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КИЇВ – 2019



HPLGBT – це національна громадська організація яка 
працює під керівництвом трансґендерних (транс) людей. 
Одними з найважливіших напрямків діяльності HPLGBT є:

• всебічний розвиток трансґендерної спільноти, 
включаючи всі крос- та під- групи;

• зниження рівня дискримінації та насильства по 
відношенню до трансґендерних людям;

• посилення впливу ЛГБТІ+ спільнот на політику у сфері 
прав людини.

HPLGBT разом зі своїми партнерами докладає максимум 
зусиль задля консолідації представників трансґендерної 
спільноти з метою відстоювання, розширення та захисту 
прав й основних свобод трансґендерних людей в Україні.

Більш детальну інформацію про нас та нашу діяльність ви 
знайдете за веб-адресою www.HPLGBT.org
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ЗРОБИ КРОК ТА ДОРОГА
З’ЯВИТЬСЯ САМА СОБОЮ



1. Відкритість. Діяльність ЛГБТІ+ організацій має заохочувати 
співпрацю із іншими організаціями та ініціативами, незалежними 
експертами_ками, зокрема, не ЛГБТІ+ профілю.

2. Публічність. Звітування як щорічне (і приклад такого ви зараз 
читаєте), так і поточне має стати гарною звичкою. Про діяльність 
організації мають мати можливість дізнатись усі зацікавлені люди.

3. Залученість. З одного боку, трансґендерних людей до діяльності 
відповідних ЛГБТІ+ організацій. З іншого боку, ЛГБТІ+ організацій 
до вирішення загальнодержавних суспільно-політичних проблем у 
сферах фундаментальних прав людини, екології, культури тощо.

Тож сміливо плануймо 2020 рік та хай в ньому буде багато нових 
звершень!

З повагою,
Назарій Боярський
Голова Наглядової ради HPLGBT

Підводити підсумки року – гарна традиція 
у багатьох культурах. Адже, думаючи про 
результати, ми можемо більш ефективно 
планувати. А планування – запорука 
розвитку. «Жоден вітер не буде попутнім, 
якщо ти не знаєш куди ведеш свій 
корабель…» Тож куди нам плисти в 2020? 
Це визначає статут організації та інтереси 
її членів_кинь. Я ж, як Голова Наглядової 
ради HPLGBT та, виходячи з мого 
майже 15 річного досвіду громадського 
активізму, можу лише порадити декілька 
«вітрів», що можуть допомогти у цій 
мандрівці:
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ВСЕ ЩО ЗАРАЗ З ВАМИ ВІДБУВАЄТЬСЯ,
СТВОРИЛИ ВИ КОЛИСЬ САМІ



ЯКИМ БУВ 2019 РІК
З 1 по 3 березня 2019 року відбувся тренінг з моніторингу 
дотримання прав людини. Представники трансґендерної 
спільноти зустрілися щоб дізнатись більше про юридичні, 
правові, психологічні та етичні аспекти монітора, а також 
дізнатись про інструментарій для ефективної документації 
порушення прав трансґендерів, які залучені до секс-праці.

Основна мета тренінгу полягала у підвищенні рівня знань 
та формуванні вмінь й навичок серед трансґендерів задля 
практичного здійснення моніторингу дотримання прав людини 
по відношенню до трансґендерних секс-працівників.
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11 березня 2019 року самоорганізація трансґендерів HPLGBT, яка 
діє від імені трансґендерної спільноти й представляє її інтереси 
в Україні, оголосила про старт масштабного моніторингу прав 
людини по відношенню до трансґендерних секс-працівниць та 
запросила до участі представниць трансґендерної спільноти з усіх 
регіонів України.

Мета моніторингу – збір та аналіз інформації про дотримання 
прав й свобод трансґендерів секс-працівників задля поліпшення 
ситуації з правами людини в Україні.

Обумовлені порушенням прав людини й гендерною нерівністю 
бар’єри підривають зусилля з протидії ВІЛ та перешкоджають 
зверненню ключових груп населення за послугами з 
профілактики та лікування ВІЛ, а також утриманню пацієнтів в 
системі надання медичної допомоги.

У зв’язку з існуючою ситуацією, HPLGBT почала здійснювати 
моніторинг дотримання прав людини по відношенню до 
трансґендерів, які залучені до секс-праці, як інструмент 
накопичення та аналізу стратегічної інформації задля включення 
її в національний альтернативний (тіньовий) звіт щодо 
впровадження Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок (CEDAW).
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26 – 27 червня 2019 року трансґендерні жінки, які вживають 
наркотики, розповідали свої особисті історії, а також інформували 
громадськість про те, що потрібно зробити, щоб перейти від 
поліцейської боротьби до соціально-медичної підтримки.

Support. Don’t Punish (Підтримати. Не можна карати) – 
міжнародна кампанія, яка закликає боротися за те, щоб в основі 
наркополітики були охорона здоров’я та права людини.

Ініціатор кампанії серед трансґендерних людей – самоорганізація 
HPLGBT закликає всіх звернути увагу на той факт, що війна з 
наркотиками, а також репресивна наркополітика, призводить 
до порушення прав трансґендерних людей в різних частинах 
України.

Зростання епідемії ВІЛ-інфекції в Україні обумовлено, в 
тому числі, через криміналізацію трансґендерних жінок, що 
вживають наркотики. Уряд України має докорінно переглянути 
наркополітику та законодавство про наркотики, а також сприяти 
впровадженню в життя нової, більш гуманної, моделі ставлення 
до наркозалежних трансґендерних людей.
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13 вересня 2019 року опубліковано альтернативний (тіньовий) 
звіт, що описує стан трансґендерних жінок, які залучені до 
секс-роботи в Україні. Звіт ґрунтується на проведеному в 2019 
році моніторингу дотримання прав людини по відношенню 
до трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи. У ході 
моніторингу, який був здійснений силами спільноти, було 
зафіксовано та проаналізовано 61 випадок порушення прав. До 
звіту включена інформація про найтиповіші порушення прав 
людини по відношенню до трансґендерів, які залучені до секс-
роботи.

Епідемія ВІЛ є безпрецедентною людською катастрофою, що 
завдає величезних страждань країнам, громадам та родинам 
у країнах Східної Європи та Центральної Азії, де епідемія 
продовжує активно прогресувати. У той же час державні 
інституції, міжнародні організації та громадянське суспільство 
докладають недостатньо зусиль для того, щоб ефективно 
скоординувати свої дії задля припинення епідемії ВІЛ.

Тягар епідемії ВІЛ глибоко укорінився в соціальних, економічних 
та ґендерних аспектах людського життя. Таким чином, ВІЛ має 
тяжкі наслідки для людей, що живуть у бідності, водночас 
перешкоджаючи розвитку людського потенціалу в країнах з 
високим рівнем поширеності епідемії ВІЛ.

Ґендерний паритет, який також включає і трансґендерність, 
сприяє ефективній модернізації різного роду інституцій і систем 
спільнот і підвищенню ефективності їхньої роботи на благо 
людей, яким вони покликані служити.

Завантажити звіт можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/report_ua.pdf



2019 PrEP in Europe Summit
Варшава, Польща.

Мета цього саміту – сформулювати, як ми, люди зі спільнот, яких 
торкнулася епідемія ВІЛ, та їх союзники, хочемо отримати від 
PrEP користь. Ми об’єднуємося не тільки заради права на PrEP, 
але й для забезпечення правильного надання PrEP, яке повинно 
відповідати нашим потребам у сфері захисту сексуального 
здоров’я, включаючи профілактику ВІЛ.
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В жовтні 2019 року оголошено про старт масштабного опитування 
в рамках діяльності щодо ВІЛ та реагування на ситуацію 
пов’язану з хімсексом.

Мета опитування – сприяти ефективної відповіді на епідемію 
ВІЛ серед крос-груп трансґендерних, небінарних, квір-персон 
та інтерсекс людей в Україні, на підставі отриманої стратегічної 
інформації.

В ситуації коли вже існують докази підвищених ризиків 
інфікування на ВІЛ, та які тісно пов’язані із хімсексом, в світі існує 
вкрай замало інформації щодо вживання психоактивних речовин 
серед трансґендерних, небінарних, квір-персон та інтерсекс 
людей.

За спостереженнями HPLGBT, в Україні за останні роки значно 
збільшилась кількість трансґендерних людей, які вживають 
різні хімічні речовини неін’єкційним шляхом, в результаті 
чого їх сексуальна поведінка стає все більш ризикованою 
та безпосередньо впливає на ймовірність інфікування ВІЛ/
ІПСШ. Відносно небінарних, квір-персон та інтерсекс спільнот, 
ситуація взагалі залишається в тіні й відповідно вимагає 
поглибленого вивчення задля того, щоб можна було розробляти 
та підтримувати адекватні програми зменшення шкоди які є 
чутливими до цих крос-груп.

Оскільки адвокація в площині наркополітики неможлива без 
вивчення та аналізу специфік, вочевидь, що конче необхідно 
проведення національного опитування та ліквідування існуючих 
прогалин, які значно ускладнюють прогрес щодо наявності 
адекватних інтервенцій, включаючи програми зі зменшення 
шкоди, які мають відповідати потребам вищезазначених груп 
населення.

Опитування триває.



Семінар «Профілактика, лікування та догляд у зв’язку з ВІЛ-
інфекцією і споживанням нових психоактивних речовин і 
стимуляторів амфетамінового ряду»

Джерело: UNODC Programme Office in Ukraine

Розроблено дорожні карти для держав та прописані кроки 
подальшої спільної роботи на 2020 рік щодо ВІЛ профілактики та 
зниження шкоди серед людей, що вживають НПВ та стимулятори 
в Білорусі, Молдові та Україні.
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European AIDS Clinical Society
Базель, Швейцарія.

HPLGBT звітує про тестування на ВІЛ серед трансґендерних людей 
у Східній Європі та Центральній Азії.
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European ChemSex Forum
Париж, Франція.

Джерело: ReShape/International HIV Partnerships – IHP

HPLGBT представляє свою діяльність у контексті хімсексу в 
спільноті трансґендерних людей.

16



European ChemSex Forum

17



European ChemSex Forum
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ENPUD Forum: Химсекс и стигма
Тбілісі, Грузія

HPLGBT презентувала свою діяльність для Євразійської мережі 
людей, що вживають наркотики, яка провела Форум, що зібрав 
70 учасників та учасниць з 11 країн. Мета Форуму – мобілізація та 
підвищення потенціалу членів мережі.

VIDEO: https://youtu.be/5g-ETLm_ix0
The music especially for Maxim Malyshev.
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ENPUD Forum:
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ENPUD Forum:
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ENPUD Forum:
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КОЖНА ХВИЛИНА В ЖИТТІ,
ЦЕ ШАНС ЗМІНИТИ ВСЕ



ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Структура витрат в гривнях 
   

 Адміністративні витрати  ………………..……………………………….……………………………..………  19.604,80 
   

 Зарплати/гонорари/закупівля послуг  ………………………………………………………..………….  79.236,44 
   

 Заходи/програмна діяльність  …………………………….…………………………….…………..…….  218.480,03 
  

 Всього  ………………………………………………………………………..…….………..…………………………  317.321,27 
 

6.18%

24.97%

68.85%
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НЕ ПАДАЙ ДУХОМ ДЕ ПОПАЛО,
ОБИРАЙ КРАСИВІ МІСЦЯ




