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ПОСИЛЕННЯ РОБОТИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ
З ВІЛ/ІПСШ У СЕРЕДОВИЩІ СЕКС-БІЗНЕСУ
УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
 На Росію та Україну припадає близько 90% ВІЛ-інфікованих осіб, які
проживають на території Східної Європи та Центральної Азії.
 Працівники секс-бізнесу, як чоловіки, так і жінки, є вразливими до ВІЛінфекції, що пов’язано із зовнішніми умовами та структурними факторами.
 Криміналізація секс-бізнесу, репресивна політика, насильство,
стигматизація, дискримінація та порушення прав людини щодо секспрацівників підвищують їх уразливість до ВІЛ-інфекції та зменшують
можливості доступу до життєво необхідних медичних та соціальних послуг,
в т.ч. до послуг з надання медичної допомоги та програм «Зменшення
шкоди».

ОПИС ПРОЕКТУ
Метою проекту “CONECTA” є зниження вразливості секс-працівників до
інфікування ВІЛ/ІПСШ шляхом створення для них моделі комплексних послуг, які
базуються на правах людини і спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних із
наслідками поширення ВІЛ-інфекції серед них.

ЗАВДАННЯ
 Надання комплексних та різносторонніх послуг секс-працівникам м. Львова та
м. Санкт-Петербурга, на основі розробки моделі належної практики та
інструментів, які можна буде застосувати на національному рівні;
 Розвиток потенціалу та поліпшення практичної діяльності організацій, які
надають послуги, громадських організацій та посадових осіб, які визначають
політику, шляхом розробки програмного підходу до проблеми ВІЛ/ІПСШ у сфері
секс-бізнесу України та Російської Федерації.
Визначальним у зниженні ризику ВІЛ-інфікування та вразливості до нього є
поліпшення доступу до профілактики, лікування та підтримки усіх осіб, які
займаються секс-бізнесом.
Впровадження комплексних доказових програм роботи з працівниками сексбізнесу у сфері ВІЛ-інфекції, які базуються на принципах дотримання прав
людини, мають вирішальне значення для успіху боротьби з ВІЛ. Доведено, що
ефективна стратегія боротьби з ВІЛ передбачає співробітництво із працівниками
секс-бізнесу, для того, щоб визначити їхні потреби та підтримувати політику і
програми, спрямовані на поліпшення їхнього здоров’я, безпеки та участі у
профілактиці ВІЛ/ІПСШ.
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ЗАХОДИ ПРОЕКТУ
Для впровадження заходів проекту “CONECTA” Міжнародний фонд TAMPEP,
Благодійні фонди «Гуманітарна діяльність» у Російській Федерації та «САЛЮС» в
Україні разом із відповідними організаціями регіону, на основі експертних оцінок
та партнерства, виконуватимуть завдання в рамках трьох робочих пакетів.

Робочий пакет 1  WP 1
Розвиток потенціалу в галузі інформації, розповсюдження та мереж
послуг.
Для нарощування потенціалу неурядових та громадських організацій з метою
створення комплексної регіональної системи для розв’язання проблем великої
уразливості працівників секс-бізнесу до ВІЛ/ІПСШ, будуть впроваджені наступні
заходи:
 Складання звітів про картування працівників секс-бізнесу Росії та України;
 Складання звіту про регіональне картування;
 Розвиток та поліпшення комунікації між неурядовими організаціями, які надають
послуги працівникам секс-бізнесу, шляхом проведення національних тренінгів,
регіонального семінару та видання регіональних інформаційних бюлетенів.

Робочий пакет 2  WP 2
Розвиток потенціалу організацій, які надають послуги, що
забезпечують потреби працівників секс-бізнесу.
З метою зміцнення потенціалу постачальників послуг та громадських організацій у
розробці комплексних, доступних, прийнятних, сталих, високоякісних, зручних
видів профілактики ВІЛ/ІПСШ, лікування, догляду та підтримки, будуть
впроваджуватись наступні заходи:
 Підтримка та створення різносторонніх послуг, які надаватимуться партнерами,
що впроваджують проект, (локальні тренінги, підготовка освітніх матеріалів);
 Розробка програми навчання працівників секс-бізнесу за принципом «рівнийрівному» та методичних вказівок належної практики (включаючи звіти, посібник та
освітні матеріали).

Робочий пакет 3  WP 3
Створення сприятливого правового і політичного середовища для
поліпшення доступу працівників секс-бізнесу до послуг у сфері
ВІЛ/СНІДу.
З метою забезпечення прав людини і політичної рівності в галузі охорони здоров'я
та доступності цих послуг, а також проведення правових та політичних змін у
сфері профілактики, запобігання насильства щодо секс-працівників, будуть
впроваджені наступні заходи:
 Сприяння впровадженню у національному масштабі інструментів адвокації прав
людини (програмні документи, проведення регіональних і національних кампаній).
 Висвітлення проблеми насильства щодо секс-працівників (буклет, у якому
будуть описані випадки насильства, в т.ч. ґендерного, щодо працівників сексбізнесу).

КОМУ ДОПОМОЖЕ ПРОЕКТ?
Провайдерам послуг та секс-працівникам у рамках створеної мережі комплексних
багатогранних послуг для задоволення специфічних потреб працівників сексбізнесу у цих двох країнах.
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Мережа ESVERO (Росія)
Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (Україна)
Громадська організація "Амікус Союз " (Україна)
Благодійний фонд «Солідарність» (Україна)
Благодійний фонд "Юнітус" ((Україна)
Молодіжний центр жіночих ініціатив (Україна)



Благодійний фонд «Надія та порятунок» (Україна)

