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https://vn.depo.ua/ukr/vn/u-vinnichan-prosto-navulici-bratimut-krov-dlya-obstezhennya-na-vil-snid20171129684885
http://naparise.com/posts/shchob-spaty-spokiinovinnychanam-proponuiut-protiahom-dvokh-dnivbezkoshtovno-obstezhytysia-na-vil-snid

Короткий зміст

Вінниця

У четвер, 30 листопада, і в п'ятницю, 1 грудня, у Вінниці діятиме пересувна лабораторія СНІД-центру, в якій можна буде безкоштовно й анонімно здати кров для
обстеження на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). На вінницькому Парижі, біля "Зорі" та на вокзалі, протягом двох днів можна буде пройти швидкий тест на ВІЛінфекцію.В четвер, 30 листопада, у Вінниці працюватиме пересувна лабораторія з безкоштовного і анонімного тестування крові на ВІЛ/СНІД. Пройти швидкий тест з
10.00 до 18.00 години можна буде на майдані Небесної Сотні, а з 18.00 до 20.00 біля ДК "Зоря". Наступного дня, 1 грудня, безкоштовний забір крові на ВІЛобстеження буде проводитись в приміщенні залізничного вокзалу Вінниці з 10.00 до 18.00 год.
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http://komora.info/podiji/3386-znam-yanchanzaproshuyut-projti-anonimne-testuvannya-na-vil-tasifilis

Знам’янка

ЗНАМ’ЯНЧАН ЗАПРОШУЮТЬ ПРОЙТИ АНОНІМНЕ ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ТА СИФІЛІС Вам не байдуже Ваше здоров’я? Ви піклуєтесь про своїх близьких?
Ви підтримуєте боротьбу країни проти захворювання на ВІЛ? Тоді приходьте 1 грудня до міського Палацу культури і пройдіть безкоштовне та
анонімне експрес тестування на ВІЛ/сифіліс. Акція проводиться обласним благодійним фондом «Повернення до життя», спільно з відділами молоді,
спорту та охорони здоров’я і культури та туризму, в рамках Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Пройти тестування знам’янчани зможуть 1 грудня з
11 до 13 години у міському Палаці культури (каб.№1). Діти до 16 років проходять тестування виключно в присутності БАТЬКІВ.
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https://unaids.org.ua/ua/vazhlivi-podiji/vsesvitnii-denborotby-zi-snidom-2017-moie-zdorovia-moie-pravo

За посиланням інформація про заходи організовані за підтримки UNAIDS: Всесвітній день боротьби зі СНІДом 2017.
До
всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та в рамках спільної інформаційної кампанії GIZ-МОЗ-ЦГЗ-ЮНЕЙДС "Не дай СНІДу шанс" німецько-український
концерт гуртів Друга Ріка - Druga Rika та VAN HOLZEN.
Концерт відбудеться 1 грудня о 19:00 в концертному клубі Bel etage Concert club.
Безкоштовний квиток можна отримати на сайті http://concert2017.kiev.ua
Щоб отримати квиток, вам буде потрібно відповісти на кілька питань.
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http://network.org.ua/

Акції з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Темою заходу стане “ВІЛ небезпечний, доки ти не знаєш про нього”.
Акція відбудеться 1 грудня 2017 року о 9:00 за адресою м. Київ вул. Лаврська, 23 біля меморіалу «Червона стрічка». Тривалість заходу одна година.
Нарешті Україна на тій сходинці, коли пацієнти з ВІЛ мають доступ до найсучаснішої терапії і люди, які мають статус, можуть жити повноцінним життям.
Сьогодні є реальна можливість зупинити епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні. Єдине, що нас стримує - обізнаність людей щодо свого статусу. Лише кожен
другий ВІЛ-позитивний в Україні знає свій статус.
1 грудня разом із партнерами Мережа хоче донести до кожного українця, що ВІЛ - небезпечний, лише доки він невидимий. Під час акції буде
оголошено про старт медійної кампанії “ВІЛ небезпечний, поки ти не знаєш про нього” і презентовано зручний додаток - онлайн-тест на ВІЛ, який
допоможе визначити ризик бути інфікованим. Мета додатку - вивести людину з онлайну в офлайн і спонукати пройти тест на ВІЛ в реальному житті.
Кожен має знати про свій статус. Це наше право на здоров’я. І це відповідає глобальній концепції Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 2017 тема якого
«Право на здоров’я».
Запрошуємо вас публічно підтримати ініціативу та долучитись до онлайн-тестування зробивши фото з додатком під час акції.
Хештег кампанії #HIVtest
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https://glavcom.ua/kyiv/news/do-1-grudnya-kiyanimozhut-bezkoshtovno-proyti-medobstezhennya454841.html

27 листопада – 1 грудня кияни можуть безкоштовно обстежитись у рамках проекту «Лікар у Вашому домі». В рамках проекту кияни можуть отримати
первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину в крові,
виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, пройти тест на ВІЛ/СНІД тощо. Пункти Подільського району,
які діятимуть у рамках пілотного проекту «Лікар у Вашому домі» 30.11.2017- 01.12.2017 (з 10:00 до 15:00): 30.11.2017: Приміщення аптеки КП «Фармація
№ 95», вул. М. Гречка, 14, Управління праці та соціального захисту населення, вул. Ярославська, 31-Б
01.12.2017: Територіальний соціальний центр Подільського району, вул. О. Бестужева, 32, КП «Керуюча компанія Подільського району», вул. Хорива, 36
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Київ

1. Бесіда з Юрієм Войналовичем "ВІЛ - смертельний вирок чи щасливий квиток?"
Де: ІМВ, Open Space. Коли: 01.12.2017, 14:10.
Давай поговоримо про ВІЛ!
Приходь в четвер о 14:10 в IIR Open Space. Із нас - печиво, теплий чай та цікавий спікер Юрій Войналович.
Тема - "ВІЛ - смертельний вирок чи щасливий квиток?", але ти можеш запитати усе, що тебе цікавить
Юрій Войналович - співзасновник соціального проекту "Доступна діагностика - ефективне лікування", підприємець та соціальний працівник
Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.
2. Тест на ВІЛ Де: ННЦ "Інститут біології та медицини", біля входу. Коли: упродовж дня.
Чи пам’ятаєте ви, що перевірку на ВІЛ/СНІД треба проходити раз на півроку?
Напередодні всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у вас буде можливість пройти тест на ВІЛ прямо в ННЦ.
Як і півроку тому - шукайте фургон біля входу до корпусу у цей четвер.
Здоров`я - це найважливіше!
3.Моє здоров'я, моє право Де: ІМВ. Коли: 30 листопада (14:10), 1 грудня (12:30). Що таке ВІЛ/СНІД?
Стоп🆘 Ти теж не одразу можеш дати відповідь на це запитання?
Тоді тобі точно варто долучитись до нашого івенту Моє здоров'я, моє право!
До нас дійшли чутки, що далеко не всі студенти можуть відповісти на наступні питання:
1. Чим відрізняється ВІЛ від СНІД?
2. Як передається ВІЛ/СНІД?
3. Як і де можна зробити тест на ВІЛ/СНІД?
4. Які організації/фонди/установи працюють над даною проблематикою?
Саме тому ми вирішили організувати подію Моє здоров'я, моє право, що зможе підвищити рівень обізнаності студентів Інститут міжнародних відносин
КНУ імені Тараса Шевченка(а нас близько 2 000!) стосовно даного захворювання, шляхів його запобігання та необхідності регулярного тестування. Наша
кампанія проходитиме у доволі інтерактивній формі у вигляді квестів, inspiration talks та конкурсів з можливістю отримання призів(а їх доволі багато!).

http://sp.knu.ua/spudigest-2711-312/

По всей Украине пройдет акция "No-СПИД"
Ежегодно 1 декабря по всему миру проходит День борьбы со СПИДом.
Всеукраинский бренд "Аптека низких цен" вместе с компанией "Dolphi" присоединились к этой борьбе, объединившись в совместной акции,
приуроченной к Дню борьбы с ВИЧ/СПИДом, пишет "Сегодня".
1 декабря 2017 по крупнейшим городам Украины пройдет масштабная акция "No-СПИД", во время которой будет роздано 20 тысяч презервативов от
компании "Dolphi".
Контрацептивы будут раздавать один день – 1 декабря 2017 года в первой половине дня с 11 часов возле аптек под брендом "Аптека низких цен" по
таким адресам :
Киев
"Аптека низких цен", ул. Е.Сверстюка, 2а "Аптека низких цен", пр. Глушкова, 31а "Аптека низких цен", ул. Московская, 46/2 "Аптека низких цен", ул.
Малышко, 2д "Аптека низких цен", пр. Бажана, 3в "Аптека низких цен", пр. Лобановского, 196 "Аптека низких цен", пр. Победы, 48б "Аптека низких цен",
Київ, Харків, Одеса,
ул. Межигорская, 3/7 "Аптека низких цен", ул. Мельникова, 32 "Аптека низких цен", ул. Тимошенко, 21 "Аптека низких цен", ул. Бальзака, 80
https://www.mk.mk.ua/rubric/politic/2017/11/28/5
Миколаїв, Запоріжжя,
Харьков
3144/
Львів, Кременчуг, Дінпро "Аптека низких цен", ул. Рождественская, 29б "Аптека низких цен", ул. Полтавский шлях, 148/2 "Аптека низких цен", пр. Гагарина, 179
Одесса
"Аптека низких цен", ул. Глушко, 14 "Аптека низких цен", ул. Пантелеймоновская, 70
Николаев "Аптека низких цен", ул. 3-я Слободская, 50/1 "Аптека низких цен", ул. Озерная, 13г
Запорожье
"Аптека низких цен", пр. Металлургов, 16 "Аптека низких цен", пр. Соборный, 149
Львов
"Аптека низких цен", ул. Петлюры, 2а "Аптека низких цен", ул. Зеленая, 1
Кременчуг
"Аптека низких цен", ул. Первомайская, 43
Днепр
"Аптека низких цен", пл. Соборная, 20 "Аптека низких цен", ул. Европейская, 8б

http://lzv.kr.ua/novyny/422-u-kropyvnytskomu-1hrudnia-startuie-blahodiinyi-marafon

Кропивницький

1. http://dyvys.info/2017/11/29/lvi
v-yanam-proponuyut-projty-testna-vil-infektsiyu-de-znajty-mobilnulaboratoriyu/

У Кропивницькому 1 грудня стартує благодійний марафон
27 листопада 2017.
Принеси іграшку - подаруй посмішку, допоможи коштами – врятуй дитяче життя!
У Кропивницькому у ТРЦ «Depo't center» о 15 год. 1 грудня, у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом, стартує благодійний марафон, покликаний
привернути увагу до ВІЛ-позитивних діток та онкохворих.
Під час благодійного марафону відбудеться концерт, діятиме зимова фотозона, а що важливо – мішок Святого Миколая, до якого кожен може принести
іграшку на свята для ВІЛ-позитивних діток та онкохворих. Також благодійна скринька для збору коштів на лікування онкохворих діток гематологічного
відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні, підопічних МБФ «Янгол життя».
Благодійний марафон триватиме місяць – з 1 грудня 2017 року по 5 січня 2018 року. Опісля всі вилучені іграшки буде передано діткам на Різдво
Христове, а кошти – на лікування онкохворим діткам.
Не будьте байдужими! Подаруйте свято дітям, які потребують уваги та підтримки!
Організатори: МБФ «Янгол життя», ТРЦ «Depo't center», КОВ ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД».
Контактна особа: Вікторія Семененко (099 65 73 923)

Цієї п’ятниці у Львові працюватиме мобільна лабораторія, де усі охочі матимуть можливість безкоштовно зробити анонімний тест на ВІЛ. 1 грудня з 13:00 до 16:00
біля ТЦ «Форум» буде розміщена мобільна лабораторія, де усі охочі матимуть можливість безкоштовно зробити анонімний тест на ВІЛ.

У Всесвітній день боротьби зі СНІДом у Львові презентують додаток для визначення вірогідності інфікуванням ВІЛ. Про це повідомляють у прес-центрі
ЛОДА. У п'ятницю, 1 грудня, відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. В цей день стартує в Україні медійної кампанія «ВІЛ небезпечний, доки
ти не знаєш про нього». Також у Львові 30 листопада о 15 годині у Львівському кіноцентрі (на вулиці Володимира Великого, 14а) презентують
спеціальний мобільний додаток, який допоможе кожному українцю анонімно визначити ризик були інфікованим ВІЛ. Завдяки додатку можна буде
дізнатись вірогідність інфікування та дізнатись, де найближчий пункт тестування в реальному житті. Відвідувачі події матимуть можливість пройти
тестування на ВІЛ завдяки швидким тестам, долучитись до спеціальної фотозони та перегляду фільму щодо ВІЛ/СНІДу. Читайте більше на:
https://lvivski.in.ua/news/u-lvovi-prezentuut-dodatok-onlajn-test-na-vil

https://lvivski.in.ua/news/u-lvovi-prezentuutdodatok-onlajn-test-na-vil

Львів

http://zik.ua/news/2017/11/29/do_dnya_borotby_zi_sni
dom_u_lvovi_pokazhut_strichku_shcho_zdobula_granpri_
u_1215927

До Дня боротьби зі СНІДом у Львові покажуть стрічку, що здобула гран-прі у Каннах
У Львові у Всесвітній день боротьби зі СНІДом відбудеться показ стрічки французького режисера Робіна Кампійо «120 ударів серця в хвилину», що
здобула гран-прі цьогорічного Каннського кінофестивалю.
Про це сьогодні під час прес-конференції повідомили організатори.
«120 ударів серця в хвилину» називають найголоснішою історією боротьби зі СНІДом. Фільм розповідає про 90-і роки, коли епідемія СНІДу сягнула свого
апогею: чотири мільйони інфікованіх і їх кількість стрімко зростала. При цьому освіченість людей у питаннях поширення та захисту від інфекції
залишалася на низькому рівні. Тоді у Нью-Йорку зародилася організація Act-Up. Її активісти вирішили доносити до людей інформацію про вірус,
полегшити життя зараженим і прискорити випуск ліків. Більшість учасників Act-Up були ВІЛ-позитивні, тож для них це така активність була ще й надією
на порятунок життя. Режисер стрічки Робен Кампійо був одним із них. Через 20 років він майже документально розповів про паризький підрозіділ ActUp.
«Фільм «120 ударів серця в хвилину» – це важкий, непростий фільм, але з іншого боку – це життєва історія, яка торкається серця, це історія людей які
борються з цією хворобою. Водночас, це витвір мистецтва, фільм, який отримав каннську золоту гілку, а мета мистецтва – запобігання різним
ризикованим ситуаціям, це функція попереджати, інформувати», – зазначив Ніколя Фасіно, директор ГО Альянс Франсез у Львова, організація отримала
права на показ стрічки.
Показ фільму відбудеться у кінотеатрі «Планета кіно» (ТЦ «Форум) о 16 год. 1 грудня. Опісля у фойє перед кінозалом заплановане обговорення фільму
за участі кінокритиків та медиків. Окрім того, цього дня біля торгового центру працюватиме мобільна лабораторія, де можна буде прийти експрес-тест
на ВІЛ та гепатит. Читайте більше тут:
http://zik.ua/news/2017/11/29/do_dnya_borotby_zi_snidom_u_lvovi_pokazhut_strichku_shcho_zdobula_granpri_u_1215927
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http://oodtrk.od.ua/component/content/article/522012-11-22-12-11-26/2012-11-22-12-11-49/1473130-listopada-i-1-grudnya-mozhna-bezkoshtovnozrobiti-ekspres-perevirku-na-vil-pozitivnist-video

Одеса

30 листопада і 1 грудня можна безкоштовно зробити експрес-перевірку на ВІЛ-позитивність (відео) 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі ВІЛ/СНІДом. З
цієї нагоди у різних куточках Одеси будуть встановлені мобільні лабораторії. Лікарі – інфекціоністи закликають всіх пройти там експрес-перевірку на ВІЛпозитивність. Забір крові проводитимуть медики-волонтери. Вони гарантують, що інформація про людину буде зашифрована. А результат можна
отримати вже за 5 хвилин. Ще одна задача волонтерів - інформувати населення, яких заходів треба дотримуватися, аби запобігти розповсюдженню ВІЛінфекції. А у випадках, коли тест на ВІЛ виявися позитивним – роз’яснити, що ця інфекція – це ще не кінець нормального життя. Адже за останніми
статистичними даними середня тривалість життя ВІЛ-позитивної людини, яка отримує ретро-вірусну терапію, така сама, що і у здорової. Для більшої
інформованості молоді, 30 листопада і 1 грудня у ВИШах Одеси під час перерв між парами влаштують інформаційно-розважальні заходи, з танцями
просто-неба, безкоштовною роздачею засобів для ВІЛ-безпечних статевих контактів та флеш-мобами. Мобільні лабораторії, де можна буде зробити
безкоштовний експрес-тест на ВІЛ, в Одесі працюватимуть 1 грудня з 15:00 до 17:00 години біля залізничного вокзалу.
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1. http://rvnews.rv.ua/post/view/1511870433-1grudnya-rivnyanam-proponuyut-proytibezkoshtovniy-shvidkiy-test-na-vil
2.http://radiotrek.rv.ua/news/snid_zahoplyuie_v_po
lon_vse_bilshe_rivnyan_221377.html

Рівне

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. З цієї нагоди Рівненський обласний благодійний фонд «Наше Майбутнє» спільно з Рівненським обласним
центром профілактики та боротьби зі СНІДом 1 грудня у Рівному на Майдані Незалежності з 12.00 по 14.00 проводитимуть інформаційно-просвітницьку акцію під
гаслом «Моє здоров’я, моє право». Під час акції кожен бажаючий анонімно, безкоштовно зможе обстежитися на ВІЛ швидким тестом та за 10-15 хвилин отримати
результат. Крім того, кваліфіковану консультацію лікаря-інфекціоніста, засоби захисту та інформаційні матеріали, які надані міжнародним благодійним фондом
«Альянс громадського здоров’я». Швидкі тести на ВІЛ благодійний фонд безкоштовно отримав від товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого
підприємства «ХіМеК».

Львів
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http://tv.sumy.ua/zhyteliv-sum-ta-oblasti-testuyutna-vil/
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http://zakarpattya.net.ua/News/176551-Uzhhoroddoluchytsia-do-natsionalnoi-kampanii-VIL-nebezpechnyipoky-ty-ne-znaiesh-pro-noho
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https://ye.ua/afisha/poster/948_Akciya_u_HNU_do_
Vsesvitnogo_dnya_borotbi_zi_SNiDom

Суми

Ужгород

Хмельницький
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http://kh.ridna.ua/2017/11/27/budenne-dozvillya-uhmelnytskomu-27-lystopada-3-hrudnya/
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http://provce.ck.ua/u-cherkasah-vidkryyutmemorial-pamyati-pro-lyudej-yaki-pomerly-vidsnidu/

http://vikka.ua/news/25781-volonteri-zaproshuyutcherkaschan-bezkoshtovno-testuvatisya-na-vilvideo.htm

Ужгород долучиться до національної кампанії "ВІЛ небезпечний, поки ти не знаєш про нього". Вперше Україна існує в умовах, коли пацієнтам з ВІЛ
доступна сучасна терапія, яка дозволяє жити повноцінним життям. Головний виклик сьогодні — обізнаність населення щодо свого ВІЛ-статусу. Лише
кожен другий ВІЛ-позитивний українець знає про свій статус. Сьогодні є реальна можливість зупинити епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні.
БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (надалі Мережа) ініціює велику національну кампанію "ВІЛ небезпечний, поки ти не знаєш
про нього". Її організатори хочуть, аби українці не боялися тестуватись. Кожен має знати про свій статус. Це наше право на здоров'я, яке відповідає
глобальній концепції Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 2017, тема якого — «Право на здоров’я».
Тож, 1 грудня до кожного українця хочуть донести, що ВІЛ небезпечний лише доки він невидимий. Під час акції буде оголошено про старт медійної
кампанії "ВІЛ небезпечний, поки ти не знаєш про нього" і презентовано зручний додаток — онлайн-тест на ВІЛ. Мережа розробила зручний додаток —
онлайн-тест на ВІЛ, який допоможе визначити ризик інфікування. Мета додатку — вивести людину з онлайн в офлайн та спонукати пройти тест на ВІЛ у
реальному житті. Онлайн-тест матиме GPS-навігацію та показуватиме людині, де найближчий до неї пункт тестування.
Цього року до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом заплановано провести профілактичні лекції, відео-лекторії, бесіди у навчальних закладах м.
Ужгорода, Ужгородського району та ДУ «Закарпатська установа виконання покарань» №9.
Додаткову інформацію можна отримати у голови правління БО «ЗБТ Мережі ЛЖВ»
Акція у ХНУ до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 01.12.2017 Хмельницький Розвиток. На сьогодні близько 37 мільйонів людей у світі живуть з
ВІЛ/СНІД. У 2017 році близько 238 тисяч українців є особами з ВІЛ/СНІД. Минулого року близько 1 мільйона осіб померли від СНІДУ, з них 3,2 тисячі в
Україні. У День боротьби зі СНІДом громадська організація «Молодь за глобальний прогрес» запрошує усіх небайдужих до обговорення питань
порозуміння з ВІЛ-інфікованими, важливості здачі тесту на ВІЛ/СНІД, профілактики ВІЛ та антидикримінації. Відбудеться перегляд документального
фільму «СНІД» із подальшою дискусією та рефлексією учасників, спілкування із представниками Центру профілактики та боротьби зі СНІДом, також
флеш-моб студентської молоді «Обери життя». Вхід вільний.
Виставка-конкурс малюнків до Дня боротьби зі СНІД
Спортивно-культурний центр “Плоскирів” оголошує конкурс малюнків до Дня боротьби зі СНІДом. Усі охочі долучитись можуть подати свої роботи
кульоргранізатору СКЦ “Плоскирів” до 28 листопада 2017 року.
Коли: 16:39-18:00
Де: Спортивно-культурний центр “Плоскирів”, вул. Курчатова, 90.
Вартість: безкоштовно

Черкаси
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Жителів Сум та області тестують на ВІЛ (відео)
Минулого тижня і до кінця цього мобільна амбулаторія громадської організації Клуб «Шанс» відвідує районні центри, а також тестує жителів обласного
центру. Запланували заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.
” Одна з основних проблем, що зараз є і сам “месседж” цьогорічної акції це те, що ВІЛ небезпечний, доки він не виявлений. Тому наше завдання, бо за
статистикою близько половини інфікованих людей не знають про свій діагноз, тому саме до цього дня робимо такий акцент на тестуванні», – каже
організатор акції, керівник ГО “Клуб “Шанс” Олексій Загребельний.
Наприкінці минулого тижня мобільна амбулаторія була в Ямполі. Учора тестували В Сумському наркологічному диспансері. Сьогодні обстежували
жителів Охтирщини і Лебединщини. Завтра – знову сумчан: у третій, п’ятій і першій міських лікарнях. 30-го листопада мобільна лабораторія поїде до
Глухова. 1-го ж грудня перевірять жителів Роменщини і Конотопщини.

У Черкасах відкриють меморіал пам’яті про людей, які померли від СНІДУ
1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом та толерантного ставлення до людей, що живуть із ВІЛ. Цей день змушує замислитися над тим,
що епідемія СНІДу може стосуватися кожного, що варто позбуватися упередженого ставлення до людей, які мають ВІЛ.
Саме тому 1 грудня о 12.00 у парку «Сосновий бір» відбудеться відкриття меморіалу – стрічки пам’яті про людей, які померли від СНІДУ. Організаторами
заходу є БО «Від серця до серця» спільно із БО «Черкаська мережа». Також на акції будуть присутні представники обласної та місцевої влади, профільні
фахівці, представники благодійних організацій, що працюють у сфері ВІЛ.
Також о 17.00 у «ТРЦ Любава» відбудеться акція, де кожен охочий зможе взяти участь у вікторині, пройти безкоштовне тестування на ВІЛ та отримати
максимум корисної інформації.
Волонтери запрошують черкащан безкоштовно тестуватися на ВІЛ (ВІДЕО)
Безкоштовне тестування на ВІЛ запрошують пройти черкащан волонтери. Імпровізовану лабораторію вже цієї п’ятниці, першого грудня, вони розгорнуть
в одному з найбільших торговельних центрів міста. Благодійну акцію присвячують Дню боротьби з ВІЛ\СНІДом. Тестування розпочнеться о 17-ій і
триватиме дві години. Цього ж дня, активісти запрошують містян на відкриття першого меморіалу пам’яті черкащанам, які не побороли цей недуг.

