
                                                                                            
 

Адвокація у сфері ВІЛ/СНІД: долаємо перешкоди разом! 
 

Що? 
 

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні та Міжнародний фонд «Відродження»  за 
підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і  
Міжнародної Програми Зменшення Шкоди Інституту Відкритого Суспільства втретє 
проводять літню школу з адвокації у сфері протидії ВІЛ/СНІД для представників ВІЛ-
сервісу, зацікавлених досягти успіху у відстоюванні інтересів учасників програм замісної 
підтримувальної терапії (ЗПТ) та зменшення шкоди (ЗШ) у своєму регіоні. 
Інтенсивний навчальний курс включає теоретичну частину, дводенний виїзний тренінг  з 
побудови командної взаємодії, практичні заняття, під час яких учасники матимуть 
можливість розробити концепцію адвокаційного проекту для своєї організації за підтримки 
провідних українських та міжнародних фахівців.  
 

Де? 
Передмістя Києва, пгт. Козин, готель „Візит” (http://www.hotel-visit.com.ua ) – чудове, 
затишне місце для роботи та активного відпочинку. Місце проведення літньої школи-2007. 
 

Коли? 
З  29 липня по 7 серпня 2008 року  

 
Для кого? 

Для участі запрошуються представники недержавних ВІЛ-сервісних організацій,  лідери з 
числа громадських ініціатив представників уразливих до ВІЛ груп з усіх регіонів України, 
які мають наміри розвинути навички з адвокації інтересів  учасників програм ЗПТ та ЗШ. 
З огляду на суттєве розширення у 2008 році програм ЗПТ в Україні, початок програм з 
використанням метадону,  підтримка адвокаційних заходів  саме у зазначених  напрямках 
визнана пріоритетом літньої школи цього року.  
Ця школа для тих, хто бажає реально впливати на формування та реалізацію політики у 
сфері ВІЛ/СНІД у своєму регіоні, отримати підтримку від людей, які приймають рішення 
щодо актуальних питань, пов’язаних з впровадженням ЗПТ, ВІЛ-сервісом, наркополітикою 
тощо.  
Якщо ви прагнете у подальшому працювати у зазначених сферах, розробляти і втілювати в 
життя проекти, спрямовані на усунення існуючих перешкод у доступі представників 
уразливих груп населення до програм ЗПТ та ЗШ, полегшення щоденної роботи проектів, 
то ця літня школа саме для вас.  
49 лідерів та активістів з України, Росії та Грузії вже пройшли інтенсивне навчання в 
рамках попередніх літніх шкіл з адвокації у 2006 та 2007 роках.  
 

Навіщо? 
 

Пройшовши підготовку на літній школі з адвокації, ви володітимете основними 
адвокаційними навичками, визначите найбільш ефективні методи роботи для вашого 
регіону, встановите  дружні стосунки з колегами, які займаються аналогічною діяльністю в 
інших регіонах, отримаєте унікальні навички роботи у команді, а також матиме готову 
якісну та реалістичну концепцію адвокаційних заходів для  відстоювання інтересів і 
захисту прав учасників програм ЗПТ та ЗШ. 
Ви отримаєте реальні перспективи залучення фінансування на реалізацію подальших 
адвокаційних проектів. Всі слухачі літньої школи отримають достатню підготовку для 
навчання своїх колег методам та принципам адвокаційної роботи.  
Два найкращі проекти, розроблених учасниками під час літньої школи, отримають 
фінансування для практичної їх реалізації. По завершенню навчання видається сертифікат. 



 
Як стати учасником? 

 
Усіх  зацікавлених просимо надсилати на адресу Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в 
Україні резюме учасника та мотиваційний лист (1-2 сторінки друкованого тексту), у якому 
вказати: 

- як ви розумієте актуальність адвокаційної діяльності; 
- вирішенню яких проблем у сфері ЗПТ та ЗШ ви б хотіли присвятити своїй 

майбутній проект; 
- ваш досвід роботи у галузі ВІЛ/СНІД; 
- партнерські зв’язки вашої організації, які були би корисними для реалізації 

адвокаційного проекту; 
- чому саме ви/ваша організація мають взяти участь у літній школі. 

До листа обов’язково необхідно  додати рекомендацію від керівника ВІЛ-сервісної 
організації з поясненням яким чином отримані вами знання будуть використовуватися у 
подальшій роботі.  

Заявки та додатки надсилаються електронною поштою на адресу 
summerschool@aidsalliance.org.ua. 

 
Умови 

 
Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються організаторами літньої школи. 
Кількість місць обмежена.  
До участі у літній школі запрошуються лише ті, хто раніше не брав участі у тренінгах з 
адвокації, що проводилися організаторами. Перевага буде надаватися представникам 
організацій, які вже подали або мають намір подати до організаторів проектні заявки за 
адвокаційними напрямками. 
Від учасників вимагається присутність на заняттях протягом всього часу проведення 
літньої школи.  
 
Контактні особи: 
 
Ольга Правдива 
Консультант Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні 
Тел.: 8 066 2092870 
та  
Ольга Голіченко 
Фахівець з політики та адвокації 
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні 
Тел. (044) 490-5485, дод. 262 
summerschool@aidsalliance.org.ua 
 
Останній термін прийому заявок та супровідних документів – 6 липня 2008 р. 
 
Учасникам, які пройшли конкурсний відбір, буде повідомлено про результати відбору            
до 15 липня 2007 р. 
 

Бажаємо успіху! 


