
Інформаційна кампанія за участі А. Тимощука крокує країною 

Після вдалого запуску 
наприкінці 2011 у м. Києві, 
Національна інформаційна 
кампанія «Не дай СНІДу 
шанс!/Fair Play - Чесна Гра» 
за участі відомого 
українського футболіста 
Анатолія Тимощука набирає 
обертів і поширюється 
країною.  
Так, у грудні 2011 кампанія 
стартувала в АР Крим, і вже 
зараз у багатьох містах та 
містечках, на вулицях та у 
навчальних закладах з 
плакатів, білбордів,  
сітілайтів та банерів зірка 
українського футболу 
закликає дітей та молодь до 
відповідальності за власне 
життя та здоров‘я, а на 
місцевому телебаченні 
транслюється соціальний   
відеоролик за участі 

Анатолія Тимощука.  
На початку квітня, за 
ініціативи Севастопольської 
міської благодійної 
організації «Гавань Плюс», 
соціальна реклама кампанії 
з’явилися і у м. Севастополь. 

«Я — лідер на полі. Стань 
лідером свого життя! Грай 
чесно!», - звертається до 
кримської молоді видатний 
спортсмен. 
За словами 
О.Бєлозьорського, 
виконавчого директора 

Республіканської Федерації 
футболу Криму, «... така 
інформаційна кампанія є 
ефективною, оскільки 
спортсмени на кшталт 
А.Тимощука є взірцем для 
багатьох молодих людей і 
своєю соціально-
відповідальною поведінкою 
впливають на їх світогляд». 
Ініціатива отримала схвальні 
відгуки та підтримку й 
Донецької міської ради та 
мера міста — Олександра 
Лук’янченка. Білборди з 
соціальною рекламою 
Національної інформаційної 
кампанії розміщено на 
вулицях приймаючого міста 
ЄВРО 2012. Наразі і донецька 
молодь має можливість 
прислухатися до заклику 
свого кумира.  
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фтизіатрами; 

пройти безкоштовну  
діагностику; 

а також взяти участь у 
багатьох інших подіях, 
організованих та підтриманих 
Держслужбою 
соцзахворювань, Державною 
службою молоді та спорту, 
агенціями ООН, Федерацією 
футболу України, 
Міжнародним Альянсом з 
ВІЛ/СНІДу в Україні, Фондом 
Ріната Ахметова «Розвиток 
України», ВЦО ЛЖВ та 
великою кількістю інших 
організацій. 
Щиро запрошуємо всіх 
бажаючих взяти участь у іграх 
і майстер-класах, 
інтерактивних обговореннях і 
флеш-мобах, веселощах і 
серйозних розмовах щодо 
здорового способу життя. 
 

Побачимось на Євромістечку! 

Під час проведення 
чемпіонату ЄВРО-2012,  
з 2 червня по 1 липня у 
Києві під Аркою Дружби 
Народів розташується 
Європейське містечко—
унікальний майданчик для 
спілкування, відпочинку і 
розваг, культурних, 
соціальних і футбольних 
дискусій. 
Однією із 11 представлених 
на містечку тем є 
“Здоровий спосіб життя”. У 
наших відвідувачів буде 
унікальна можливість: 

повболівати за молодіжні 
команди зі всієї України 
під час міні-матчів, 
організованих проектами 

«Fair Play - Чесна Гра», 

«Respect Your Health/
Поважай Своє Здоров’я» і 
«Open Fun Football 
Schools/Відкриті 
розважальні футбольні 
школи»; 

стати активним учасником 
виставки плакатів і 

створити свій власний 
художній шедевр на тему 
профілактики ВІЛ; 

Дізнатись секрети 
здорового харчування у 
зірки «Кулінарної династії» 
на СТБ шеф-кухаря Ектора 
Хіменаса  Браво; 

знайти відовіді на важливі 
запитання у Живій 
Бібліотеці; 

навчитись надавати першу 
допомогу в найкращих 
фахівців Французького і 
Українського Червоного 
Хреста; 

обговорити провокаційні 
теми щодо здорового 
способу життя та 
профілактики ВІЛ; 

стати учасником флеш-
мобів, інтерактивних ігор і 
вікторин; 

насолодитись живою 
музикою під час вечірніх 
концертів; 

проконсультуватися з 
досвідченими лікарями: 
педіатрами, мамологами, 

Європейське містечко чекає гостей 



та профілактику ВІЛ/СНІДу.  

Після теоретичної частини 
учасники заходу були 
запрошені на відкритий 
урок фізкультури, в ході 
якого було 
продемонстровано, як під 
час звичайного уроку 
можна поєднати навчання 
елементам техніки гри у 
футбол (ведення м'яча, 
прийом-передача м'яча) зі 
змаганнями в естафетах та 
іграми, присвяченими 
питанням здорового 
способу життя та 
профілактики ВІЛ/СНІДу.  

03 квітня 2012 у м. Львів за 
сприяння Федерації 
Футболу Львівської області 
та Львівського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
відбувся семінар для 
тренерів-волонтерів 
партнерських проектів 
«Fair Play - Чесна Гра», 
«Respect Your Health/
Поважай Своє Здоров’я» і 
«Open Fun Football Schools/
Відкриті розважальні 
футбольні школи». 

Інструктори, які пройшли 
навчання на 
спеціалізованому тренінгу 
що відбувся у лютому, 
розповіли новим 39 
тренерам-волонтерам з 
числа вчителів фізичної 
культури та основ здоров'я 
львівських навчальних 
закладів про принципи 
здорового способу життя 

У проведенні відкритого 
уроку допомагали учні 10-
А класу НВК «Школи-
гімназії «Сихівська». 

Активну участь у 
організації та проведенні 
семінару взяли інструктори 
партнерських проектів 
Наталія Кравченко, Андрій 
Смольський, Андрій 
Феляк, Ольга Рутецька, 
Людмила Понайда, Назар 
Тхір та Тарас Пащак. 

Львів залучає вчителів до «Fair Play - Чесна Гра» 

Cаме під таким лозунгом 
відбуваються цікаві та 
незвичайні уроки фізичного 
виховання у навчальних 
закладах Харківської, 
Донецької, 
Дніпропетровської, 
Луганської, Київської, 
Полтавської та Львівської 
областей, а також АР Крим 
у рамках проекту «Fair Play 
– Чесна Гра», що 
здійснюється за підтримки 
Державної служби України 
з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших 
соціально небезпечних 
захворювань та Державної 
служби молоді та спорту 
України. 

Під час п’ятиденних 
зимових тренінгів, 
організованих GIZ за 
підтримки партнерів та у 
тісній співпраці з 

Федерацією Футболу 
України (ФФУ), було 
навчено 121 інструктора-
волонтера з числа вчителів 
фізичної культури і 
тренерів дитячо-юнацьких 
футбольних команд, кожен 
з яких отримав методичні 
матеріали проектів «Fair 
Play – Чесна Гра», «Respect 
Your Health/Поважай Своє 
Здоров’я» і «Open Fun 
Football Schools/Відкриті 
розважальні футбольні 
школи». Навчальні 
посібники об’єднують 
основи елементів 
спортивних тренувань та 
навички убезпечення 
життя і зміцнення здоров’я 
людини, з особливою 
увагою на профілактику 
ВІЛ/СНІДу. 

Наразі до проекту 
залучено близько 280 

шкіл, в яких підготовані 
інструктори поширюють 
знання та навички як на 
своїх заняттях, так і в 
позашкільній роботі з 
вихованцями, а також на 
відкритих уроках та 
майстер-класах, залучаючи 
своїх колег до участі у 
проекті. Відтепер діти та 
молодь відвідують цікаві 
уроки, на яких вони не 
лише розвивають фізичну 
форму, а й дізнаються, як 
зберегти своє здоров’я, а 
також запобігти 
інфікуванню ВІЛ та 
толерантно ставитись до 
однолітків.  

Впродовж січня – березня 
поточного року такі уроки 
відвідали майже 14000 
хлопців та дівчат віком від 
10 до 17 років. 

«Грай чесно! Поважай своє здоров’я!» 

Докладніше про 
проект «Fair Play – 

Чесна Гра» на сайті: 
http://www.fairplay-

ua.org 
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19 квітня 2012 в рамках 
візиту до України, 
приуроченого до ЄВРО-
2012, журналісти 
провідних німецьких 
видань виявили 
зацікавленість проектом 
«Fair Play - Чесна Гра» та 
партнерськими проектами 
Федерації Футболу України 
(ФФУ). Журналісти 
відвідали відкритий урок у 
Києво-Печерському ліцеї 
№ 171 «Лідер», який з 
березня поточного року 
став учасником зазначених 
проектів, а його вчителі 
фізичного виховання – 
інструкторами та 
тренерами проекту. 

Директор ліцею, кандидат 
філософських наук, 
заслужений працівник 
освіти України 
Д.Г.Кравченко привітав 
гостей та відзначив 
«яскравих вчителів» та 
здібних ліцеїстів.  Говорячи 
про впровадження проекту 
«Fair Play  -Чесна Гра» у  
ввіреному 
йомунавчальному закладі, 
пан Кравченко підкреслив, 
що «…діти люблять все 
чесне».  

Відкритий урок, який 
відвідали 
журналісти,провела 
вчитель фізичного 
виховання ліцею «Лідер» 
та інструктор-волонтер 
Копилова Ліана 
Валентинівна разом зі 

своїми колегами та 
тренерами-волонтерами 
Рудою Галиною 
Олександрівною та 
Ковбасюк Світланою 
Сергіївною. 

Відзначаючи важливість 
впровадження проекту 
«Fair Play – Чесна Гра» та 
партнерських проектів 
ФФУ у своєму навчальному 
закладі, Ліана 
Валентинівна зазначила, 
що під час уроків 
фізичного виховання діти 
«… удосконалюють техніку 
гри в футбол, а також 
знання у сфері 
профілактики ВІЛ/СНІДу». 

По закінченню уроку 
журналісти мали 
можливість поспілкуватися 
з самими школярами, які з 
ентузіазмом розповідали 
про свої враження від 
проекту та нових знань. 
Так, на думку школяра 
Тимура,  14 років, 
поєднання спорту та 
профілактики ВІЛ/СНІДу це 
«… дуже вдала 
комбінація…так як діти 
більше дізнаються про 
проблеми суспільства, 
поєднуючи при цьому 
приємне з корисним».   

Продовжуючи свій візит, 
журналісти відвідали 
Федерацію Футболу 
України (ФФУ), де їх 
привітав Євгеній 
Столітенко, Голова 
організаційного відділу 

ФФУ, та розповів про 
успішну співпрацю GIZ та 
ФФУ в рамках 
впровадження трьох 
провідних проектів, що 
реалізуються в сфері 
спорту, здорового способу 
життя та виховання дітей і 
підлітків: «Fair Play- Чесна 
гра», «Respect Your Health/
Поважай Своє Здоров’я», 
“Open Fun Football Schools/
Відкриті розважальні 
футбольні школи”.  

Євгеній Столітенко 
відмітив, що проект «Fair 
Play – Чесна Гра»  «… 
показав, як через футбол 
передавати дітям знання 
про здоровий спосіб 
життя». 

Підсумовуючи проведений 
день, Мартін Бойтлер, 
кореспондент німецької 
медіа компанії  «Deutsche 
Welle», зазначив, що  «… 
візит до школи був 
особливо цікавим, 
оскільки було видно, 
наскільки дітям весело і 
наскільки вільно вони 
спілкуються на тему 
«сексуальності» та 
«СНІДу». Я думаю, що це 
найкраща форма 
подолання цієї хвороби…
Візит до Федерації Футболу 
України підтвердив, на 
скільки ця тема є 
важливою і для 
Федерації.» 

Діти і футбол надихають німецьких журналістів 

Випуск 2 
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«…діти люблять все 
чесне» 
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Фотогалерея проекту «Fair Play - Чесна Гра» 

До проекту долучилися наймолодші школярі 3-А класу ЗОШ № 27 м. Сімферополь (ЗЛ) 
та вихованці 3 і 4-их класів Київського ліцею № 171 «Лідер» (СП) 

За результатами роботи 
впродовж перших трьох 
місяців найкращими 
волонтерами проекту 
стали:  

АР Крим: Зайцев 
Володимир Дмитрович,  

м. Красноперекопськ, НВК 
«Школа-ліцей» № 32; 
Жабровець Олександ 
Сергійович,  

м. Сімферополь,  

ЗОШ № 27»; Кошман Олег 
Миколайович,  

м. Сімферополь, НВК 
«Школа-сад» № 36;  

Лузік Ігор Петрович,  

м. Сімферополь, приватний 
НВК «Гімназія-школа-сад 
Консоль».  

Міжнародний дитячий 
центр «Артек»: Яворський 
Аркадій Олександрович.  

Донецька область: Чугрєєв 
Леонід Володимирович,  

с. Степнянськ, Мар’їнський  

р-н, ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 
Ярошенко Тетяна 
Валеріївна,  

м. Донецьк, ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 26; Гончаров Максим 
Володимирович,                 
м. Донецьк, ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 37; Чеботарьова Тетяна 
Павлівна,  

м. Донецьк, ДЗОШІ № 8.  

Харківська область: 
Желтобрюх Світлана 
Миколаївна, м. Дергачі, 
Харківська область, НВК 

«ЗШ-ДЗ»; Майстро 
Володимир Олексійович,  

с. Чемужівка, Зміївський  

р-н, Харківська область, 
ЗОШ І-ІІІ ст.; Крулицька 
Катерина Григорівна,  

м. Круп’янськ, Харківська 
область, ЗОШ І-ІІІ ст. №12;  

Бойков Владислав 
Ігорович, м. Харків, 
гімназія № 6;  

Гільова Ірина Степанівна, 
м. Харків, ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 51;  

Піцаков Ігор Петрович,  

м. Харків, ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 78;  

Фурсов Максим 
Сергійович,  

м. Харків, гімназія № 14;  

Любота Олена 
Михайлівна, м. Харків,  

ЗОШ І-ІІІ ст. № 105.  

Київ: Масюк Людмила 
Петрівна, ЗОШ № 180;  

Бондаренко Руслана 
Олександрівна,  

ЗОШ № 180;  

Копилова Ліана 
Валентинівна, ліцей № 171 
«Лідер»;  

Ковбасюк Світлана 
Сергіївна, ліцей № 171 
«Лідер»;  

Ткачук Маргарита 
Олексіївна, ЗОШ № 101;  

Орешков Віктор Іванович, 
ЗОШ № 168;  

Славов Володимир 

Георгійович, ЗОШ № 285;  

Килимник Вікторія 
Володимирівна, ліцей-
інтернат № 23.  

Полтава: Ніщіменко 
Анатолій Павлович ,  

ПНВО № 14.  

Львівська область: 
Понайда Людмила Микола 
і Рутецька Ольга Євгенівна, 
м. Львів, СШЗ № 92;  

Кметь Павло Іванович,  

м. Львів, СЗШ № 84;  

Брандибура Роман 
Маркович і Ганцюк Ірина 
Іванівна, Новий Розділ, 
Львівська область, НВК 
«Лідер»;  

Чень Роман Васильович,  

м. Миколаїв, Львівська 
область, ДЮСШ «Нива 
2004»;  

Корнова Тетяна Петрівна,  

м. Червоноград, Львівська 
область, НВК № 3;  

Друзь Олександра 
Федорівна,  

м. Миколаїв,  Львівська 
область, ЗОШ І-ІІІ ст. №2;  

Малиновська Світлана 
Анатолівна,  

м. Стрий, Львівська 
область, ЗОШ І-ІІІ ст. № 9;  

Понайда Степан Ількович і 
Смольський Андрій 
Миколайович,  

м. Новоярівськ, Львівська 
область, ФОК «Старт». 

Найкращі волонтери проекту «Fair Play - Чесна Гра» 

Докладніше про 
проект «Fair Play – 

Чесна Гра» на сайті: 
http://www.fairplay-

ua.org 

Звання «Найкращий 
волонтер проекту» 

призначається          
інструктору або 
тренеру проекту 
«Fair Play – Чесна 

Гра», який активно 
поширює методику  
проекту та вчасно і 
повно звітує щодо 
проведених уроків 

або заходів. 
 

http://www.fairplay-ua.org/
http://www.fairplay-ua.org/


 

Учні 5-А класу  ЗОШ  
№ 40                           
м. Сімферополь 
охоче грають чесно, 
ведуть енергійні 
дівчата. 

 

Дівчата та хлопці 8-А та 6-А 
к л а с і в  З О Ш  №  2 3                             
м. Сімферополь кажуть «ні» 
шкідливим звичкам та 
обирають чесну гру    

 

 

Лисеня Тімо 
завітало до 10-А 
класу ЗОШ        
№ 180 м. Київ 
(ЗЛ) та 4-ого 
класу НВК 
ш к о л и - л і ц е ю   
№ 17 
м. Сімферополь 
(СП)  
 

 

Учні 4-А класу ЗОШ № 182 м. Київ 
(ЗЛ) та 8-А класу ЗОШ № 105  
м. Харків (СП) охоче грають у гру 
«Світлофор», спрямовану на 
профілактику ВІЛ/СНІДу   
 

 

 
Вихованці ЗОШ № 18  
м. Сімферополь знають, як 
захистити себе від вірусу 

Випуск 2 Стор.5 



Стор. 6 Українсько-німецьке співробітництво з питань ВІЛ/СНІДу 

5 квітня 2012 року у Києві 
відбулася Всеукраїнська 
нарада про стан виконання 
освітнім сектором 
Загальнодержавної 
програми з протидії 
епідемії ВІЛ/СНІД у 2009-
2011 роках та презентація 
нових проектів 
Європейського Союзу і 
Глобального Фонду,  
покликаних запровадити 
«живі стандарти» 
профілактичної освіти в 
Україні. 

10 із 400 залучених до 
проекту навчальних 
закладів України 

впроваджуватимуть у себе 
«Маршрут безпеки» - 
інтерактивний інструмент 
профілактики, що був 
розроблений німецькими 
фахівцями і вже пройшов 
успішну адаптацію на 
теренах нашої країни. Усі 
учасники наради мали 
нагоду на власному досвіді 
переконатись у 
ефективності інструменту, 
пройшовши «Маршрут» 
безпосередньо під час 
заходу. Презентували 
інструмент експерти GIZ та 
волонтери, студенти 
національного 
педагогічного університету 

ім. М.П.Драгоманова. 

«В Німеччині створено 
ефективну систему 
шкільної і позашкільної 
профілактичної освіти, -
говорить АннаЛаура Райн, 
заступник керівника 
Програми GIZ з 
профілактики ВІЛ в Україні.
- Саме завдяки цьому в 
країні реєструються лише 
поодинокі випадки ВІЛ-
інфікування серед 
молоді.Чим раніше ми 
почнемо працювати з 
молоддю, тим швидше 
досягнемо успіху в 
подоланні епідемії.» 

Німецький досвід допоможе впровадженню в українських школах 

«живих страндартів» профілактичної освіти  

Серед опитаних учнів шкіл 
та студентів 
профтехучилищ і коледжу 
95% респондентів 
зазначили, що під час 
заходів Маршруту 
дізналися нову інформацію 
з питань репродуктивного 
здоров'я, покращили 
знання з небезпеки 
інфікування ВІЛ в буденних 
життєвих ситуаціях тощо.  

Представник Головного 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
керівник мережі з 
первинної профілактики 
ВІЛ/СНІД в Чернівецькій 
області Світлана Прінько 
поінформувала учасників 

У Чернівцях відбулася прес
-конференція за 
підсумками реалізації 
піврічного проекту з 
профілактики ВІЛ/СНІДу 
"Маршрут безпеки" в 
освітньому середовищі 
Чернівецької області", 
організована 
Чернівецькою обласною 
ГО"Педагогічне товариство 
практичних психологів і 
соціальних педагогів" за 
підтримки GIZ.  

Співробітники проекту 
розповіли про досягнення і 
труднощі, що траплялись в 
ході впровадження 
"Маршруту безпеки" в 
освітньому середовищі 
області. Так, новій 
методології 
профілактичної роботи з 
молоддю навчено 32 
тренери, проведено 31 
профілактичний захід для 
понад 1,8 тис. підлітків 14- 
19 років в 14 навчальних 
закладах м. Чернівці, 
Вижницького та 
Кіцманського районів. 

про можливості 
подальшого поширення 
"Маршруту безпеки" в 
освітньому середовищі 
області.  За активну участь у 
впровадженні нового 
профілактичного 
інструменту з питань ВІЛ/
СНІДу в освітньому 
середовищі грамотами 
Головного управління 
освіти і науки 
облдержадміністрації 
нагороджено керівника та 
координаторів  проекту, а 
керівникам навчальних 
закладів вручено подяки за 
сприяння превентивному 
вихованню підлітків  

Випробуваний і визнаний успішним. У Чернівцях завершився 

проект з впровадження “Маршруту безпеки” 

Дякую вам за надану 
важливу 

інформацію. Я 
вважаю, що 

потрібно частіше 
проводити такі 
цікаві лекції, і не 
тільки серед 9-х 

класів, а ще раніше. 
Щоб і молодші знали 

про ВІЛ/СНІД. 
*** 

Дякую, що розповіли 
мені про ризик 
зараження ВІЛ, 
ІПСШ. Бажаю 
процвітання! 

*** 
Дуже хороша 
організація; 
пізнавальна, 
важлива для 

підлітків. Також з 
нами працювали 

дуже добрі та щирі 
люди. Дякуємо Вам! 

 
Відгуки учнів-

учасників  
“Маршуруту 

Безпеки”, 
віком 14-16 років  



Тренінг з питань ВІЛ та ДКТ для лікарів Львівської залізниці 

дотестове та післятестове 
консультування та зможуть 
допомагати пацієнт ам– 
співівробітникам Львівської 
залізниці в питаннях 
подолання стигми та 
дотриманні прав 
працівників на робочих 
місцях.  

В селі Суховоля під 
Львовом відбувся тренінг 
для 24 лікарів Чернівецької, 
Тернопільської та 
Львівської областей. 
Терапевтів, дерматологів, 
хірургів, гінекологів, 
інфекціоністів.  

В результаті тренінгу лікарі 
зможуть проводити 

Отримали знання про клінічні 
ознаки віл інфекції, можуть 
првоести консультування і 
мотивувати людину на здачу 
аналізу на віл.  Тепр знають, 
що таке конфедеціність і 
збереженні лікарської 
таємниці. Мають менший 
рівень стигми завдяки 
розумінню і отриманим новим 
знанням.  

Семінари для федерації 
роботодавців у сфері 
транспорту України 
в Симферополі, Ужгороді та 
Хмельницькому в березні 
відбулася серія семінарів для 
керівників організацій, що 
входять до Федерації 

роботодавців у сфері 
транспорту України.  
Керівники автотранспортних 
компаній що займаються 
пасажирськими 
автоперевезеннями, 
міжнародними та 
внутрішніми.  На семінарі 

розглядались базові питання 
ВІЛ особистиої профілактики, 
фактори ризику для 
автотранспортників, 
дотримання законодавства 
України у сфері трудового 
права та ВІЛ.  

Семінари для автотранспортників 

У Вінницькій, 
Тернопільській та 
Хмельницькій областях учні 
шкіл і професійно-технічних 
навчальних закладів 
граючись і весело крокуючи 
з товаришами “Маршрутом 
безпеки”, отримують 
життєво необхідні знання 
про відповідальну 
поведінку і захист від ВІЛ і 
ІПСШ.  
- Я навіть уявити не могла, 
що діти це заняття 
сприймуть настільки 
серйозно, - каже соціальний 
педагог із Тернополя Ірина 
Токар. - Що вони так багато 
знають про небезпеку 
зараження вірусом 
імунодефіциту чи іншими 
інфекціями. 
Заняття тривало, як 
звичайний урок, але 
проводили його не як 
лекцію, а в ігровій формі, - 

продовжує педагог. - 
Дітям було цікаво, бо 
ілюструвати ситуації їм 
допомагали картинки. 
Школярі самі 
інтерпретували ті чи інші 
обставини. Виставляли 
позиції, виходячи із 
серйозності небезпеки. 
Якщо виникали труднощі, 
вихід із ситуації 
підказували волонтери. 
Вони "супроводжували" 
підлітків впродовж усього 
маршруту. 
"Плюси" такої методики 
проведення занять, на 
думку фахівців, - 
очевидні: якщо людина 
має змогу почути якусь 
інформацію, то 
запам'ятовує 20%. Якщо 
це можна ще й побачити, 
то відсоток засвоєння 
піднімається до 40-ка. 
Якщо те «щось» вдається 
потримати у руках, 
інформація засвоюється 
практично на 80%. Таке 
спілкування особливо 
прийнятне для підлітка, 
адже гарантує йому 
рівноправний діалог, 
залучає особистий досвід 

учня, допомагає  аналізувати 
реальні ситуації з 
повсякденного життя. Врешті 
дитині стає простіше 
виробляти власні стратегії для 
уникнення інфікування ВІЛ та 
іІПСШ.  
«Проводячи "Маршрут 
безпеки", ми не тільки 
навантажуємо дітей 
інформацією, а опираємося 
на їхні знання, - додає 
провідний спеціаліст 
Тернопільського міського 

центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Інна 
Болдіна. - Адже більшість 
учнів досить таки активно 
шукає інформацію з даної 
теми. Іноді, коли ми 
проводимо такі заходи, діти 
нам ставлять дуже дорослі 
питання, які, здавалося б, для 
дітей не є актуальними. 
 
Фото: УКРІНФОРМ 
При підготовці статті використано 
матеріали http://20minut.ua  

Підліткам допомагають іти “Маршрутом безпеки” 

Випуск 2 

Дякую за поради та 
застереження. Мені 

було дуже цікаво. 
Буду, як і раніше, 

утримуватися від 
статевих стосунків. 

Життя довге і не 
потрібно нікуди 

спішити. 
*** 

Після Маршуруту 
Безпеки я дізналася 
деяку нову важливу 
інформацію, почала 

серйозніше 
ставитися до ВІЛ. 
Тепер буду точно 

знати, що робити, 
щоб не заразитися і 

буду знати як 
правильно ставитися 

до ВІЛ-позитивних 
людей. Це дійсно 

важливо, ці семінари 
точно потрібні й 

надалі. 
 

Відгуки учнів-учасників  
“Маршуруту 

Безпеки”, 
віком 14-16 років  
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Хрещатик, б. 15, офіс 74 

Тел.:  +38 044 4955007 

Факс: +38 044 2705759 

Е-mail: viktoriia.gultai@gіz.de 
Web: www.giz.de/ukraine  

Доступна також англомовна 
версія Вісника. 
 
Автори: Працівники проектів 
Відповідальна за випуск: Вікторія 
Гультай 

Програма профілактики ВІЛ/

СНІДу в Україні Німецького 

товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ) 

Проекти з питань подолання ВІЛ/

СНІДу впроваджуються GIZ GmbH 

за фінансової підтримки Уряду 

Федеративної Республіки 

Німеччина 

Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (GІZ - 
Deutsche Gesellschaft für Inetrnationale Zusammenarbeit 
GmbH) є організацією німецького уряду, що пропонує 
рішення для забезпечення політичного, економічного, 

екологічного та соціального розвитку в умовах глобалізації 
нашої планети. Наша корпоративна мета – стале 

покращення життя людей. 
 

GІZ працює у більш ніж 130 країнах Африки, Азії, Латинської 
Америки, Середземномор’я та Близького Сходу, а також у 

Європі, на Кавказі та в Центральній Азії. 
 

Від імені eряду ФРН, GІZ підтримує процеси реформ в 
Україні з 1993 року. Пріоритетними сферами україно-

німецького співробітництва є: сталий економічний 
розвиток, енергоефективність та профілактика ВІЛ/СНІДу. 

 
Більше інформації про проекти GIZ в Україні можна знайти 

на веб-сторінці www.giz.de/ukraine  

23-24 квітня Україну відвідав Маттіас 
Куске— менеджер Національної 
кампанії з профілактики ВІЛ серед 
ЧСЧ “Я знаю, що я роблю” (Ich Weiss 
Was Ich Tu), що імплементується 
Deutsche Aids-Hilfe e.V. (DAH). 
Кампанія за підтримки Уряду ФРН 
триває в Німеччині з 2008 року.  
Приїзд німецького експерта відбувся 
у рамках спільного проекту GIZ і DAH 
по роботі з групами ризику. Основна 
мета приїзду - надання консультацій 
GIZ та Міжнародному Альянсу з ВІЛ/
СНІД в Україні щодо розробки 
інформаційної стратегії по 
профілактиці ВІЛ серед ЛГБТ-
спільноти, а також щодо створення 
веб-платформи як одного з 
ефективних інструментів роботи з 
цією цільовою аудиторією.  
Бажаючих більше дізнатись про 
німецькі підходи до профілактики 
ВІЛ серед груп ризику запрошуємо 
до Європейського Містечка , де 11-12 
червня Deutsche Aids-Hilfe 
представлятиме свою діяльність. 
Більше про кампанію  “Я знаю, що я 
роблю”: http://www.iwwit.de  

В Україні скористаються 
багаторічним досвідом 
Deutsche Aids-Hilfe 

Тренери з питань замісної 
терапії удосконалюють свою 
майстерність 

17-18 березня в Тернополі 
відбулася фінальна зустріч за 
проектом “Єднаймось заради 
здоров’я”, який з липня 2011 по 
лютий 2012 року реалізовула ВБО 
“Точка опори” за підтримки GIZ. У 
фінальній зустрічі взяли участь 
представники ініціативних груп і 
організацій ЧСЧ міст Житомир, 
Тернопіль, Рівне та Київ.   Саме в 
цих регіонах та ще у Івано-
Франківську реалізовувався прект. 
 

У рамках заходу презентовано 
результати регіональних оцінок з 
залученням до участі, розглянуто 
подальші перспективи розвитку 
програм для ЧСЧ. Для деяких 
ініціативних груп зі згаданих 
регіонів проект став першою 
зовнішньою підтримкою і 
відчутним поштовхом для 
подальшого розвитку. У рамках 
проекту активісти пройшли 
навчання з питань мобілізації, прав 
людини, навичок проведення РАЗУ, 
разом працювали над розробкою 
інформаційних матеріалів.  

Завершився проект 
підтримки ініціативних груп 
ЧСЧ 

Бюро ВООЗ в Україні підтримало 
проведення тренінгу для тренерів, 
які попередньо пройшли курс 
“Підтримувальна терапія агоністами 
опіоїдів”, розроблений Інститутом 
дослідження політики щодо 
громадського здоров’я за підтримки 
GIZ. 
 

Тренінг ВООЗ стосувався розвитку 
навичок комунікації при роботі з 
різними аудиторіями. Учасники 
навчились чітко і доступно викладати 
матеріал, утримувати увагу аудиторії, 
ефективно доносити інформацію 
слухачам. 

mailto:viktoriia.gultai@gіz.de
http://www.giz.de/ukraine

