
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                                                    Україна 

 

1.Проект КОНЕКТА 

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 ВІЛ-

інфекції, що пов’язано із зовнішніми умовами та структурними факторами. 

Криміналізація секс-бізнесу, репресивна політика, насильство, 

стигматизація, дискримінація та порушення прав людини щодо секс-

працівників 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». 

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: 

Просування і розвиток послуг, що здійснюються проектом (місцеві тренінги, 

підготовка навчальних матеріалів). 

Програма освіти рівний рівному для працівників секс-бізнесу та розвиток 

хорошої практики (включаючи звіти, керівництва, та агітаційні матеріали) 

2. Введення в освіту рівний рівному 

За останні 20 років міжнародні спостереження продовжують визнавати той 

факт, що працівники секс-бізнесу можуть відігравати важливу роль у 

профілактиці ВІЛ та ІПСШ. Моделі та проекти взаємного навчання і 

підтримка були активовані по всьому світу в різних контекстах: 

самодопомоги організації, групи підтримки з акцентом на права секс-

працівників, профілактичні проекти зосереджені на ВІЛ / СНІД, неурядових 

організацій, а також у рамках інституціональних установ. 

Проекти рівний-рівному за участю працівників секс-бізнесу є явно більш 

придатними і мають більш високі шанси впливу на тих, на кого вони 
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спрямовані, і це є одним із засобів заохочення розвитку проектів з 

профілактики та догляду. 

Одним з основних принципів, які самі по собі являють собою ряд проблем  це 

розуміння термінів "рівний рівному" і "спільнота". Ці моделі не можуть бути 

легко відділені від культурних та структурних умов, в яких вони 

відбуваються, і тому неможливо дати однозначне визначення або еталонну 

модель, яка буде однаково ефективна у всіх країнах. Крім того, інші 

конкретні соціальні фактори (репресивного законодавства і соціальної 

дискримінації, стигматизації та маргіналізації) впливають на конкретну 

практику взаємної підтримки. 

Одним із суперечливих аспектів, які виходить на перший план є те, що на 

риторичному рівні моделі взаємного навчання засновані на принципі 

розширення прав і можливостей рівний рівному, в той час як на практиці 

групи часто контролюються ієрархічно і тому вони повинні адаптуватися до 

соціально прийнятої і кодифікованої поведінки, щодо сприйняття своєї ролі. 

Ці типи програм часто ініціюються і контролюються професійними групами 

медичного обслуговування,які зосереджені на уразливих верствихах 

населення. Це особливо характерно для країн, де відсутні офіційні 

представники прав секс робітників, чим викликаються труднощі для 

працівників секс-бізнесу для взаємодії з фінансовими установами та 

інститутами, які могли б допомогти в ініціації та управлінні проектів 

підтримки, рівний рівному і освітніх проектів. 

Основна передумова взаємного навчання є те, щоб працівники секс-бізнесу 

мали можливість захистити себе від ВІЛ-інфекції, СНІДу та інших венеричних 

захворювань, вони повинні мати безпечні умови праці, в тому числі право 

відмовитися від співпраці з клієнтів, а також право відмовитися від участі в 

практиці з  ймовірністю передачі ВІЛ та інших ІПСШ, включаючи будь-які 

види проникаючого сексу, що виконується без презерватива. Ця передумова 

важлива з двох причин: по-перше, вона ідентифікує різну аудиторії в межах 

роботи секс працівників, до яких профілактичні заходи повинні бути 

спрямовані (працівники секс-бізнесу, клієнти, коханці і інших некомерційні 

партнери, власники бізнесу та менеджери, інші партнери, такі як медичні 

працівники, міліціонери ...), а по-друге, тому що це підкреслює той факт, що 

практика безпечного сексу працівниками секс-бізнесу пов'язана з 

безпечними умовами праці, які передбачають можливість відмови у 

прийнятті ризикованих дій на прохання клієнтів . 

3. Визначення  навчання рівний рівному і підтримка 

Визначення навчання рівний рівному передбачає, що учасники проекту 

навчаються і приєднюються до роботи організації в якості рівноправних 

членів персоналу. Вони повинні мати можливість повною мірою брати 



   
 
 
 
 

 

участь у плануванні, розробці та реалізації заходів з профілактики та 

методології. 

Учасники проекту рівний рівному можуть бути вибрані з кожної цільової 

аудиторії і бути навчені, щоб впливати на поведінку своїх колег і сприяти 

просвітницькій діяльності. 

Програма навчання рівний рівному з ідентифікацією різних цільових груп та 

поясненням професійного профілю  і описом завдань, є більш ефективна. 

4. Методологія програми рівний рівному 

Набір груп проводився шляхом залучення до проекту секс працівників котрі 

відвідують кризовий центр або є клієнтами мобільної амбулаторії. В проект 

залучались секс працівники котрі мають авторитетний вплив у своєму 

оточенні. Всі учасники проекту були поділені на дві групи з кожною з яких 

двічі на місяць проводились тренінги. Ми співпрацювали з секс 

працівниками котрі працюють на вулиці, відповідно наші зустрічі 

проводились у кафе та барах, які розміщені неподалік від їхнього місця 

роботи. 

5. Мета 

Зменшення ризику інфікування ВІЛ та ІПСШ жінок секс бізнесу. Навчити секс 

працівників більш відповідально ставитись до власного здоровя. Навчити 

навичкам захищеного сексу, а також надати учасникам проекту якісні знання 

з профілактики ВІЛ, за мотивувати їх розповсюджувати профілактичну 

інформацію у своїй спільноті. Навчити принципам безпечної поведінки. За 

допомогою залучених учасників вийти на важкодоступних для організації 

секс працівників. 

6. Вплив, дій 

Завдяки реалізації даного проекту ми спостерігаємо зміни серед секс 

робітників які були залучені. Секс працівники котрі пройшли тренінги 

почали серйозніше ставитись до власного здоровя, навчились захищати себе 

та уникати можливих конфліктів з клієнтами. Дізнавшись про свої права 

почали відстоювати їх на практиці. А також навчати безпечному секс, 

профілактиці ВІЛ своїх колег. Завдяки нашій роботі, ми створили тісну 

співпрацю з секс працівниками, що дозволяє нам на даний момент,заводити 

нові контакти з недоступних, до даного часу, групами секс працівниками. Це 

зумовлено утворенням довірливих відносин між організацією та учасниками 

проекту, яка вироблялась протягом усього часу нашої спільної роботи. До 

наших тренінгів було залучено 24 учасники, але це лише одна частина осіб 

котра отримала допомогу від даного проекту, оскільки кожен з залучених 

учасників проводив інформування та певним родом навчання у своєму 

робочому середовищі, що значно збільшує кількість секс робітників які 

отримали користь від проекту. 



   
 
 
 
 

 

7. Бар'єри 

Протягом року ми провели навчання з двома групами. На початку проекту 

групи були не великі по 5-6 осіб, але з часом кількість учасників зросла до 9-

10 осіб. Набір груп проводився шляхом залучення до проекту секс 

працівників котрі відвідують кризовий центр або є клієнтами мобільної 

амбулаторії. Навіть після того як були сформовані групи, по 9-10 осіб, 

проводилось навчання з декількома учасниками. Такі зустрічі відбувались у 

випадках коли виникали додаткові питання або вони хотіли отримати 

додатково інформаційні матеріали для своїх колег. 

Зустрічі проводились в кафе та барах котрі знаходяться неподалік від місця 

роботи секс працівників. Не зважаючи на затрачені зусилля, провести зустріч 

у благодійному фонді САЛЮС, де можна показати відео матеріали,до успіху 

не привели. Винятковими були лише ті випадки коли секс працівники 

відвідували кризовий центр благодійного фонду САЛЮС.В цих ситуаціях 

випадала нагода продемонструвати їм фільми або інші матеріали стосовно 

їхнього здоровя та прав. 

Додатково четверо учасниць були залучені до роботи з благодійним фондом 

САЛЮС протягом ЄВРО 2012. З цією групою секс працівників було проведено 

чотири зустрічі перед початком ЄВРО2012, на такі теми: безпечна 

контрацепція, запобігання захворювань на ВІЛ та ІПСШ, туберкульоз. 

8. Уроки 

Корисним у нашій роботі протягом року була можливість проводити 

повторні зустрічі з тією ж групою на одну тему двічі на місяць. Учасники 

моли час для усвідомлення проблема. Можливість повторно пригадати деякі 

аспекти теми, що сприяє кращому запам’ятовуванню. А особливо корисна 

структура такої роботи в тому що секс працівники моли можливість 

подумати та приготувати питання які їх цікавлять стосовно теми. Однією з 

вагомих причин успіху нашої роботи це застосувення інтерактивні методи 

навчання,  яке проводилось у неформальній обстановці. 

9. Рекомендації 

Повинна бути розроблена чітка структура кожної зустрічі з висвітленням 

проблем та шляхів їх подолання. 

Корисним та ефективним для роботи є запрошення на зустрічі людей котрі є 

професіоналами у тій темі котра обговорюється. 

Інформація котра висвітлюється на тренінгу краще засвоюється при 

наявності додаткових матеріалів (алгоритми, листівки, буклети). 

10. Програма колективного навчання 



   
 
 
 
 

 

Проведено навчання з двома групами. На початку проекту групи були не 

великі по 5-6 осіб, але з часом кількість учасників зросла до 9-10 осіб. Навіть 

після того як були сформовані групи, по 9-10 осіб, проводилось навчання з 

декількома учасниками. Такі зустрічі відбувались у випадках коли виникали 

додаткові питання або вони хотіли отримати додатково інформаційні 

матеріали для своїх колег. 

План навчання рівний рівному: 

Зустрічі з однією і тією ж групою проводились двічі на місяць, по понеділках. 

Першій зустрічі присвячувалось обговорення однієї з особливих тем.  Тема 

висвітлювалась простим та зрозумілим шляхом за допомогою постерів, 

листівок, картинок на яких були зображені актуальні питання даного топіку. 

Листівки роздавались серед учасників. Через два тижні проведена наступна 

зустріч на ту саму тему. Протягом якої учасники мали можливість пригадати 

пройдений матеріал, задати питання, поділитись своїм досвідом стосовно 

цієї теми. 

Зустрічі проводились в кафе та барах котрі знаходяться неподалік від місця 

роботи секс працівників.  

Тривалість тренінгів від 45 хвилин до 1 години 40 хвилин 

Додатково четверо учасниць були залучені до роботи з благодійним фондом 

САЛЮС протягом ЄВРО 2012. З цією групою секс працівників було проведено 

чотири зустрічі перед початком ЄВРО2012. Всі учасника попередньо 

сформованих груп та додаткова група в сумі складають 24 особи, які 

отримали спеціальні інформаційні матеріали для розповсюдження серед 

клієнтів. Листівки були розроблені за допомогою проекту від Альянсу 

присвяченому ЕВРО 2012, запобігання ВІЛ та ІПСШ. 24 учасники проекту 

працювали під час ЄВРО 2012 з іншими робітниками САЛЮСа. Більшість 

штату були сфокусовані на роботі з секс працівниками. Інші присвячували 

свій час гостям міста, футбольним фанатам котрі приїхали на матч. 

Інформаційна палатка з логотипом організації знаходилась в центрі міста, 

неподалік від фан зони, там жителі Львова та його гості могли отримати 

інформаційні матеріали та презервативи, а також проконсультуватись у 

соціального працівника Благодійного фонду САЛЮС. 

Проведено 49 тренінгів з двома групами в кафе та 16 зустрічей в кризовому 

центрі та на вулиціх протягом 2012 року. 

Проведені сесії: 

Навчальна сесія 1 
Мета сесії:                                  ознайомлення та навчання секс працівників з їхніми правали 
Обговорювані теми:             Основи праці та права людини 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки про права секс робітників, Відео 
"Рівні права" 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 2 години, 7 учасників. 



   
 
 
 
 

 

Форми анімації:              Відео "Рівні права" 
 
Навчальна сесія 2 
Мета сесії:                ознайомлення та навчання секс працівників з їхніми правали 
Обговорювані теми:             Основи праці та права людини 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки про права секс робітників, Відео 
"Рівні права" 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 години 35 хвилин, 7 учасникі. 
Форми анімації:              Відео "Рівні права" 
 
Навчальна сесія 3 
Мета сесії:                ознайомлення та навчання секс працівників з їхніми правали 
Обговорювані теми:             Основи праці та права людини 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки про права секс робітників, Відео 
"Рівні права" 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 50 хвилин, 7 учасників. 
Форми анімації:              Відео "Рівні права" 
 
Навчальна сесія 4 
Мета сесії:                ознайомлення та навчання секс працівників з їхніми правали 
Обговорювані теми:             Основи праці та права людини 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки про права секс робітників, Відео 
"Рівні права" 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 45 хвилин, 7 учасників. 
Форми анімації:              Відео "Рівні права" 
 
Навчальна сесія 5 
Мета сесії:                     Обміндосвідом серед працівників секс бізнесу,картина щодо послуг які                                                        
надаються у місті та області. 
Обговорювані теми:             Послуги секс працівників в області та країні 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 години 30 хвилин, 7 учасників. 
Форми анімації:              листівки, мозковий штурм. 
 
Навчальна сесія 6 
Мета сесії:                     Обміндосвідом серед працівників секс бізнесу,картина щодо послуг які                                                        
надаються у місті та області. 
Обговорювані теми:             Послуги секс працівників в області та країні 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 години 20 хвилин, 6 учасників. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 7 
Мета сесії:                     Обміндосвідом серед працівників секс бізнесу,картина щодо послуг які                                                        
надаються у місті та області. 
Обговорювані теми:             Послуги секс працівників в області та країні 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година, 7 учасників. 
Форми анімації:              листівки, мозковий штурм. 
 
Навчальна сесія 8 
Мета сесії:                     Обміндосвідом серед працівників секс бізнесу,картина щодо послуг які                                                        
надаються у місті та області. 
Обговорювані теми:             Послуги секс працівників в області та країні 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 50 хвилин, 6 учасників. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 9 
Мета сесії:                    навчання секс працівників уникнення конфліктних ситуацій при роботі 
з клієнтом 



   
 
 
 
 

 

Обговорювані теми:             Стратегії ведення переговорів з клієнтом. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 години 20 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 10 
Мета сесії:                    навчання секс працівників уникнення конфліктних ситуацій при роботі 
з клієнтом 
Обговорювані теми:             Стратегії ведення переговорів з клієнтом. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 години 30 хвилин, 9 учасникі. 
Форми анімації:              листівки, рольові ігри. 
 
Навчальна сесія 11 
Мета сесії:                    навчання секс працівників уникнення конфліктних ситуацій при роботі 
з клієнтом 
Обговорювані теми:             Стратегії ведення переговорів з клієнтом. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 12 
Мета сесії:                    навчання секс працівників уникнення конфліктних ситуацій при роботі 
з клієнтом 
Обговорювані теми:             Стратегії ведення переговорів з клієнтом. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        листівки 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 години 10 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки,рольові ігри. 
 
Навчальна сесія 13 
Мета сесії:                    представлення інформації про ВІЛ та ІПСШ, шляхи передачі,уникнення 
інфікування 
Обговорювані теми:             Запобіганні ВІЛ та ІПСШ. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва SALUS   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 години 10 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки,обговорення. 
Навчальна сесія 14 
Мета сесії:                    представлення інформації про ВІЛ та ІПСШ, шляхи передачі,уникнення 
інфікування 
Обговорювані теми:             Запобіганні ВІЛ та ІПСШ. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва SALUS   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 години 20 хвилин, 9 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 15 
Мета сесії:                    представлення інформації про ВІЛ та ІПСШ, шляхи передачі,уникнення 
інфікування 
Обговорювані теми:             Запобіганні ВІЛ та ІПСШ. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва SALUS   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки, обговорення. 
 
Навчальна сесія 16 
Мета сесії:                    представлення інформації про ВІЛ та ІПСШ, шляхи передачі,уникнення 
інфікування 
Обговорювані теми:             Запобіганні ВІЛ та ІПСШ. 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва SALUS   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 45 хвилин, 9 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 17 



   
 
 
 
 

 

Мета сесії:                    пропаганда безпечного сексу, приведення прикладів небажаної 
вагітності 
Обговорювані теми:            Безпечний секс, використання презервативів, вагітність та 
контрацепція . 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва 
SALUS, CD виробництва Альянс " безпечний секс".  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 години 20 хвилин, 7 учасникі. 
Форми анімації:              листівки,відео. 
 
Навчальна сесія 18 
Мета сесії:                    пропаганда безпечного сексу, приведення прикладів небажаної 
вагітності 
Обговорювані теми:            Безпечний секс, використання презервативів, вагітність та 
контрацепція . 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва 
SALUS, CD виробництва Альянс " безпечний секс".  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 години 40 хвилин, 9 учасникі. 
Форми анімації:              листівки,відео. 
 
Навчальна сесія 19 
Мета сесії:                    пропаганда безпечного сексу, приведення прикладів небажаної 
вагітності 
Обговорювані теми:            Безпечний секс, використання презервативів, вагітність та 
контрацепція . 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва 
SALUS, CD виробництва Альянс " безпечний секс".  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година, 7 учасникі. 
Форми анімації:              листівки,відео. 
 
Навчальна сесія 20 
Мета сесії:                    пропаганда безпечного сексу, приведення прикладів небажаної 
вагітності 
Обговорювані теми:            Безпечний секс, використання презервативів, вагітність та 
контрацепція . 
Матеріали продемонстрували і поширений :        Листівки на ІПСШ та ВІЛ виробництва 
SALUS, CD виробництва Альянс " безпечний секс".  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 20 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки,відео. 
 
Навчальна сесія 21 
Мета сесії:                  навчання секс працівників азів самозахисту 
Обговорювані теми:            Правила самозахисту 
Матеріали продемонстрували і поширений :        практичні навики 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година, 9 учасникі. 
Форми анімації:              практичні навики. 
 
Навчальна сесія 22 
Мета сесії:                  навчання секс працівників азів самозахисту 
Обговорювані теми:            Правила самозахисту 
Матеріали продемонстрували і поширений :        практичні навики 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 10 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              практичні навики. 
 
Навчальна сесія 23 
Мета сесії:                  навчання секс працівників азів самозахисту 
Обговорювані теми:            Правила самозахисту 
Матеріали продемонстрували і поширений :        практичні навики 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 45 хвилин, 9 учасникі. 
Форми анімації:              практичні навики. 
 
Навчальна сесія 24 



   
 
 
 
 

 

Мета сесії:                  навчання секс працівників азів самозахисту 
Обговорювані теми:            Правила самозахисту 
Матеріали продемонстрували і поширений :        практичні навики 
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 50 хвилин, 9 учасникі. 
Форми анімації:              практичні навики. 
 
Навчальна сесія 25 
Мета сесії:                 висвітлення питання туберкульозу, шляхи передачі,методи профілактики 
Обговорювані теми:            Туберкульоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений :       Плакати про туберкульоз, взяті з проекту з 
профілактики туберкульозу, яка виконується SALUS  у рамках проекту, підтриманого Рінат 
Aхметов "Розвиток України"   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 20 хвилин, 12 учасникі. 
Форми анімації:              плакати. 
 
Навчальна сесія 26 
Мета сесії:                 висвітлення питання туберкульозу, шляхи передачі,методи профілактики 
Обговорювані теми:            Туберкульоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений :       Плакати про туберкульоз, взяті з проекту з 
профілактики туберкульозу, яка виконується SALUS  у рамках проекту, підтриманого Рінат 
Aхметов "Розвиток України"   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 20 хвилин, 12 учасникі. 
Форми анімації:              плакати. 
 
Навчальна сесія 27 
Мета сесії:                 висвітлення питання туберкульозу, шляхи передачі,методи профілактики 
Обговорювані теми:            Туберкульоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений :       Плакати про туберкульоз, взяті з проекту з 
профілактики туберкульозу, яка виконується SALUS  у рамках проекту, підтриманого Рінат 
Aхметов "Розвиток України"   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година, 12 учасникі. 
Форми анімації:              плакати. 
 
Навчальна сесія 28 
Мета сесії:                 висвітлення питання туберкульозу, шляхи передачі,методи профілактики 
Обговорювані теми:            Туберкульоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений :       Плакати про туберкульоз, взяті з проекту з 
профілактики туберкульозу, яка виконується SALUS  у рамках проекту, підтриманого Рінат 
Aхметов "Розвиток України"   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 10 хвилин, 11 учасникі. 
Форми анімації:              плакати. 
 
Навчальна сесія 29 
Мета сесії:                 висвітлення питання туберкульозу, шляхи передачі,методи профілактики 
Обговорювані теми:            Туберкульоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений :       Плакати про туберкульоз, взяті з проекту з 
профілактики туберкульозу, яка виконується SALUS  у рамках проекту, підтриманого Рінат 
Aхметов "Розвиток України"   
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 20 хвилин, 11 учасникі. 
Форми анімації:              плакати. 
 
Навчальна сесія 30 
Мета сесії:                 інформування секс працівників про швиткі тести,де можна пройти 
тестування,правильність результату 
Обговорювані теми:          Швидкі тести на ВІЛ та ІПСШ  . 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 10 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 31 



   
 
 
 
 

 

Мета сесії:                 інформування секс працівників про швиткі тести,де можна пройти 
тестування,правильність результату 
Обговорювані теми:          Швидкі тести на ВІЛ та ІПСШ  . 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 30 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 32 
Мета сесії:                 інформування секс працівників про швиткі тести,де можна пройти 
тестування,правильність результату 
Обговорювані теми:          Швидкі тести на ВІЛ та ІПСШ  . 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 10 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 33 
Мета сесії:                 інформування секс працівників про швиткі тести,де можна пройти 
тестування,правильність результату 
Обговорювані теми:          Швидкі тести на ВІЛ та ІПСШ  . 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година, 10 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 34 
Мета сесії:                висвітлення плюсів та мінусів жіночих презервативів,їх застосування 
Обговорювані теми:          Жіночі презервативи. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури,жіночі презервативи.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 30 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              брошури, практичні навички. 
 
Навчальна сесія 35 
Мета сесії:                висвітлення плюсів та мінусів жіночих презервативів,їх застосування 
Обговорювані теми:          Жіночі презервативи. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури,жіночі презервативи.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 30 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              брошури. 
 
Навчальна сесія 36 
Мета сесії:                висвітлення плюсів та мінусів жіночих презервативів,їх застосування 
Обговорювані теми:          Жіночі презервативи. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури,жіночі презервативи.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година, 10 учасникі. 
Форми анімації:              брошури, практичні навички. 
 
Навчальна сесія 37 
Мета сесії:                висвітлення плюсів та мінусів жіночих презервативів,їх застосування 
Обговорювані теми:          Жіночі презервативи. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                листівки, брошури,жіночі презервативи.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          бар, 1 година 10 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              брошури. 
 
Навчальна сесія 38 
Мета сесії:                можливі методи самодіагностики,профілактика талікування 
Обговорювані теми:          Виділення з піхви. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 50 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
 
Навчальна сесія 39 
Мета сесії:                можливі методи самодіагностики,профілактика талікування 
Обговорювані теми:          Виділення з піхви. 



   
 
 
 
 

 

Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година 15 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
Навчальна сесія 40 
Мета сесії:                можливі методи самодіагностики,профілактика талікування 
Обговорювані теми:          Виділення з піхви. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година, 8 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
 
Навчальна сесія 41 
Мета сесії:                можливі методи самодіагностики,профілактика талікування 
Обговорювані теми:          Виділення з піхви. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година, 10 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
 
Навчальна сесія 42 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання які супроводжуються болючими 
менструаціями 
Обговорювані теми:          Болючі менструації. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 50 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
 
Навчальна сесія 43 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання які супроводжуються болючими 
менструаціями 
Обговорювані теми:          Болючі менструації. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година, 9 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
 
Навчальна сесія 44 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання які супроводжуються болючими 
менструаціями 
Обговорювані теми:          Болючі менструації. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година 20 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
 
Навчальна сесія 45 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання які супроводжуються болючими 
менструаціями 
Обговорювані теми:          Болючі менструації. 
Матеріали продемонстрували і поширений:                розроблені алгоритми.  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година 10 хвилин, 9 учасникі. 
Форми анімації:              алгоритми. 
 
Навчальна сесія 46 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання,методи самодіагностики,клінічні 
прояви, необхідність в лікуванні. 
Обговорювані теми:          Рак молочних залоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений:               Листівка з профілактики раку молочної 
залози, взяті з проекту, реалізованого Фондом SALUS в березні-червні 2012 року .  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година 10 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 47 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання,методи самодіагностики,клінічні 
прояви, необхідність в лікуванні. 



   
 
 
 
 

 

Обговорювані теми:          Рак молочних залоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений:               Листівка з профілактики раку молочної 
залози, взяті з проекту, реалізованого Фондом SALUS в березні-червні 2012 року .  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година 20 хвилин, 10 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 48 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання,методи самодіагностики,клінічні 
прояви, необхідність в лікуванні. 
Обговорювані теми:          Рак молочних залоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений:               Листівка з профілактики раку молочної 
залози, взяті з проекту, реалізованого Фондом SALUS в березні-червні 2012 року .  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 1 година, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 
 
Навчальна сесія 49 
Мета сесії:                надання інформації про захворювання,методи самодіагностики,клінічні 
прояви, необхідність в лікуванні. 
Обговорювані теми:          Рак молочних залоз. 
Матеріали продемонстрували і поширений:               Листівка з профілактики раку молочної 
залози, взяті з проекту, реалізованого Фондом SALUS в березні-червні 2012 року .  
Місце, Тривалість, кількість учасників:          кафе, 50 хвилин, 8 учасникі. 
Форми анімації:              листівки. 

 


