
СПІВПРАЦЯ ЄС З УКРАЇНОЮ В БОРОТЬБІ З ВІЛ/СНІД
Ситуація з ВІЛ/СНІД в Україні перейшла в епідемію. За оцінками Всесвітньої організації
з охорони здоров'я та Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД,  понад 500 000 осіб є ВІЛ-
інфікованими. Це становить 1.4% українців віком від 15 до 49 років; 60% з них не знають,
що вони інфіковані.
ЄС бореться з пандемією ВІЛ/СНІД як на національному, так і на глобальному рівнях. На
глобальному рівні ЄС працює в партнерстві з міжнародними організаціями, глобальними
партнерами, організаціями громадянського суспільства та науково-дослідними устано-
вами. Євросоюз є співзасновником Глобального Фонду боротьби зі СНІДом, туберку-
льозом та малярією. Європейський Союз спільно з країнами-членами ЄС нині забез-
печують найбільші внески до Глобального Фонду,  що працює в Україні за угодою з
Міжнародним Альянсом ВІЛ/СНІД.
ЄС прагне збільшити національні можливості систем охорони здоров’я та освіти в партнерстві з такими
країнами, як Україна. Європейська Комісія фінансує діяльність з запобігання поширенню ВІЛ/СНІД та зростанню
обізнаності населення з 2003 року. Вона почала фінансувати спільну програму ЄС-США в п’яти пілотних
регіонах. Цей проект запровадив обов’язкові статеве виховання та просвіту щодо вживання наркотиків у понад
60% усіх шкіл в пілотних регіонах та налагодив посилене навчання вчителів, соціальних працівників і психологів.
В 2003 році Євросоюз надав Міністерствам освіти та охорони здоров’я 2 мільйони євро для посилення
всебічного підходу до запобігання ВІЛ/СНІД на національному рівні. Проект, також спрямований і на молодь,
був націлений на всебічну просвіту щодо здорового способу життя – включно з інформування про запобігання
ВІЛ/СНІД – у всіх освітніх та позашкільних установах.
2,5 млн євро для проекту з запобігання поширення серед військовослужбовців ВІЛ та хвороб, що передаються статевим
шляхом (див.нижче) – це один з найостанніших проектів ЄС в Україні, спрямованих на боротьбу з ВІЛ/СНІД.

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ

ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН ПРОВІВ ПРЕС-
КОНФЕРЕНЦІЮ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІЛ/СНІД
СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
23  лютого в агенції УНІАН у Києві відбулася прес-
конференція в рамках спільного проекту ЄС та ООН
«Попередження ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються
статевим шляхом, серед військовослужбовців Збройних Сил
та правоохоронних органів України».
Доповідачами були: д-р Борис Ворник,  Директор ФНООН в Україні,  Мартін Шідер,  керівник першого відділу
програм допомоги Представництва Європейської Комісії в Україні, Валерій Баркевич, полковник медичної
служби, Головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України, Олексій Яремчук, полковник
медичної служби, Головний державний санітарний лікар Державної прикордонної служби України та Володи-
мир Якимець, перший заступник директора Департаменту медичного забезпечення та реабілітації Міністерства
внутрішніх справ України.
Головним завданням цього проекту ЄС є підтримка розвитку ефективних механізмів для всебічних заходів
щодо попередження ВІЛ/СНІД в середовищі військових формувань України. Проект націлено на значне змен-
шення кількості захворювань на ВІЛ/СНІД та інших ризиків, таких як вживання наркотиків та поширення
захворювань, що передаються статевим шляхом серед військовослужбовців. Проект розрахований на чотири і
триватиме до вересня 2009 року.
За результатами опитування, проведеного ФНООН серед військовослужбовців та солдатів строкової служби
протягом 2006-2008 років, було встановлено, що завдяки заходам, проведених у Збройних Силах та
правоохоронних органах України за фінансової і методичної допомоги ФНООН, показник обізнаності
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів щодо ВІЛ/СНІД зріс майже на 10% (з 70% у 2006
році до 79,3% у 2007 році).
Додаткова інформація: www.unfpa.org.ua та www.zdorovavarta.org.ua

# 23,  25 лютого 2009 року



НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЕС

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З МІГРАЦІЇ ЗАВЕРШИВ СЕРІЮ
ПІЛОТНИХ ТРЕНІНГІВ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ЄС
ДЛЯ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕХОДІВ
В рамках фінансованого ЄС проекту «Підвищення спроможності
та співпраця в ідентифікації втрачених і підроблених документів в
Україні», що реалізується з січня 2007 року, Міжнародний центр з
розвитку міграційної політики разом із Держприкордонслужбою
України (ДПСУ) з 27 січня по 6 лютого організував в Ужгороді
заключний тренінгів з серії пілотних навчальних заходів для інс-
пекторів документів на прикордонних переходах Закарпаття.
Тренінги провели два тренери, представники ДПСУ, які в рамках цього проекту в травні 2008 року пройшли
підготовку та отримали кваліфікацію національних тренерів у європейських експертів з безпеки документів.
25 інспекторів з прикордонних переходів кордону України з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією,
а також з аеропортів Львова, Чернівців та Борисполя, пройшли тренінги з перевірки документів на 2-ій лінії
контролю. Учасники тренінгів вчилися виявляти підробки в документах із застосуванням обладнання VSC 5000,
знайомилися з загальними для ЄС практиками з безпеки документів. Результативність тренінгів значно
підвищилася завдяки насиченим практичним заняттям з ідентифікації зразків різних типів підроблених
документів, що були надані в цілях навчання угорськими експертами.
Тренінги отримали високу оцінку з боку учасників та адміністрації ДПСУ. Багато учасників відзначили, що
вони вперше взяли участь в такому цінному для їхньої роботи та гарно організованому навчанні. Оскільки
проект фокусовано переважно на західних кордонах України, представники Держприкордонслужби висловили
сподівання, що подібні тренінги буде проведено також для кордонів на сході України.
Контакти: Олена Родіоненко, е-адреса: olena.rodionenko@icmpd-ua.org
Детальніша інформація: www.icmpd.org

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЄС ТА ПРООН ПРОДОВЖУЄ
ІНФОРМАЦІЙНУ КАМПАНІЮ ЗА АКТИВНОГО СПОЖИВАЧА
Спільний проект ЄС та ПРООН «Спільнота Споживачів та
Громадські Об’єднання» продовжує кампанію з активізації україн-
ських споживачів. Нова хвиля споживчої реклами «Зміни майбутнє
зараз» вже присутня на сітілайтах великих міст України. За сюжетом
юний борець за права споживачів звертається до своїх батьків із
закликом повернути до магазину зіпсовану ковбасу або рибу. Прогноз
дитини невтішний: якщо неякісний товар не повертати, його будуть
продавати і надалі – навіть майбутнім дітям хлопчика.
Згідно з останнім дослідженням споживчої поведінки, вже вдвічі менше
людей зізнаються в тому, що вони не знають про свої споживчі права. Але
на заваді постають скоріш емоційні бар’єри; українці, неготові й не хочуть
конфліктувати за повернення неякісного продукту.
Реклама має нагадувати споживачам, що, захищаючи свої права сьогодні,
зараз, та кожен раз під час придбання або повернення товару, вони
впливають на ринок споживчих товарів майбутнього. Бо неякісні товари
існують, поки на них є попит.

Проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання» є спільною ініціативою Європейського Союзу та
Програми розвитку ООН в Україні.  Його метою є сприяння доступу громадян України до інформації про
безпеку товарів і послуг, захист прав споживачів та результати незалежних тестувань, а також заохочення
громадського обговорення проблем, що стоять перед споживачами в Україні. Євросоюз надав 3 млн. євро для
фінансування цього проекту.
Контакти: Марія Савченко, е-адреса: maria.savchenko@undp.org.ua
Детальніша інформація: http://www.consumerinfo.org.ua



АНОНСИ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС
27 лютого 2009 року, Міністерство юстиції, Київ
Шоста зустріч Керівного Комітету спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи під назвою
„Підтримка належного врядування: Проект протидії корупції в Україні (UPAC)"
В зустрічі візьмуть участь представники Євро комісії, Ради Європи, проекту UPAC та всіх партнерських інституцій.
Контактна особа: Роман Шлапак, керівник проекту, roman.chlapak@coe.int
Для отримання детальнішої інформації див.: http://www.coe.int/upac
27 лютого 2009 року, Київ
Навчальний семінар «Ефективні шляхи захисту прав споживачів»
Цей захід організує спільний проект ЄС-ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об'єднання».
Контакти: Марія Савченко, е-адреса: maria.savchenko@undp.org.ua
28 лютого 2009 року, Звіздне, Крим
Візит Голови Представництва Єврокомісії в Україні пана Жозе Мануеля Пінту Тейшейри та Послів Чехії,
Німеччини, Фінляндії та Великої Британії на об’єкти проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду»
Контакти : Ганна Яцюк, е-адреса: ganna.yatsyuk@undp.org.ua    Детальніша інформація: http://www.cba.org.ua/
5 березня 2009 року, Київ
Початок проекту "Виконання Україною зобов’язань щодо реалізації Європейської політики сусідства та
членства в СОТ в сільськогосподарському секторі (Секторальний підхід)"
Контакти: Богдан Дроздовський, е-адреса: bd@swap-rural.org.ua
10 березня 2009 року, Одеса
Третя зустріч Регіональної робочої групи з біорізноманіття для затвердження проекту Робочого плану
Цей захід проведе проект ЄС «Співпраця щодо довкілля Чорного моря»
Контакти: Юлія Гунько, e-адреса: ecbsea@ecbsea.org
10 березня 2009 року, Конференц-зала Академії наук України, Київ
Медіа-зустріч та перша робоча зустріч Проекту з підтримки вугільного сектору
Контакти: Галина Сідельковська, тел: 044 239-40-53
Березень 2009 року, Kиїв, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів
Опитування з корупційних ризиків
Опитування з корупційних ризиків буде здійснено в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради
Європи під назвою „Підтримка належного врядування: Проект протидії корупції в Україні (UPAC)".
Опитування відбудеться по всій Україні як компонент системного вивчення ситуації в державній службі,
судочинстві та органах слідства й покарання.
Контактна особа: Роман Шлапак, керівник проекту, roman.chlapak@coe.int
Для отримання детальнішої інформації див.: http://www.coe.int/upac
31 березня 2009 року, Київ
Четверте засідання Керівного Комітету  проекту ЄС «Співпраця щодо довкілля Чорного моря»
Контакти: Юлія Гунько, e-адреса: ecbsea@ecbsea.org

НОВІ ВИДАННЯ ПРО ПІДТРИМКУ ЄС УКРАЇНІ
Представництво Європейської Комісії в Україні розпочало випуск двох нових
видань про технічну та фінансову співпрацю ЄС з Україною.
Перше видання публікується лише українською мовою та подає огляд підтримки з
боку Європейського Співтовариства, включно з проектами TACIS та переходом до
застосування Європейського інструменту сусідства та партнерства) та секторної
бюджетної підтримки. Друге видання під назвою «Євросоюз – найбільший донор
України» публікується англійською та українською мовами і зосереджується на
підтримці з боку Європейської Спільноти, а також з боку різних країн ЄС. Обидві
публікації доступні на сайті Представництва:

http://www.delukr.ec.europa.eu/files/pages/947/1.pdf (Програми допомоги Європей-
ського Союзу та співпраця України з ЄС)
http://www.delukr.ec.europa.eu/files/pages/4493/3.pdf (Європейський Союз – найбільший
донор України: технічна та фінансова допомога з боку ЄС та його країн-членів).

В друкованому вигляді видання можна замовити за е-адресою: delegation-ukraine-press@ec.europa.eu.

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні”

Проект фінансується  Європейським Союзом та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д”
Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net


