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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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ШАНОВНІ ВСІ

Цей річний звіт описує наші основні досягнення та все те, чим ми
пишаємося. Але також важливо відзначити те, що дуже нелегкий видався
цей 2020 рік. COVID-19 та бар’єри, які пов’язані з правами людини, все ще
заважають впровадженню ефективного каскаду профілактики та лікування
ВІЛ-інфекції, а також перешкоджають доступу до послуг з профілактики,
отриманню цих послуг та утриманню ключових груп у відповідних
програмах.

Через психологічні аспекти, різного роду страхів та інших негативних
наслідків пов'язаних із пандемією COVID-19, багато ЧСЧ та трансґендерних
(транс) людей втратили значний прибуток й опинилися в складних життєвих
обставинах. Втрата заробітку, психологічна напруженість та стреси серед
ЧСЧ та трансґендерних людей, нажаль, стали звичними явищами цього
року.

У 2020 році рівень тривожності не спадав у зв'язку постійними, щоденними
та невтішними даними в ЗМІ стосовно COVID-19. В цьому році стало
очевидним, що COVID-19 форсує поширення ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ та
трансґендерних людей в Україні. Ментальні фактори та фактична бідність,
сприяли поведінці й практикам, які тільки концентрують ВІЛ всередині
крос-груп/субгруп ЧСЧ та трансґендерних людей, а також ставлять під
загрозу їхнє здоров'я та здоров'я їх партнерів.
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Однак, незважаючи на безвихідь та скруту, в екстрених ситуаціях, ми не
залишалися наодинці з власними проблемами та намагались якомога
більше людей не залишати в безпорадності. Завдяки нашим партнерам в
цьому році ми змогли не тільки вистояти в цих непростих умовах, а й
надати допомогу тим, хто дійсно потребував нашої допомоги. Спільно, ми
робили все, що б знизити рівень порушення прав та основних свобод, а
також подолати бар'єри доступу до послуг зі збереження здоров'я серед
ЧСЧ та трансґендерних людей.

В цьому році ми отримали унікальний та безцінний досвід, а також ми
добре вивчили специфіку ЧСЧ та трансґендерних людей, включаючи їх
крос-групи/субгрупи і не тільки. Таким чином був здійснений пошук
адекватних інтервенцій, включаючи програми зі зменшення шкоди, які
відповідають потребам досліджуваних груп.

Оскільки адвокація прав та інтересів ключових груп не можлива без
стратегічної інформації, ми й далі будемо здійснювати діяльність, котра буде
спрямована на збір та вивчення додаткових даних під управлінням HPLGBT
― а отже, силами спільноти, ми будемо й далі наполягати на забезпеченні
того, щоб, принаймні 30% всіх ВІЛ-послуг, що зараз надаються без нас, до
2030 року здійснювалися із залученням спільнот. Нічого для нас без нас!

З повагою та побажаннями міцного здоров'я,
Ігор МЕДВІДЬ

Координатор HPLGBT
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ЛЕТИМО В СТОРОНУ СВІТЛА



ЯКИМ БУВ 2020 РІК

Рік почався з участі у PEPFAR зустрічі зацікавлених сторін в Україні, де
HPLGBT акцентувала увагу на максимальному збільшення програмного
впливу процесів Оперативного Плану Країни 2020 (Country Operational Plan
2020 – COP20) PEPFAR щодо фінансування та планування, таких інтервенцій,
які охоплюють трансґендерних людей.

Під час зустрічі вдалось обговорити поточні бар’єри/виклики, які пов'язані з
виявленням нових пацієнтів/випадків, початком антиретровірусної терапії
(АРТ), та утриманням пацієнтів на АРТ. Також було детально обговорено
технічні підходи, конкретних заходів та інших рішень, націлених на
посилення контролю за епідемією ВІЛ та досягнення мети 95-95-95.
Особливу увагу було сконцентровано на розгляді запропонованої стратегії
для COP20.
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Заява HPLGBT з закликом до
Президента, Премьер-министра та
народних депутатів України.

10 травня HPLGBT публікує Заяву із закликом до Президента, Прем'єр-
міністра та народних депутатів України підтримати законопроект #3316-2
щодо криміналізації злочинів ненависті за ознакою сексуальної орієнтації та
ґендерної ідентичності (СОҐІ), та з закликом звернути увагу на інцидент в
Україні, коли жорстоко побили та зґвалтували трансґедерну (транс) людину,
оскільки поліція ігнорує мотив ненависті за ознаками СОҐІ.

У Житомирському районі України, напередодні травневих свят побили
трансґедерну людину, яка на сайті знайомств домовилась про побачення з
іншим хлопцем.

Трансґедерна людина всього лише хотіла знайти друга через сайт знайомств
– вона домовилась про зустріч з іншим хлопцем, але замість романтичного
побачення була жорстоко побита та зґвалтована групою осіб.

Правозахисники зазначають, що пів ночі над жертвою знущалися, зрізавши
ножем одяг та надягнувши наручники, а потім, підштовхуючи ножем голою
гнали до дому, щоби ще й отримати гроші.

За даними правозахисників, потрапивши у двір зловмисники погрожували
батькам трансгендерної людини, однак ті викликали поліцію й нападники
хутко зникли. Постраждалу особу з тяжкими травмами госпіталізували до
медзакладу.

Завантажити Заяву із закликом до змін, можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/letters/HPLGBT-statement_2020-05-10_ua.pdf
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В рамках реалізації своєї діяльності, однією з ініціатив HPLGBT є надання
технічної допомоги, а також сприяння всебічному розвитку ключових груп
в Україні, які особливо вразливі до ВІЛ.

У цьому році таку технічну та експертну підтримку отримала Ініціативна
група "ChemBrothers". Наша технічна підтримка заснована на допомозі
конкретним ключовим групам та на вирішенні конкретних проблем що
виникли серед цих ключових груп.

Також інформуємо, що для запиту технічної допомоги від HPLGBT необхідно
лише заповнити форму запиту.

ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ

TECHNICAL SUPP
ORT

https://www.hplgbt.org/technical-support
https://www.hplgbt.org/technical-support
https://www.hplgbt.org/technical-support


Проект "SAVE LIFE BOX" спрямований на надання технічної та експертної
підтримки для ініціативної групи "ChemBrothers" задля екстреного
реагування на ситуацію пов'язану з небезпечними практиками хімсексу
серед ЧСЧ секс-працівників. Проект здійснювався з 01 березня по 31
серпня 2020 року та рамках його реалізації 130 ЧСЧ, які практикують
хімсекс в різних регіонах України, через поштові служби отримали SAFE LIFE
бокси, в яких містилися унікальні тести на визначення якості наркотиків
(Testing Kits на 8 реагентів, а на прохання деяких були додані в набір також
тест-смужки на визначення фентанілу), презервативи, лубриканти, експрес-
тести на 5 інфекцій (ВІЛ 1/2, гепатит В (HBsAg), гепатит В (HBcAb), гепатит С,
сифіліс), а також листівку з QR-кодами служб надання допомоги та чат-бот
для оцінки ризику інфікування на ВІЛ з подальшою переадресацією на
карту дружніх лікарів.

Під час опису найкращих практик та виконані завдання в рамках цього
проекту, було наочно продемонстровано те, що криміналізація,
стигматизація, а також психологічні, фізичні, поведінкові та економічні
наслідки вживання психоактивних речовин роблять людей, що практикують
хімсекс, надзвичайно уразливими до багатьох інфекційних захворювань.
Люди, що практикують хімсекс, одними з перших постраждали внаслідок
пандемії COVID-19 – збільшилися ризики бездомності, передозувань та
небезпечних ін'єкційних й сексуальних практик. Крім цього, дотримання
карантину, соціальне дистанціювання та самоізоляція, негативно
позначаються на ментальному здоров'ї МСМ, які практикують хімсекс.
Представники спільноти відзначають, що почастішали депресивні та
суїцидальні думки. Відсутність безкоштовних програм реабілітації та
детоксикації для наркозалежних людей, що практикують хімсекс, робить їх
заручниками вживання психоактивних речовин.

Завантажити кращу практику англійською мовою можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/library/en/SLB-experience_en.pdf

Завантажити кращу практику російською мовою можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/library/ru/SLB-experience_ru.pdf
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PREVENTION OF HIV AND COVID-19 AMONG MSM SEXWORKERS

З квітня по липень було здійснено проект "Профілактика ВІЛ та COVID-19
серед ЧСЧ секс-працівників", який реалізувала Ініціативна група МСМ секс-
працівників "ChemBrothers" за технічної та експертної допомоги HPLGBT та
за фінансової підтримці Фонду екстреної допомоги ключовим групам
населення в Східній Європі та Центральній Азії.

Карантин та обмеження на пересування привели до того, що більшість з
МСМ секс-працівників залишилися без роботи, а деякі втратили житло й
перебували на межі бідності. У всьому світі секс-працівники об'єднувались,
щоб допомогти один одному під час пандемії COVID-19.

В рамках реалізації проекту, для ЧСЧ секс-працівників під час карантину
надавались матеріали для профілактики ВІЛ та COVID-19. Також силами
спільноти за принципом "рівний-рівному" надавались психо-соціальна
підтримка та супровід до дружніх лікарів й фахівців.

Завантажити брошуру можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/media/ru/COVID-19.pdf



18 червня – це день, коли Всесвітня організація охорони здоров'я
постановила, що існує гостра необхідність виключити трансґендерність з
категорії захворювань в Міжнародній статистичній класифікації хвороб та
проблем, пов'язаних зі здоров'ям. Починаючи з 2018 року цей день
прийнято називати днем трас рівності та демонструвати солідарність по
відношенню до всіх трансґендерних людей, включаючи тих, кого ми
втратили в боротьбі за цю рівність.

Саме існування трансґендерних людей, яке було названо "Психічний
розлад" протягом багатьох років лікувалося і ось, нарешті відбулись важливі
зміни в результаті боротьби трансґендерних людей у всьому світі.

У 2020 році HPLGBT запустила інформаційну кампанію та в її рамках ми
оприлюднили відео під назвою "Trans Day of Equality".

Відеоролик можна переглянути за веб-адресою:
https://youtu.be/WCAU3-wb9DI
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В червні було опубліковано звіт всеукраїнського моніторингу дотримання
прав людини на англійській мові. Цей звіт був підготовлений під
керівництвом трансґендерних людей та до звіту включена ключова
інформація про найтиповіші порушення прав людини по відношенню до
трансґендерних людей, які залучені до секс-роботи.

Завантажити звіт англійською мовою можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/report_en.pdf
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У відповідь на вкрай замалу кількість досліджень, пов'язаних з вживанням
психоактивних речовин серед ЛГБТІ+ людей, силами спільнотбуло
проведено аналіз наркоситуації в Україні в рамках тематичного опитування,
який свідчить про те, що в нашій державі, в умовах реформ та розвитку
демократичних процесів, українське суспільство все ще не готове
відмовитися від заборонних та каральних норм щодо до проблем,
пов'язаних з вживанням психоактивних речовин. У той же час, на жаль, все
ще не існують адекватні інтервенцій, включаючи програми зі зменшення
шкоди, що відповідають потребам трансґендерних, небінарних, квір-персон
та інтерсекс людей, які вживають наркотики.

58% респондентів відповіли, що були схильні до ризикованих сексуальних
практик. Це досить високий показник, та він тісно пов'язаний з тим, що 74%
респондентів не захищались під час останнього хімсексу, який може
призводити до травмонебезпечних сексуальних практикам, що в свою
чергу супроводжує підвищення ризиків зараження інфекціями, що
передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ. Результати були
опубліковані для широкого загалу в травні 2020 року.

Завантажити стислий виклад результатів опитування можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/HIV-CHEMSEX_survey/Drug_Report_en.pdf
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В вересні у зв’язку з непростою ситуацією, що складається з поширенням
інфекції коронавірусу в Україні, HPLGBT разом з партнерами негайно
приступили до здійснення діяльності, спрямованої на усунення наслідків
COVID-19 на транс секс-працівників. Цей проект здійснювався при щедрій
підтримці Фонду екстреної допомоги ключовим групам населення в Східній
Європі та Центральній Азії, а його мета – це знизити рівень концентрації ВІЛ
та наслідків COVID-19 серед транс секс-працівників в Україні.

В рамках здійснення проектної діяльності було заплановано надати доступ
до послуг зв'язку та надати консультації для цільової групи проекту в трьох
напрямках:

• Онлайн консультації з питань отримання субсидій від держави/дотацій.
• Онлайн консультації з питань профілактики ВІЛ/ІПСШ та COVID-19.
• Онлайн консультації з психологічних питань.

Доступ до послуг зв'язку, допомогли в засвоєнні більш безпечних моделях і
практиках, та у такий спосіб знизити ризики щодо інфікування на ВІЛ.
Надані консультації для тих транс секс-працівників які опинилися в складних
життєвих обставинах і потребували сторонньої допомоги, консультації з
юридичних питань сприяли отриманню необхідних субсидій для оплати
комунальних платежів, а також отриманню інших життєвий важливих
дотацій. На момент початку проектної діяльності існував великий попит в
психологічній підтримці, оскільки рівень тривожності не спадав у зв'язку з
постійними щоденними невтішними даними в ЗМІ стосовно COVID-19. Ті,
хто вже працював в ризикованих умовах потребували консультації з питань
профілактики ВІЛ-інфекції/ІПСШ та COVID-19.

Веб-сторінка проекту:
www.HPLGBT.org/COVID-19

IMPACT OF COVID-
19 FOR TRANS SEX WORKERS
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В жовтні HPLGBT публікує Стратегічний план, який в період з 2021 по 2025
років охоплює п'ять компонентів: адвокація, правозахист та лобіювання;
інновації та передовий досвід; поліпшення доступу до послуг зі збереження
здоров'я; активізм, лідерство й мобілізація спільнот в області прав людини;
розвиток потенціалу HPLGBT тощо.

Незважаючи на невеликий відсоток реалізації минулої стратегії (55%), це
досить гарний показник як для організації, яка заснована на спільноті з
непостійним фінансуванням, та вочевидь, що в багатьох напрямках HPLGBT
задає тренди, які часто підхоплюють інші організації.

При плануванні було враховано: зростання ймовірності непередбачуваних
обставин, до яких повинні бути готові всі органи HPLGBT; непослідовність
змін зовнішнього середовища та наявність переривчастих змін; зміна
необхідних управлінських навичок та методів, в тому числі й методів
планування; різноманітність завдань, які ускладняються в тому числі за
рахунок розширення діяльності HPLGBT з охопленням нових цільових груп;
зростаюче інтелектуальне та психологічне навантаження на організаційно-
виконавчий орган HPLGBT через складнощі та інноваційність завдань.

Завантажити Стратегічний план HPLGBT можна за веб-адресою:
www.HPLGBT.org/publish/HPLGBT_Strategic_Plan_2021-2025_ua.pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН HPLGBT НА 2021 – 2025 РОКИ
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У період з жовтня по листопад HPLGBT бере участь у формуванні стратегій
для AIDS Action Europe (AAE) в одній з тематичної сфері, зокрема в області
протидії стигмі та дискримінації. Це дуже важливо тому що до тих пір, поки
рухи проти геїв, секс-працівників та проти заходів зі зменшення шкоди, буде
тривати перешкоджання рівному доступу до профілактики для всіх людей,
ми не зможемо допомогти в виконанню завдань по скороченню нових
інфекцій, розширенню охоплення ДКТ, поліпшенню зв'язку зі службами по
догляду та зупинити збільшення числа людей, які живуть з ВІЛ, вірусне
навантаження яких подавлено. Як така, боротьба зі стигмою та
дискримінацією є основним напрямком діяльності у багатьох наших
партнерів, та цей напрямок знаходить своє відображення у всій діяльності
AAE.

Загальна мета Консультації – це керівництво робочою групою з основної
тематичної області Європейського дії зі СНІДу задля розробки та
узгодження стратегій з організаціями пов'язаними з членськими або
партнерськими організаціями Європейського дії зі СНІДу, які повинні
досягти AIDS Action Europe на період 2022-2025 рр.

Завантажити презентацію робочої групи можна за веб-адресою:
http://bit.ly/AAE_WG

Завантажити фінальну презентацію можна за веб-адресою:
https://bit.ly/AAE_presentation

MEMBER AND PARTNER VIRTUAL CONSU
LTATION 2020 OF AIDS ACTION

EUROPE
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HPLGBT є підписантом Меморандуму про координацію дій та партнерство
між неурядовими організаціями України, які працюють у сфері ВІЛ-сервісу.

HPLGBT доєдналась до Громадській спілки "Національна мережа організацій
громадянського суспільства".

HPLGBT бере участь у надважливих дослідженнях.

Результати першого в Україні біоповедінкового дослідження серед
трансґендерних жінок та чоловіків, презентувала досвідчена соціологиня
Центру Соціальних Експертиз ім. Ю.Саєнка, Олеся Трофименко.

Максим Касянчук, радник зі стратегічної інформації ECOM презентував
результати дослідження з оціночної чисельності трансґендерних людей в
Україні.

HPLGBT подякує всім тим, хто брав участь у дослідженнях!

Завантажити аналітичний звіт можна за веб-адресою:
http://csep.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Analitichnij-zvit-2020-Ukr-1.pdf

HPLGBT набула членство в
Vienna NGO Committee on Drugs.

HPLGBT набула членство в
Global Fund Advocates Network.

ІНШІ ДАНІ ТА ДОСЯГНЕННЯ
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МАЮ СЕРЦЕ
ТА МОЖЛИВІСТЬ ВИБИРАТИ





ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

13%

47%

40%

Структура витрат в гривнях

Всього

Адміністративні витрати 67.829,73

212.237,56

246.537,47

526.604,76

Зарплати/гонорари/закупівля послуг

Заходи/програмна діяльність
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www.HPLGBT.org
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