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ЗВЕРНЕННЯ
КООРДИНАТОРА

Звернення Координатора HPLGBT

ШАНОВНІ ВСІ
На мій превеликий жаль, змушений
повідомити, що стратегічне планування
HPLGBT відбувається в дуже нелегких в
умовах. В умовах, коли в Україні все ще
спостерігаються нові діагностовані випадки
ВІЛ-інфекції серед ключових груп населення.
В умовах, коли трансґендерні (транс) люди
в недостатній мірі відіграють визначальну
роль та все ще не є ключовим фактором у
досягненні цілей сталого розвитку. В умовах,
коли в Україні, а також в регіоні Східної
Європи та Центральної Азії, триває процес
скорочення міжнародного фінансування
програм з протидії ВІЛ та з поступовим
крихким й ризикованим переходом на
державне фінансування.
HPLGBT, організація яка знаходиться під керуванням трансґендерної
спільноти, зобов’язана не тільки вистояти в цих непростих умовах, але
й надалі прагнути до розвитку та примноженню зусиль для ефективної
відповіді на нові виклики, які стоять перед спільнотою сьогодні. А отже,
в цей запланований період, нам потрібно зробити неймовірно важливу
роботу щодо збереження здоров’я трансґендерних людей, та збільшувати
масштаб такої роботи.
Інвестування в спільноти повинні не тільки відповідати потребам
представників цих спільнот, а й враховувати слабкість систем спільнот.
Трансґендерні люди довгий час залишались позаду та зараз не
знаходяться в центрі уваги, як того вимагає спільнота.
HPLGBT завжди та скрізь буде продовжувати підкреслено демонструвати
нульову терпимість щодо ігнорування потреб й поваги до членів/
членкинь спільноти трансґендерних людей, а також не допускати
випадки, коли вигоди інших ставляться понад інтересів, прав та потреб
трансґендерних людей.
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ВСТУП

Вступ

Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за
кількістю ВІЛ-позитивних осіб. В той же час бар’єри, пов’язані з правами людини, заважають
впровадженню каскаду профілактики та лікування ВІЛ-інфекції, а також перешкоджають
доступу до послуг та утриманню ключових груп населення у відповідних програмах.
Жодні зі створених та запроваджених фандрайзингових стратегій, не мали успіху, у зв’язку
з нестабільною ситуацією, а також у зв’язку з слабким розуміємо потреб самоорганізації у
третьому секторі, де спостерігається надмірна присутність професійних організацій.
На жаль, змушені повідомити, що в HPLGBT існує один підтверджений випадок зараження
на COVID-19, та це стало для нас справжнім ударом, так як транс-жінка, яка зіткнулася із
захворюванням на коронавірус, до останнього допомагала нам у формуванні фінального
звіту щодо хімсексу, а ми навіть не знали чим ми можемо їй допомогти.
Не можна не згадати що ситуація пов’язана з COVID-19 не тільки не дала нам можливість
більш якісно виконати стратегічні завдання, а й в цілому поставила під загрозу існування
нашої організації. Ми всі стали свідками того, як спалах коронавірусної інфекції COVID-19
призвел до багатьох негативних наслідків. 3 березня 2020 року в Україні виявили першого
хто заразився коронавирусной інфекцією, та вже 11 березня уряд ввів карантин на всій
території України. Щоб уникнути поширення хвороби по всій країні припинили заняття в
школах та в вищих навчальних закладах, були закрити дитячі садочки, заборонили масові
зібрання, закрили авіасполучення та велику частину прикордонних переходів, закрили
залізничні та автобусні сполучення, в Києві, Харкові та Дніпрі була повністю зупинена робота
метрополітену, а в різних частинах України починалось введення надзвичайної ситуації.
З тих пір захворюваність зростає експоненціально, зачіпаючи не тільки регіони України, але
й всі країни світу. Вторинні наслідки нинішньої пандемії поряд з серйозними перебоями в
наданні базової медичної допомоги вкрай негативно впливають на політику, економіку та
повсякденний уклад життя людей. Вірус забрав життя майже півмільйона людей в усьому
світі. Кожна така смерть стала для нас трагедією. Число підтверджених випадків в світовому
масштабі перевищила вісім мільйонів. На Європейський регіон припадає 31% від загального
числа хворих та 43% від загального числа померлих у всьому світі. Чим швидше ми зупинимо
пандемію, тим швидше забезпечимо повноцінне відновлення роботи таких глобально
інтегрованих секторів, як пасажирське сполучення, торгівля та туризм.
В той же час ми повинні пам’ятати, що нам зустрічались й набагато більші виклики на тлі
епідемії ВІЛ, повсюдному порушенню прав та утиску свобод. Надихаючись досягненнями
наших соратників з різних частин світу, ми повинні приймати нові обставини та
використовувати нові підходи із застосуванням інтернет-технологій, які продиктовані
пандемію COVID-19.
Наприкінці цього вступу хотілося б зауважити, що процес стратегічного планування
допомагає забезпечити довгострокове існування організації, якщо стратегії, які будуть
розроблені виявляться ефективними, тобто ті що дозволять підвищити ефективність
діяльності організації в цілому. За попередній період стратегічного планування в 2015 – 2020
роках, ми пройшли певний шлях розвитку, складний, динамічний та дуже непростий, проте
прийшов час оцінити минулий досвід й рухатися далі.
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ОЦІНКА

ПОПЕРЕДНІХ

СТРАТЕГІЙ

Оцінка попередніх стратегій

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ HPLGBT НА 2015-2020 РР.
Методологічною основою оцінки стратегічного потенціалу організації використана модель,
яка враховує минулу проектну діяльність та принцип залежності стратегій організації
від її наявних ресурсів. Перетворюючи ресурси та розвиваючи спроможності на основі
прогнозування майбутніх потреб спільноти, організація виробляє динамічні здібності – стійкі
конкурентні переваги. Економічні результати використання ресурсів та здібностей можуть
бути різноманітними, в той же час володіння фінансових ресурсів й їх використання з одного
джерела може бути, як слабкою, так і сильною стороною організації.
Проведені дослідження в області оцінки стратегічного планування призводять до висновку
про те, що закінченою та цілісної системи з наукової точки зору, яка б детально розкривала
теоретичні та методологічні основи оцінки ефективності стратегії - не існує. Є тільки різні
концепції та/або підходи.
При плануванні, членам HPLGBT рекомендовано звернути увагу на: збільшення числа
нових завдань, багато з яких принципово нові, включаючи ті, що не підлягають вирішенню
виходячи з негативного досвіду, який був отриманий раніше; зростання ймовірності
непередбачуваних обставин, до яких повинні бути готові керівники 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.
Методологічні проблематики.
В процесі стратегічного планування, можуть виникати методологічні проблеми, подолання
яких має бути передбачено в стратегічному плані HPLGBT на 2021-2025 рр.
#

Проблематика

Опис

01

Проблема підготовки
вихідної інформації.

02

Проблема обліку, в рамках якого будуть здійснюватися розрахунки.

На різних стадіях стратегічного планування та
досягнення планових стратегічних показників,
члени HPLGBT можуть надавати різну ступінь
повноти, детальності та достовірності початкової інформації, яка може помилково базуватися
на попередньому досвіді.

03

Проблема обліку чиннику
часу.

Найбільш поширеними видами обліку та показниками є бухгалтерський, податковий й економічний (оперативний, техніко-економічний)
облік.
Занадто великі часові проміжки між фінансуванням, які можуть привести до втрат людських
та технічних ресурсів, зносу основних засобів,
інших стратегічних втрат тощо.
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Пропоноване
рішення

Враховувати залученість
конкретного члена в
діяльність організації,
а також враховувати
коментарі Координатора
HPLGBT.

Планувати стратегічні показники без формування
бюджету. Бюджет формувати в кожному окремо
взятому проекті.

Впроваджувати більш
ніж один проект одночасно. Не залучати весь
людський ресурс на 100%
занятість в одному проекті. Звертати увагу стейкхолдерів на цей факт.

04

Проблема оптимізації.

05

Проблема правових
обґрунтувань стратегій.

06

Проблема відсутності
Як відомо майбутнє унікально та не завжди
врахування нестандартних передбачуване. Це може призводити до того,
ситуацій.
що організаційно-економічні умови майбутньої
діяльності, та, відповідно, критерії прийняття
зважених рішень не будуть стандартними. У
такій ситуації вкрай складно оцінити передбачувані ризики. Так, наприклад в ситуації з пандемією COVID-19, карантин призвів не тільки
до значних складнощів у здійсненні майбутньої
діяльності, а й до втрат у діяльності, яка вже
здійснюється.
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Проблема стійкості самоорганізацій та їх фінансова стабільність.

В ході планування окремі параметри, як правило оптимізуються. У цьому випадку важливо
виробити критерії оптимізації (вибору оптимального варіанту або досягнення оптимальної
величини). Для цілей стратегічного планування,
такими критеріями повинні бути економічна
доцільність, що представляє собою комплексний показник, який може мати на увазі економічну ефективність стратегії, фінансову складову в співвідношенні з прийнятним рівнем
ризику. До них можна додати й задовільний
фінансовий стан HPLGBT.

Не прагнути до завищених показників при цьому
віддавати перевагу якісним показникам, замість
кількісних. Планувати
мінімальні показники та
враховувати коливання
як в меншу, так й в більшу
сторону.

Формально правові питання не мають відношення до оцінки економічного стану організації. Однак без знань та розуміння правових
аспектів взаємовідносин організації з іншими
контрагентами та з державними органами не
представляється можливим правильно розрахувати багато планових показників, наприклад
величину прибутку та величину вимог, які не
завжди доречні по відношенню до самоорганізації. Так, наприклад, в минулому (в 2018 році)
HPLGBT мала ризиковане партнерство, яке
призвело до повної дестабілізацій в організації
та поставила під загрозу її виживання у зв’язку
з фінансовим насильством керівництва, дискредитації, подальшим переслідуванням тощо.

Формувати тісний взаємозв’язок з організаціями-надавачами
правового захисту для
правозахисників. Формувати тісний взаємозв’язок
з посольствами та організаціями які допомагають
в отриманні притулку на
підставі явних переслідувань.

Самоорганізації не є пріоритетним для роботи
з тими ж цільовими групами, які вони представляють. Вкрай ускладнений доступ до фінансування, та багато в чому пов’язаний не тільки
з нерозвиненим потенціалом, а й надмірним
присутності професійних організацій, готових
йти на всякого роду хитрощі, заради примноження своїх особистих фінансових доходів.

Доносити відповідну
інформацію до стейкхолдерів. Провести масштабне дослідження щодо
вивчення проблематик
стійкості самоорганізацій
та їх фінансової стабільності.
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Розвивати активності та
кризовий менеджмент з
метою координації дій,
спрямованих на запобігання розвитку кризи,
ослаблення її гостроти
та усунення негативних
наслідків.

ОЦІНКА МИНУЛИХ СТРАТЕГІЙ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ HPLGBT НА 2015-2020 РР.
Методологічною особливістю даного стратегічного планування є те, що ця діяльність багато
в чому носить суб’єктивні аспекти та в силу своєї специфіки дослідний характер, так як
розробка стратегії буде базуватися на даних, які будуть отримані при проведенні не просто
вивчення будь-яких чинників, а саме дослідження, отримання абсолютно нових знань про
внутрішнє та зовнішнє середовище організації через проведення опитувань та вибіркових
інтерв’ю. Нижчевикладена оцінка стратегій являє собою систему декількох взаємопов’язаних
(складових) елементів (перелік яких в майбутньому може бути розширено), на підставі яких в
наступному плануванні можна буде розробити нові або більш вдосконалені стратегії:
1. Стратегічні показники (виходячи з оцінки нижчезазначених балів);
2. Стратегічні принципи/правила;
3. Характеристики внутрішнього потенціалу, можливостей та компетенцій.
Відсоток виконання вираховувався в такий спосіб:
Сума отриманих балів ділилася на суму максимально можливих балів.
Бали розраховувалися за таким принципом:
1 (одиниця) – Не досягнуто, та не було розпочате виконання.
2 (двійка) – Не досягнуто, але було розпочато виконання.
3 (трійка) – В процесі виконання.
4 (четвірка) – Досягнуто, але не повному обсязі.
5 (п’ятірка) – Повністю досягнуто.

#

Завдання/Підсумковий опис

Виконання
у відсотках

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК №1:

МОБІЛІЗАЦІЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЯ ЗУСИЛЬ ТКІА-СПІЛЬНОТИ В УКРАЇНІ ЗАДЛЯ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДИМОСТІ.
1

Завдання №1: Виховати групу лідерів та спікерів не менш чим п’яти осіб.

П’ять осіб з усієї ТКІА-спільноти було навчено, за нашими оцінками
Завдання №1
й п’ять представників спільноти трансґендерних людей теж були
виконано на 57%
навчені, але навряд вмотивовані. Необхідно більше приділяти увагу
мотивуванню, заходам з побудови командного духу (team building), а
також професійному вигоранню.
2

Завдання №2: Сформувати п’ять ініціативних груп в різних областях України.

Було закладено фундамент задля розвитку мережі HPLGBT. Було
Завдання №2
отримано доступ до регіональних специфік, проте в недостатній мірі. виконано на 50%
Ще більш в недостатній мірі були знайдені рішення для здійснення
необхідних заходів. В той же час збільшена видимість представників
трансґендерної спільноти. Вкрай важливо й надалі розвивати потенціал спільноти.
Завдання №3: Надавати допомогу в соціалізації та адаптації трансґендерних
3
людей.
Серед представників трансґендерної спільноти недостатньою мірою Завдання №3
актуалізовані питання що пов’язані із соціалізацією та адаптацією.
виконано на 40%
Публікації не були видані в друкованому вигляді, інформація не
завжди відповідала запитам представників спільноти трансґендерних
людей. Завдання вирішено в подальшому не пролонгувати.
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4

Завдання №4: Забезпечувати видимість представників ТКІА-спільнот.

Видимість трансґендерної спільноти набула якісно високий показників та надала навіть життя іншим трансґендерним організаціям,
котрі тепер існують на даній час в Україні. Участь представників
спільноти в страновому діалозі Глобального Фонду, дало можливість
не тільки виділити ВІЛ-сервіс для трансґендерних людей як окремий
модуль від МСМ, а й стати HPLGBT першим технічним виконувачем
суб-гранту Глобального Фонду.

Завдання №4
виконано на 75%

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК №2:

АДВОКАЦІЯ ТА ПРАВОЗАХИСТ.
Завдання №1: Визначити оціночну кількість ТКІА-спільнот для можливості
використання даних при плануванні й проведенні інтервенцій.
Незважаючи на невисокий зріст показників у відсотках, виконання
Завдання №5
даного завдання щодо біоповедінкового дослідження, так само як
виконано на 56%
й оцінка чисельності відбулись та знаходяться на фінальній стадії. У
дослідженні IBBS Координатор HPLGBT, Ігор Медвідь є автором, що
можна розцінити як досягнення в стратегічному плані, хоча багато
технічних активності здійснювалися опосередковано та не через
співпрацю з HPLGBT. Разом з тим, за цей час було організовано та
здійснено цілий ряд досліджень на базі спільнот силами самоорганізації HPLGBT, які можуть бути застосовані при розробці ефективних
програм і інтервенцій спрямованих на ТКІА-спільноти.
Завдання №2: Зміна державної системи для забезпечення доступу до безкоштов6 ної корекції/зміни статі і до безкоштовної, гарантованої державою, гормональної
замісної терапії.
Представники трансґендерної спільноти не мають доступу до пільг та Завдання №6 викобезкоштовним послуг/сервісу від держави, оскільки такі активності
нано на 45%
змушують визнати себе «хворим». Організація більше не буде підтримувати цю стратегію та активності у зв’язку з новими цінностями
відносно депатологізації трансґендерності.
Завдання №3: Донесення інформації на регулярній основі про стан справ з дотриманням/недотриманням в Україні прав та свобод представників ТКІА-спільнот до
7
громадськості, міжнародних організацій, органів державної влади та професійних кіл.
Вичерпна інформація не була доступна, проте був проведений мас- Завдання №7
штабний Моніторинг дотримання прав людини по відношенню до
виконано на 68%
трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи. Отримані результати були направлені Уповноваженому Верховної Ради України з
прав людини.
Завдання №4: Удосконалення антидискримінаційного законодавства
8
з урахуванням інтересів трансґендерних та інтерсекс людей.
Трансґендерні люди плануються включити до вразливих груп до
Завдання №8
ВІЛ-інфекції/СНІДу, проте належного захисту від дискримінації на
виконано на 70%
законодавчому рівні не спостерігається. На додаток до цього, співробітники поліції не хочуть фіксувати випадки нападів на представників ЛГБТІ+ спільнот, як випадки за ознаками ненависті та ігнорує
мотив ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності.
5

12

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК №3:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК.
9

Завдання №1: Забезпечення життєстійкості Організації.

Інституційний розвиток зазнав змін в кращу сторону. Однак, як очіку- Завдання №9
валось, динаміка мала бути набагато кращою. Найбільшою помилвиконано на 56%
кою в цьому процесі була співпраця з одним з реципієнтом Глобального фонду, який систематично діяв не в інтересах організації та
відповідно не на користь спільноті. Життєстійкості не спостерігається,
особливо в таких кризових умовах як при пандемії COVID-19, яка поставила під загрозу існування організації в цілому. Необхідний новий
погляд на розвиток організації з урахуванням минулого досвіду.
10 Завдання №2: Інформування громадськості про діяльність HPLGBT.
Помітно покращена присутність організації в інформаційному просторі. Члени організації зазначають впізнаваність брендових повідомлень від організації. Але разом з тим існують й іміджеві втрати в
зв’язку із дискредитацією одного з реципієнта Глобального фонду,
який використовує власні ресурси задля завдання невиправної шкоди організації.

Завдання №10
виконано на 80%

11 Завдання №3: Забезпечення матеріально-технічної бази Організації.
Потенціал організації не було достатньо посилено та цинічні дії одЗавдання №11
ного з реципієнтів Глобального фонду залишили матеріально-техніч- виконано на 33%
ну базу організації в критичному становищі, що посилює зникнення
організації в цілому.
12 Завдання №4: Розвиток професійних навиків співробітників/ниц.
Потенціал організації не було достатньо посилено. При заповненні
вакансій наш фокус, як самоорганізації, був зосереджений на представниках спільнот, але таки кандидатури не завжди відповідають
високим стандартам задля праці в менеджменті.

Завдання №12
виконано на 28%

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК СТРАТЕГІЙ: 55%
При оцінці використовувалось наступне інтернет-опитування:
1. Як ви вважаєте за краще щоб вас називали.
2. Скільки повних років ви є членом організації.
3. Наскільки за п’ятибальною шкалою ви були залучені в діяльність організації.
4. Хотіли б ви збільшити свою залученість в діяльність організації.
5. Якщо ви відповіли «Так», вкажіть що вам для цього потрібно.
6. Оцініть кожну стратегічну задачу за п’ятибальною шкалою.
7. Вкажіть що на вашу думку необхідно включити до нового стратегічного плану.
8. Додайте ваші загальні коментарі, якщо це необхідно.
При голосуванні за нову стратегію на 2021-2025 роки рекомендовано наступне
опитування:
1. Проголосуйте за кожне стратегічне завдання, чи згодні ви з ним (так/ні та весь
перелік стратегічних завдань).
2. Якщо ви проголосували «ні», введіть коментарі чому ви так проголосували, а
також вкажіть що саме вам не вистачило, якщо це необхідно.
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3. Вкажіть в який із завдань ви бачите свою участь (пронумеровані завдання).
4. Додайте ваші загальні коментарі, якщо необхідно.
За період розвитку організації накопичився великий досвід про природу можливостей та про
процеси створення внутрішнього потенціалу. Кожній функції стратегії притаманні однакові
складові: кваліфікація (професійний рівень), технічна база, обладнання, обсяг знань та досвід.
Але поняття потенціалу є щось більше, ніж сукупність всіх цих елементів, так як потенціал
організації повинен мати системні властивості, основні з яких:
1. Способи постановки, розподілу та вирішення завдань.
2. Структура повноважень і відповідальності всередині функцій та між ними, а
також способи реалізації цих повноважень.
3. Культура функцій, тобто загальні норми, цінності, моделі дійсності, винагороди,
матеріальні стимули, що використовуються в різноманітних функціях організації.
4. Конкретні навики, технології та кваліфікація персоналу організації та її
загального керівництва, яке здійснює інтеграцію, координацію й керівництво
різними видами функціональної діяльності задля досягнення загальних цілей.
Один з аспектів стратегії організації повинен полягати в поданні її як сукупності правил
(принципів) прийняття управлінських рішень для вищої ланки управління. Правила прийняття
управлінських рішень включають критерії прийняття рішень. Керуючий з усіх можливих
варіантів рішень вибере той, який найкращим чином відповідає стратегії, тобто задовольняє
привалила (в тому числі критерії) прийняття рішень. Наприклад, якщо в стратегії викладені
правила досягнення в майбутньому зниження витрат, то на пропозицію відділу, який виконує
функції маркетингу та управління зв’язками з громадськістю, про збільшення витрат на його
діяльність, дасть цілком негативний результат.
З аналізу стратегій стає очевидним, що при розробці майбутніх стратегій, вкрай необхідно
включити наступний перелік стратегічних правил:
1. Правила визначення початку диверсифікації ресурсів.
2. Правила визначення виду диверсифікації ресурсів.
3. Правила створення конкурентних переваг за допомогою спорідненої диверсифікації.
4. Правила збалансованості портфеля стратегічних досягнень.
5. Правила гнучкості при стратегічних досягнення.
6. Стратегічні правила оцінки економічної ефективності та фінансової
забезпеченості стратегічних витрат для досягнення певних цілей.
7. Правила досягнення задоволеного фінансового стану організації.
8. Правила здійснення децентралізації та управління децентралізованими
підрозділами організації.
9. Правила досягнення оптимальних характеристик внутрішнього потенціалу.
ВИСНОВКИ:
У зв’язку з тим, що організація знаходиться під управлінням спільнот та з обмеженими
ресурсами, на відміну від організацій під управлінням менеджерів що не відносяться ні
до однієї з ключових груп населення але які мають стійке фіксування, в цьому випадку,
рекомендовано використовувати SWOT-аналіз для оцінки наступних стратегій. SWOT-аналіз –
це метод оцінки внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на розвиток організацій або
її проекту. Ця методика допоможе оцінити сильні та слабкі сторони вашої справи, знайти нові
можливості та визначити можливі загрози. Організація не може контролювати й оцінювати
зовнішні фактори, поки внутрішні не були оцінені об’єктивно. При цьому необхідно
усвідомлювати, що сильні та слабкі сторони – це фактори внутрішнього середовища. Іншими
словами, це фактори, які контролює сама організація. Можливості та загрози – обставини,
які підстерігають організацію у зовнішньому середовищі. Також необхідно на основі вже
наявного досвіду позначити співробітництво з деякими організаціями, як потенційно
небезпечне.
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Незважаючи на не великий відсоток реалізації минулої стратегії (55%), це досить гарний
показник як для організації, яка заснована на спільноті з непостійним фінансуванням.
Вочевидь, що в багатьох напрямках організація задає тренди, які часто підхоплюють інші
організації. Рекомендується в наступному періоді імплементації стратегій, запланувати цілі та
завдання більш релевантні для організації і які будуть якомога більше відповідати запиту її
членів, з урахуванням розривів у фінансуванні, яке може набувати різні проміжки в часі.
Ситуація зі спільнотами динамічна та дуже швидко може змінюватися, це слід врахувати
при плануванні завдань та проектів. У той же час необхідно намагатися якомога краще
конкретизувати цілі та заплановані активності для досягнення цих цілей. Якщо ставити
завдання загального охоплення медичною допомогою, необхідно забезпечити доступність,
в тому числі довгострокове, АРТ та більш широкого спектру послуг для ВІЛ-інфікованих та
найбільш нужденних суб-груп. При цьому намагатися створювати та розвивати інноваційні
підходи й партнерства, які допоможуть таким підходам бути найбільш ефективними.
Якщо організація в силу будь-яких обставин не може досягти потрібного партнерства, в
таких випадках необхідно формувати рекомендації які будуть доступні широкому колу
зацікавленим сторонам.
Особливим фокусом у членів організації, окрім проблематик щодо правозахисту,
залишаються питання пов’язані зі здоров’ям, тому організації необхідно більше докладати
зусиль для забезпечення доступу до системи медичних послуг, які організовано надаються
у вигляді безперервної послідовності заходів по відновленню здоров’я, профілактиці
захворювань, діагностики, лікування, контролю захворювання, реабілітації та паліативному
догляду на різних рівнях та в різних пунктах обслуговування в рамках системи охорони
здоров’я й відповідно до конкретних потреб спільноти включаючи її суб-групи.
У зв’язку з відсутністю високочутливих інтервенцій, організації та її членам рекомендується
в меншій мірі орієнтуватися на місцеві ВІЛ-послуги, а замість цього розробляти й
впроваджувати власні унікальні програми та ВІЛ-сервісні послуги для своїх спільнот. В
цілому, в зв’язку з минулим досвідом організації, рекомендується вести більш відокремлену
діяльність, яка буде відповідати потребам спільнот, а не орієнтована на зовнішні запити.
Оскільки місцеві (національні) потоки фінансування занадто перезавантаженні та доступ
до такого фінансування залишається швидше винятком, ніж правилом, рекомендується
розширити свою діяльність на регіональний рівень у Східній Європі та Центральній Азії.
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МІСІЯ

Місія (зі стилістичними змінами)

Ми — лідери трансґендерної спільноти, спираючись на власний досвід та міжнародні
рекомендації, мобілізуючи і будуючи партнерства, надаємо допомогу у соціалізації, захисту
прав та свобод трансґендерних людей, квір-персон, інтерсекс-людей, асексуалів, а також
лесбійок, ґеїв та бісексуалів України.
Загальне положення.
Громадська організація HPLGBT є незалежною недержавною неприбутковою громадською
організацією зі всеукраїнським статусом, яка будує свою роботу на засадах законності,
демократичності, самоврядування, гласності та рівноправності всіх осіб, які входять до
її складу, незалежно від їх етнічного походження, віку, статі, релігійних або політичних
переконань, раси, працездатності, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності.
Організація створена на основі єдності інтересів і прагнень своїх членів для спільної
реалізації ними своїх прав та свобод через громадську діяльність. Організація може залучати
до своєї діяльності прихильників не з числа ключових спільнот, груп та категорій людей, але
які поділяють мету Організації.

RECOGNITION
&
ACCEPTANCE
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ЦІННОСТІ
ТА ПРИНЦИПИ

Цінності та основоположні принципи HPLGBT:

• Людина — Її права та свободи, життя і здоров’я, честь та гідність – найвища цінність
Організації.
• Повна віддача — Бути відданим справі розумом та серцем.
• Інновації — Шукати, мріяти та створювати.
• Прийняття — Ми приймаємо до складу членів тих, хто поділяє наші цінності та місію,
в незалежності від їх статі, сексуальних уподобань, думок, ідей, громадянства, роду
діяльності, способу життя, раси, національності, звичаїв, релігійних переконань,
інвалідності.
• Професіоналізм — Наші співробітники є професіоналами у своїй справі, відданими
організації, цілеспрямовано працюють на досягнення необхідних результатів. Ми
будуємо надійні партнерства з людьми та структурами, у яких працюють та приймають
рішення професіонали, що розділяють наші цінності.
• Прозорість — Ми дотримуємось відкритості шляхом забезпечення доступу всіх членів,
партнерів та громадськості до інформації про нашу діяльність. Ми зацікавлені у
зворотному зв’язку та оприлюдненні звітності.
• Командна робота — Всі наші співробітники є частиною однієї команди. Ми заохочуємо
пряме спілкування, співробітництво, взаємну підтримку та повагу між нашими
працівниками. Ми усвідомлюємо всю цінність побудови міцної команди. Наша команда
складається із людей які розвиваються та мають різноманітний досвід, знання, вміння,
талант, культуру та які прагнуть об’єднатися задля досягнення спільної мети. Ми
ділимось знаннями, допомагаємо один одному досягти успіху та разом пишаємося
нашими досягненнями.
• Демократія — При прийнятті найважливіших рішень, ми основоположні щодо
принципу участі всіх членів організації в цьому процесі, на всіх його рівнях.
• Збереження балансу між роботою та особистим життям — Для нас важливо поважати
цінності співробітників які пов’язані із сім’єю та іншими інтересами поза рамками
професійної діяльності.

Статутна мета (зі стилістичними змінами)
Метою діяльності Організації є сприяння досягненню повної громадянської рівності
й соціального комфорту для трансґендених людей всіх категорії та типів включаючи
транссексуалів, квір-персон, інтерсекс-людей, асексуалів, а також лесбійок, геїв, бісексуалів,
та їх під- та/або крос- груп, шляхом створення належних умов для всебічного розвитку і
соціального становлення особистості незалежно від сексуальної орієнтації та/або гендерної
ідентичності.
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СТРАТЕГІЧНИЙ
ПЛАН

Стратегічний план громадської організації HPLGBT на 2021 – 2025 рр.
СТАТУС ДОКУМЕНТА:
ДЛЯ ШИРОКОГО ЗАГАЛУ СКОРОЧЕНА ВЕРСІЯ
Цей Стратегічний план на 2021-2025 роки включно із розробкою
Операційного плану на 2020-2021 роки, створено HPLGBT за підтримки
ІСАР «Єднання», яка надається у межах «Ініціативи секторальної
підтримки громадянського суспільства», що фінансується завдяки
щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство
США з міжнародного розвитку. Зміст Стратегічного та Операційного
планів не обов’язково відображає погляди ІСАР «Єднання», погляди
Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених
Штатів Америки.

Посилання щодо спільних дій в області захисту прав та
свобод трансґендерних людей й поліпшення їх доступу
до послуг зі збереження здоров’я в Україні:
• Посилання #01: Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку
на період до 2030 року.
• Посилання #02: Політична декларація з ВІЛ та СНІДу: прискореними темпами до
активізації боротьби з ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року.
• Посилання #03: Резолюцію прийняту Парламентською Асамблеєю Ради Європи
«Дискримінація щодо трансґендерних людей в Європі».
• Посилання #04: Практичний посібник з впровадження комплексних програм з ВІЛ та
ІПСШ серед трансґендерних людей (TRANSIT).
• Посилання #05: Права людини під час COVID-19: Уроки ВІЛ для ефективних заходів у
відповідь під керівництвом спільнот.

#

Компонент
Опис впливу

КОМПОНЕНТ #01

АДВОКАЦІЯ, ПРАВОЗАХИСТ ТА ЛОБІЮВАННЯ
Очікування: Успішно здійснена проектна діяльність із використанням методів та
підходів, що використовуються задля зміни політик й практичних підходів, реформації установ, змін співвідношення сил, поглядів і відносин. Реалізовані проекти
мають більш широкий вплив на правозахист ключових груп населення. Всі прогалини та проблеми спільноти трансґендерних людей винесені на порядок денний,
задля забезпечення вирішення цих проблематик та сформовані ліквідаційні заходи
щодо виникнення подібного роду проблематик надалі. У спільноти трансґендерних
людей в Україні існує підтримка з боку держави та громадськості з політичних
й життєво важливих питань. Успішно застосовані кращі практики юристів та
адвокатів, які можуть бути передані для імплементації в інших країнах Східній
Європі та Центральній Азії, як ті, що показали найбільшу свою ефективність для
представників трансґендерної спільноти.
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КОМПОНЕНТ #02

ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД
Очікування: В спільноті трансґендерних людей сформований інтерес до інноваційної діяльності та змін, які така діяльність передбачає. Для діяльності щодо нововведень додатково залучаються ресурси в Організацію. Залучені члени Організації
прагнуть до нестандартних рішень, а також генерують безліч різноманітних й
вагомих ідей. Мають навички виразно та якісно стандартизувати процес впровадження інноваційних ідей і здатні до мотивації задля зміни мислення у інших членів
Організації, а також зміни динаміки їх взаємовідносин між собою, що буде ключовим
достатнім фактором для інноваційної культури Організації в цілому. Формалізовані унікальність та успішність різних практик і досвіду. У Організації завжди є
методи та інструменти, які працюють швидше і краще за всіх інших, що дозволяють Організації зайняти лідируючі позиції в багатьох сферах третього сектора.

КОМПОНЕНТ #03

ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
Очікування: Зацікавлені сторони визнають безперечну необхідність створення умов задля значимої участі трансґендерних людей у контексті національної
відповіді на епідемію ВІЛ в Україні, а також надання трансґендерним людям незалежного та чітко позначеного статусу в рамках протидії ВІЛ/СНІДу та асоційованих захворювань. Зацікавлені сторони керуються необхідністю підвищення
ефективності заходів у відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні, включаючи
вдосконалення відповідної інфраструктури охорони здоров’я громадськості, процедур прийняття рішень, а також подолання інституціональних, правових та
соціально-економічних бар’єрів у доступі до континууму послуг пов’язаних з ВІЛ для
ключових груп населення, зокрема для трансґендерних людей. Зацікавлені сторони
підкреслюють, що рішення проблем громадської охорони здоров’я й прав людини
вимагають нових та перспективних підходів в рамках міжсекторальної співпраці, а
також висловлюють переконання в тому, що спільними зусиллями можна реалізувати ефективні заходи задля зниження стигми та дискримінації ключових груп
населення, й особливо по відношенню до трансґендерних людей, а також розширення доступу до необхідних послуг в контексті громадської охорони здоров’я та прав
людини. Зацікавлені сторони визнають важливість розвитку взаємодії, співпраці
та партнерства між некомерційними організаціями, приватними організаціями та
державними інститутами задля підвищення ефективності спільних зусиль з протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні та подолання бар’єрів на шляху доступу до необхідних послуг для ключових груп населення. Зацікавлені сторони визнають високу
уразливість трансґендерних людей до соціально небезпечних захворювань, а також
інклюзивність трансґендерної спільноти та інтерсекціональну дискримінацію по
відношенню до її представників, з урахуванням ґендерною різноманітністю.

>>>
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КОМПОНЕНТ #05

КОМПОНЕНТ #04

АКТИВІЗМ, ЛІДЕРСТВО Й МОБІЛІЗАЦІЯ СПІЛЬНОТ В ОБЛАСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Очікування: Дії представників спільноти трансґендерних людей в Україні, спрямовані на ті чи інші зміни в своїх містах та областях, що вживаються з власної
ініціативи, незалежно від державної влади або політичної ситуації. Трансґендерні
люди в різних частинах країни систематично проводять найпомітніші заходи прямої дії, які можна вважати як ті, що мають високий вплив на людей які приймають
рішення. Дії активістів – це активності з метою адресувати необхідні політичні
вимоги, критика існуючого порядку речей, а також, що найбільш важливо, пропозиції життєздатних альтернатив. Представники спільноти мають навички задля
розробок контрстратегії, а також навички які мобілізують альтернативні точки
зору.
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ HPLGBT
Очікування: HPLGBT має 5 (п’ять) основних джерел фінансування, жоден з яких не
становить більше 70% від загального бюджету організації. Покращено імідж організації, при цьому беручи до уваги ризиковані партнерства на прикладі минулого, зацікавлені сторони ставлять дуже високий бал організаційного потенціалу
HPLGBT. Забезпечено широкий доступ до інформації про діяльність HPLGBT. Укріплено менеджерський склад та командоутворення Організації.

КОЖНА ХВИЛИНА В ЖИТТІ,
ЦЕ ШАНС ЗМІНИТИ ВСЕ
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ТЕОРІЯ ЗМІН

Теорія змін

Цей підхід описує послідовність розробки плану по реалізації складних довгострокових
цілей – від створення концепції до поточних, середньострокових і стратегічних перспектив.
Наші підходи відрізняються від традиційних підходів до стратегічного планування, тому
що їх процеси організовані з урахуванням особливостей управління змінами. Довгий час в
HPLGBT не описував даний концептуальний підхід, так як його назва ніяк не співвідноситься зі
змістом. Він називається теорією, хоча насправді є технологією постановки мети та розробки
плану дій. У такому контексті «Theory of Change» дуже актуальна для практики. Її ключовими
особливості є:
• Важливість спільних дій зацікавлених у змінах сторін або осіб.
• Використання наочних методів роботи.
• Комплексність (постановка мети, планування дій та показників контролю).
Опис процесу Theory of Change для HPLGBT:
1. Виявлення довгострокових цілей:
Важливим першим кроком в цьому процесі є визначення здійсненною довгострокової
мети та довгострокових результатів. Етап являє собою обговорення, узгодження й
конкретизацію бажаного. Всі учасники щодо довгострокової мети повинні:
• Розуміти її та розділяти;
• Мати впевненість, що вона досяжна.
Потім учасники опитувань (члени HPLGBT, за участю Координатора HPLGBT) почали
складати просту карту попередніх умов, необхідних для досягнення довгострокової
мети. У цьому стали в нагоді наступні питання:
• Які умови повинні бути створені для того, щоб ми досягли мети?
• Що повинно бути на місці для досягнення цього результату?
• Чи достатньо цих попередніх умов для досягнення результату?
Ці необхідні умови були показані в якості результатів на шляху руху до бажаного під
довгостроковим результатом. Процес картування допомагає зацікавленим сторонам
візуалізувати та розставити пріоритети для своїх цілей, а також вказати, що вони
очікують змінити та за які результати хочуть нести відповідальність, або не хочуть.
2. Зворотне картування (співставлення та об’єднання результатів):
Після першого кроку, на якому була викладена проста структура (дерево) змін, настає
більш детальна стадія процесу картування. Тепер було ілюстровано те, як довгострокові
результати пов’язані з проміжними. Триває рух з майбутнього до теперішнього, поки не
вийде структура, відповідна для цілей планування.
Іноді для цього потрібно більше подробиць, оскільки зацікавлені сторони хочуть
визначити «корінні» причини проблеми, яку вони сподіваються вирішити, або будуть
допомагати тільки у сприянні HPLGBT вирішити деякі проблематики. В інших випадках
карта буде ілюструвати три або чотири рівні змін, що відображає розумний набір ранніх
й проміжних кроків до довгострокової мети.
Цей процес визначення попередніх умов (результатів) триває до тих пір, поки
не будуть визначені всі можливі шляхи до кінцевого зміни (цілі). Він називається
«шляхом результатів» і являє собою логічну причинно-наслідкову послідовність між
короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими результатами.
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3. Виявлення припущень:
Будь-яка ініціатива так само надійна, як і її припущення. На жаль, ці припущення
дуже часто є негласними або передбачуваними, що часто призводить до плутанини і
непорозумінь в дії та оцінкою ініціативи. Щоб вирішити цю проблему, Theory of Change
документує припущення, щоб забезпечити злагоду.
Припущення повинні ясно показувати, чому учасники опитувань (члени HPLGBT, за
участю Координатора HPLGBT) вважають, що результат буде досягнутий, що вселяє
в них впевненість. Документування припущень та обґрунтувань є безперервним
процесом.
4. Розробка показників:
Це етап розробки індикаторів для описаних раніше результатів. Тепер деталі додаються
в розроблювану структуру. Вони сфокусовані на тому, як виміряти реалізацію та
ефективність ініціатив. В ідеалі кожен результат повинен супроводжуватися хоча б
одним показником для вимірювання успіху. Показник – це фактична вимірювана змінна.
Вона має поріг – мінімум для успішного результату.
Деякі результати об’єднуються за рівнями. Бажано проводити розмежування між
результатами, які HPLGBT буде відстежувати та винагороджувати, від результатів більш
високого порядку, які не в силах гарантувати досягнення. В цьому випадку відбувається
типізація показників за трьома критеріями:
• Сфера контролю.
• Сфера впливу.
• Сфера інтересів.
5. Визначення дій:
Тепер, коли структура змін представлена з усіма виявленими зв’язками між
результатами/передумовами), група експертів (як внутрішніх так й залучених ззовні)
повинна зосередитися на втручаннях. Втручання – це заходи, які будуть реалізовуватися,
щоб домогтися змін.
На цьому етапі учасники опитувань (члени HPLGBT, за участю Координатора HPLGBT)
виступили з поясненням того, що необхідно робити для досягнення бажаних
результатів. Описані дії були ретельно проаналізовані.
На кожному етапі процесу планування необхідно, щоб зацікавлені сторони задавалися
питанням, чи виявляють нові пропозиції невідповідність в уже описаної логіки
(виділяє конкретне втручання важливий пробіл в структурі результатів). Зацікавлені
сторони повинні запитати себе, «чи має сенс те, що вони створюють», чи відображає
їх карта правдоподібну картину та чи дійсно набір заходів для них реально здійснимо,
враховуючи ресурси, які мають в своєму розпорядженні.
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HPLGBT Theory of Change:

МОБІЛІЗОВУВАТИ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ НАВКОЛО ЇХ
СПОНУКАННЯ В ЗАСТУПНИЦТВІ ТА ПІДТРИМКИ HPLGBT.

01

Під спонукання в заступництві ми маємо на увазі колективні та
міцно скоординовані дії союзників організації, котрі спрямовані
на виконання загальних узгоджених адвокаційних цілей.

ЗАЛУЧАТИ І РОЗВИВАТИ НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ.

02

Побудова та зміцнення експертизи, інформаційного
впливу, інструментів для досліджень та моніторингів,
зокрема силами спільнот.

ЗМІНЮВАТИ ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ.

03

За допомогою стійкого процесу
комунікації та обширних національних
інформаційних кампаній.

04
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ПОТУЖНА УЧАСТЬ.
Домагатися значимої участі
спільноти та щоб голоси спільнот
були не тільки почуті, але й мали
істотний вплив.

SWOT-АНАЛІЗ

SWOT-аналіз

ПОЗИТИВНО
ВПЛИВАЄ

НЕГАТИВНО
ВПЛИВАЄ

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Сильні сторони:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Впровадження принципу «рівний-рівному».
Ініціація інформаційних кампаній.
Самоорганізація.
Мобілізованість спільноти.
Зв’язок з громадськістю.
Взаємодія із зацікавленими сторонами.
Робота з суб-групами.
Надання технічної підтримки для інших
ініціативних груп.
Дослідницька робота.
Адвокаційний досвід.
Досвід роботи в питаннях здоров’я, прав
людини, гендерної та сексуального різноманіття.
Участь в Діалозі Глобального Фонду.
Грантова/проектна історія.
Прозорість та підзвітність.

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Можливості:
•
•
•
•
•
•
•
•

Використання досвіду інших КГН.
Скоординованість з лідерами КГН.
Членство в мережах та асоціаціях.
Участь в CCM (Нац. рада з ВІЛ/ТБ).
Участь в міжнародних заходах.
Мобілізація зусиль стейкхолдерів.
Тривала залученість в транс-рух.
Участь в роботі з питань здоров’я, прав
людини, гендерної та сексуальної різноманітності.
• GAM – The Global AIDS Monitoring.
• Авторство біоповедінкового дослідження.
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Слабкі сторони:

• Слабка структура спільноти.
• Недостатня кількість активних лідерів спільноти.
• Недостатньо політик та процедур Організації.
• Слабка участь суб-груп.
• Недостатня кількість волонтерів.
• Відсутність фінансування для навчання волонтерів.
• Надмірна довіра фінансовим донорам з високими ризиками (з минулого досвіду).

Загрози:

• Невміння фінансових донорів працювати з
самоорганізацією.
• Стигма та дискримінація.
• Відсутність сталого фінансування.
• Багатофакторна стигма.
• Самостигматизація та закритість.
• Трансфобія.
• Низький рівень поінформованості, зокрема в
питаннях ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, ТБ, COVID-19.
• Розрізненість.
• Законодавство, яке репресивне та/або не
відповідає потребам.
• Фінансові донори з високими ризиками (з
минулого досвіду).

ДОДАТКИ

Перелік парламентських комітетів та центральних органів виконавчої
влади, як потенційні мішені для адвоката та лобіювання
Перелік парламентських комітетів наведено відповідно до постанови Верховної Ради України
від 4 грудня 2014 року № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів
Верховної Ради України восьмого скликання»1.
Перелік центральних органів виконавчої влади наведений станом на 27 лютого 2016 року
згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010, з дальшими
змінами, та за даними Урядового порталу2. Напівжирним наведено відомства (повна назва та
офіційна скорочена назва), які згадуються в Плані.
Комітети Верховної Ради України:
• Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
• Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
• Комітет з питань бюджету
• Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування
• Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
• Комітет з питань економічної політики
• Комітет з питань європейської інтеграції
• Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
• Комітет з питань запобігання і протидії корупції
• Комітет у закордонних справах
• Комітет з питань інформатизації та зв’язку
• Комітет з питань культури і духовності
• Комітет з питань науки і освіти
• Комітет з питань національної безпеки і оборони
• Комітет з питань охорони здоров’я
• Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
• Комітет з питань податкової та митної політики
• Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
• Комітет з питань правової політики та правосуддя
• Комітет з питань промислової політики та підприємництва
• Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
• Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики
• Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
• Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
• Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції
та людей з інвалідністю
• Комітет з питань транспорту
• Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/22-viii
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010
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Міністерства:
• Міністерство аграрної політики та продовольства України
• Міністерство внутрішніх справ України (МВС)3
• Міністерство екології та природних ресурсів України
• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
• Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
• Міністерство закордонних справ України (МЗС України)
• Міністерство інформаційної політики України (МІП)
(створене 14.01.2015, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2-2015-п)
• Міністерство інфраструктури України
• Міністерство культури України (Мінкультури)
• Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт)
• Міністерство оборони України (Міноборони України)
• Міністерство освіти і науки України (МОН України)
• Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ України)
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
• Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики України)
• Міністерство фінансів України
• Міністерство юстиції України (Мін’юст)

3. 22 жовтня 2014 р. КМУ прийняв розпорядження за № 1118-р «Питання реформування органів внутрішніх
справ України» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-р), яким затверджено Стратегію розвитку органів
внутрішніх справ України. У [розділі] «Вимоги суспільства до поліції як основної ланки МВС» цього документа
констатується: «[…] від поліції очікується високий рівень толерантності до вразливих груп населення, які потребують підвищеної уваги та додаткового захисту своїх прав. До таких груп, зокрема, належать представники
етнічних меншин, мігранти та шукачі притулку, люди з фізичними або психічними вадами, особи нетрадиційної
сексуальної орієнтації, люди похилого віку та діти. Поліція повинна здійснювати постійний моніторинг ситуації
щодо проблем таких категорій населення, розробляти відповідні програми або плани заходів щодо надання їм
додаткової допомоги, відслідковувати їх ефективність та бути одним з ініціаторів загальнодержавного процесу
соціальної адаптації окремих категорій населення».
Це саме повторено нижче в модифікованому та розширеному формулюванні: «Особовий склад МВС повинен
виявляти високий рівень толерантності до вразливих груп населення, які потребують підвищеної уваги до захисту своїх прав, зокрема до представників етнічних меншин, мігрантів та шукачів притулку, осіб з обмеженими
можливостями, осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, осіб похилого віку та дітей. Підрозділи МВС будуть
здійснювати постійний моніторинг ситуації щодо потреб зазначених категорій населення, розробляти відповідні
програми або плани заходів щодо надання їм допомоги, оцінювати їх ефективність, а також ініціюватимуть загальнодержавний процес соціальної адаптації окремих категорій населення. // МВС забезпечуватиме регулярне
навчання персоналу з питань роботи з уразливими категоріями населення, запобігання торгівлі людьми, профілактики злочинів на ґрунті ненависті та проявів дискримінації меншин».
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Інші центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ):
• Державна авіаційна служба України
• Державна архівна служба України
• Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
• Державна казначейська служба України
• Державна міграційна служба України
• Державна пенітенціарна служба України (ДПтС)
• Державна прикордонна служба України
• Державна регуляторна служба України
• Державна санітарно-епідеміологічна служба України
• Державна служба України з питань геології, картографії та кадастру
• Державна служба геології та надр України
• Державна служба експортного контролю України
• Державна служба України з питань праці
• Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції
• Державна служба інтелектуальної власності України
• Державна служба статистики України (Держстат)
• Державна служба України з контролю за наркотиками
• Державна служба України з лікарських засобів
• (ДСНС)
• Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
• Державна служба фінансового моніторингу України
• Державна фіскальна служба України (ДФС), функціонує відповідно до Положення,
затвердженого постановою КМУ від 21 травня 2014 р. № 236 (http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/236-2014-п)
• Державне агентство автомобільних доріг
• Державне агентство водних ресурсів України
• Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
• Державне агентство з питань електронного урядування України
• Державне агентство лісових ресурсів України
• Державне агентство резерву України
• Державне агентство рибного господарства України
• Державне агентство України з питань кіно
• Державне агентство України з управління зоною відчуження
• Державне космічне агентство України
• Державна архітектурно-будівельна інспекція України
• Державна екологічна інспекція України
• Державна інспекція навчальних закладів України
• Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
• Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
• Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
• Державна інспекція ядерного регулювання України
• Державна фінансова інспекція України
• Пенсійний фонд України
• Український інститут національної пам’яті
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Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом:
• Антимонопольний комітет України
• Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо)
• Фонд державного майна України
• Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
• Національне агентство України з питань державної служби
ПРИМІТКА: Служба безпеки України (СБУ) не входить до системи центральних органів
виконавчої влади.

Аналітичні висновки

Основним державним механізмом включення трансґендерних людей до переліку груп
підвищеного ризику інфікування ВІЛ є внесення змін до відомчого наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 8 лютого 2013 р. № 104 «Про затвердження Переліку та
Критеріїв визначення груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ»4, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 р. за № 323/22855 і чинного з 15 березня 2013 р.
На програмному рівні трансґендерні люди як одна з ключових груп щодо профілактики
інфікування ВІЛ можуть (і повинні бути) бути експліцитно названі в черговій
Загальнодержавній цільовій соціальній програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019–2023
роки.
Нюанси термінології: трансґендерні люди — «ключова група», «уразлива група» чи
«група ризику»?
Застереження Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу щодо термінології та пояснення щодо
складу «ключових груп». У своїх спеціальних керівних принципах щодо термінології ЮНЕЙДС
робить таке важливе застереження: «Слід уникати терміну “група високого ризику”, оскільки
він передбачає, що “ризикованою” є сама група, тоді як насправді всі соціальні групи
взаємопов’язані. Використання терміну “група високого ризику” може сприяти помилковому
відчуттю безпеки у людей, що відрізняються ризикованою поведінкою, але не ідентифікують
себе з такими групами. Термін також може сприяти стигмі та дискримінації. Приналежність
до тієї чи іншої групи не може бути ризикованою, на відміну від поведінки»5.
При цьому ЮНЕЙДС рекомендує використовувати вираз «основні/ключові групи населення
з підвищеним ризиком зараження ВІЛ» (англ. key populations at higher risk of HIV exposure),
пояснюючи, що «в усіх країнах [такі] основні групи населення включають людей, які живуть
із ВІЛ» та що «в більшості випадків чоловіки, які мають статеві контакти з чоловіками,
трансґендерні особи, споживачі ін’єкційних наркотиків, працівники секс-бізнесу та їхні
клієнти, а також серонегативні партнери в парах із дискордантним серологічним статусом
зазнають підвищеного ризику контакту із джерелом ВІЛ у порівнянні з іншими людьми»6.

4. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0323-13
5. Керівництво ЮНЕЙДС з термінології: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2011/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf — Стор. 15.
6. Керівництво ЮНЕЙДС з термінології: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2011/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf — Стор. 22.
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Вираз «ключові групи населення», вживаний, зокрема, і Об’єднаною програмою ООН з ВІЛ/
СНІДу, що не є повною мірою методологічно правильним, адже деякі люди з числа ключових
груп не належать до категорії населення в демографічному сенсі: напр., «населенням» не є
особи з іноземним громадянством, які перебувають на території певної країни тимчасово у
зв’язку з навчанням, роботою, в контексті туризму, у зв’язку з веденням бойових дій тощо. До
категорії населення не належать також частина мігрантів/мігранток і біженців/біженок, хоча
вони можуть розглядатися як ключові групи. Отже, вираз «ключові групи населення» слід
застосовувати лише в тих випадках, коли йдеться саме про населення відповідної території
в демографічному сенсі, а в інших випадках рекомендується надавати перевагу виразові
«ключові групи».
Рекомендації (аргументація) щодо включення трансґендерних людей до переліку груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
З метою включення трансґендерних людей до числа ключових груп щодо профілактики
інфікування ВІЛ рекомендується застосувати комплексний підхід, якій передбачає цілісний
перегляд всього переліку «груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ».
Для цього пропонується викласти Перелік ключових та пріоритетних груп щодо інфікування
ВІЛ, затверджений відповідним відомчим актом МОЗ України, в такій редакції:
1. Ключові групи щодо інфікування ВІЛ — це групи людей, які, незалежно від типу епідемії
або місцевих умов, піддаються підвищеному ризику інфікування ВІЛ через особливості
своєї поведінки, суттєво впливають на динаміку поширення ВІЛ-інфекції і відіграють
ключову роль в ефективній протидії епідемії ВІЛ як партнерська сторона.
2. До ключових груп щодо інфікування ВІЛ на національному та обласному (місцевому)
рівнях належать:
• чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками;
• люди, що перебувають у місцях позбавлення волі або нещодавно звільнені;
• люди, які вживають наркотики в ін’єкційний спосіб;
• люди, які надають сексуальні послуги;
• трансґендерні люди;
• сексуальні партнери та партнерки ВІЛ-позитивних людей.
3. У контексті національної політики та заходів у відповідь на поширення ВІЛ
пріоритетними групами визнаються:
• уразливі групи не з числа ключових, які через нерівні можливості, соціальну
стигму та ізоляцію, безробіття, тіньову або нестабільну зайнятість та інші соціальні,
культурні, політичні і економічні чинники стають уразливішими до інфікування ВІЛ,
аніж загальне населення;
• інші соціальні та поведінкові групи, крім ключових та уразливих, які в контексті
епідеміологічної ситуації щодо поширення ВІЛ в Україні потребують інакших, аніж
загальне населення, заходів із профілактики інфікування ВІЛ.
4. Уразливі групи не з числа ключових:
• люди, які вживають наркотики у неін’єкційний спосіб;
• пацієнти/пацієнтки програм замісної підтримувальної терапії;
• клієнти/клієнтки людей, які надають сексуальні послуги;
• мігранти й мігрантки (громадяни України);
• внутрішньо переміщені особи;
• іммігранти й іммігрантки;
• безхатченки та люди без постійного місця проживання.
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5. Інші пріоритетні групи, крім ключових та уразливих:
• сексуальні партнерки чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками;
• сексуальні партнери та партнерки людей, які вживають наркотики в ін’єкційний
спосіб;
• люди, які піддаються сексуальній експлуатації;
• люди, які постраждали від зґвалтування або сексуального насилля;
• люди з ВІЛ-індикаторними станами, симптомами та захворюваннями;
• медичні працівники та парамедики;
• військовослужбовці та учасники/учасниці бойових дій;
• персонал правоохоронних органів та рятувальних служб;
• персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;
• водії наземного вантажного транспорту, моряки та працівники авіаційної і
залізничної галузей, які працюють на рейсах далекого сполучення;
• безпритульні та бездоглядні діти та підлітки, зокрема із сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, та які не отримують належного батьківського
піклування.
Водночас, додатком до відповідного відомчого акта МОЗ України пропонується затвердити
документ «Критерії визначення приналежності до ключових, уразливих та інших пріоритетних
груп щодо інфікування ВІЛ», у якому зазначити:
Трансґендерні люди — люди, ґендерна ідентичність яких відрізняється від статі, визначеної
при народженні.
Критерій приналежності до групи: відмінність ґендерної самоідентифікації людини від
маркера статі, визначеного при народженні.

HPLGBT
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