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Вих. № 382 від 20.05.2021

Міністру охорони здоров'я України
Ляшку В.К.

Шановний Вікторе Кириловичу!
У відповідь на лист МОЗ України від 14.05.2021 № 26-04/14492/2-21 щодо підтримки
регіональної заявки МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) у відповідь на
механізм C19RM звертається з наступним.
Альянс, як Основний Реципієнт регіонального гранту в 14-ти країнах регіону СЄЦА, готує
мультикраїнну заявку на фінансування за механізмом C19RM, яка зміцнить національні
зусилля та інші існуючі програми у протидії відповіді на COVID-19 на період липеньгрудень 2021 року.
Ми розуміємо, що основна діяльність буде закладена в заявку від України. Разом з тим,
Альянс також в рамках регіональної заявки готовий підтримати інтервенції для України, які
не будуть включені до національної заявки від України, але разом суттєво посилять
реалізацію національних програм з ВІЛ та туберкульозу в контексті COVID-19.
Просимо розглянути перелік видів діяльності з відповідною аргументацією та фінансовими
розрахунками, які запропоновані для реалізації в Україні, а саме:
№

Запропонована інтервенція

1

Дослідження шляхом онлайн
опитування серед молодих
представників ключових груп за
ризиками COVID, ВІЛ ІПСШ та
розробка місцевих моделей
реагування
Доступ
до
комплексної
підтримки для жінок, які
вживають наркотики в ситуації
насильства (підтримка роботи
Шелтерів)
Інформаційна
кампанія
з
популяризації вакцинації від
COVID-19 в країнах ВЕЦА «В
твоїх силах зупинити COVID-19»

2

3

Запропонований
бюджет
123 000 доларів
США

13 860 доларів
США

20 000 доларів
США

Примітка
Профілактична модель Planet
Youth (Ісландська модель)
Інтервенція
буде
впроваджена в Дніпрі, Одесі
та Києві (міста підписанти
Паризької декларації)
Продовження
діяльності,
розпочатої
в
рамках
регіональної програми з
Ковід проекту SoS в 1 півріччі
2021 року
Дана
кампанія
буде
впроваджена у всіх країнах
роботи проекту SoS. Україна є
однією з учасниць

Сподіваємось, що дані інтервенції суттєво посилять реалізацію національних програм з ВІЛ
та туберкульозу в контексті COVID-19.
Будемо вдячні, якщо Ви висловите підтримку регіональній заявці Альянсу у відповідь на
механізм C19RM, підтримавши вищевказані інтервенції.
Просимо Вас, враховуючи стислі терміни підготовки та подання заявки до Глобального
фонду (подача відбуватиметься в 2 вікно подачі, а саме до 30 травня), направити в Альянс
офіційний лист підтримки мультикраїнної заявки C19RM від імені Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу України не пізніше 25 травня 2021р. в
запропонованому форматі (Додаток 1 даного листа).
У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтеся до Янголь Надії, yanhol@aph.org.ua,
телефон: +380 67 971 77 75.
Користуючись можливістю, хочемо подякувати Вам за підтримку і багаторічну плідну
співпрацю в сфері протидії ВІЛ-інфекції!
З повагою,

Андрій Клепіков
Виконавчий директор

