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Раунд 2

Фаза 2

Звітний період

B1

Остання оцінка:

МБФ "Альянс громадського здоров'я"
Інвестиції для боротьби з туберкульозом та ВІЛ

P4

з:

1 липня 2019 р.

до:

31 грудня 2019 р.

Програмні показники
Відсоток ЛВНІ, охоплених програмами профілактики ВІЛ - визначеним
пакетом послуг

Коментарі:

Відсоток ЛВНІ, що пройшли тестування на ВІЛ протягом звітного періоду, та Відсоток осіб на опіоїдній замісній терапії, які отримували лікування щонайменше протягом
знають свої результати
6 місяців

Показник було виконано на 98% у зв'язку з тим, що в
другому півріччі 2019 року відбувався перехід програми на
державне фінансування і в деяких регіонах вибір надавачів
послуг відбувався із затримкою.
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Показник перевиконано, оскільки він включає також
діяльність за проектом CDC. При формуванні заявки в
Глобальний Фонд на 2018-2020 рік планові показники
проекту CDC не були включені до планових показників ГФ у
зв'язку з відсутністю планових показників проекту CDC на
момент затвердження заявки. При цьому, звітування за
цим індикатор відбувається на національному рівні і
включає всі проекти Альянсу та ЦГЗ.

Показник виконано на 100%
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Цільовий показник

Досягнуто

Показники

Відсоток ЛВНІ, охоплених програмами профілактики ВІЛ визначеним пакетом послуг

Цільовий
показник

50,4

Досягнуто

49,5

0% - 59%

Цільовий показник

Досягнуто

60% - 89%

> 90%

-

Цільовий показник

Досягнуто

Зауваження

98,23%

Показник було виконано на 98% у зв'язку з тим, що в другому півріччі 2019 року відбувався
перехід програми на державне фінансування і в деяких регіонах вибір надавачів послуг
відбувався із затримкою.

Відсоток ЛВНІ, що пройшли тестування на ВІЛ протягом звітного
періоду, та знають свої результати

47,1

59,5

126,16%

Показник перевиконано, оскільки він включає також діяльність за проектом CDC. При
формуванні заявки в Глобальний Фонд на 2018-2020 рік планові показники проекту CDC не
були включені до планових показників ГФ у зв'язку з відсутністю планових показників
проекту CDC на момент затвердження заявки. При цьому, звітування за цим індикатор
відбувається на національному рівні і включає всі проекти Альянсу та ЦГЗ.

Відсоток осіб на опіоїдній замісній терапії, які отримували
лікування щонайменше протягом 6 місяців

78,2

78,2

100,03%

Показник виконано на 100%
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Відсоток трансгендерів, охоплених програмами профілактики
ВІЛ- визначеним пакетом послуг

1 368,0

1 477,0

107,97%

Трансгендерні люди є новою уразливою групою для охоплення в Україні. Цілі за показником
розраховувалися базуючись на програмних даних, оскільки на момент написання заявки
була відсутня інформація про оціночну чисельність групи. НУО спромоглися досягнути
високих показників виконання даного індикатору за рахунок успішного налагодження
роботи проектів на рівні регіонів та виходу на цільову групу. Організаціїї надають послуги, які
є гендерно-орієнтованими на транс* людей та користуються великим попитом з їх сторони
(консультації щодо гормонотерапії, психологічну допомогу, тестування та самотестування на
ВІЛ), залучають до роботи у якості соціальних працівників чи волонтерів представників із
ЛГБТ спільноти

Відсоток ЛВНІ, які отримали позитивний результат тесту на ВІЛ,
та які взяті під медичний нагляд у закладах охорони здоров’я у
звітному періоді

85,0

91,5

107,65%

Показник перевиконано, оскільки він включає також діяльність за проектом CDC. При
формуванні заявки в Глобальний Фонд на 2018-2020 рік планові показники проекту CDC не
були включені до планових показників ГФ у зв'язку з відсутністю інформації про показники
проекту CDC на момент затвердження заявки. При цьому, звітування за цим індикатор
відбувається на національному рівні і включає всі проекти Альянсу та ЦГЗ.

Відсоток робітників комерційного сексу, охоплених програмами
профілактики ВІЛ – визначеним пакетом послуг

43,7

42,4

97,09%

Показник було виконано на 97% у зв'язку з тим, що в другому півріччі 2019 року відбувався
перехід програми на державне фінансування і в деяких регіонах вибір надавачів послуг
відбувався із затримкою.

Відсоток СП, які пройшли тестування на ВІЛ протягом звітного
періоду, та знають свої результати

47,8

46,3

96,95%

Показник було виконано на 97% у зв'язку з тим, що в другому півріччі 2019 року відбувався
перехід програми на державне фінансування і в деяких регіонах вибір надавачів послуг
відбувався із затримкою.

Відсоток ЧСЧ, охоплених програмами профілактики ВІЛ –
визначеним пакетом послуг

18,1

16,9

93,15%

Показник було виконано на 93% у зв'язку з тим, що в другому півріччі 2019 року відбувався
перехід програми на державне фінансуванняі в деяких регіонах вибір надавачів послуг
відбувався із затримкою.

118,31%

Показник перевиконано на 18%, оскільки він включає також діяльність за проектом
Healthlink (USAID). Даний проект розпочався наприкінці 2018 року і не був включений в
планові показники проекту ГФ. При цьому, звітування за цим індикатором відбувається на
національному рівні і включає всі проекти Альянсу та ЦГЗ.

Відсоток ЧСЧ, що пройшли тестування на ВІЛ протягом звітного
періоду, та знають свої результати
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