ЛГБТруху

Недоліки:
 Проекти

у великих містах відчувають складнощі у залученні нових людей у проект через
достатню кількість розважальних заходів для ЛГБТ-спільноти, з якими важко конкурувати
ідеям волонтерства та самоорганізації
 Проекти у маленьких містах відчувають складнощі у залученні нових людей у проект через
замкненість спільноти та страх перед можливим розкриттям їх орієнтації перед багатьма
людьми та можливими негативними наслідками такого розкриття
Висновки:
За результатами роботи «Квір Хоумів» можна відзначити їх виняткову відповідність сучасним
вимогам ЛГБТ-спільноти як до місця для самоорганізації та пошуку ідей для самореалізації,
об’єднання задля спільних цілей та розвитку. Окремо хочеться відмітити успіхи у залученні
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представників спільноти до планування та організації заходів, а також значну кількість «низових»
ініціатив. «Квір Хоуми» відкрили ряд можливостей для розвитку консолідованої та свідомої ЛГБТспільноти та її подальшої інтеграції у громадянське суспільство України.
Тренінг із профілактики вигорання допоміг зблизити команду ГАУ між собою та випрацювати
командний дух організації.
Сайт виконує функцію інформування ЛГБТ-спільноти про актуальні події та проблеми, що
торкаються ЛГБТ. Також він допомагає інформувати громадськість про важливість питань захисту
прав ЛГБТ та прав людини у цілому, про заходи і діяльність ЛГБТ-організацій в Україні.

6. Підтримка реалізації фундаментальних прав і свобод людини та боротьби із
гомофобією шляхом підвищення обізнаності громадськості
Проект був дуже цікавий для всіх учасників та надав можливість використовувати
різноманітні методи досягнення цілей. Це був перший подібний проект, який мав
національний характер, а значить, на нього звернули увагу у різних куточках країни, і наші
меседжі не залишились без уваги. Надбанням проекту стало те, що ми реалізували наші ідеї
самостійно, що дало змогу не тільки набути нових навичок, але й спробувати себе у
виконанні різних завдань. Професійна допомога залучалась лише для формування якісних,
доступних меседжів, та специфічних послуг, таких як організація прес-конференцій,
розробка веб-сайту, тощо.
Термін реалізації: жовтень – грудень
Донор: Посольство Королівства Нідерландів в Україні
Мета проекту: Посилити інформаційну спроможність українського ЛГБТ-руху, закликати ЛГБТспільноту до їх особистої відповідальності за зниження рівня гомофобії в українському суспільстві
Завдання:
-

Підвищення потенціалу та рівня освіти регіональних активістів
та організацій

-

Підвищення рівня видимості ЛГБТ-спільноти

-

Підвищення рівня громадської обізнаності

-

Підвищення рівня розуміння засад основних прав людини

-

Підвищення мотивації ЛГБТ-спільноти для захисту своїх прав і
свобод

-

Зниження рівня гомофобії в українському суспільстві

-

Підвищення рівня поваги до основних прав і свобод людини
серед населення в цілому

Бюджет проекту: 537336,88 грн.

29

Опис проекту
Активності:
- Освіта ЛГБТ-спільноти
- Розбудова інформаційного потенціалу
- Реалізація регіональних інформаційних стратегій
Головним досягненням проекту стала велика кількість волонтерів, які брали участь у різних
заходах, що допомогло мобілізувати ЛГБТ-спільноту в регіонах та налагодити співробітництво між
активістами, залученими у проект.
Також досить успішним став конкурс та фотовиставка: «Стоп-кадр: ПРАВА ЛЮДИНИ», яка
пройшла у 4 містах. Також це був цікавий досвід сумісної розробки банерної реклами та листівок.
Завдяки проекту у 4 містах України вдалось проведення акцій з нагоди Всесвітнього дня протидії
гомофобії, що було відображено у місцевих ЗМІ.
У кожному регіоні було виконано наступне:
- Розроблено стратегічне інформаційне планування на період до 2017 року;
- Проведено тренінг для активістів по розробці національної та регіональних інформаційних
стратегій;
- Проведено соціальне опитування з теми обізнаності громадян: «Права людини», «Дискримінація»,
«Демократія»;
- Створено відеосюжет про права людини в Україні;
- Розроблено макети листівок, наклейок та плакатів;
- Розміщено банерну рекламу;
- Робота з сайтом tolerance.in.ua;
- Проведено фотоконкурс та фотовиставки: «Стоп-кадр: ПРАВА ЛЮДИНИ»;
- Проведено декілька дискусійних клубів для представників ЛГБТ-спільноти;
- Написано статті з різної тематики для інтернет-порталів;
- Проведено акції з нагоди 17 травня.
Компанія була досить успішною про що свідчать кількісні дані:
- з моменту розташування банерної реклами та наклейок, сайт tolerance.in.ua відвідали близько 2,5
тис. людей;
- у фотоконкурсі взяли участь близько 20 фотохудожників;
- фотовиставки у різних містах відвідали близько 500 чоловік;
- Понад 50 волонтерів приймали участь у різних заходах.
Учасниками напрацьовані ключові складові операційного плану інформаційної кампанії на 2014–
2015 рік. Вони базуються на стратегічному плані організації та інформаційній стратегії організації.
Аналізуючи розроблений раніше стратегічний план та досягнення проекту на даний момент дійшли
висновку, що стратегічний план залишається актуальним, відповідає українським реаліям та
мінімально залежить від зміни суспільно-політичної ситуації в країні бо має чіткі цілі та передбачає
гнучкі механізми їх досягнення.
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Успіхи проекту:
-

ГАУ почав реалізовувати інформаційну складову

-

Ми грамотно та фундаментально підійшли до планування
заходів, запросили професійного тренера

-

За допомогою цього проекту нам вдалося розширити права і
можливості спільноти та локальних активістів

-

Вперше за багато років в Україні з’явилась зовнішня соціальна
реклама з питань ЛГБТ

-

Обмежений ресурс

-

Обмежена кількість регіонів

-

Низький рівень кваліфікації залучених до проекту людей

-

Не дуже ефективна комунікація із партнерами, які також
займаються питаннями інформування

Недоліки:

Висновки:
Це був пілотний проект. На даному етапі запускається наступна стадія – інформкампанія. Ми
плануємо й надалі розвивати цей напрямок. Наразі ми залучаємо все більше експертів та нових
спеціалістів. З однієї сторони ми все ще йдемо навпомацки, але все-таки продовжуємо рухатись в
цьому напрямку.
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ВИСНОВКИ
У 2014 році ВГО «Гей-альянс Україна» поступово зменшила залежність від ВІЛ-сервісу, більше
уваги приділяючи проблемам і завданням ЛГБТ-спільноти, розбудові демократичного суспільства в
Україні і зміцненню партнерських стосунків з міжнародними партнерами.
ВГО ГАУ реалізувала низку нових проектів національного та міжнародного значення за підтримки
багатьох партнерських організацій, а також постійно працювала над вдосконаленням вже існуючих
проектів та здобутків.
Одними з основних напрямків роботи ВГО ГАУ стало розширення низових ініціатив ЛГБТспільноти, залучення нових активістів та нових цільових груп (наприклад, відкриття
феміністичного напрямку роботи), консолідування ЛГБТ-спільноти на низових рівнях (проект
«Квір хоум»), підвищення рівня інформаційної підтримки ЛГБТ-спільноти та інформування
громадськості щодо ситуації з ЛГБТ в Україні та світі. Також важливим напрямком стала «Лінія
довіри», яка дозволяє покращити ситуацію з інформуванням та допомогою представникам ЛГБТспільноти.
У цілому ВГО ГАУ продовжує свій розвиток, формує значний вклад у покращення ситуації з
правами ЛГБТ в Україні, а також завдяки успішним інформаційним та комунікативним
інтервенціям лишається одним з провідних гравців у сфері інформування спільноти та загального
населення в Україні та країнах Східної Європи та Центральної Азії.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Фінансовий звіт Всеукраїнської громадської організації "Гей-альянс Україна" за 2014 рік
(грн.)

Січень /
January
10846,46
125785,83

Лютий /
February
222501,45
153842,50

Березень /
March
742500,00
269807,97

Квітень /
April
817615,88
379659,71

Надходження (у грошовій формі) /
Revenue (in monetary form)

0,00

222501,45

742500,00

817615,88

Допомога юридичних осіб / Assistance of
legal entities

0,00

220132,44

742500,00

817615,88

Надходження від фізичних
осіб/Revenues from natural persons

0,00

2369,01

0,00

0,00

НАДХОДЖЕННЯ / REVENUES
ВИДАТКИ / EXPENSES

Надходження (у натуральній формі) /
Revenue (in kind)

10846,46

Видатки (у грошовій формі) /
Expenditure (in cash)

122237,22

151848,79

267943,01

377969,02

Видатки для провадження статутної
діяльності / Expenses for realization of
authorized activity

105307,97

132374,47

251827,33

356551,38

Адміністративні видатки / Administrative
expenses

16929,25

19474,32

16115,68

21417,64

Видатки (у натуральній формі) / Costs
(in-kind)

3548,61

1993,71

1864,96

1690,69

Травень /
May
516299,55
419585,74

Червень /
June
493398,84
372229,97

Липень /
July
98976,05
889986,43

Серпень /
August
64851,94
264545,77

516299,55

493050,00

98976,05

57336,88

516299,55

493050,00

98976,05

57336,88

0,00

0,00

0,00

0,00

НАДХОДЖЕННЯ / REVENUES
ВИДАТКИ / EXPENSES
Надходження (у грошовій формі) /
Revenue (in monetary form)
Допомога юридичних осіб / Assistance of
legal entities
Надходження від фізичних
осіб/Revenues from natural persons
Надходження (у натуральній формі) /
Revenue (in kind)

348,84

7515,06
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Видатки (у грошовій формі) /
Expenditure (in cash)

417644,73

370640,07

888996,64

263490,38

Видатки для провадження статутної
діяльності / Expenses for realization of
authorized activity

394985,79

348699,60

861673,50

239725,14

Адміністративні видатки / Administrative
expenses

22658,94

21940,47

27323,14

23765,24

Видатки (у натуральній формі) / Costs
(in-kind)

1941,01

1589,90

989,79

1055,39

Листопад /
November

Грудень /
December

Вересень /
September
НАДХОДЖЕННЯ /
REVENUES
ВИДАТКИ / EXPENSES

Надходження (у
грошовій формі) /
Revenue (in monetary
form)
Допомога юридичних
осіб / Assistance of legal
entities
Надходження від
фізичних осіб/Revenues
from natural persons
Надходження (у
натуральній формі) /
Revenue (in kind)
Видатки (у грошовій
формі) / Expenditure (in
cash)
Видатки для
провадження статутної
діяльності / Expenses for
realization of authorized
activity
Адміністративні
видатки / Administrative
expenses
Видатки (у
натуральній формі) /
Costs (in-kind)

Жовтень /
October

Всього / Total

189168,00
294049,16

1591460,88
409577,50

134222,00
294257,86

444313,27
501999,03

5326154,32
4375327,47

189168,00

1588075,48

134222,00

444313,27

5304058,56

189168,00

1588075,48

134222,00

444313,27

5301689,55

0,00

0,00

0,00

0,00

2369,01

3385,40

22095,76

291133,58

406739,96

290677,31

498738,60

4348059,31

268397,13

379089,64

265742,55

460162,97

4064537,47

22736,45

27650,32

24934,76

38575,63

283521,84

2915,58

2837,54

3580,55

3260,43

27268,16
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Додаток 2
Фінансування Всеукраїнської громадської організації «Гей-альянс Україна» за 2014 рік (грн.)
в розрізі донорів

НАДХОДЖЕННЯ в
розрізі донорів /
REVENUES in the context
of donors
Міжнародний Альянс по
боротьбі ВІЛ/СНІД в Україні
(Глобальний Фонд) / The
international Alliance on combating
HIV/AIDS in Ukraine (the Global
Fund)

Січень /
January

Лютий /
February

Березень /
March

Квітень /
April

0,00

220132,44

742500,00

817615,88

145 943,63

Швецька міжнародна агенція з
розвитку, SIDA

57 115,88
742 500,00

760 500,00

Посольство Королівства
Норвегії в Україні / Embassy Of
The Kingdom Of Norway in
Ukraine
Посольство Королівства
Нідерландів в Україні / Embassy
Of The Kingdom Of The
Netherlands in Ukraine
Норвежський Хельсінський
Комітет / Norwegian Helsinki
Committee

71 819,80

Посольство Канади в Україні/
The Canadian Embassy in Ukraine
Представництво Фонду ім.
Гайнріха Бьолля в Україні /
Heinrich Boell Foundation in
Ukraine

Надходження від фізичних
осіб/Revenues from natural persons

2369,01
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НАДХОДЖЕННЯ в
розрізі донорів /
REVENUES in the context
of donors
Міжнародний Альянс по
боротьбі ВІЛ/СНІД в Україні
(Глобальний Фонд) / The
international Alliance on combating
HIV/AIDS in Ukraine (the Global
Fund)

Травень /
May

Червень /
June

Липень /
July

Серпень /
August

516299,55

493050,00

98976,05

57336,88

114 231,75

Швецька міжнародна агенція з
розвитку, SIDA
Посольство Королівства
Норвегії в Україні / Embassy Of
The Kingdom Of Norway in
Ukraine

29 060,48
493 050,00

402 067,80

Посольство Королівства
Нідерландів в Україні / Embassy
Of The Kingdom Of The
Netherlands in Ukraine
Норвежський Хельсінський
Комітет / Norwegian Helsinki
Committee

57 336,88

69 915,57

Посольство Канади в Україні/
The Canadian Embassy in Ukraine
Представництво Фонду ім.
Гайнріха Бьолля в Україні /
Heinrich Boell Foundation in
Ukraine

Надходження від фізичних
осіб/Revenues from natural persons
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НАДХОДЖЕННЯ
в розрізі донорів /
REVENUES in the
context of donors
Міжнародний Альянс
по боротьбі ВІЛ/СНІД
в Україні (Глобальний
Фонд) / The
international Alliance on
combating HIV/AIDS in
Ukraine (the Global
Fund)
Швецька міжнародна
агенція з розвитку,
SIDA
Посольство
Королівства Норвегії в
Україні / Embassy Of
The Kingdom Of Norway
in Ukraine
Посольство
Королівства
Нідерландів в Україні /
Embassy Of The
Kingdom Of The
Netherlands in Ukraine
Норвежський
Хельсінський Комітет
/ Norwegian Helsinki
Committee
Посольство Канади в
Україні/ The Canadian
Embassy in Ukraine
Представництво
Фонду ім. Гайнріха
Бьолля в Україні /
Heinrich Boell
Foundation in Ukraine
Надходження від
фізичних осіб/Revenues
from natural persons

Вересень /
September

Жовтень /
October

Листопад /
November

Грудень /
December

189168,00

1588075,48

134222,00

444313,27

175 000,00

Всього /
Total

5301689,55

27 450,48

373802,22

1 080 625,00

3251675,00

129 500,00

200 200,00

731767,80

537336,88

480 000,00

141735,37

244 113,27

14168,00

4722,00

244113,27

18890,00

2369,01
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