
24.04.2017 
22 квітня в Києві пройшли вибори основного та альтернативного представника від спільноти секс-працівників до 
складу Національної ради 

27.04.2017 Зустріч партнерів проекту PITCH 

03.05.2017 
БО ”Всеукраинская Лига ”Легалайф” приняла участие во Всеукраинском форуме ”Первая помощь в борьбе с 
коррупцией в охране здоровья” 

04.05.2017 Документы поданы в Национальный совет по противодействию ВИЧ/СПИД и ТБ 

11.05.2017 БО “Всеукраинская Лига ‘Легалайф” поддержала Сеть ЛЖВ 

12.05.2017 Зустрічі у рамках Місії Глобального фонду в Україні 

15.05.2017 18 травня 2017 року з 11.30 відбудеться засідання Національної ради у приміщенні Кабінету Міністрів України  

19.05.2017 18 травня 2017 року з 11.30 відбулось засідання Національної ради  

28.05.2017 Звернення ”Легалайф” та ”Альянс громадського здоров’я” до органів влади 

01.06.2017 
БО “Всеукраинская Лига “Легалайф” приняла участие во встрече с Генеральным секретарем ООН по ВИЧ/СПИДу в 
Восточной Европе и Центральной Азии 

19.06.2017 Участие в КиевПрайд 2017 

22.06.2017 Участь в акції – ілюзіон ”Граблі української наркополітики” 

26.06.2017 
Семинар ''Обеспечение значимого участия ключевых групп населения в реализации переходного плана в Украине и 
мониторингу этого процесса''  

03.07.2017 Акція ''Граблі української наркополітики'' 

06.07.2017 В Житомирі семінарні навчання для працівників Поліції - показали позитивну допомогу пацієнтам ЗПТ і СІНам!  

06.07.2017 На страже прав пациентов сайта ЗПТ 

19.07.2017 Інформаційно-освітнє заняття для співробітників особового складу УПД ГУНП у Житомирській області  

30.07.2017 Маю право сказати НІ 

01.08.2017 «Гепатит С. Дізнайся зараз, вилікуй вчасно»  

10.08.2017 Тренінг "Адвокація як інструмент мобілізації спільноти для досягнення цілей охорони громадського здоров'я" в Одесі  

11.08.2017 Легалайф у сонячній Одесі 

11.08.2017 
Благодарность от Легалайф за знакомства и налаживание коммуникаций с представителями сообществом СР г. 
Одессы 

14.08.2017 Презентация для сообщества СР в Одессе 

17.08.2017 Ліга Легалайф приняли участие в рабочей встрече с представителями сообщества СР г. Одесса и Одесской области  

21.08.2017 Наша позиція відносно протоколу засідання спільноти РКС у м. Одесі від 09.08.17 р.  

28.08.2017 Семінар для співробітників другої роти УПП НП у м. Одеса 

31.08.2017 Рабочая встреча в тренинговом центре Сети ЛЖВ по обсуждению включения сообществ в заявку ГФ  

01.09.2017 Нарада на тему "Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: основні підходи та особливості".  

05.09.2017 Протокол установчого засідання Дорадчої робочої групи з оптимізації АРТ  

06.09.2017 Случай из СИЗО г. Одесса 

08.09.2017 
Національнi консультацii для обговорення досягнень та зобов’язань у сфері ВІЛ/СНІДу, формування національної 
коаліції з профілактики, інше 

08.09.2017 Всеукраинская Лига Легалайф была приглашена NSWP на званый ужин 

11.09.2017 Тренiнг з навчання теоретичним та практичним навичкам захисту прав уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення 
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11.09.2017 Проект Соціальна мобілізація, посилення  зв’язків, взаємодія та координація 

12.09.2017 Жаркие дискуссии в работе над заявкой в ГФ 

12.09.2017 До уваги! Зустріч щодо підготовки участі України у засіданні Глобальної Коаліції з профілактики в Найробі  

13.09.2017 
Приняли участие во встрече с исполнительным директором (Крисси Стеглинг) и главой правления (Мартин Динхам) 

Международного Альянса по ВИЧ/СПИД 

15.09.2017 Рабочая встреча по заявке в ГФ на "Каталитический фонд".  

19.09.2017 Участие в акции возле апелляционного хозяйственного суда 

19.09.2017 Встреча в рамках национальных консультаций заинтересованных сторон по вопросам профилактики ВИЧ инфекции 

19.09.2017 Сегодня в МОЗ Украины была презентован отчёт ГФ о результатах аудита программ по ВИЧ и ТБ  

20.09.2017 Секретаріат Національної ради з питань протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу інформує  

20.09.2017 Оновлений персональний склад Національної ради  

22.09.2017 Встреча ключевых УГ с представителями Глобального Фонда 

22.09.2017 Финансирование ГФ на 2018-2020 гг 

28.09.2017 Україна має скористатися унікальним шансом подолати СНІД? 

29.09.2017 5 жовтня 2017 року відбудеться засідання Національної ради  

30.09.2017 Нацрада з питань протидії ТБ та ВІЛ/СНІД 

02.10.2017 Обсуждение проекта запроса в ГФ на финансирование программы по ТБ/ВИЧ/СПИД 

02.10.2017 29 вересня в МОЗ України пройшла зустріч зацікавлених сторін  

03.10.2017 Затверджено оновлений персональний склад Національної ради  

03.10.2017 Рішення та матеріали засідання Комітету з програмних питань Національної ради  

04.10.2017 У Верховній Раді запрацювало міжфракційне об’єднання Парламентська платформа боротьби з туберкульозом  

04.10.2017 Заявка на каталитические инвестиции ГФ 

05.10.2017 Заседание Национального совета по вопросам противодействия ТБ и ВИЧ/СПИДа  

05.10.2017 Під головуванням Павла Розенка відбулося засідання Нацради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

06.10.2017 
Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции / СПИДа утвердила 
дополнительный запрос в Глобальный фонд 

06.10.2017 
Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции / СПИДа утвердила 
дополнительный запрос в Глобальный фонд 

07.10.2017 До уваги членів Нац. Ради 

09.10.2017 Результати засідання Нацради, яке відбулось 5.10.2017 року  

09.10.2017 Пропозиції 

16.10.2017 Начался первый день тренинга "Права секс работников в контексте сексуального и репродуктивного здоровья"  

17.10.2017 Семінар для адвокатів 

17.10.2017 Флешмоб "Капелюха на вуха" 

18.10.2017 Завершився дводенний тренінг "Права в контексті сексуального і репродуктивного здоров'я"  

23.10.2017 
В МОЗ України пройшла установча зустріч робочоі групи щодо розробки новоі Національноі програми з протидіі 

ВІЛ/СНІДу на 2019-23рр. 

23.10.2017 Лига Легалайф приняла участие в Х Национальной конфeрeнци ЛГБТ- движения ти МСМ-сeсервиса в Украине" 
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24.10.2017 Лига «Легалайф» в Николаеве. Семинар “Мобілізація спільноти РКС “ 

25.10.2017 Семінар для співробітників УПП м. Миколаїв 

29.10.2017 Конопляний Марш Свободи 2017 

01.11.2017 Лига «Легалайф» прийняла участь у конференції БО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ" "Правила створюємо ми" 

11.11.2017 «Легалайф» приняла участие в рабочей группе Национальной Платформы ключевых сообществ  

15.11.2017 Встреча партнёров проекта PITCH  

16.11.2017 Завершилось обучение по написанию абстрактов  

16.11.2017 «Легалайф» було запрошено до студії Oboztv задля участі у обговоренні проблеми торгівлі людьми в Україні  

16.11.2017 Завершено зустріч партнерів проекту PITCH 

17.11.2017 Лiга Легалайф прийняла участь у однодeнному сeмінарi для нових члeнів  Нац. ради 

25.11.2017 
Встреча заинтересованных сторон в проекте "Инструменты оценивания сообществ, прав и Гендерных аспектов в 
контексте туберкулеза в Украине" 

25.11.2017 
24 листопада 2017 року «Всеукраїнська Ліга «Легалайф» прийняла участь у Першому Національному Форумі людей, 

які живуть з наркозалежністю 

25.11.2017 Триває другий день Першого Національного форуму людей, які живуть з наркозалежністю 

27.11.2017 Лист МОЗ України із протоколом засідання Національної ради від 5 жовтня 2017 року  

28.11.2017 Акція з профілактики ВІЛ-інфекції в Україні 

30.11.2017 Робоча зустріч щодо національної Дорожньої мапи прискорення профілактики на 100 днів  

01.12.2017 БО Ліга Легалайф провела спільну акцію, присвячену всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом  

04.12.2017 1 декабря состоялась встреча двух основных самоорганизаций секс работников Украины  

04.12.2017 Cемінар для співробітників ГУ Національної поліції в Тернопільській області  

05.12.2017 Інформаційне заняття для офіцерського складу ГУ Національної поліції в м. Тернопіль  

08.12.2017 07 грудня 2017 року завершився другий день тренінгу для спільноти РКС  

09.12.2017 Правовой ликбез родителей ЛУН 

11.12.2017 
14 грудня 2017 року - вулична акція з нагоди Міжнародного дня захисту секс-працівників від насильства і 
жорстокості 

12.12.2017 Ліга «Легалайф» прийняла участь в установчому Форумі національної Платформи ключових спільнот 

12.12.2017 Візит до Посольства Королівства Нідерландів в Україні  

13.12.2017 Перший день наради із секретарями регіональних рад з питань протидії туберкулезу та ВІЛ - інфекціі/СНІДу 

14.12.2017 14 декабря состоялась акция против насилия и жестокости над секс работниками Украины  

17.12.2017 Аналитический отчет о проведенном исследовании в Следственном Изоляторе города Киева  

20.12.2017 БО «Всеукраїнська Ліга «Легалайф» ініціює різдвяну благодійну акцію 

30.12.2017 Легалайф в преддверии Нового Года посетил следственный изолятор 
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