ЗАТВЕРДЖ ЕНО
рішенням Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ інфекції/СНІДу
в ід 23 трав ня 2019 року

План діяльності
Міжконфесійного ресурсного центру у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту
Мета
Збільшити участь та роль міжконфесійного співтовариства України в розробці та реалізації загальнонаціональної відповіді з протидії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та гепатиту для досягнення універсального доступу до профілактики ВІЛ-інфекції, туберкульозу та гепатиту, лікування, догляду і під т ри м ки в
Україні.
Завдання
1. Стимулювати міжконфесійне співтовариство України до вироблення і реалізації власної концепції та стратегії дій щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.
2. Посилити потенціал кожної з конфесій у напрямку дієвої реакції на поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту в Україні.
3. Формувати спільну позицію ВРЦіРО щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту та представлення і відстоювання позицій ВРЦіРО перед державо ю т а
громадянським суспільством стосовно профілактики, лікування, догляду та підтримки, протистояння стигматиза ці ї/ д и скр им ін ац ії т а г е н де рн и х
питань.
4. Покращити координацію міжконфесійної діяльності щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту в Україні.
Завдання

Завдання 1
Стимулювати
міжконфесійне
співтовариство
України до
вироблення і
реалізації

Напрямки діяльності

Заходи

Результати

Обмін досвідом,
визначення кращого
досвіду,
розповсюдження
інформації

організація міжконфесійних
конференцій 1-2 денних, два рази на
рік: весняна (тема: план річної
роботи) осіння (підсумкова), до 50
учасників)

Проведено
міжконфесійні
конференції

Організація мережі
регіональних
міжконфесійних
ресурсних центрів

(організація 3-х центрів за рік,
технічне забезпечення, тренінги
для персоналу (в рамках ТОТ),
координація роботи у своїй
конфесії/регіоні.

Забезпечення участі
представників релігійних
організацій у зустрічах,
конференціях, семінарах
з питань ВІЛ/СНІДу,

(інформаційна та координаційна
діяльність головного Ресурсного
центру: участь представників
релігійних організацій у зустрічах,
конференціях, семінарах з питань

Організовано мережу
регіональних
міжконфесійних
ресурсних центрів,
проведено навчальну
роботу з персоналом
Представники
релігійних організацій
приймають участь у
зустрічах,
конференціях,

Показники/індикатори
Відбулось 6
конференцій
міжконфесійного
співтовариства України:
3 весняні, 3 осінні
(підсумкові)

Час виконання
Протягом 20192021рр.

Працює 9 регіональних
міжконфесійних
центрів, персоналу
видано сертифікати про
проходження навчання

Протягом 20192021рр.

Представники
міжконфесійної
громади беруть участь
у 90% зустрічей,
конференцій, семінарах

Протягом 20192021рр.

2
семінарах з питань
власної
ВІЛ/СНІД, туберкульозу
концепції та
та гепатиту
стратегії дій
щодо протидії
ВІЛ/СНІДу,тубе
ркульозу та
гепатиту
семінарах з
питань
ВІЛ/СНІД,
Сприяння участі
туберкульозу представників церков та
та гепатиту.
релігійних організацій у
регіональних
координаційних радах з
питань запобігання
поширенню ВІЛінфекції/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту

Розробка адаптованих
навчальних програм та
інформаційних
матеріалів

Завдання 2.
Посилити
потенціал
кожної з
Церков та

Впровадження
навчальних програм з
підготовки
с вященнослужителів та
студентів семінарій

ВІЛ/СНІД, туберкульозу та
гепатиту, організованих
громадськими та державними
організаціями)

семінарах з питань
ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту,
організованих
громадськими та
державними
організаціями

(координаційна діяльність
Участь представників
головного та регіональних
церков та релігійних
ресурсних центрів: забезпечення
організацій у
участі представників церков та
регіональних
координаційних радах
релігійних організацій у
регіональних координаційних радах з з питань запобігання
поширенню ВІЛпитань запобігання поширенню ВІЛінфекції/СНІДу,
інфекції/СНІДу, семінарах з питань
туберкульозу
та
ВІЛ/СНІД, туберкульозу та
гепатиту
гепатиту)
Зібрати та проаналізувати по
можливості всі конфесійні
методики, програми, інформаційні
матеріали
Зробити адаптовані варіанти
інформаційних матеріалів для всіх
конфесій (або окремо християнські,
мусульманські, юдейські) загальний
наклад 100 тис. прим.(на один рік)
Розробка та тиражування
навчального посібника з соціальної
роботи для духовних навчальних
закладів) наклад 10 тис. прим.
Проведення тренінгу для тренерів
для представників різних конфесій
та релігій священнослужителів,
активних мирян та студентів

Створені електронна
та паперові бібліотеки
конфесійні методики,
програми,
інформаційні
матеріали
Написано, заверстано
та видано адаптовані
варіанти
інформаційних
варіантів для всіх
конфесій
Написано, заверстано
та видано навчальний
посібник з соціальної
роботи для духовних
навчальних закладів
Проведено тренінги
для тренерів для
представників різних
конфесій та релігій

з питань ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту, організованих
громадськими та
державними
організаціями
20 представників
церков та релігійних
організацій постійно
беруть участь у
засіданнях 20
регіональних
координаційних радах з
питань запобігання
поширенню ВІЛінфекції/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту

Протягом 20192021рр.

Відкритий доступ до
матеріалів через
електронні засоби
комунікації

Протягом 20192021рр.

Видано 300 тис.
примірників двома
мовами російською та
українською

Протягом 20192021рр.

Видано 10 тис.
примірників посібнику
двома мовами
російською та
українською
Проведено 6 тренінгів
для тренерів для
представників різних
конфесій та релігій

Протягом 20192021рр.

Протягом 20192021рр.

3
релігійних
організацій у
напрямку
дієвої реакції
на поширення
ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу
та гепатиту в
Україні.

духовних шкіл (2 на рік).

Проведення тренінгів у духовних
школах для студентів (20 на рік).
Проведення тренінгів для
священнослужителів у регіонах (20
регіонів, 1500 священників, 40 однодводенних тренінгів).
Створення та підтримка сайту,

Створено Інтернетсайт

Міжконфесійний бюлетень (раз на
місяць),

Написано, заверстано
та видано
Міжконфесійний
бюлетень

Розсилка інформації електронною
поштою.

Створено базу дану
підписчиків бюлетеня

Налагодження
механізму співпраці з
державними,
міжнародними та
громадськими
організаціями в сфері
профілактики,
дестигматизації та
догляду і підтримки
(зокрема через НРК, її
комітети та регіональні
координаційні ради)

(координаційна діяльність
головного ресурсного центру)

Налагоджена
співпраця з
державними,
міжнародними та
громадськими
організаціями в с фері
профілактики,
дестигматизації та
догляду і підтримки

Інформування ЗМІ про
позицію та діяльність
міжконфесійного

(координаційна та PR-діяльність
головного ресурсного центру)

ЗМІ своєчасно
поінформовані про
позицію та діяльність

Створення та
щоквартальне видання
міжконфесійного
бюлетеню «Церква
проти СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту»

Завдання 3.
Формувати
спільну
позицію ЦіРОУ
щодо
ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу,
гепатиту та
представлення
і відстоювання
позицій ЦіРОУ
перед урядом
та
громадянським
суспільством
стос овно
профілактики,
лікування,

священнослужителів,
активних мирян та
студентів духовних
шкіл
Проведено тренінги у
духовних школах для
студентів
Проведено тренінги
для
священнослужителів
у регіонах

священнослужителів,
активних мирян та
студентів духовних
шкіл
Проведено 60 тренінгів
у духовних школах для
студентів
Проведено тренінги
для 1500
священнослужителів у
20 регіонах
Відкритий цілодобовий
доступ до сайту через
електронні засоби
комунікації
Вийшло 36 примірників
бюлетеня
Кожен підписчик
отримує бюлетень
щомісяця
Договори про
співпрацю з
державними,
міжнародними та
громадськими
організаціями в сфері
профілактики,
дестигматизації та
догляду і підтримки.
Участь представників
державних,
міжнародних та
громадських
організацій в заходах
міжконфесійного
співтовариства України
Розповсюдження серед
ЗМІ прес-релізів до
кожного заходу

Протягом 20192021рр.
Протягом 20192021рр.
Протягом 20192021рр.
Протягом 20192021рр.
Протягом 20192021рр.

Протягом 20192021рр.

Протягом 20192021рр.

4
догляду та
підтримки,
протистояння
стигматизації/
дискримінації
та гендерних
питань.

Завдання 4.
Покращити
координацію
міжконфесійної
діяльності
щодо
ВІЛ/СНІДу в
Україні.

співтовариства України
щодо протидії епідемії
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу
та гепатиту в Україні.

міжконфесійного
співтовариства
України щодо протидії
епідемії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту в Україні

Розробка та
впровадження
механізму координації
міжконфесійної
діяльності щодо
ВІЛ/СНІД, туберкульозу
та гепатиту в Україні

(розробка стратегії, плану
діяльності, пошук коштів,

Розроблено
міжконфесійну
стратегію, план
діяльності та план
файндрайзингової
діяльності

Створення
міжконфесійного
ресурсного центру

Мобілізація кадрових, матеріальнотехнічних, фінансових ресурсів
міжконфесійного співтовариства для
створення міжконфесійного
ресурсного центру

Створено
міжконфесійний
ресурсний центр
(МРЦ)

Створення
міжконфесійних форумів
на регіональних рівнях

Мобілізація кадрових, матеріальнотехнічних, фінансових ресурсів
регіональних міжконфесійних
співтовариств для створення
міжконфесійних форумів на
регіональних рівнях

Створені
міжконфесійні форуми
на регіональних
рівнях

20 регіонів України
мають міжконфесійні
форуми

Протягом 20192021рр.

Проведення зовнішніх оціночних
досліджень щодо діяльності
міжконфесійного співтовариства в
напрямку протидії епідемії
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту

Проведено моніторинг
діяльності
міжконфесійного
співтовариства в
напрямку протидії
епідемії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту

Підготовлено 3 звіти
про моніторинг
діяльності
міжконфесійного
співтовариства в
напрямку протидії
епідемії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту

Протягом 20192021рр.

Зовнішній моніторинг
діяльності
міжконфесійного
співтовариства в
напрямку протидії
епідемії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та
гепатиту

міжконфесійного
співтовариства України

Виписка з протоколу
засідання ВРЦіРО
щодо ухвалення
міжконфесійної
стратегії, плану
діяльності та плану
файндрайзингової
діяльності
Виписка з протоколу
засідання ВРЦіРО
щодо створення МРЦ,
призначення керівника
та координаторів

2019р. –2021р.

Квітень 2019р. –
Червень 2019р.

