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ОГОЛОШЕННЯ
ЧМГО «Чугуївська правозахисна група» буде надавати БЕЗКОШТОВНІ 

послуги правового характеру таким категоріям осіб:
• особам, які живуть з ВІЛ/СНІД;
• особам, хворим на туберкульоз;
• представникам ключових спільнот, уразливих до ВІЛ, до яких належать: люди, які 
вживають ін’єкційні наркотики (надалі -  ЛВІН); секс працівники; чоловіки, які мають секс 
з чоловіками (надалі -  ЧСЧ); позбавлені волі (затримані, підслідні, засуджені) та колишні 
ув’язнені, які входять до групи кінцевих бенефіціарів; жінки, які живуть з ВІЛ; підлітки, 
яких торкнулася епідемія ВІЛ.

ЧМГО «Чугуївська правозахисна група» буде надавати БЕЗКОШТОВНІ 
правові послуги в разі поруїпеппя:

- медичного права (порушення права на конфіденційність діагнозу та розголошення ВІЛ- 
позитивного статусу, діагнозу наркозалежності, відмова в проведенні хірургічного 
втручання, проведення ЕКО, порушення права на отримання медичної допомоги особам, 
віднесеним до цільової групи);
- порушення безперервності лікування (відмова у видачі АРТ. ЗПТ. проведенні 
обстеження, у т.ч. в місцях несвободи);
- трудового права (відмова у працевлаштуванні або звільнення з роботи у зв’язку з ВІЛ - 
позитивним статусом або захворюванням на ТБ або перебуванням в програмі ЗГГГ. тощо):
- тендерної рівності та правопорушень пов'язаних з ним (порушення прав ЧСЧ. ТГ. захист 
прав жінок та дітей, які належать до цільової групи);
- в сфері кримінального та адміністративного права (захист порушених, у випадках 
притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності, прав осіб, які 
знаходяться в програмі ЗПТ, секс-працівників, ЧСЧ, ТГ);
- шодо заборони катувань, нелюдського або такого, шо принижує честь і гідність, 
поводження або покарань шодо осіб, які належать до цільових груп;
- шодо інших обмежень прав і свобод представників цільових груп через їх статус 
(обмеження в опіці над дітьми, заборона всиновлення, інші види дискримінації, тощо).

Людина, яка зазнала порушення своїх прав, якщо вона хоче зміниги ситуацію, 
повинна їх захищати. Не можна просто мекати, поки ситуація зміипться.

Вразі порушення Ваших прав та інтересів -  звертайтесь за правовою допомогою до 
ЧМГО «Чугуївська правозахисна група».

Звернутись за правовою допомогою до ЧМГО «Чугуївської правозахисної групи»
Ви .можете:

1.поштою на адресу: 63503, Харківська область, місто Чугуїв, б-р. Комарова. 20/14 
2.особисто за адресою Харківська область, місто Чугуїв, б-р. Комарова. 20/14 з понеділка 
по п’ятницю з 9.00 до 18.00
3.надіслати звернення на електронну ноііггу коа1ісіа_§о(^ик.г.пе1

Для довідок можна звертатись за телефоном -ь38 (097) 179-38-22


