
АнтиВІЛ 
мережа
ПАРАЮРИСТІВ-
підлітків 

#параюристи
#швидка_юридична_допомога

Привіт!
Ми — перші в Україні параюристи-

підлітки, що допомагають захищати 

твої права у боротьбі з ВІЛ! 

Наша унікальна мережа діє в усіх регіонах 

України, аби захистити права таких же, 

як і ми — підлітків.

Цей буклет допоможе тобі розібратись, 

хто ми такі, у чому полягає наша робота 

і в яких ситуаціях ми зможемо тобі допомогти.

Зацікавився?  Гортай далі!



Хто такі параюристи?

Кому ми можемо допомогти?

У нас немає юридичної освіти, 

але ми успішно завершили навчання 

у найкращих юристів України 

і тепер маємо достатньо знань, 

щоби якісно захистити твої права 

у сфері громадського здоров'я 

і протидії епідемії ВІЛ. 
 
Якщо раптом нам знадобиться серйозна юридична 

підтримка — ми знаємо, до кого треба звернутись!

Ми такі ж
звичайні
підлітки,

як і ти!

Підліткам від 14 до 21 року, які зазнають дискримінації за станом 
свого здоров’я, зокрема, через ВІЛ-статус. 
 
Наприклад, ти хочеш пройти тестування, а тобі 
відмовляють у медичних послугах. Або твій ВІЛ-статус 
розголосив викладач і тепер тебе ображають 
одногрупники. Досить це терпіти!
 

Усі випадки,
у яких ми можемо

проконсультувати, ми
 опишемо у цьому буклеті.

Наша допомога — абсолютно безкоштовна і анонімна: 

ніхто не дізнається, коли і навіщо ти до нас звернув(ла)ся. 



Як отримати
нашу консультацію?

Що ми вміємо?

Так само просто, як сходити на зустріч із друзями!
 
Домовся із нами про консультацію чи маякни нам 

у Telegram. Із собою візьми паспорт. 

Це необхідно для правильного оформлення заяви

чи скарги. 

Давай детальніше
розглянемо

ситуації, у яких
ми будемо

тобі корисні

:)

визначити, чи дійсно твої права було 
порушено відповідно до законодавства

скласти покроковий план подальших 
дій для відновлення твоїх прав

переадресувати твою справу 
до юристів, якщо необхідна більш 
кваліфікована та тривала допомога
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Пам’ятай: українське законодавство 
зобов’язує нас попросити тебе 
заповнити письмову згоду на збір 
та обробку твоїх персональних даних. 
Але це не означає, що твоя інформація 
буде десь оприлюднена: за анонімність 
ми відповідаємо головою!



У поліклініці чи лікарні: 
• тобі відмовили в наданні медичної допомоги 

(не бажають прийняти в стаціонар чи у поліклініці) 

• тобі відмовили у проходженні тесту на ВІЛ

• ти пройш(ла)ов тестування на ВІЛ, проте твої 
результати відмовляються віддавати без 
присутності батьків

• медичні працівники розголосили результати твого 
ВІЛ-тестування іншим особам

У поліції чи іншому
правоохоронному органі:

• твою заяву про злочин відмовляються приймати

• тебе незаконно затримали

• до тебе застосовують фізичне насилля

• у тебе вилучили речі та ліки, у тому числі 

АРТ-препарати

• тобі не дають твої ліки під час затримання

у нас тут

таких

не люблять!

нє, а чого ж
ти хочеш?
так тобі
й треба!



На роботі:
• тобі відмовили 

у працевлаштуванні через 

твій стан здоров’я, зокрема, 

ВІЛ-статус

• твій працедавець чи колега 

розповсюдив інформацію 

про твій ВІЛ-статус

• тобі виплатили меншу 

зарплату, понизили у посаді 

чи примушують звільнитись 

через твій ВІЛ-статус

• працедавець вимагає від тебе 

довідку про твій ВІЛ-статус

У школі
чи універі:
• тебе ображають, 

принижують через твій стан 

здоров’я, зокрема, ВІЛ-статус

• ти став жертвою булінгу 

однолітків

• викладачі свідомо занижують 

тобі оцінки

• викладачі чи працівники освіти 

розголошують інформацію про 

твій ВІЛ-статус

• до тебе застосовують 

фізичне насилля

         нікого ваші 

   проблеми не цікавять,

                            
 молода особа... 

     і всі, кому я розказував, думають 

       так само... шкода, 

        що тілесні 

                  покарання 

            заборонили... 

             тому я

       знижу вам  

          бал... 

         бла-бла-бла...

            бла-бла...

        бла-бла...

                    бла...

тепер
митимеш

нужник!



У повсякденному житті:

• Тебе ображають, 
тобі погрожують через твій стан здоров’я, зокрема, ВІЛ-статус

• До тебе застосовують фізичне насилля, застосовують зброю, примушують 
до сексуального контакту

• Інформацію про твій стан здоров’я несанкціоновано
розповсюджують 

ха ха ха ха

професійний юрист

Можливо, твоєї ситуації немає

в переліку? Не біда! З нами співпрацює

 який завжди допоможе розібратися

в будь-якій ситуації!

привіт!

юрист —

це я :)



Як знайти параюриста?

Кривий Ріг

Полтава

Новий Буг
(Миколаївщина)

Київ
Рівне

Потребуєш допомоги?
Звернись до нас!

МИ — НОВЕ ПОКОЛІННЯ!

МИ — ВМІЄМО ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА!

ДОЛУЧАЙСЯ!

Заходь на сайт 

Тінерджайзеру teenergizer.org, 

там ти знайдеш контакти 

параюристів у твоєму регіоні!

Новини про нашу роботу можна 

відслідковувати у Facebook 

за хештегами: 
#параюристи

#швидка_правова_допомога

… або все там же, на сайті


