 Підтримка та створення різносторонніх
послуг, які будуть надаватись 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).

За детальною інформацією
прошу звертатись до
Міжнародного фонду TAMПEП

Робочий пакет 3 | WP 3
Створення сприятливого
правового і політичного
середовища для поліпшення
доступу працівників сексбізнесу до послуг у сфері
ВІЛ/СНІДу

Благодійний фонд «САЛЮС»
п/с 320, Львів, 79000, Україна
Тел/факс (+38032) 2403362
salus@mail.lviv.ua | www.salus.org.ua

З метою забезпечення прав людини
і рівності щодо політики в галузі
охорони здоров'я та доступності цих
послуг, а також проведення правових
та політичних змін у сфері профілактики,
запобігання насильства щодо секспрацівників, 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 секс-бізнесу).

Tampep International Foundation
Van Diemenstraat 194, 1013 CP Amsterdam, The Netherlands
Tel: + 31 20 692 69 12
tampep@xs4all.nl | www.tampep.eu
Благотворительный фонд «Гуманитарное действие»
Офицерский переулок 6, кв 2 | 197110 г. Санкт-Петербург,
Россия
Tel. + 7 812 / 237 14 95
office@haf-spb.org | www.haf-spb.org

Цей проект фінансується
Європейським Союзом
Проект “CONECTA” впроваджується
Міжнародним фондом TАМПЕП (Нідерланди)
Благодійним фондом «Гуманітарна діяльність» (Росія)

Благодійним фондом «САЛЮС» (Україна)

ПОСИЛЕННЯ РОБОТИ У
СФЕРІ БОРОТЬБИ З
ВІЛ/ІПСШ
У СЕРЕДОВИЩІ СЕКСБІЗНЕСУ УКРАЇНИ ТА
РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ

Працівники секс-бізнесу в
регіоні належать до вразливих
верств населення щодо
інфікування ВІЛ/ІПСШ у зв'язку з
процесами маргіналізації,
стигматизації та криміналізації.
Такі соціальні чинники, як
обмежений доступ до послуг і
медичної допомоги, небезпека
насильства, а, в деяких
випадках, вживання наркотиків,
також сприяють їх соціальній
ізоляції.

Метою проекту “CONECTA”, розробленого
Міжнародним фондом ТАМПЕП
(Нідерланди) у партнерстві із Благодійним
фондом «Гуманітарна діяльність» (Росія)
та Благодійним фондом «САЛЮС
(Україна), є зниження частоти передачі
ВІЛ/ІПСШ у середовищі працівників сексбізнесу, шляхом створення для них мережі
комплексних послуг у сфері ВІЛ/ІПСШ, яка
базується на повазі прав особи, у м. СанктПетербурзі (Росія) та м. Львові (Україна).

Програма спрямована на підвищення
результативності діяльності організацій, які
надають послуги працівникам секс-бізнесу,
громадських організацій та політичних
діячів шляхом впровадження програмного
підходу до профілактики ВІЛ/ІПСШ серед
секс-працівників. Крім того, проект
передбачає розробку моделі належної
практики відповідно до міжнародних
стандартів прав людини, яка може бути
використана у національному масштабі.
ЦІЛЬОВІ ГРУПИ  Провайдери послуг та
секс-працівники в рамках створеної мережі
комплексних багатогранних послуг для
задоволення специфічних потреб
працівників секс-бізнесу в Російській
Федерації та в Україні.
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ  Для досягнення
мети проекту “CONECTA” Міжнародний
фонд TАМПЕП, Благодійні фонди
«Гуманітарна діяльність» у Російській
Федерації та «САЛЮС» в Україні разом із
відповідними організаціями регіону, на
основі експертних оцінок та партнерства,
виконають завдання трьох його робочих
пакетів.

Робочий пакет 1 | WP 1
Розвиток потенціалу в галузі
інформації, розповсюдження та
мереж послуг
Для нарощування потенціалу неурядових
організацій та громадських організацій з
метою створення комплексної регіональної
системи для розв’язання проблем дуже
великої уразливості працівників сексбізнесу до ВІЛ/ІПСШ, будуть впроваджені
наступні заходи:
 Картування місць локалізації працівників
секс-бізнесу Росії та України;
 Складання звіту про регіональне
картування;
 Розвиток та поліпшення комунікації між
НУО, 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:

