
Меморандум 

м. Київ                                                                                                        28 вересня 2017 року 

Ми, представники спільноти підлітків та молоді, яких торкнулася епідемія ВІЛ, та           
представники організацій, які працюють з/для підлітків та молоді, яких торкнулася епідемія           
ВІЛ, об’єдналися з метою підготовки та проведення виборів представника від Спільноти           
підлітків та молоді, яких торкнулася епідемія ВІЛ, до складу Національної Ради з питань             
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу України, а також с метою створення єдиного           
координаційного механізму для представлення інтересів Спільноти на національному        
рівні. 

Цей Меморандум є відкритим до приєднання/підписання всім представникам спільноти         
підлітків та молоді, яких торкнулася епідемія ВІЛ, а також організацій, які працюють з/для             
підлітків та молоді, яких торкнулася епідемія ВІЛ. Меморандум є публічним та доступним            
для ознайомлення та розповсюдження усіма доступними для ознайомлення та         
розповсюдження каналами комунікації. 

Цей меморандум складено в єдиному примірнику. 

Список представників спільноти підлітків та молоді, яких торкнулася епідемія ВІЛ, та           
представників організацій, які працюють з/для підлітків та молоді, яких торкнулася          
епідемія ВІЛ, що підписали цей Меморандум, надається на окремому аркуші. 

 

Меморандум 

г. Киев                                                                                                       28 сентября 2017 года 
 
Мы, представители сообщества подростков и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ, и          
представители организаций, которые работают с/для подростков и молодежи, затронутых         
эпидемией ВИЧ, объединились с целью подготовки и проведения выборов представителя          
от Сообщества подростков и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ, в состав          
Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и       
ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине, а также с целью создания единого координационного          
механизма для представления интересов Сообщества на национальном уровне.  

Этот Меморандум открыт для присоединения/подписания всем представителям       
сообщества подростков и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ, а также         
представителям организаций, которые работают с/для подростков и молодежи,        
затронутых эпидемией ВИЧ. Меморандум является публичным и доступным для         
ознакомления и распространения всеми доступными для ознакомления и        
распространения каналами коммуникации. 

Данный меморандум составлен в одном экземпляре. 

Список представителей сообщества подростков и молодежи, затронутых эпидемией ВИЧ,         
а также представителей организаций, которые работают с/для подростков и молодежи,          
затронутых эпидемией ВИЧ, которые подписали данный Меморандум, предоставляется        
на отдельном листе. 


