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ШАНОВНІ ВСІ
Маємо за честь представити вашій увазі звіт щодо діяльності самоорганізації трансґендерів/-ок HPLGBT, яка 
за останні роки зазнала значних позитивних змін.

Стрімкий розвиток HPLGBT дозволив нам залучитися до заходів у відповідь на ВІЛ серед трансґендерів/-ок, 
адже базові кореляти, які лежать в основі зараження ВІЛ у трансґендерів/-ок мають власну специфіку, також 
існує цілий пласт потреб та своєрідних властивостей трансґендерів/-ок в моделях з надання послуг, які 
говорять про необхідність виокремлення трансґендерів/-ок в контексті ВІЛ.

Нерозуміння проблем трансґендерів/-ок, а також трансфобія, дуже широко поширені серед загального 
населення. Сильні та стійкі соціальні упередження призводять до того, що трансґендери/-ки змушені вести 
дуже закритий спосіб життя, а також перебувати та діяти в тіні. Трансфобія, нерозуміння, стигматизація та 
дискримінація трансґендерів/-ок безпосередньо ведуть до маргіналізації даної ключової групи населення, 
в той же час, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, маргіналізація – головний фактор 
поширення ВІЛ серед трансґендерів/-ок.

Керуючись необхідністю підвищення ефективності заходів у відповідь на розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в 
Україні, включаючи вдосконалення відповідної інфраструктури громадської охорони здоров’я, процедур 
прийняття рішень, а також подолання інституціональних, правових та соціально-економічних бар’єрів у 
доступі до континууму послуг з ВІЛ для трансґендерів/-ок, за цей час ми, як представники трансґендерної 
спільноти, брали участь в ряді заходів, для того, щоб наш голос був почутий. Але на жаль, ситуація з ВІЛ та 
правами трансґендерів/-ок в Україні досі залишається надзвичайно напруженою.

Разом з тим ми глибоко переконані в тому, що спільними зусиллями можна реалізувати ефективні заходи 
задля зниження стигми та дискримінації по відношенню до трансґендерів/-ок, та ми вдячні всім нашим 
партнерам/-кам й разом пишаємося нашими досягненнями.

Попередні роки ми не публікували річні звіти у відкритих джерелах, саме тому даний звіт в деяких розділах 
охоплює останні чотири роки нашої непосильної роботи. Приємного читання!

З найкращими побажаннями,

Ігор МЕДВІДЬ
Координатор HPLGBT



HPLGBT – це організація яка працює під керівництвом 
трансґендерних людей. Найважливішими напрямками 
діяльності HPLGBT є всебічний розвиток трансґендерної 
спільноти та її крос- й під- груп, зниження рівня 
стигматизації, дискримінації та насильства по відношенню 
до трансґендерів/-ок, а також посилення впливу всієї ЛГБТІ+ 
спільноти на політику у сфері прав людини.

HPLGBT разом зі своїми партнерами/-ками докладає 
якомога більше зусиль задля консолідації представників/-ць 
трансґендерної спільноти для відстоювання, розширення та 
захисту прав й основних свобод трансґендерів/-ок в Україні.
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ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:
З 2004 активісти — майбутні засновники/-ці та прихильники/-ці організації, 
- були волонтерами/-ками, працівниками/-цями та членами/членкинями 
у різних адвокаційних та профілактичних структурах. Там ми боролись за 
права трансґендерів/-ок та відстоювали потреби спільноти. По суті, про 
трансґендерну спільноту в Україні у ті роки було мало інформації, і ми 
заявляли про себе та свої потреби скрізь, де це було доречно. Але наші голоси 
не були почуті. Іноді точкові інтервенції проводилися і для нас, але комплексно 
займатися проблемами трансґендерів/-ок у ВІЛ-сервісних та ЛГБТ-організаціях 
не було ні ресурсів, ні знань, ні досвіду.

Нами було прийнято рішення розвивати ініціативну групу, яка б спиралась 
на потреби трансґендерної спільноти всієї країни. До нас приєднувалися 
однодумці, фахівці/-чині з усіх міст України, яким не байдужа якість життя 
трансґендерів/-ок, та саме основне — самі трансґендери/-ки.

Отримавши додаткові знання, досвід, постійно розвиваючись, ми поставили 
для себе амбітну ціль, яка раніше була нашою спільною мрією — стати 
організацією.

У 2014 році з ініціативної групи ми стали повноправною організацією, що 
на даний момент активно залучає людей, які поділяють нашу Місію і тих, хто 
готовий/-а до проактивної діяльності в Україні та за її межами.

Дата офіційної реєстрації представництва HPLGBT в Києві - 2 липня 2014 року.
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МІСІЯ
Ми — лідери/-ки трансґендерної спільноти, 
спираючись на власний досвід та міжнародні 
рекомендації, мобілізуючи і будуючи партнерства, 
надаємо допомогу у соціалізації, захисту прав 
та свобод трансґендерів/-ок, квір-персон, 
інтерсексуалів/-ок, асексуалів/-ок, а також 
лесбійок, геїв та бісексуалів/-ок України.

БАЧЕННЯ
Зовнішнє: В Україні створені всі умови 
для повноцінного, якісного, вільного і 
недискримінуючого життя трансґендерів/-ок, 
квір-персон, інтерсексуалів/-ок і асексуалів/-ок, а 
також для лесбійок, геїв, бісексуалів/-ок. Кожен/-а 
представник/-ця ТКІА і ЛГБ -спільнот вільний/-а 
від стигми, дискримінації та насильства, а також є 
рівноправним/-ною членом/членкинею суспільства.

Внутрішнє: HPLGBT — лідер трансґендерного 
руху в Україні, самодостатня, фінансово стійка, 
організація що постійно розвивається та має свої 
представництва у всіх регіонах країни.



ЦІННОСТІ
ТА ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ
Людина 
її права та свободи, життя і здоров’я, честь і гідність — вища цінність 
HPLGBT.

Повна віддача 
Бути відданим/-ою справі розумом та серцем.

Інновації 
Шукати, мріяти та створювати.

Прийняття 
Ми приймаємо до членства в нашій організації людей, які поділяють 
наші цінності та місію, незалежно від їх статі, сексуальних уподобань, 
думок, ідей, громадянства, роду діяльності, способу життя, раси, 
національності, звичаїв, релігійних переконань, інвалідності тощо.

Професіоналізм 
Наші співробітники/-ці є професіоналами у своїй справі, які віддані 
організації, та які цілеспрямовано працюють на досягнення 
необхідних результатів. Ми будуємо надійні партнерства з людьми та 
структурами, в яких працюють і приймають рішення професіонали/-
ки, що розділяють наші цінності.

Прозорість 
Ми дотримуємося відкритості шляхом забезпечення доступу 
всіх членів і членкинь, партнерів та громадськості до інформації 
про нашу діяльність. Ми зацікавлені у зворотному зв’язку та 
оприлюдненні звітності.

Командна робота 
Всі наші співробітники/-ці є частиною однієї команди. Ми заохочуємо 
пряме спілкування, співробітництво, взаємну підтримку та повагу 
між нашими працівниками/-цями. Ми усвідомлюємо всю цінність 
побудови міцної команди. Наша команда складається з людей 
які мають різноманітний досвід, та, які мають зацікавленість у 
розвитку, які мають знання, вміння, талант, культуру та які єдині 
у досягненні спільної мети. Ми ділимось знаннями і допомагаємо 
один/-на одному/-ій досягти успіху та разом пишаємося нашими 
досягненнями.

Демократія 
При прийнятті найважливіших рішень ми спираємось на принцип 
участі всіх членів та членкинь організації у цьому процесі на всіх 
його рівнях.

Збереження балансу між роботою та особистим життям 
Для нас важливо поважати цінності співробітників/-ць, пов’язані із 
сім’єю і іншими інтересами поза рамками професійної діяльності.
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЮРИДИЧНЕ ВИЗНАННЯ БАЖАНОГО ГЕНДЕРУ.
Загальною характеристикою більшості процедур з визнання гендерної приналежності, є поєднання громіздких юридичних та медичних 
вимог, межі яких часто розмиті. Такі процедури характеризуються тривалими процесами психологічних, психіатричних та фізичних 
тестів. Деякі з них, як, наприклад, огляд статевих органів психіатрами дорівнюють неповагу до фізичної недоторканності особи. Тривалі і 
забюрократизовані процеси визнання статі та зміни імен призводять до неможливості жити повноцінним життям.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД.
Визнання і гарантії прав та свобод людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів та нормам міжнародного права, що 
належать людині від народження, як найвища цінність сучасної та розвиненої держави.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ, ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ.
Кожна людина являє собою вищу цінність, як істота, яка наділена розумом, волею та почуттями. Гідність - визнання за громадянином цієї 
цінності незалежно від того, що він/вона про себе думає та що про нього/неї думають інші. Усвідомлення і визнання абсолютної цінності 
людської особистості - результат розвитку суспільства, а право на життя - найбільш загальновизнане, природне і невід’ємне право людини, 
суть якого полягає в тому, що жодна людина не може бути свавільно позбавлена життя.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ.
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте та сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його 
житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких 
посягань. 

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України» (стаття 32 
Конституції України)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕКУ.
Безпека людини означає захист основних свобод, забезпечення захисту людей від серйозних та широко поширених загроз і ситуацій. 
Поняття безпеки людини за своєю суттю це набагато більше, ніж просто відсутність насильницького конфлікту.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НЕДИСКРИМІНАЦІЮ.
Кожна людина повинна мати всі права та всі свободи, без якої б то не було різниці.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я.
Право на здоров’я є основоположним правом людини та невід’ємною частиною нашого розуміння того, що вважається гідним життям.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ.
Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особистості, так як освіта одне 
з найбільш суттєвих конституційних соціальних прав людини, що створює передумову для розвитку як її особистості, так і всього 
суспільства.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА СВОБОДА САМОВИРАЖЕННЯ.
Будь-яка людина має право здійснювати пошук і отримання будь-якої інформації в будь-яких формах та з будь-яких джерел за умови 
дотримання вимог, встановлених чинним законодавством. 

Кожна людина має право на свободу переконань та на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватись 
своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних 
кордонів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ.
Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. 

Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності та для 
вільного розвитку її особи, прав в економічній, соціальній і культурній галузях, за допомогою національних зусиль та міжнародного 
співробітництва у відповідності до структури і ресурсів кожної держави.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДЕМОКРАТІЮ.
Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. 

Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ.
Кожна людина має право на відпочинок та дозвілля.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАВОЗАХИСТ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД.
Кожна людина має право на ефективний засіб правового захисту. 

Кожен, чиї права та свободи порушено, має право на ефективний засіб правового захисту у державних органах. 

Всі особи, піддані затриманню чи ув’язненню в якій би то не було формі, мають право на гуманне поводження та на повагу гідності, властивої 
людській особистості.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА УЧАСТЬ У РУСІ ТА РОЗВИТКУ СПІЛЬНОТ.
Кожен/-а представник/-ниця ТКІА и ЛГБ –спільнот має право брати участь у їх розвитку, шляхом сприяння у створенні належних умов для 
всебічного розвитку та соціального становлення особистості незалежно від сексуальної орієнтації та/або гендерної ідентичності.



СТАНОВЛЕННЯ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ

ЧЕРЕЗ 
САМОВИЗНАЧЕННЯ



HPLGBT ТА UNDP
Координатор HPLGBT Ігор Медвідь, взяв участь в інформаційній 
кампанії про ризики передачі ВІЛ та кроки, які необхідно зробити для 
запобігання передачі вірусу. Кампанія запущена Програмою розвитку 
Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН/UNDP - Ukraine), яка 
нагадує, що регулярне проходження тесту на ВІЛ має вирішальне 
значення для захисту від ВІЛ. Будьте в курсі = будьте захищені. 

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ В 2018 РОЦІ

Відео доступне за посиланням: bit.ly/HPLGBT-05 



ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ТА ПОТРЕБ ТРАНСҐЕНДЕРІВ/-ОК
В ПОСЛУГАХ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ В УКРАЇНІ
У період з 2017 до 2018 року HPLGBT провела масштабне дослідження. Метою даного дослідження було вивчення 
поведінкових моделей, пов’язаних з поширенням ВІЛ-інфекції серед трансґендерів/-ок в Україні. Отримані результати 
покликані в певній мірі закрити існуючу прогалину в епідеміологічних і поведінкових даних про цю групу і сприяти створенню 
цільових профілактичних інтервенцій, заснованих на отриманих доказах залученості трансґендерів/-ок в епідемію ВІЛ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТЕЙ
ТРАНСГЕНДЕРОВ В УСЛУГАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИДА В УКРАИНЕ

 HPLGBT

Без проактивної участі представників/-ць трансґендерного спільноти це 
дослідження було би неможливим. Команда HPLGBT дякує всім, хто надав 
посильну допомогу в реалізації дослідження в регіонах країни. HPLGBT також 
висловлює глибоку вдячність всім тим, хто проводив дослідницьку діяльність 
в непростих умовах, в зоні конфлікту на сході України та на територіях, де 
відбулися докорінні зміни політичного статусу. Особлива подяка нашим 
фінансовим донорам з фонду AFEW International котрі надали багатосторонню 
підтримку й зробили великий внесок у реалізацію дослідження.

За даними дослідження на базі самоорганізації трансґендерів/-ок в Україні 
серед трансґендерів/-ок 21% людей ВІЛ-інфіковані. Із 438 респондентів 
71% не робили тест на ВІЛ за останній рік та найбільший показник (21%) 
причини такої ситуації, пов’язано зі страхами трансґендерів/-ок, що в разі 
позитивного результату їм загрожує дискримінація. Всі респонденти/-ки без 
винятку підтвердили те, що вони хотіли б користуватися різноманітними 
послугами самоорганізації трансґендерів/-ок в їхньому місті. Респонденти/-
ки відзначають що у них немає доступу до якісної та зрозумілої 
інформації про ВІЛ/СНІД з урахуванням специфік трансґендерів/-ок. 

Також в рамках даного дослідження нам вдалося вивчити готовність трансґендерів/-ок брати участь в процесах щодо протидії ВІЛ/СНІД в Україні: 
35% відповіли що вони готові брати участь в таких процесах, 19% відповіли що готові брати участь час від часу та 35% відповіли що готові якщо 
їх будуть мотивувати. Вагалися з відповіддю 8% та не готовність свою висловило лише 3%. Дослідження підтвердило, що представники/-ці 
трансґендерної спільноти готові взяти на себе всю відповідальність у прийнятті рішень та реалізацію всіх інтервенцій в сфері ВІЛ/СНІД, а також 
продемонстрували свою готовність стати самостійними публічними лідерами/-ками й технічними виконавцями роботи. Дослідження також показує, 
що самоорганізація під керуванням трансґендерів/-ок, грає ключову роль в розробці підходів й моделей профілактичних робіт з трансґендерами/-
ками. В наслідок чого, самоорганізація трансґендерів/-ок, також грає ключову роль у відповіді на епідемію ВІЛ серед трансґендерів/-ок.

Повну версію дослідження ви знайдете в розділі Бібліотека 
за веб-адресою: www.HPLGBT.org/library
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РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСҐЕНДЕРІВ/-ОК В УКРАЇНІ
16 - 18 березня 2018 року в Київі був організований тренінг з підвищення обізнаності про адвокацію та захист прав.

Останній день заходу був приурочений до Міжнародного дня захисту секс-працівників/-ць від насильства та жорстокості. У цей день ми не 
залишились байдужими до проблеми дискримінації секс-працівників/-ць та відкритого висловили солідарність й підтримку тим, хто зіткнувся 
з насильством.

HPLGBT вважає, що секс-робота – це робота, тому ми закликаємо організації та активістів/-ок продемонструвати свою рішучість у сприянні 
щодо забезпечення рівних прав людини для секс-працівників/-ць. HPLGBT підтримує рух секс-працівників/-ць за декриміналізацію секс-роботи 
в країні. Також були проведені тренінги з підвищення обізнаності про ВІЛ та ІПСШ. Всього було проведено 4 заходи, в яких взяло участь 38 осіб. 

Тренер Петро Полянцев розповідав історію Мережі ЛЖВ: від моменту коли було кілька
активістів та групи взаємодопомоги у 2000 році, до реформи системи охорони здоров’я
в 2017-2018 роках, чим надихнув представників трансґендерної спільноти.



В рамках цієї проектної діяльності, між HPLGBT та Громадською організацією «Центр соціального розвитку та підтримки здоров’я чоловіків» 
(Фонд menZDRAV) був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, який дозволить об’єднати роботу з двома цільовими 
групами – чоловіки, які мають секс з чоловіками та які залучені до секс-роботи й трансґендери/-ки секс-працівники/-ці.
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ВІЛ ТА ТРАНСҐЕНДЕРИ/-КИ В УКРАЇНІ

Accelerating Ukraine’s progress towards
sustainable public health response to TB and HIV

У 2018 році HPLGBT розпочала проект, метою якого була підтримка та розвиток мережевої самоорганізації трансґендерів/-ок в Україні для захисту 
прав та свобод трансґендерів/-ок і поліпшення доступу до послуг зі збереження здоров’я й профілактики ВІЛ в 2018 році. Проектна діяльність 
впроваджувалася при підтримці МБФ «Альянс громадського здоров’я» за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом 
та малярією (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria). В рамках цього проекту повинно було відбутися зміцнення потенціалу 
спільноти задля відповіді на епідемію ВІЛ серед трансґендерів/-ок в Україні, але у листопаді угоду про співпрацю було достроково припинено, 
та у 2019 році вся діяльність передана організаціям, які не знаходяться під керуванням трансґендерів/-ок.
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EUROPEAN CHEMSEX FORUM
HPLGBT взяла участь у другому Європейському ChemSex-Форумі, який тривав 
у Берліні з 22 по 24 березня 2018 року та зібрав понад 230 експертів/-ок з питань 
хімсексу з 32 країн Європи, Центральної Азії та Кавказького регіону. Мета участі 
HPLGBT полягала в сприянні прискорення, розширення та поліпшення реагувань 
на шкоду, що наноситься хімсексом по всій Європі. Ця шкода включає в себе загрозу 
здоров’ю, благополуччю, життю та спадщини людей в наших спільнотах й містах.
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ЛЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ТРАНСҐЕНДЕРНОСТІ
В Києві 14 травня 2018 року відбулась лекція, яка була присвячена загальним 
питанням щодо трансґендерності, викликам, з якими трансґендерні люди стикаються 
в соціумі, а також особливостям профілактики ВІЛ в спільноті трансґендерів/-ок. 
Інформація призначалася для представників/-ць ЗМІ та блогерів/-ок, а також для 
лідерів/-ок громадської думки.

Інформація, подана на лекції, отримала живий відгук від аудиторії. Частина виступу, 
яка була присвячена відповіді на питання, переросла в дискусію з аудиторією. Сама 
ж лекція була присвячена Дню протидії гомофобії та трансфобії, який в Україні та 
інших країнах світу проходить 17 травня.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРОТИДІЇ ГОМОФОБІЇ ТА ТРАНС-ФОБІЇ
17 травня, в День протидії гомофобії та транс-фобії, в місті Києві проведено 
інформаційну акцію. Завданням акції було привернути увагу людей до проблем 
трансґендерної спільноти, підвищити її видимість, а також поговорити про проблему 
епідемії ВІЛ. Активісти планували вийти на діалог з людьми, та їм це вдалося.



HPLGBT БЕРЕ УЧАСТЬ У KYIVPRIDE-2018
Для HPLGBT в цьому році KyivPride почався з Дружніх просторах, що передують 
відкриттю Прайду. Гостям Pride House презентовано проект, який присвячений 
правам трансґендерних людей та профілактиці ВІЛ.

Більше фото тут: https://flic.kr/s/aHsmiiLzPE
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КРУГЛИЙ СТІЛ З PREP
HPLGBT бере участь в Круглому столі з доконтактної профілактики ВІЛ в офісі 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (World Health Organization Ukraine). 

Представники британських організацій prepster.info й iwantprepnow.co.uk поділились 
своїм досвідом впровадження доконтактної профілактики в Великобританії та про 
перспективи цього процесу для України. 

Представники/-ці ключових спільнот, включаючи трансґендерів/-ок, обговорювали 
нюанси, з якими можна зіткнутися при впровадженні доконтактної профілактики в 
Україні.

ПРИЙОМ У ПОСОЛЬСТВІ НІДЕРЛАНДІВ НАПЕРЕДОДНІ AIDS2018
22 червня 2018 року HPLGBT бере участь в офіційному прийомі присвяченому 
проведенню Міжнародної СНІД-конференції в Амстердамі, яка була запланована 
на 23-27 липня. В заході взяли участь представники/-ці урядових та неурядових 
національних та міжнародних організацій, лідери/-ки ключових спільнот, 
представники/-ці влади та інші зацікавлені особи.
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ТРАНСҐЕНДЕРИ/-КИ НА МАРШІ РІВНОСТІ
Нерідко люди задаються питанням, для чого потрібен Марш та яку він переслідує 
мету. Ми вважаємо, що Марш – це запорука видимості ЛГБТИ+ та привернення уваги 
до їх прав. Недаремно на Марш Рівності в цьому році вийшли представники/-ці 
багатьох інших дискримінованих груп, для яких також важливе дотримання їх прав. 

У цьому році 17 червня в центрі Києва на Марші вперше була присутня окрема 
колона трансґендерних людей.

Більше фото тут: https://flic.kr/s/aHsmoemR16



HPLGBT БЕРЕ УЧАСТЬ В РЕГІОНАЛЬНІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ВІЛ СЕРЕД ЧСЧ Й ТРАНСҐЕНДЕРІВ/-ОК 
В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ
Переважна більшість трансґендерних людей України живуть за межею бідності. Такі дані дослідження прозвучали на 2-ий Регіональній 
консультації з ВІЛ серед ЧСЧ й трансґендерів/-ок в країнах Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА), яка відбулася 31 травня - 1 червня 2018 
року в Тбілісі, Грузія. 

Координатор HPLGBT Ігор Медвідь розповів про те, що в ході дослідження було опитано 438 осіб. Результати цього дослідження показали, що 
більшість трансґендерних людей гостро потребують грошей.

Організатором Регіональної консультації виступила Євразійська коаліція з чоловічого здоров’я (ЄКОМ).

Виступ Ігоря Медвідя з вітальними словами на сесії відкриття Регіональної консультації
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Метою консультації було посилення регіональної відповіді на 
епідемію ВІЛ-інфекції серед чоловіків, що мають статеві стосунки з 
чоловіками та трансґендерів/-ок в Східній Європі і Центральній Азії
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HPLGBT БЕРЕ УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ОБГОВОРЕННІ 
КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ НА 2019 – 2023 РОКИ
Міністерство охорони здоров’я України повідомило про оприлюднення 
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
2019 – 2023 роки», який розроблено Міністерством охорони здоров’я України. 
HPLGBT внесли свої поправки до проекту відповідно до очікувань спільноти
трансґендерів/-ок.

МЕМОРАНДУМ ЩОДО СПІЛЬНИХ ДІЙ В ОБЛАСТІ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ТРАНСҐЕНДЕРІВ/-ОК Й 

ПОЛІПШЕННЯ ЇХ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ
ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

HPLGBT закликало всіх об’єднатися разом заради захисту прав та свобод 
трансґендерів/-ок й поліпшення їх доступу до послуг зі збереження здоров’я в Україні. 

Для цього ми підготували відповідний Меморандум та плекаємо надії стосовно того, 
що об’єднавши наші спільні зусилля ми зможемо посприяти досягненню повної 
громадянської рівності й соціального комфорту для трансґендерів/-ок в Україні.

Наразі до Меморандуму приєдналось 11 інституцій и 16 індивідуальних прихильників/
представників інституцій.

Меморандум доступний за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/HPLGBT_TG-MEMORANDUM_ua.pdf та відкритий до 

підписання. З приводу підписання Меморандуму та інших питань, ви можете 
зв’язатися з нами за електронною адресою: info@HPLGBT.org
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HPLGBT НА ЗУСТРІЧІ ДОНОРІВ ФОНДУ МАРТІНИ ДЕ СХУТТЕР
В ході конференції AIDS 2018 було організовано захід Стипендіального фонду Мартіни 
де Схуттер для того, щоб зібрати разом донорів та учасників/-ць, які отримали 
стипендії за підтримки Фонду, і надати їм можливість зустрітися з сім’єю Мартіни. 
Фонд, заснований AFEW, залучив фінансування в розмірі 130 000 євро на покриття 
додаткових стипендій для участі кандидатів/-ок з країн Східної Європи та Центральної 
Азії (СЄЦА) в конференції. Це була емоційна зустріч, в ході якої HPLGBT висловила 
свою вдячність за можливість потрапити на конференцію. Виконавчий директор 
AFEW Анке вам Дам підкреслила, що AFEW збирається продовжити фандрейзінгову 
діяльність фонду для надання подальшої підтримки учасникам з країн СЄЦА для їх 
участі в міжнародних наукових конференціях та зустрічах.
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(Джерело: www.AFEW.org)

Мартіна де Схуттер була відомою 
голландською правозахисницею і 
приділяла багато уваги регіону Східної 
Європи та Центральної Азії. В останній 
раз вона прямувала на конференцію 
AIDS 2014 у Мельбурні рейсом MH17 на 
авіалайнері, який був збитий та розбився.



AIDS 2018
Включаючи тренінг з адвокації та презентації результатів досліджень, який був організований AFEW International, з 20 по 28 липня HPLGBT бере 
участь у 22-ій глобальній Конференції зі СНІДу – AIDS 2018 (Амстердам, Нідерланди) та представляє результати дослідження у вигляді постера. 
Дослідження поведінки та потреб трансґендерів/-ок в послугах з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Україні – це найбільше дослідження такого 
роду в країнах СЄЦА: опитування проводилося серед 438 трансґендерів/-ок по всій території України, включаючи територію Криму та східні 
області країни, де йшли військові дії.

Отримані дані дозволяють припустити, що, як і в інших країнах, ризик зараження ВІЛ у трансґендерів/-ок в Україні дійсно в 50 разів вище, ніж 
серед населення в цілому.

Необхідно цільовими інтервенціями підвищувати рівень знань про ВІЛ/СНІД та ІПСШ серед трансґендерів/-ок, а також поліпшити доступ 
трансґендерів/-ок до ВІЛ-сервісу, в тому числі за рахунок сенситизації лікарів. Паралельно необхідно проводити адвокаційну роботу, яка буде 
сприяти значимої участі трансґендерів/-ок та їх організацій в національних протиепідемічних діях.

Presented at the 22nd International AIDS Conference – Amsterdam, the Netherlands #AIDS2018 | @AIDS_conference | www.aids2018.org

STUDY OF BEHAVIORAL MODELS OF TRANSGENDER PEOPLE LEADING TO HIGH RATES OF HIV PREVALENCE IN UKRAINE
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A QUANTITATIVE STUDY. THIS IS THE LARGEST OF ITS KIND IN THE EECA COUNTRIES: 438 TRANSGENDER PEOPLE WERE SURVEYED ACROSS UKRAINE,
INCLUDING CRIMEA AND THE EASTERN REGIONS OF THE COUNTRY WHERE MILITARY OPERATIONS ARE TAKING PLACE. THE DATA OBTAINED SUGGEST THAT,

AS IN OTHER COUNTRIES, THE RISK OF HIV TRANSMISSION AMONG TRANSGENDER PEOPLE IN UKRAINE IS 50 TIMES HIGHER THAN AMONG THE GENERAL POPULATION.
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THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT HIV/AIDS AND STI AMONG TRANSGENDER PEOPLE NEEDS TO BE RAISED, BY MEANS OF TARGETED INTERVENTIONS, AND ACCESS
FOR TRANSGENDER PEOPLE TO HIV SERVICES NEEDS TO IMPROVE, INCLUDING THROUGH AWARENESS TRAINING FOR DOCTORS. THERE IS ALSO A NEED FOR ADVOCACY
WORK TO IMPROVE THE MEANINGFUL PARTICIPATION OF TRANS PEOPLE AND THEIR ORGANIZATIONS IN NATIONAL ANTI-EPIDEMIC ACTION.

THE NEXT STEPS SHOULD AIM TO ENSURE THAT THE STATE RECOGNIZES THE VULNERABILITY OF TRANSGENDER PEOPLE AND EXPLICITLY INCLUDES TRANSGENDER PEOPLE
IN THE LIST OF GROUPS WITH AN INCREASED RISK OF HIV INFECTION. TRANSGENDER PEOPLE SHOULD BE INCLUDED IN NATIONAL COORDINATION MECHANISMS.
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Наступні кроки повинні бути спрямовані на те, щоб держава 
визнала вразливість трансґендерів/-ок та експліцитно 
включило трансґендерів/-ок в перелік груп, які мають 
підвищений ризик ВІЛ-інфекції. Необхідно включення 
трансґендерів/-ок в національні координаційні механізми, 
зокрема до Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
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HPLGBT ІНІЦІЮВАЛА ВИБОРИ ПРЕДСТАВНИКА СПІЛЬНОТИ ТРАНСҐЕНДЕРІВ/-ОК ДО СКЛАДУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ

29

Весь виборчий процес було спрямовано на підготовку та проведення виборів 
представника/-ці спільноти трансґендерів до складу Національної ради з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на засадах вільного балотування, 
рівності, плюралізму, свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх суб’єктів до 
виборчого процесу хто позиціонує себе як трансґендерна людина, неупередженості, 
публічності, відкритості, прозорості тощо.

Включно до 06 серпня 2018 року було подано чотири кандидатури. Додатково, після 
вирішення технічних питань, подався ще один кандидат, який зазнавав труднощів у 
заповненні аплікаційної форми в останній день подання.

13 березня 2019 року Уряд схвалив зміни Постановою №214, згідно з якою 
передбачено уведення до складу Національної ради по одному/-ієї представнику/-
ці від громадських організацій, які представляють інтереси трансґендерних людей.

(Фото з фейсбук сторінки Секретаріату
Національної ради з питань протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу)



КООРДИНАЦІЙНІ НАРАДИ
Під час проведення Координаційних нарад ми отримали плідну дискусію щодо 
спільних інтересів та фіксацію подальших кроків із організаціями, ініціативними 
групами та активістами, що бажають сприяти поширенню в Україні принципів та 
норм, які регулюють міжнародний захист прав та основних свобод індивідів.

Метою наших спільних дій стало сприяння досягненню в України рівності, 
соціального комфорту та недискримінації по відношенню до трансґендерів/-ок, 
включно із небінарними, квір-персонами та іншими ідентичностями.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ ІЗ ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ
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HPLGBT бере участь в засіданні по обговоренню щодо удосконалення послуг 
із тестування на ВІЛ в Україні та головною зміною є включення до категорії 
ключових груп двох нових: ув’язнених/нещодавно звільнених та трансґендерів/-
ок. У обговоренні також взяли участь фахівці та фахівчині національного рівня 
— члени/-кині робочої групи, спеціалісти/-ки з епіднагляду, моніторингу і оцінки, 
профілактики та інші експерти/-ки, які працюють у галузі охорони здоров’я, а 
також представники/-ці НУО, залучені до реалізації заходів із протидії ВІЛ/СНІДу. 
Захід відбувся за сприяння проекту SILab «Підтримка системи епіднагляду за ВІЛ і 
системи управління/поліпшення якості лабораторій МОЗ України, покращення 
використання стратегічної інформації та розбудова потенціалу громадської охорони 
здоров’я», котрий упроваджує Державна установа «Центр громадського здоров’я 
МОЗ України», за фінансуванням Центру контролю та профілактики захворювань 
США (CDC), у рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги 
у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR).



МАРШ ПРИУРОЧЕНИЙ ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ДЕПАТОЛОГІЗАЦІЇ ТРАНСҐЕНДЕРНОСТІ
17 жовтня 2018 року в Києві відбувся Марш, який був приурочений до Міжнародного 
дня депатологізації трансґендерності. Основною метою Маршу було донести вимогу 
трансґендерної спільноти про якнайшвидше скасування діагнозу «транссексуалізм».

Захід привернув увагу до проблематики психіатричного контролю трансґендерного 
переходу, а також до того факту, що трансґендерність досі відноситься до розряду 
захворювань. Така ситуація значно ускладнює життя величезній кількості 
трансґендерних людей, посилює дискримінацію та в цілому негативно впливає на 
дотримання прав людини по відношенню до трансґендерів/-ок.
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Учасники Маршу пройшли від Арсенальної площі через Маріїнський парк до будівлі Міністерства охорони здоров’я України під лозунгами 
«Трансґендерність – не діагноз. Наше життя – в наших руках», «Свобода гендерного вибору = ні психіатрам», з закликами привести українські 
нормативні акти та вимоги до роботи лікарів у відповідність із МКХ-11 якомога швидше, аби наше законодавство відповідало найновішим 
міжнародним стандартам. 

Акція привернула велику увагу з боку ЗМІ, журналісти/-ки гостро відреагували на заявлену проблематику. Представники/-ці спільноти 
трансґендерів мають намір й надалі проводити подібні заходи залучаючи все більше й більше прихильників по захисту прав трансґендерів/-ок.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я 
18 червня 2018 року опублікувала нову редакцію МКХ-
11, яка більше не містить діагнозу «транссексуалізм». 
МКХ-11 буде затверджено навесні 2019 року та набуде 
чинності у 2022 році. Таким чином, за міжнародними 
нормами, рішення щодо ґендерної ідентичності 
перейде від лікарів до самоідентифікації самих 
трансґендерних людей.

Більше фото тут: bit.ly/HPLGBT-04



РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА, ВОЛОНТЕРСТВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ТРАНСҐЕНДЕРІВ/-ОК
16 жовтня 2018 року в Києві відбувся тренінг з розвитку лідерства, волонтерства та захисту прав для трансґендерів/-ок. Окрім надання знань 
по заданій тематиці, тренінг мав на меті формування лідерських навичок серед представників/-ць трансґендерної спільноти, а також обмін 
досвідом між учасниками/-цями.

Представники/-ці трансґендерної спільноти обговорили різні аспекти щодо становлення ініціативних груп з їх візуальним відображенням та 
розробкою слоганів, гасел, цілей та завдань. Так, учасники/-ці тренінгу, мали практичну змогу розробити та презентувати власні ініціативи, 
багато яких мають право на втілення в життя. 

Під час тренінгу учасники/-ці обговорювали основні стилі лідерства, такі як резонансні стилі лідерства, які включають в себе ідеалістичні, 
навчальні, товариські та демократичні складові, що в свою чергу призводять до натхнення та підвищення продуктивності. Також обговорювали 
й дисонансні стилі лідерства.
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У заході взяло участь 15 осіб. Учасники/-ці відзначили високий рівень актуальності 
тренінгу та високий рівень організації заходу в цілому. В якості тренерки була 
залучена Координатор ІГ HPLGBT – Dnipro, Наталя Журавльова.
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Структура витрат в гривнях 
   

 Адміністративні витрати ………………………………………………………..……………  424.729,56 
   

 Зарплати/гонорари/закупівля послуг  …………………………………………….  1.187.326,69 
   

 Заходи/програмна діяльність  ……………………………………………………..…….  974.225,09 
  

 Всього  …………………………………………………………………..…………………………  2.586.281,34 
 

16,42%

45,91%

37,67%

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (2015-2018)
Даний звіт наочно демонструє шлях 
розвитку нашої організації: від 
інституційного становлення та насиченої 
реалізації статутних цілей.

Започатковуючи практику публічного 
звітування, презентуємо фінансовий
звіт за 2015-2018 роки.



МРІЇ НЕ ПРАЦЮЮТЬ
ПОКИ НЕ ПРАЦЮЄШ ТИ 



ДЛЯ НОТАТКІВ
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