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IСТОРIЯ ОРГАНIЗАЦIЇ

03.

СТРУКТУРА ОРГАНIЗАЦIЇ

04.

ЗМЕНШЕННЯ ВИПАДКIВ ПЕРЕДАЧI ВIЛ ТА IНШИХ
СОЦIАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ

05.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПIШНОЇ РЕIНТЕГРАЦIЇ У СУСПIЛЬСТВО
ОСIБ, ЯКI ЗВIЛЬНЯЮТЬСЯ З МIСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛI

06.

ЗДIЙСНЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОЛIТИКУ ТА ЗАКОНОДАВСТВО

Любі друзі!

У СФЕРI ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ШЛЯХОМ АДВОКАЦIЇ

Вже сім років поспіль організація «Конвіктус Україна» впроваджує програми, спрямовані на
забезпечення доступу до соціально-медичної допомоги для найуразливіших верств населення. Iз
кожним роком діяльність «Конвіктусу» характеризується дедалі кращим розвитком, сповнюється
інновацій та зміцнюється в галузі співпраці з державним і неурядовим секторами. Щороку ми
збільшуємо кількість користувачів наших послуг і географію роботи.
Наймасштабнішим з усіх років діяльності нашої організації можна справедливо вважати саме
2013-й. За цей рік діяльність «Конвіктусу» вийшла на якісно новий рівень – ми посилили вже наявні
програми, створили успішні нові, відпрацювали кілька важливих інновацій, завдяки яким зможемо
надавати нашим клієнтам повний комплекс послуг і максимально задовольняти їхні потреби.
Цей річний звіт дає можливість презентувати результати роботи 2013 року, проаналізувати їх
корисність, підбити підсумки і рухатися далі.
Мені особисто приємно усвідомлювати, що в «Конвіктус Україна» працює сформована за роки
команда однодумців, яким вдається зберегти цілеспрямованість, наснагу та єдність.
Хочу подякувати кожному з членів команди «Конвіктусу» за відданість справі і наполегливість
у нелегкій роботі!
Дякую нашим партнерам за підтримку, за довіру та плідну співпрацю в цьому році!
Я пишаюся тим, що від нашої співпраці з низкою груп клієнтів ми отримуємо не лише високий
результат, а й можливість удосконалити весь процес, максимально використовуючи потенціал нашої
високопрофесійної команди. Впевнена, що разом нам вдасться не лише зберегти цьогорічні здобуті
перемоги, а й успішно виконати нові поставлені амбітні завдання.
Євгенія КУВШИНОВА,
виконавчий директор ВБО «Конвіктус Україна»
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02. IСТОРIЯ ОРГАНIЗАЦIЇ

01. МIСIЯ ТА ПРИНЦИПИ, СТРАТЕГIЧНI НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI
МIСIЯ ОРГАНIЗАЦIЇ:

забезпечення рівного доступу уразливих груп до медико-соціальних послуг
і реінтеграція засуджених у суспільство шляхом ефективної взаємодії
з громадськістю, державою та бізнесом.

ПРИНЦИПИ, ЯКИМИ МИ КЕРУЄМОСЯ:
повага до людини;
пропаганда здорового способу життя;
відсутність розмежування за соціальним статусом, статтю, фізичним
і психологічним станом, віросповіданням і політичними поглядами;
толерантність;
відсутність політичних і релігійних уподобань у діяльності Організації;
відкритість до співпраці;
конфіденційність та анонімність інформації, довіреної нам клієнтами.

1986–

заснування благодійної організації «Конвіктус» у Швеції.
Її засновниками стали ВIЛ-позитивні люди, які вирішили об’єднатися у спільній боротьбі з епідемією
ВIЛ. У Стокгольмі «Конвіктус» надає допомогу ВIЛ-позитивним, нарко- та алкозалежним, а також без-

СТРАТЕГIЧНI НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНIЗАЦIЇ В ЗВIТНОМУ 2013 РОЦI:

2002–

хатченкам, створюючи їм сприятливі умови для початку нового життя.
початок роботи благодійної організації «Конвіктус» в Естонії.
Організація працює з ВIЛ-інфікованими, людьми, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі,
наркозалежними. В Естонії «Конвіктус» є активним учасником кампаній проти дискримінації та стиг-

зменшення випадків передачі ВIЛ та інших соціально небезпечних хвороб
(IПСШ, ТБ, гепатити) серед уразливих груп населення;
забезпечення умов для успішної реінтеграції у суспільство осіб, які
звільняються з міст позбавлення волі;
здійснення впливу на політику та законодавство у сфері громадського
здоров’я шляхом адвокації та впровадження інноваційних моделей послуг;
посилення організаційного потенціалу.

2006–

матизації людей, які вживають наркотики.
початок діяльності благодійної організації «Конвіктус» в Україні.
Організацію «Конвіктус» в Україні започаткували активісти «Конвіктус Швеція» за підтримки Шведської агенції міжнародного розвитку Sida. З 2007 року «Конвіктус Україна» опікується людьми, які не
з чуток знають про проблеми наркозалежності, ВIЛ/СНIДу, соціальної дезадаптації після ув’язнення.
До роботи в проектах цієї організації залучені досвідчені фахівці соціальної роботи, психологи, медичні працівники, а також люди, які мають власний позитивний досвід подолання складних життєвих
обставин. «Конвіктус» постійно впроваджує інноваційні підходи в роботі з цільовими групами. Це забезпечує більш комплексне надання послуг, підвищує рівень роботи з кожним окремим клієнтом.
«Конвіктус» працює у двох великих напрямах – реінтеграція в суспільство осіб, які повертаються з
місць позбавлення волі, та профілактика інфікування ВIЛ та інфекціями, що передаються статевим
шляхом, серед груп ризику.
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04. ЗМЕНШЕННЯ ВИПАДКIВ ПЕРЕДАЧI ВIЛ ТА IНШИХ

03. СТРУКТУРА ОРГАНIЗАЦIЇ

СОЦIАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ
В історії діяльності ВБО «Конвіктус Україна» 2013 рік став одним із найбільш насичених і результативних. Адже
саме цього року нам вдалося не лише суттєво збільшити кількість користувачів наших послуг, а й охопити послугами профілактики такі важкодоступні групи клієнтів, як наркозалежна молодь до 25 років, близьке оточення наркозалежних, трансгендери. Пропонуємо вашій увазі статистичні дані, що свідчать про високі досягнення
ВБО «Конвіктус Україна» в профілактиці інфікування ВIЛ та IПСШ за 2013 рік.

Громадський центр для
людей, які залучені до
секс-бізнесу

ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО ОХОПЛЕННЯ ПРОФIЛАКТИКОЮ IНФIКУВАННЯ ВIЛ ТА IПСШ СЕРЕД
ГРУП РИЗИКУ

+ 44%

6 595
осіб

м. Київ

2012

осіб

ВИКОНАВЧИЙ
ДИРЕКТОР
Громадський центр
для осіб, яких
торкнулась проблема
наркозалежності та
ВIЛ/СНIДу

ОФIС

+ 94%

194
особи

2013

2012

2013

КIЛЬКIСТЬ ВИТРАТНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВИДАНИХ ГРУПАМ РИЗИКУ В 2013 РОЦI
Кабінет надання
послуг особам, яких
торкнулась проблема
наркозалежності та
ВIЛ/СНIДу

1 236 506
шт.

+ 23%
2012

16 842

шт.

+ 13%
2012

2013

Шприци

+ 15%
2012

2 853
особи

2013

+ 90%
2012

2013

Кількість СIН, які пройшли перевірку на ВIЛ за допомогою
швидких тестів

Презервативи жіночі

26 816
шт.

+ 115%
2012

462 958
шт.

2013

Лубриканти

+ 14%
2012

2013

Спиртові серветки

+ 8%

32 576
примірників

Література

464 479

2013

Презервативи чоловічі

м. Васильків

6

2013

Партнери груп ризику

шт.
Кабінет надання
послуг особам, яких
торкнулась проблема
наркозалежності та
ВIЛ/СНIДу

2012

Трансгендери

м. Боярка

м. Київ

2012

ОСБ (особи, які залучені до секс-бізнесу)

+ 546%

97

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

особи

2013

СIН (споживачі ін’єкційних наркотиків)

+ 9%

2 884

2012

1 538
2013

шт.

+ 416%
2012

2013

Тести на визначення вагітності
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04. ЗМЕНШЕННЯ ВИПАДКIВ ПЕРЕДАЧI ВIЛ ТА IНШИХ

03. СТРУКТУРА ОРГАНIЗАЦIЇ
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464 479

120 366

шт.

шт.

Кількість зібраних шприців

ПРОЕКТ

«КРОК НАЗУСТРIЧ»

Проект започаткований у 2008 році.

Голки

Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

881
особа

Кількість ОСБ , які пройшли обстеження
за допомогою швидких тестів

Регіони реалізації проекту:

118
осіб

Кількість представників близького
оточення СIН та близького оточення
ОСБ, які пройшли обстеження за
допомогою швидких тестів

м. Київ і Київська область
м. Боярка, м. Васильків, м. Бориспіль, м. Бровари, смт Глеваха.

Мета проекту:
зниження темпів поширення ВIЛ-інфекції шляхом проведення комплексу заходів зі зменшення ризику
інфікування ВIЛ/IПСШ серед споживачів ін’єкційних наркотиків, жінок секс-бізнесу та їхнього близького
оточення.

У МЕЖАХ СТРАТЕГIЧНОГО НАПРЯМКУ «ЗМЕНШЕННЯ ВИПАДКIВ
ПЕРЕДАЧI ВIЛ ТА IНШИХ СОЦIАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ
IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ» РЕАЛIЗОВАНО НИЗКУ ПРОЕКТIВ:
«Крок назустріч»
«Профілактика інфікування ВIЛ/IПСШ серед представників уразливих груп
населення, які перебувають на лікуванні в протитуберкульозних закладах»
«Збільшення доступності лікування ВIЛ-інфекції для представників груп
ризику» (кейс-менеджмент)
«Втручання силами рівних»

Проектні напрями:

•
•

Профілактика ВIЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків (далі – СIН) та їхнього близького оточення.
Профілактика ВIЛ серед осіб, що залучені до секс-бізнесу (далі – ОСБ), та їхнього близького оточення.

ПРОФIЛАКТИКА ВIЛ СЕРЕД СПОЖИВАЧIВ IН’ЄКЦIЙНИХ НАРКОТИКIВ
ТА ЇХНЬОГО БЛИЗЬКОГО ОТОЧЕННЯ
Загальна кількість СIН
Партнери СIН

4 880
145

Громадські центри:
1 386
м. Київ

«Профілактика інфікування ВIЛ серед умовно засуджених за статті,
що пов’язані з вживанням наркотиків, Київської та Кіровоградської областей»

65
664

«Раннє виявлення туберкульозу серед представників груп ризику»
м. Боярка

«Надання медико-соціальних послуг з діагностики, лікування та
профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, представникам

м. Васильків

груп ризику за принципами кейс-менеджменту»

8

Партнери СIН
СIН
Партнери СIН

31
772
27

Пропонуємо вам докладніше ознайомитись із кожним проектом – його метою,
переліком пропонованих послуг, територіальними кордонами та досягненнями.

СIН

СIН
Партнери СIН

ПЕРЕЛIК ПОСЛУГ:
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ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР
У столиці України працює громадський центр для тих людей, які постали перед проблемою наркозалежності та
ВІЛ/СНІДу. Це безпечне місце, де вони можуть отримати всебічну підтримку, інформаційні, соціальні та побутові
послуги.
Робота громадського центру спрямована на зниження темпів інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків та базується на принципах програми зменшення шкоди, вміщує комплекс заходів, розроблених з метою
зменшення особистої та суспільної шкоди, зокрема й ризику ВІЛ-інфікування. На практиці програма зменшення
шкоди – це обмін використаних шприців, просвіта з питань здоров’я та більш безпечного вживання наркотиків, тестування на ВІЛ та інші інфекції, що передаються через кров та статевим шляхом, консультації психолога та медична допомога, переадресація клієнтів до програм реабілітації, детоксикації, догляду та підтримки
ВІЛ-позитивних, замісна підтримувальна терапія, організація освітніх заходів з метою покращення якості життя.
Оскільки ризик інфікування безпосередньо пов’язаний із небезпечною ін’єкційною та статевою поведінкою,
саме зміна поведінки на менш небезпечну є основною метою, якої можна досягти за умови довгострокового й
систематичного залучення наркоспоживачів до програми громадського центру. Привабливість запропонованого
пакету послуг є ключовим фактором залучення й утримання клієнтів у програмі. Основна ідея такого закладу –
створення комплексу заходів для зміни поведінки груп ризику, адже більш безпечна поведінка сприятиме зменшенню кількості нових випадків інфікування ВІЛ.

ВУЛИЧНА РОБОТА
У кожному регіоні дії проекту, в місцях скупчення наркозалежних осіб, соціальні працівники проводять консультації про шляхи передачі ВІЛ, про негативні наслідки вживання наркотиків, видають засоби особистої безпеки
та переадресовують до медичних закладів або інших проектів/організацій.

ПРЯМА МОВА
«За роки вживання наркотиків я часто опинявся в ситуаціях, коли нагально потребував допомоги.

Передозування, різні ускладнення, що виникають унаслідок вживання наркотиків – з усім цим до-

водилося давати раду самостійно, здебільшого я обирав помилковий шлях, і це призводило до ще
гірших наслідків. Звісно, можна було отримати консультацію в нарколога, але для цього довелося б

ставати на облік як споживач, що не входило в мої плани; або можна було лікуватися в приватній
клініці, та цьому заважала відсутність коштів. А християнські реабілітаційні центри я всерйоз

не сприймав.

Та якось я дізнався про існування у власному місті ВБО «Конвіктус Україна». Багато співро-

бітників цієї організації в минулому самі вживали наркотики, тож про мою проблему вони знали

з власного досвіду. Тепла обстановка, анонімність і – що важливо для споживачів наркотиків –

СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ
На базі Васильківської районної лікарні та Центральної поліклініки Києво-Святошинського району Київської області працюють консультаційні кабінети надання послуг наркозалежним та їхньому близькому оточенню.
У цих пунктах надають послуги з діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, тут можна отримати консультації лікарів і засоби особистої безпеки, взяти інформаційну літературу, відвідати інформаційні заходи з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, а також протестуватися на ВІЛ,
гепатити, сифіліс за допомогою експрес-тестів.

10

безкоштовне надання послуг. Усе це сприяє щирій розмові та бажанню вилікуватись. Особисто

мені працівники ВБО допомогли долучитись до програми ЗПТ, і я вже тривалий час не вживаю
ін’єкційних наркотиків. Тепер у різних стресових ситуаціях я маю до кого звернутися по пораду,

поділитися своєю проблемою і знаю, що разом ми знайдемо правильне рішення.

На сьогодні я працюю на аутріч-маршруті, відвідую різні тренінги організації «Конвіктус Украї -

на», отримую підтримку колег і можу впевнено сказати – у мене є новий сенс життя».

Олександр, м. Боярка

11

ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР
У столиці України працює громадський центр для тих людей, які постали перед проблемою наркозалежності та
ВІЛ/СНІДу. Це безпечне місце, де вони можуть отримати всебічну підтримку, інформаційні, соціальні та побутові
послуги.
Робота громадського центру спрямована на зниження темпів інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків та базується на принципах програми зменшення шкоди, вміщує комплекс заходів, розроблених з метою
зменшення особистої та суспільної шкоди, зокрема й ризику ВІЛ-інфікування. На практиці програма зменшення
шкоди – це обмін використаних шприців, просвіта з питань здоров’я та більш безпечного вживання наркотиків, тестування на ВІЛ та інші інфекції, що передаються через кров та статевим шляхом, консультації психолога та медична допомога, переадресація клієнтів до програм реабілітації, детоксикації, догляду та підтримки
ВІЛ-позитивних, замісна підтримувальна терапія, організація освітніх заходів з метою покращення якості життя.
Оскільки ризик інфікування безпосередньо пов’язаний із небезпечною ін’єкційною та статевою поведінкою,
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ВУЛИЧНА РОБОТА
У кожному регіоні дії проекту, в місцях скупчення наркозалежних осіб, соціальні працівники проводять консультації про шляхи передачі ВІЛ, про негативні наслідки вживання наркотиків, видають засоби особистої безпеки
та переадресовують до медичних закладів або інших проектів/організацій.

ПРЯМА МОВА
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На базі Васильківської районної лікарні та Центральної поліклініки Києво-Святошинського району Київської області працюють консультаційні кабінети надання послуг наркозалежним та їхньому близькому оточенню.
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безкоштовне надання послуг. Усе це сприяє щирій розмові та бажанню вилікуватись. Особисто

мені працівники ВБО допомогли долучитись до програми ЗПТ, і я вже тривалий час не вживаю
ін’єкційних наркотиків. Тепер у різних стресових ситуаціях я маю до кого звернутися по пораду,

поділитися своєю проблемою і знаю, що разом ми знайдемо правильне рішення.

На сьогодні я працюю на аутріч-маршруті, відвідую різні тренінги організації «Конвіктус Украї -

на», отримую підтримку колег і можу впевнено сказати – у мене є новий сенс життя».

Олександр, м. Боярка
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ПРОФIЛАКТИКА ВIЛ СЕРЕД ОСIБ, ЯКI ЗАЛУЧЕНI ДО СЕКС-БIЗНЕСУ, ТА ЇХНЬОГО
БЛИЗЬКОГО ОТОЧЕННЯ
Загальна кількість ОСБ
Охоплення в
громадському центрі

«Привіт! Я – Зоя, мені 31. У мене є

2 884
861
5

ПРЯМА МОВА

сім’я. Я здобула вищу освіту, навіть
ОСБ
Партнери ОСБ

«Конвіктус Україна» надає профілактичні послуги кожному четвертому секс-працівнику Києва та області*

*На кінець 2013 року охоплено ОСБ приблизно 2 680 осіб. За оціночними даними, затвердженими Координаційною радою з питань протидії ВIЛ/СНIДу та ТБ,
у м. Києві кількість ОСБ становить 10 700.

ПЕРЕЛIК ПОСЛУГ:

пропрацювала 5 років за фахом.
Я – криміналіст. Моє рідне містечко в Луганській області – шахтар-

ське. Це, мабуть, єдине місце в краї-

ні, де бабусина пенсія в 1 200 гривень
на сім’ю – це нормально, і більше

нема чого бажати. З роботою у нас

скрутно. Але мені пощастило – я

ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР
У м. Києві працює громадський центр для осіб, які залучені до секс-бізнесу, та їхнього близького оточення. У
центрі клієнти можуть отримати не лише інформаційні матеріали, а й консультаційну підтримку фахівців. Також
існує можливість розвитку особистісного потенціалу. «Ми бачимо в наших клієнтах не лише секс-працівників, а
й звичайних людей, які мають власні цінності, бажання, а також власні причини займатися проституцією. Жінки
часто йдуть у секс-бізнес через матеріальну незабезпеченість, непотрібність отриманої професії, через борги,
кредити, бажання кращого життя для себе і своїх дітей, психологічну вразливість. Більшість повій вважають, що
їхня секс-робота тимчасова, але здебільшого це не так. Відмовитись від стилю життя, розпорядку дня, стабільного доходу важко – і жінка стає заручницею власного вибору. Наша мета – створити секс-працівникам усі умови
для безпечної поведінки та безболісного виходу з секс-індустрії, коли вони цього потребуватимуть», – зазначає
керівник напряму роботи з ОСБ Юлія Царевська.

ВУЛИЧНА РОБОТА
Щодня по буднях соціальні працівники та лікарі виїжджають у місця
скупчення секс-працівників м. Києва, м. Борисполя та м. Броварів,
таким чином охоплюючи понад
193 точки доступу, де працюють від
1 до 30 ОСБ. «Конвіктус Україна»
є однією з небагатьох організацій
в Україні, яка має доступ до трансгендерних секс-працівників й надає профілактичні послуги майже
90 представникам цієї групи. Робота з трансгендерами проводиться

чесно працювала в слідчій бригаді, в

мене навіть звання є.

Мій прихід у секс за гроші – не від
нудьги, не від морального каліцтва,
не від лінощів, а через бажання за-

робити і дати собі та своїй дитині не териконові горизонти, а щось більше. Я нікого не

обманюю, я надаю послугу, за яку отримую гроші. Я не заробляю нечувані тисячі доларів,

мій оклад на місяць рідко сягає позначки в 1 000 доларів. Iз цих грошей 500 я перераховую
додому, 200 – відкладаю, а решту витрачаю на проживання в столиці.

Таких жінок, як я, у місці, де ми надаємо послуги, восьмеро. Iз різних куточків країни. Iз
різних сімей. Iз різними потребами. Ми всі різні.

Наш бордель знайомий із «Конвіктус Україна» аж 3 роки. За цей час навколо мене зміни-

лося стільки осіб – дівчат, клієнтів, міліціонерів, адміністраторів... Але більшість із них
отримали від вас людське ставлення, інформацію, матеріали для безпечної роботи.

Чому «Конвіктус Україна» потрібен нам? Ставлення, безкоштовні інформаційні мате -

ріали, доступ до фахівців. Це те, що ми, жінки з провінції, не можемо отримати в Києві.
Чому ми потрібні «Конвіктус Україна»? Ніхто краще за нас не знає нашого життя, на -

ших ризиків і потреб. Ви чуєте наші голоси, ви питаєте і несете наші думки у вуха тих,

до кого нам ходу немає, але хто ходить до нас – це чиновники. Так смішно бачити тих,

хто виступають проти проституції, але самі насправді є нашими клієнтами, органі -

заторами. Повірте, ті, хто найчастіше кричать про мораль, самі мораллю не обтяжені.

Спасибі вам насамперед за те, що наші думки мають для вас вагу. За те, що не підводи -

те. За те, що не працюєте на якусь зацікавлену сторону, а цікавитеся тільки нами як
особистостями. I бережете нас».

Зоя, м. Київ

на волонтерських засадах.
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ПРОЕКТ «ПРОФIЛАКТИКА IНФIКУВАННЯ ВIЛ/IПСШ СЕРЕД
ПРЕДСТАВНИКIВ УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ЯКI
ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ЛIКУВАННI В ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ
ЗАКЛАДАХ»
Проект започаткований у 2011 році.

ПРОЕКТ

«ЗБIЛЬШЕННЯ ДОСТУПНОСТI ЛIКУВАННЯ ВIЛ-IНФЕКЦIЇ
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКIВ ГРУП РИЗИКУ»
(КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ)

Проект започаткований у 2013 році.

Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

Регіони реалізації проекту:

Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

Регіони реалізації проекту:

протитуберкульозні заклади Київської області

м. Київ, Київська область (м. Боярка, м. Васильків).

«Київський обласний протитуберкульозний диспансер», м. Боярка,

Мета проекту:

«Білоцерківський протитуберкульозний диспансер», м. Біла Церква.

налагодити ефективну систему переадресації та супровід ВIЛ-позитивних людей із представників груп

Мета проекту:

ризику (насамперед споживачів ін’єкційних наркотиків) між неурядовими організаціями та регіональними

зниження темпів поширення ВIЛ-інфекції/IПСШ шляхом вживання заходів профілактики серед представни-

центрами СНIДу з метою досягнення позитивного впливу на епідемію та запобігання захворюваності на

ків уразливих груп населення, що перебувають на стаціонарному й амбулаторному лікуванні в протитуберку-

СНIД, туберкульоз та передчасній смерті людей, які живуть із ВIЛ, за рахунок забезпечення своєчасного та

льозних закладах.

безперешкодного доступу до медичних послуг, зокрема антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної
терапії, профілактики та лікування туберкульозу.

Охоплення проекту:
м. Боярка

СIН

партнер СIН

261
1

м. Біла Церква

155
ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

За два роки роботи цього проекту нам вдалося сформувати чіткий механізм надання послуг клієнтам й охопити понад 700

Охоплення за регіонами:
м. Київ:
Залучено до проекту всього 59 клієнтів, із них:

на диспансерний облік поставлено

29

отримують АРВ-терапію

36

пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в протитуберкульозних диспансерах Київської області. До роботи
були залучені такі спеціалісти, як лікар-фтизіатр, медична сестра та соціальний працівник. Вони і складають мульти-

приймають ЗПТ

3

дисциплінарну команду фахівців, що є вдалою комбінацією в роботі з цією категорією осіб. Основний акцент ми робимо на
консультаціях із питань шляхів передачі ВIЛ-інфекції, гепатитів, інфекцій, що передаються статевим шляхом. Також даємо
поради щодо лікування та діагностики
цих хвороб, розповідаємо про можли-

м. Боярка:

на диспансерний облік поставлено

10

отримують АРВ-терапію

16

на диспансерний облік поставлено

16

Залучено до проекту всього 30 клієнтів, із них:

вість переходу на медикаментозне лікування наркозалежності – замісну
підтримувальну терапію, приділяємо
значну увагу формуванню відповідального ставлення до лікування туберку-

м. Васильків:
Залучено до проекту всього 26 клієнтів, із них:

отримують АРВ-терапію

льозу. Водночас наркозалежні мають

6

можливість безкоштовно отримати інформаційну літературу, презервативи,

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

лубриканти, шприци, спиртові серветки тощо.

14

15
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ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ЛIКУВАННI В ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ
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Проект започаткований у 2013 році.
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Україна досягла значних успiхiв в охопленнi профiлактичними програмами найбiльш уразливих до ВIЛ груп – споживачiв
iн’єкцiйних наркотикiв (СIН) i жiнок комерцiйного сексу (ЖКС). Це стало можливим
завдяки активнiй ролi

суспiльства, гро-

мадських, неурядових органiзацiй, мiсцевих спiльнот, представникiв груп найбiльшого ризику та їх продуктивнiй спiвпрацi
з мiсцевою владою та закладами охорони
здоров’я. Iз такою допомогою вдалося досягти зниження темпiв iнфiкування ВIЛ в
окремих групах ризику.
Утiм, цей успiх профiлактичних програм аж
нiяк не впливає на рiвень доступу уразливих груп до лiкування ВIЛ-iнфекцiї. Попри
спiльнi зусилля неурядових органiзацiй i
закладiв охорони здоров’я та наявнiсть достатньої кiлькостi курсiв антиретровiрусної
терапiї, кiлькiсть ВIЛ-позитивних СIН i ЖКС,
якi отримують АРВ-терапiю, залишається

ПРЯМА МОВА

надзвичайно низькою. Багато СIН i РКС

«Кабiнет довiри в Деснянському районi було вiдкрито у зв’язку з поширенням ВIЛ-iнфекцiї

(робiтники комерцiйного сексу) не цiкавляться своїм ВIЛ-статусом, а також не всi
стають на облiк у центрах СНIДу.
Робота над проектом вiдбувалася за таким алгоритмом: спершу клiєнт проходить добровiльне консультування
й тестування на ВIЛ за допомогою експрес-тестiв у громадському центрi. У разi позитивного результату тесту лiкар,
який проводив тестування, пiдписує з клiєнтом iнформацiйну згоду на участь у проектi з кейс-менеджменту та передає клiєнта кейс-менеджеру органiзацiї. Далi кейс-менеджер разом iз клiєнтом повиннi пiдтвердити результат експрес-тесту на ВIЛ, зайнятися взяттям на облiк, проходженням диспансеризацiї та в разi необхiдностi призначенням АРВтерапiї. До проекту здебiльшого потрапили клiєнти, якi давно знали про свiй ВIЛ-статус, але не стояли на облiку в центрi
СНIДу; тi особи, якi стояли на облiку, але не перебували пiд диспансерним наглядом бiльше нiж пiвроку; клiєнти, якi припинили прийом АРТ бiльш нiж пiвроку тому. Результатом цiєї дiяльностi є покращення iндивiдуального стану здоров’я клiєнта,
а також зменшення ймовiрностi iнфiкування статевих партнерiв, тож лiкування має ще й профiлактичний ефект.
За 2013 рiк спiвробiтники ВБО «Конвiктус Україна» охопили понад 100 клiєнтiв у мiстi Києвi та Київськiй областi, iз них 50%
взято на облiк, вони перебувають пiд диспансерним наглядом; 40% отримують АРВ-терапiю. Бiльшiсть охоплених клiєнтiв
вже давно знали про свiй ВIЛ-статус, але не вживали жодних заходiв для отримання своєчасного лiкування. На сьогоднi
вдосконалюється напрям роботи з раннього виявлення ВIЛ-позитивних серед клiєнтiв
i
. СIН i РКС. Основними цiлями роботи
є активне залучення бiльшої кiлькостi представникiв уразливих груп до добровiльного консультування та тестування на ВIЛ
за допомогою експрес-тестiв, пiдтвердження результату та швидка постановка на облiк у центр СНIДУ з диспансерним
наглядом для своєчасного призначення АРВ-терапiї.

16

серед населення та вiддаленiстю мiсця розташування мiського центру СНIДу. Пiсля вiдкрит -

тя цього кабiнету рiзко збiльшилася кiлькiсть тестованих на ВIЛ i виявлених ВIЛ-позитивних

пацiєнтiв, а отже, i кiлькiсть звернень.

Без соцiальних органiзацiй за нинiшньої укомплектованостi штату обслуговування (один лiкар

i одна медсестра) бiльш якiсне обслуговування було б неможливим.

ВБО «Конвiктус Україна» – це одна з перших органiзацiй зi значним досвiдом роботи з ураз -

ливими до ВIЛ групами, яка вiдреагувала та запропонувала свої послуги. Соцiальнi працiвники
активно долучилися до процесу боротьби з епiдемiєю ВIЛ-iнфекцiї, внаслiдок чого збiльшила -

ся кiлькiсть клiєнтiв, якi були доведенi для дообстеження за результатами скринiнгу екс-

прес-тестами. Збiльшилася кiлькiсть ВIЛ-iнфiкованих, взятих на диспансерний облiк. Бiльшу

частину роботи з формування вiдповiдального ставлення до диспансерного облiку та ВААРТ

взяла на себе неурядова органiзацiя ВБО «Конвiктус Україна».

Профiлактична робота зi статевими партнерами та родичами здебiльшого перекладена на

соцiальних працiвникiв ВБО «Конвiктус Україна». Розширилися можливостi глибшого обстеження на вiруснi гепатити пiсля наданих МБФ «Мiжнародний альянс iз ВIЛ/СНIД в Українi»
пiльгових умов для дообстеження в лабораторiях у виглядi знижкових талонiв».

Самсонова Олена Миколаївна,
лiкар-iнфекцiонiст Кабiнету довiри

17

Україна досягла значних успiхiв в охопленнi профiлактичними програмами найбiльш уразливих до ВIЛ груп – споживачiв
iн’єкцiйних наркотикiв (СIН) i жiнок комерцiйного сексу (ЖКС). Це стало можливим
завдяки активнiй ролi

суспiльства, гро-

мадських, неурядових органiзацiй, мiсцевих спiльнот, представникiв груп найбiльшого ризику та їх продуктивнiй спiвпрацi
з мiсцевою владою та закладами охорони
здоров’я. Iз такою допомогою вдалося досягти зниження темпiв iнфiкування ВIЛ в
окремих групах ризику.
Утiм, цей успiх профiлактичних програм аж
нiяк не впливає на рiвень доступу уразливих груп до лiкування ВIЛ-iнфекцiї. Попри
спiльнi зусилля неурядових органiзацiй i
закладiв охорони здоров’я та наявнiсть достатньої кiлькостi курсiв антиретровiрусної
терапiї, кiлькiсть ВIЛ-позитивних СIН i ЖКС,
якi отримують АРВ-терапiю, залишається

ПРЯМА МОВА

надзвичайно низькою. Багато СIН i РКС

«Кабiнет довiри в Деснянському районi було вiдкрито у зв’язку з поширенням ВIЛ-iнфекцiї

(робiтники комерцiйного сексу) не цiкавляться своїм ВIЛ-статусом, а також не всi
стають на облiк у центрах СНIДу.
Робота над проектом вiдбувалася за таким алгоритмом: спершу клiєнт проходить добровiльне консультування
й тестування на ВIЛ за допомогою експрес-тестiв у громадському центрi. У разi позитивного результату тесту лiкар,
який проводив тестування, пiдписує з клiєнтом iнформацiйну згоду на участь у проектi з кейс-менеджменту та передає клiєнта кейс-менеджеру органiзацiї. Далi кейс-менеджер разом iз клiєнтом повиннi пiдтвердити результат експрес-тесту на ВIЛ, зайнятися взяттям на облiк, проходженням диспансеризацiї та в разi необхiдностi призначенням АРВтерапiї. До проекту здебiльшого потрапили клiєнти, якi давно знали про свiй ВIЛ-статус, але не стояли на облiку в центрi
СНIДу; тi особи, якi стояли на облiку, але не перебували пiд диспансерним наглядом бiльше нiж пiвроку; клiєнти, якi припинили прийом АРТ бiльш нiж пiвроку тому. Результатом цiєї дiяльностi є покращення iндивiдуального стану здоров’я клiєнта,
а також зменшення ймовiрностi iнфiкування статевих партнерiв, тож лiкування має ще й профiлактичний ефект.
За 2013 рiк спiвробiтники ВБО «Конвiктус Україна» охопили понад 100 клiєнтiв у мiстi Києвi та Київськiй областi, iз них 50%
взято на облiк, вони перебувають пiд диспансерним наглядом; 40% отримують АРВ-терапiю. Бiльшiсть охоплених клiєнтiв
вже давно знали про свiй ВIЛ-статус, але не вживали жодних заходiв для отримання своєчасного лiкування. На сьогоднi
вдосконалюється напрям роботи з раннього виявлення ВIЛ-позитивних серед клiєнтiв
i
. СIН i РКС. Основними цiлями роботи
є активне залучення бiльшої кiлькостi представникiв уразливих груп до добровiльного консультування та тестування на ВIЛ
за допомогою експрес-тестiв, пiдтвердження результату та швидка постановка на облiк у центр СНIДУ з диспансерним
наглядом для своєчасного призначення АРВ-терапiї.

16

серед населення та вiддаленiстю мiсця розташування мiського центру СНIДу. Пiсля вiдкрит -

тя цього кабiнету рiзко збiльшилася кiлькiсть тестованих на ВIЛ i виявлених ВIЛ-позитивних

пацiєнтiв, а отже, i кiлькiсть звернень.

Без соцiальних органiзацiй за нинiшньої укомплектованостi штату обслуговування (один лiкар

i одна медсестра) бiльш якiсне обслуговування було б неможливим.

ВБО «Конвiктус Україна» – це одна з перших органiзацiй зi значним досвiдом роботи з ураз -

ливими до ВIЛ групами, яка вiдреагувала та запропонувала свої послуги. Соцiальнi працiвники
активно долучилися до процесу боротьби з епiдемiєю ВIЛ-iнфекцiї, внаслiдок чого збiльшила -

ся кiлькiсть клiєнтiв, якi були доведенi для дообстеження за результатами скринiнгу екс-

прес-тестами. Збiльшилася кiлькiсть ВIЛ-iнфiкованих, взятих на диспансерний облiк. Бiльшу

частину роботи з формування вiдповiдального ставлення до диспансерного облiку та ВААРТ

взяла на себе неурядова органiзацiя ВБО «Конвiктус Україна».

Профiлактична робота зi статевими партнерами та родичами здебiльшого перекладена на

соцiальних працiвникiв ВБО «Конвiктус Україна». Розширилися можливостi глибшого обстеження на вiруснi гепатити пiсля наданих МБФ «Мiжнародний альянс iз ВIЛ/СНIД в Українi»
пiльгових умов для дообстеження в лабораторiях у виглядi знижкових талонiв».

Самсонова Олена Миколаївна,
лiкар-iнфекцiонiст Кабiнету довiри
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ПРОЕКТ

«ВТРУЧАННЯ СИЛАМИ РIВНИХ»
(PEER DRIVEN INTERVENTION (PDI)

ПРОЕКТ

Проект започаткований у 2013 роцi.
Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

Регiони реалiзацiї проекту:

«ПРОФIЛАКТИКА IНФIКУВАННЯ ВIЛ СЕРЕД УМОВНО
ЗАСУДЖЕНИХ ЗА СТАТТI, ЩО ПОВ’ЯЗАНI З ВЖИВАННЯМ
НАРКОТИКIВ, КИЇВСЬКОЇ ТА КIРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ»

Проект започаткований у 2013 роцi.
Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

м. Київ, м. Василькiв.

Регiони реалiзацiї проекту:

Мета проекту:

18 мiжрайонних вiддiлiв кримiнально-виконавчої iнспекцiї

за допомогою самих СIН поширювати в їхньому середовищі знання про профілактику ВIЛ, про доступ до
експрес-тестування на ВIЛ та на iнфекцiї, що передаються статевим шляхом (IПСШ), а також донести до
всiх зацiкавлених iнформацiю про iснування проектiв зниження шкоди.

(10 – МРВ КВI Київської областi, 8 – МРВ КВI Кiровоградської областi)

Мета проекту:
зниження темпiв поширення ВIЛ-iнфекцiї шляхом проведення комплексу заходiв зi зменшення ризику iнфi-

Охоплення проекту:
учасники проекту

1 200

кування ВIЛ, IПСШ та вiрусними гепатитами серед споживачiв наркотикiв, якi перебувають на облiку мiсцевих
кримiнально-виконавчих iнспекцiй (КВI).

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

Охоплення проекту:
СIН

У 2013 роцi на базi «Конвiктус Україна» реалiзувався проект за моделлю «Впровадження силами рiвних». Вiн став необхiдним доповненням до основного проекту «Крок назустрiч», оскiльки завдяки цiй моделi до програм зменшення шкоди
вдалося залучити нову групу СIН – вiком до 20 рокiв, а також жiнок-СIН.
Ця модель дає змогу вийти на важкодоступнi спiльноти споживачiв навiть в умовах закритої наркосцени, оскiльки її
особливiсть у тому, що кожен СIН отримує можливiсть самостiйно брати участь у профiлактицi ВIЛ у своїй спiльнотi. Згiдно з цiєю моделлю, СIН навчають одне одного профiлактики ВIЛ i залучають усiх зацiкавлених до проекту. В проектi СIН
проходять iнтерв’ю, навчаються та отримують профiлактичнi послуги. Модель «Втручання силами рiвних» передбачає
номiнальну грошову винагороду клiєнтам за проходження iнтерв’ю, залучення СIН iз прiоритетних груп i за навчання СIН
зi своєї спiльноти.
Проект розпочався з пошуку перших клiєнтiв, а саме з шести активних споживачiв – лiдерiв у своєму оточеннi, якi контактували з великим колом спiльноти СIН. Їм роз’яснили модель залучення клiєнтiв до проекту з видачею купонiв для
рекрутингу, для них провели навчання з основ зменшення шкоди, зокрема з профiлактики ВIЛ, гепатитiв, туберкульозу
та IПСШ. Кожен новий клiєнт проекту отримував картку клiєнта органiзацiї з унiкальним кодом i залучався до основної
програми зменшення шкоди. Навчений клiєнт пiдписував спецiальну угоду, за умовами якої вiн ставав рекрутером –
тобто тим, хто знаходить, навчає i залучає СIН до проекту. Ця угода визначала обов’язки сторiн i розмiр винагороди за
залучення клiєнтiв iз прiоритетних груп, а також за їх навчання. Наприкiнцi iнтерв’юер видавав клiєнту винагороду за
проходження iнтерв’ю та спецiальнi рекрутськi купони, за допомогою яких клiєнт змiг залучати до проекту iнших СIН зi
своєї спiльноти.
Таким чином, за винагороду клiєнти залучали до послуг органiзацiї дедалi бiльшу кiлькiсть нових клiєнтiв, серед яких
було багато молодi та жiнок-СIН, зокрема тих, хто не так давно почав вживати iн’єкцiйнi наркотики.
Прiоритетною ознакою цiєї моделi роботи з СIН є особливiсть краще запам’ятовувати iнформацiю тодi, коли розповiдаєш
її iншим. Такi висновки було зроблено пiсля дослiдження, проведеного в Канадi.

18

Партнери СIН

1 303

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

48

Цей проект став результативним i ефективним кроком на шляху охоплення СIН iз важкодоступних категорiй. Однiєю з таких
категорiй є СIН iз невеликим стажем вживання iн’єкцiйних наркотикiв, якi ще не асоцiюють себе з СIН, але практикують
ризиковану поведiнку. Здебiльшого засудження до умовного термiну покарання отримують особи, якi вперше скоїли нетяжкi злочини, зокрема i за незаконний обiг наркотикiв. Проект насамперед спрямований на роботу з особами, якi скоїли
злочини, пов’язанi саме з незаконним обiгом наркотикiв, але, як засвідчив досвід реалізації, серед засуджених за іншими
статтями СIН також становлять значну частину. Загальна фiлософiя проектiв зменшення шкоди – пропонувати послуги в тих
мiсцях, де є значна кiлькiсть потенцiйних клiєнтiв. Отже, в цьому випадку таким мiсцем є мiжрайоннi вiддiли кримiнальновиконавчих iнспекцiй, до яких підоблікові засуджені СIН мають обов’язково приходити «відзначатися». Зазвичай
періодичність таких візитів становить два рази на місяць.
Саме в ці дні соціальні працівники надають послуги на території кримінально-виконавчої інспекції.
Особливiстю проекту є те, що дiяльнiсть ведеться на базi МРВ
КВI малих мiст Київської та Кiровоградської областi, у бiльшостi
яких узагалi немає iнших програм зменшення шкоди для СIН
та догляду i пiдтримки людей, якi живуть iз ВIЛ. А отже, для
значної кiлькостi СIН це єдиний шанс отримати правдиву iнформацiю про те, як убезпечити себе вiд iнфiкування ВIЛ, гепатитами С i В, iнфекцiями, що передаються статевим шляхом, а
також пройти тестування експрес-тестами i прийняти вiдповiднi рiшення для збереження свого здоров’я та життя.
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ПРОЕКТ

«ВТРУЧАННЯ СИЛАМИ РIВНИХ»
(PEER DRIVEN INTERVENTION (PDI)

ПРОЕКТ

Проект започаткований у 2013 роцi.
Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

Регiони реалiзацiї проекту:

«ПРОФIЛАКТИКА IНФIКУВАННЯ ВIЛ СЕРЕД УМОВНО
ЗАСУДЖЕНИХ ЗА СТАТТI, ЩО ПОВ’ЯЗАНI З ВЖИВАННЯМ
НАРКОТИКIВ, КИЇВСЬКОЇ ТА КIРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ»

Проект започаткований у 2013 роцi.
Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

м. Київ, м. Василькiв.

Регiони реалiзацiї проекту:

Мета проекту:

18 мiжрайонних вiддiлiв кримiнально-виконавчої iнспекцiї

за допомогою самих СIН поширювати в їхньому середовищі знання про профілактику ВIЛ, про доступ до
експрес-тестування на ВIЛ та на iнфекцiї, що передаються статевим шляхом (IПСШ), а також донести до
всiх зацiкавлених iнформацiю про iснування проектiв зниження шкоди.

(10 – МРВ КВI Київської областi, 8 – МРВ КВI Кiровоградської областi)

Мета проекту:
зниження темпiв поширення ВIЛ-iнфекцiї шляхом проведення комплексу заходiв зi зменшення ризику iнфi-

Охоплення проекту:
учасники проекту

1 200

кування ВIЛ, IПСШ та вiрусними гепатитами серед споживачiв наркотикiв, якi перебувають на облiку мiсцевих
кримiнально-виконавчих iнспекцiй (КВI).

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

Охоплення проекту:
СIН

У 2013 роцi на базi «Конвiктус Україна» реалiзувався проект за моделлю «Впровадження силами рiвних». Вiн став необхiдним доповненням до основного проекту «Крок назустрiч», оскiльки завдяки цiй моделi до програм зменшення шкоди
вдалося залучити нову групу СIН – вiком до 20 рокiв, а також жiнок-СIН.
Ця модель дає змогу вийти на важкодоступнi спiльноти споживачiв навiть в умовах закритої наркосцени, оскiльки її
особливiсть у тому, що кожен СIН отримує можливiсть самостiйно брати участь у профiлактицi ВIЛ у своїй спiльнотi. Згiдно з цiєю моделлю, СIН навчають одне одного профiлактики ВIЛ i залучають усiх зацiкавлених до проекту. В проектi СIН
проходять iнтерв’ю, навчаються та отримують профiлактичнi послуги. Модель «Втручання силами рiвних» передбачає
номiнальну грошову винагороду клiєнтам за проходження iнтерв’ю, залучення СIН iз прiоритетних груп i за навчання СIН
зi своєї спiльноти.
Проект розпочався з пошуку перших клiєнтiв, а саме з шести активних споживачiв – лiдерiв у своєму оточеннi, якi контактували з великим колом спiльноти СIН. Їм роз’яснили модель залучення клiєнтiв до проекту з видачею купонiв для
рекрутингу, для них провели навчання з основ зменшення шкоди, зокрема з профiлактики ВIЛ, гепатитiв, туберкульозу
та IПСШ. Кожен новий клiєнт проекту отримував картку клiєнта органiзацiї з унiкальним кодом i залучався до основної
програми зменшення шкоди. Навчений клiєнт пiдписував спецiальну угоду, за умовами якої вiн ставав рекрутером –
тобто тим, хто знаходить, навчає i залучає СIН до проекту. Ця угода визначала обов’язки сторiн i розмiр винагороди за
залучення клiєнтiв iз прiоритетних груп, а також за їх навчання. Наприкiнцi iнтерв’юер видавав клiєнту винагороду за
проходження iнтерв’ю та спецiальнi рекрутськi купони, за допомогою яких клiєнт змiг залучати до проекту iнших СIН зi
своєї спiльноти.
Таким чином, за винагороду клiєнти залучали до послуг органiзацiї дедалi бiльшу кiлькiсть нових клiєнтiв, серед яких
було багато молодi та жiнок-СIН, зокрема тих, хто не так давно почав вживати iн’єкцiйнi наркотики.
Прiоритетною ознакою цiєї моделi роботи з СIН є особливiсть краще запам’ятовувати iнформацiю тодi, коли розповiдаєш
її iншим. Такi висновки було зроблено пiсля дослiдження, проведеного в Канадi.
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Партнери СIН

1 303

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

48

Цей проект став результативним i ефективним кроком на шляху охоплення СIН iз важкодоступних категорiй. Однiєю з таких
категорiй є СIН iз невеликим стажем вживання iн’єкцiйних наркотикiв, якi ще не асоцiюють себе з СIН, але практикують
ризиковану поведiнку. Здебiльшого засудження до умовного термiну покарання отримують особи, якi вперше скоїли нетяжкi злочини, зокрема i за незаконний обiг наркотикiв. Проект насамперед спрямований на роботу з особами, якi скоїли
злочини, пов’язанi саме з незаконним обiгом наркотикiв, але, як засвідчив досвід реалізації, серед засуджених за іншими
статтями СIН також становлять значну частину. Загальна фiлософiя проектiв зменшення шкоди – пропонувати послуги в тих
мiсцях, де є значна кiлькiсть потенцiйних клiєнтiв. Отже, в цьому випадку таким мiсцем є мiжрайоннi вiддiли кримiнальновиконавчих iнспекцiй, до яких підоблікові засуджені СIН мають обов’язково приходити «відзначатися». Зазвичай
періодичність таких візитів становить два рази на місяць.
Саме в ці дні соціальні працівники надають послуги на території кримінально-виконавчої інспекції.
Особливiстю проекту є те, що дiяльнiсть ведеться на базi МРВ
КВI малих мiст Київської та Кiровоградської областi, у бiльшостi
яких узагалi немає iнших програм зменшення шкоди для СIН
та догляду i пiдтримки людей, якi живуть iз ВIЛ. А отже, для
значної кiлькостi СIН це єдиний шанс отримати правдиву iнформацiю про те, як убезпечити себе вiд iнфiкування ВIЛ, гепатитами С i В, iнфекцiями, що передаються статевим шляхом, а
також пройти тестування експрес-тестами i прийняти вiдповiднi рiшення для збереження свого здоров’я та життя.
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ПРОЕКТ

«РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД
ПРЕДСТАВНИКIВ ГРУП РИЗИКУ»

ПРОЕКТ

Проект започаткований у 2013 році.
Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

«НАДАННЯ МЕДИКО-СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ З ДIАГНОСТИКИ,
ЛIКУВАННЯ ТА ПРОФIЛАКТИКИ IНФЕКЦIЙ, ЩО
ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, ПРЕДСТАВНИКАМ
ГРУП РИЗИКУ ЗА ПРИНЦИПАМИ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ»

Проект започаткований у 2012 році.

Регіони реалізації проекту:

Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

м. Боярка.

Регіони реалізації проекту:

Мета проекту:

м. Київ (шкірно-венерологічний диспансер №2 і шкірно-венерологічний диспансер №3), м. Васильків

зменшення поширення захворювання та смертності від ТБ серед уразливих груп населення завдяки забез-

(дерматовенерологічне відділення Васильківської ЦРЛ) Київської області.

печенню раннього виявлення та своєчасного і безперешкодного доступу до медичних послуг.

Мета проекту:

Охоплення проекту:
Проанкетовано (скринінг)

757

Позитивні результати скринінгу

214

Здав мокротиння на виявлення ТБ
Виявлено туберкульоз
і призначено лікування

131
35

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:
В Україні епідемії ВIЛ/СНIД, туберкульозу та споживання наркотиків посідають провідні місця серед соціально негативних явищ. Туберкульоз серед них найпоширеніший, також він є основною причиною смерті ВIЛ-інфікованих. Споживання
ін’єкційних наркотиків, зловживання алкоголем, перебування в місцях позбавлення волі є додатковими чинниками підвищеного ризику інфікування ВIЛ і розвитку туберкульозу.
З огляду на це, важливого значення набуває впровадження заходів раннього виявлення туберкульозу серед споживачів
наркотиків, із якими працює наша організація. Щоб зменшити рівень захворюваності і смертності від ТБ серед уразливих

своєчасне обстеження представників груп ризику на інфекції, що передаються статевим шляхом (IПСШ), та
сприяння ранньому початку лікування в разі потреби.

Охоплення проекту:
Кількість людей у Києві, які в 2013 році пройшли

Кількість людей у Василькові, які в 2013 році

тестування за допомогою тестів IФА на:

пройшли тестування за допомогою тестів IФА на:

Сифіліс

576

Сифіліс

333

Хламідіоз

360

Хламідіоз

326

Гонорею

200

Гонорею

229

Проліковано інфекцій за рік

312

Проліковано інфекцій за період
березень – грудень 2013

340

верств населення, було створено команду з медичних працівників Києво-Святошинського районного протитуберкульозного
диспансеру (лікар-фтизіатр, медична сестра) та соціального працівника нашої організації. Ці фахівці проводять індивідуальні

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

консультації, групові інформаційні заняття, розповсюджують тематичну літературу.
Соціальний працівник відіграє провідну роль в організації заходів із раннього виявлення туберкульозу. Він ініціює

Небезпека IПСШ полягає не лише в їх згубній дії на здоров’я та життя людини, а й у високій ймовірності інфікування

проведення опитування серед клієнтів організації за допомогою скринінг-анкети. Скринінг-анкета містить 10 запитань,

ВIЛ при незахищеному статевому контакті. Слизова людини, яка хворіє на IПСШ, є ураженою і стає сприятливими

що свідчать про можливу наявність такого захворювання, як туберкульоз. У разі трьох ствердних відповідей соціальний пра-

«воротами» для інших інфекцій.

цівник мотивує клієнта пройти діагностику туберкульозу – здати мокротиння. Збір мокротиння відбувається під контролем

Важливим чинником є доступність послуг, адже в межах проекту працюють три мультидисциплінарні команди (МДК)

медичної сестри, яка доставляє контейнери з мокротами до лабораторії й повідомляє результати дослідження соціальному

на базі шкірно-венерологічних диспансерів №2 і №3 м. Києва та дерматовенерологічного відділення Васильківської

працівнику та клієнту. За наявності позитивного результату до роботи долучається лікар-фтизіатр. Він проводить необхідне

ЦРЛ м. Василькова Київської області. До складу мультидисциплінарної команди входять: лікар-дерматовенеролог, ме-

дообстеження та призначає лікування відповідно до державних стандартів. Якщо результат анкети не показує наявність за-

дична сестра і соціальний працівник. Тож клієнт оточений увагою трьох фахівців і отримує комплексну ефективну до-

хворювання на туберкульоз, клієнту пропонується пройти анкетування через місяць.

помогу. Працівники проекту забезпечують надання медико-соціальних послуг із діагностики та лікування IПСШ за

Участь клієнта в проекті дає йому змогу побороти внутрішні перешкоди (страхи, стереотипи) щодо діагностики та лікування

моделлю кейс-менеджменту. Також у межах проекту проводять інформаційні заняття з питань діагностики та ліку -

туберкульозу, отримати підтримку з боку соціальних працівників у разі наявності захворювання. Клієнт має можливість ано-

вання IПСШ серед груп ризику.

німно та безкоштовно пройти початкову діагностику туберкульозу, отримати консультацію та фахову допомогу.

Слід зазначити, що проект працює на засадах конфіденційності.
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ПРОЕКТ

«РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД
ПРЕДСТАВНИКIВ ГРУП РИЗИКУ»

ПРОЕКТ

Проект започаткований у 2013 році.
Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

«НАДАННЯ МЕДИКО-СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ З ДIАГНОСТИКИ,
ЛIКУВАННЯ ТА ПРОФIЛАКТИКИ IНФЕКЦIЙ, ЩО
ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, ПРЕДСТАВНИКАМ
ГРУП РИЗИКУ ЗА ПРИНЦИПАМИ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ»

Проект започаткований у 2012 році.

Регіони реалізації проекту:

Фінансову та технічну підтримку надає МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД і Україні».

м. Боярка.

Регіони реалізації проекту:

Мета проекту:

м. Київ (шкірно-венерологічний диспансер №2 і шкірно-венерологічний диспансер №3), м. Васильків

зменшення поширення захворювання та смертності від ТБ серед уразливих груп населення завдяки забез-

(дерматовенерологічне відділення Васильківської ЦРЛ) Київської області.

печенню раннього виявлення та своєчасного і безперешкодного доступу до медичних послуг.

Мета проекту:

Охоплення проекту:
Проанкетовано (скринінг)

757

Позитивні результати скринінгу

214

Здав мокротиння на виявлення ТБ
Виявлено туберкульоз
і призначено лікування

131
35

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:
В Україні епідемії ВIЛ/СНIД, туберкульозу та споживання наркотиків посідають провідні місця серед соціально негативних явищ. Туберкульоз серед них найпоширеніший, також він є основною причиною смерті ВIЛ-інфікованих. Споживання
ін’єкційних наркотиків, зловживання алкоголем, перебування в місцях позбавлення волі є додатковими чинниками підвищеного ризику інфікування ВIЛ і розвитку туберкульозу.
З огляду на це, важливого значення набуває впровадження заходів раннього виявлення туберкульозу серед споживачів
наркотиків, із якими працює наша організація. Щоб зменшити рівень захворюваності і смертності від ТБ серед уразливих

своєчасне обстеження представників груп ризику на інфекції, що передаються статевим шляхом (IПСШ), та
сприяння ранньому початку лікування в разі потреби.

Охоплення проекту:
Кількість людей у Києві, які в 2013 році пройшли

Кількість людей у Василькові, які в 2013 році

тестування за допомогою тестів IФА на:

пройшли тестування за допомогою тестів IФА на:

Сифіліс

576

Сифіліс

333

Хламідіоз

360

Хламідіоз

326

Гонорею

200

Гонорею

229

Проліковано інфекцій за рік

312

Проліковано інфекцій за період
березень – грудень 2013

340

верств населення, було створено команду з медичних працівників Києво-Святошинського районного протитуберкульозного
диспансеру (лікар-фтизіатр, медична сестра) та соціального працівника нашої організації. Ці фахівці проводять індивідуальні

ПОСЛУГИ ПРОЕКТУ:

консультації, групові інформаційні заняття, розповсюджують тематичну літературу.
Соціальний працівник відіграє провідну роль в організації заходів із раннього виявлення туберкульозу. Він ініціює

Небезпека IПСШ полягає не лише в їх згубній дії на здоров’я та життя людини, а й у високій ймовірності інфікування

проведення опитування серед клієнтів організації за допомогою скринінг-анкети. Скринінг-анкета містить 10 запитань,

ВIЛ при незахищеному статевому контакті. Слизова людини, яка хворіє на IПСШ, є ураженою і стає сприятливими

що свідчать про можливу наявність такого захворювання, як туберкульоз. У разі трьох ствердних відповідей соціальний пра-

«воротами» для інших інфекцій.

цівник мотивує клієнта пройти діагностику туберкульозу – здати мокротиння. Збір мокротиння відбувається під контролем

Важливим чинником є доступність послуг, адже в межах проекту працюють три мультидисциплінарні команди (МДК)

медичної сестри, яка доставляє контейнери з мокротами до лабораторії й повідомляє результати дослідження соціальному

на базі шкірно-венерологічних диспансерів №2 і №3 м. Києва та дерматовенерологічного відділення Васильківської

працівнику та клієнту. За наявності позитивного результату до роботи долучається лікар-фтизіатр. Він проводить необхідне

ЦРЛ м. Василькова Київської області. До складу мультидисциплінарної команди входять: лікар-дерматовенеролог, ме-

дообстеження та призначає лікування відповідно до державних стандартів. Якщо результат анкети не показує наявність за-

дична сестра і соціальний працівник. Тож клієнт оточений увагою трьох фахівців і отримує комплексну ефективну до-

хворювання на туберкульоз, клієнту пропонується пройти анкетування через місяць.

помогу. Працівники проекту забезпечують надання медико-соціальних послуг із діагностики та лікування IПСШ за

Участь клієнта в проекті дає йому змогу побороти внутрішні перешкоди (страхи, стереотипи) щодо діагностики та лікування

моделлю кейс-менеджменту. Також у межах проекту проводять інформаційні заняття з питань діагностики та ліку -

туберкульозу, отримати підтримку з боку соціальних працівників у разі наявності захворювання. Клієнт має можливість ано-

вання IПСШ серед груп ризику.

німно та безкоштовно пройти початкову діагностику туберкульозу, отримати консультацію та фахову допомогу.

Слід зазначити, що проект працює на засадах конфіденційності.
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ПОДIЇ ВБО «КОНВIКТУС УКРАЇНА»
В МЕЖАХ НАПРЯМКУ ПОФIЛАКТИКИ IНФIКУВАННЯ ВIЛ
ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТI ЛЮДЕЙ, ЩО ПОМЕРЛИ ВIД СНIДУ
Щорічно третьої неділі травня в усьому світі вшановують пам’ять людей,
що померли від СНIДу.
Кожного року третьої неділі травня
вшановують пам’ять тих, чиє життя обірвалося внаслідок страшної хвороби.
Цього дня не лише згадують жертв
СНIДу, а й демонструють солідарність
із тими людьми, які живуть із ВIЛ/СНIД.
Проведення тематичних акцій наприкінці травня вже стало традицією – на
вулицях і площах запалюють свічки,
правлять панахиди, транслюють теле- і
радіопередачі, організовують благодійні концерти тощо. Усі заходи спрямовані на те, щоб інформувати та мобілізувати суспільство, а також змусити всіх замислитись про летальність життя в розрізі епідемії СНIДу.
18 травня ВБО «Конвіктус Україна» приєдналася до акції «Світло життя», організаторами якої стала ВБО «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВIЛ». Акція розпочалася з прес-брифінгу, організованого біля меморіалу «Червона стрічка». Під
час акції кожен охочий міг перевіритися на ВIЛ за допомогою експрес-тестів. Після церемонії всі учасники взяли участь у
свічковій ході, що завершилася біля пам’ятника Засновникам Києва запуском на води Дніпра півтисячі водних ліхтариків на

Загалом спостерігаються позитивні тенденції в проектах профілактики
ВIЛ-інфекції:

знак пам’яті про майже 30 000 життів громадян України, які забрала епідемія.
26 травня в м. Боярці Київської області
Всеукраїнська благодійна організація

Одним із найбільших досягнень є налагодження співпраці з державними медичними закладами
та кримінально-виконавчими установами, що дає змогу швидше та оперативніше допомагати
ВIЛ-позитивним.
Системно збільшується кількість клієнтів, які постійно користуються послугами наших громадських
центрів і аутріч-точок.
Завдяки збільшенню кількості протестованих клієнтів на наявність ВIЛ-інфекції, гепатитів і IПСШ
зросла ймовірність виявити інфікування та розпочати лікування на ранніх стадіях.
Упродовж 2013 року представники групи ОСБ отримали можливість безкоштовно та анонімно
проходити обстеження та лікування в дружніх клініках для молоді.
За звітний рік було організовано акції до Дня боротьби зі СНIДом, а також до Дня боротьби з вірусними
гепатитами.
Кількість клієнтів, які звернулися до лікувальних закладів за уточненням діагнозу «ВIЛ-інфекція»,
становить 80%.

«Конвіктус Україна» за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний альянс із ВIЛ/СНIД в Україні»
та за участі громадських організацій,
які працюють в Київській області в галузі профілактики ВIЛ/СНIДу, провели
акцію, присвячену Всесвітньому дню
пам’яті людей, які померли від СНIДу.
Під час акції також можна було пройти
анонімне безкоштовне тестування на
ВIЛ із допомогою експрес-тестів, отримати інформаційну літературу й презервативи, долучитися до малювання
квілтів.
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ПОДIЇ ВБО «КОНВIКТУС УКРАЇНА»
В МЕЖАХ НАПРЯМКУ ПОФIЛАКТИКИ IНФIКУВАННЯ ВIЛ
ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТI ЛЮДЕЙ, ЩО ПОМЕРЛИ ВIД СНIДУ
Щорічно третьої неділі травня в усьому світі вшановують пам’ять людей,
що померли від СНIДу.
Кожного року третьої неділі травня
вшановують пам’ять тих, чиє життя обірвалося внаслідок страшної хвороби.
Цього дня не лише згадують жертв
СНIДу, а й демонструють солідарність
із тими людьми, які живуть із ВIЛ/СНIД.
Проведення тематичних акцій наприкінці травня вже стало традицією – на
вулицях і площах запалюють свічки,
правлять панахиди, транслюють теле- і
радіопередачі, організовують благодійні концерти тощо. Усі заходи спрямовані на те, щоб інформувати та мобілізувати суспільство, а також змусити всіх замислитись про летальність життя в розрізі епідемії СНIДу.
18 травня ВБО «Конвіктус Україна» приєдналася до акції «Світло життя», організаторами якої стала ВБО «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВIЛ». Акція розпочалася з прес-брифінгу, організованого біля меморіалу «Червона стрічка». Під
час акції кожен охочий міг перевіритися на ВIЛ за допомогою експрес-тестів. Після церемонії всі учасники взяли участь у
свічковій ході, що завершилася біля пам’ятника Засновникам Києва запуском на води Дніпра півтисячі водних ліхтариків на

Загалом спостерігаються позитивні тенденції в проектах профілактики
ВIЛ-інфекції:

знак пам’яті про майже 30 000 життів громадян України, які забрала епідемія.
26 травня в м. Боярці Київської області
Всеукраїнська благодійна організація

Одним із найбільших досягнень є налагодження співпраці з державними медичними закладами
та кримінально-виконавчими установами, що дає змогу швидше та оперативніше допомагати
ВIЛ-позитивним.
Системно збільшується кількість клієнтів, які постійно користуються послугами наших громадських
центрів і аутріч-точок.
Завдяки збільшенню кількості протестованих клієнтів на наявність ВIЛ-інфекції, гепатитів і IПСШ
зросла ймовірність виявити інфікування та розпочати лікування на ранніх стадіях.
Упродовж 2013 року представники групи ОСБ отримали можливість безкоштовно та анонімно
проходити обстеження та лікування в дружніх клініках для молоді.
За звітний рік було організовано акції до Дня боротьби зі СНIДом, а також до Дня боротьби з вірусними
гепатитами.
Кількість клієнтів, які звернулися до лікувальних закладів за уточненням діагнозу «ВIЛ-інфекція»,
становить 80%.

«Конвіктус Україна» за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний альянс із ВIЛ/СНIД в Україні»
та за участі громадських організацій,
які працюють в Київській області в галузі профілактики ВIЛ/СНIДу, провели
акцію, присвячену Всесвітньому дню
пам’яті людей, які померли від СНIДу.
Під час акції також можна було пройти
анонімне безкоштовне тестування на
ВIЛ із допомогою експрес-тестів, отримати інформаційну літературу й презервативи, долучитися до малювання
квілтів.
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ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗI СНIДОМ

06. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПIШНОЇ РЕIНТЕГРАЦIЇ У

У 1988 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила день 1 грудня Всесвітнім днем боротьби зі СНIДом.

СУСПIЛЬСТВО ОСIБ, ЯКI ЗВIЛЬНЯЮТЬСЯ З МIСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛI

Це пов’язано з тим, що синдром набутого імунодефіциту (СНIД) набув масштабів пандемії. Найбільше від поширення цього
небезпечного захворювання страждає молодь. Цю проблему можна і треба вирішувати, об’єднавши всі можливі зусилля.
Уряд, громадські організації, органи охорони здоров’я, прості громадяни повинні згуртуватися і разом дати відсіч страшному
недугу. Ніхто не повинен стояти осторонь і спостерігати.
У 2013 році «Конвіктус» узяв участь одразу в двох акціях, присвячених Всесвітньому дню боротьби зі СНIДом.
Iз 22 по 29 листопада ВБО «Конвіктус Україна» за підтримки AIDS Healthcare Foundation разом із партнерами по всій Європі
взяла участь у «Європейському тижні тестування на ВIЛ».

Напрям працює з 2008 року.
Реалізується за підтримки уряду Королівства Швеції.

Регіони роботи:
Україна (15 виправних закладів для жінок).

Цільова група:

Мета акції — спонукати людей відкрито говорити про переваги тестування на ВIЛ.

жінки працездатного віку, які вийшли з місць позбавлення волі та потребують допомоги фахівців у їхній

Особливість програми — тестування проводилося абсолютно безкоштовно за методом аутріч, «тут і зараз», у зручній для

соціальній реінтеграції в суспільство.

тестованих формі.

Мета програми реінтеграції:

Спеціальні мобільні бригади «Конвіктус» у складі

соціальна адаптація учасниць програми у суспільство і зменшення ризику повторного потрапляння до місць

лікаря й аутріч-працівника працювали у виїзному

позбавлення волі

режимі на території Київської області серед важкодоступних груп із високим ризиком зараження.
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Протягом тижня послугами консультування та тестування на ВIЛ скористались 220 осіб із різних соціальних груп, що мешкають в Київській області:

осіб

Кількість учасниць
програми

безхатченки, алкозалежні, споживачі наркотиків та

17

їхні сексуальні партнери, жінки комерційного сексу.
Iз 2 по 5 грудня ВБО «Конвіктус Україна» спільно
з Київською обласною державною адміністрацією,
Управлінням молоді та спорту та КЗ КОР «Київський обласний молодіжний центр» за фінансової
підтримки МБФ «Міжнародний альянс із ВIЛ/СНIД
в Україні» провели масштабну акцію для студентів
під назвою «Відповідальність — це життя».

2013

шт.

Кількість ліжкомісць
для учасниць

2013осіб

43

+ 70%
2012

2013

шт.

Кількість заходів у
виправних установах

+ 70%
2012

2013

2013осіб

123
шт.

Кількість звернень від
потенційних учасниць

2013

+ 126%
2012

2013

+ 100%
2012

2013

У МЕЖАХ ЦЬОГО НАПРЯМУ ВIДКРИТО СОЦIАЛЬНУ УСТАНОВУ
«ЦЕНТР СОЦIАЛЬНОЇ АДАПТАЦIЇ ЗВIЛЬНЕНИХ ОСIБ «ДIМ НА ПIВДОРОГИ»
Соціальна установа «Центр соціальної адаптації звільнених осіб «Дім на півдороги» – це єдиний і унікальний
заклад в Україні, що пропонує повний спектр послуг соціального та психологічного характеру жінкам після їх
перебування у місцях позбавлення волі.

Акція проходила в чотирьох навчальних закладах
Київської області. За цей час експрес-тестами на
ВIЛ було перевірено 222 студенти, проведено лекцію, всі охочі безкоштовно отримали презервативи
та інформаційні матеріали про ВIЛ-інфекцію. Протягом тестування не було виявлено жодного позитивного результату.
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Його діяльність спрямована на відпрацювання державних стандартів надання допомоги у соціальній адаптації
звільненим особам та на адаптацію європейсько-західного методу реінтеграції колишніх засуджених в Україні.
Центр функціонує як окрема юридична одиниця.
«Дім на півдороги» відкрито в смт Краснопавлівка Лозівського району Харківської області в приміщенні (відремонтована 1/4 частина будівлі), наданому селищною радою в оренду на 25 років. На сьогодні в сучасно відремонтованому приміщенні створено всі умови для успішного проходження Програми реінтеграції. Зазначимо, що
орієнтований він саме на жінок, які вийшли з місць позбавлення волі, і співпрацює з усіма 15 жіночими колоніями
України. Перших клієнтів Центр прийняв ще в 2010 році.
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ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗI СНIДОМ

05. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПIШНОЇ РЕIНТЕГРАЦIЇ У

У 1988 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила день 1 грудня Всесвітнім днем боротьби зі СНIДом.

СУСПIЛЬСТВО ОСIБ, ЯКI ЗВIЛЬНЯЮТЬСЯ З МIСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛI

Це пов’язано з тим, що синдром набутого імунодефіциту (СНIД) набув масштабів пандемії. Найбільше від поширення цього
небезпечного захворювання страждає молодь. Цю проблему можна і треба вирішувати, об’єднавши всі можливі зусилля.
Уряд, громадські організації, органи охорони здоров’я, прості громадяни повинні згуртуватися і разом дати відсіч страшному
недугу. Ніхто не повинен стояти осторонь і спостерігати.
У 2013 році «Конвіктус» узяв участь одразу в двох акціях, присвячених Всесвітньому дню боротьби зі СНIДом.
Iз 22 по 29 листопада ВБО «Конвіктус Україна» за підтримки AIDS Healthcare Foundation разом із партнерами по всій Європі
взяла участь у «Європейському тижні тестування на ВIЛ».

Напрям працює з 2008 року.
Реалізується за підтримки уряду Королівства Швеції.

Регіони роботи:
Україна (15 виправних закладів для жінок).

Цільова група:

Мета акції — спонукати людей відкрито говорити про переваги тестування на ВIЛ.

жінки працездатного віку, які вийшли з місць позбавлення волі та потребують допомоги фахівців у їхній

Особливість програми — тестування проводилося абсолютно безкоштовно за методом аутріч, «тут і зараз», у зручній для

соціальній реінтеграції в суспільство.

тестованих формі.

Мета програми реінтеграції:

Спеціальні мобільні бригади «Конвіктус» у складі

соціальна адаптація учасниць програми у суспільство і зменшення ризику повторного потрапляння до місць

лікаря й аутріч-працівника працювали у виїзному

позбавлення волі

режимі на території Київської області серед важкодоступних груп із високим ризиком зараження.
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їхні сексуальні партнери, жінки комерційного сексу.
Iз 2 по 5 грудня ВБО «Конвіктус Україна» спільно
з Київською обласною державною адміністрацією,
Управлінням молоді та спорту та КЗ КОР «Київський обласний молодіжний центр» за фінансової
підтримки МБФ «Міжнародний альянс із ВIЛ/СНIД
в Україні» провели масштабну акцію для студентів
під назвою «Відповідальність — це життя».

2013

шт.

Кількість ліжкомісць
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У МЕЖАХ ЦЬОГО НАПРЯМУ ВIДКРИТО СОЦIАЛЬНУ УСТАНОВУ
«ЦЕНТР СОЦIАЛЬНОЇ АДАПТАЦIЇ ЗВIЛЬНЕНИХ ОСIБ «ДIМ НА ПIВДОРОГИ»
Соціальна установа «Центр соціальної адаптації звільнених осіб «Дім на півдороги» – це єдиний і унікальний
заклад в Україні, що пропонує повний спектр послуг соціального та психологічного характеру жінкам після їх
перебування у місцях позбавлення волі.

Акція проходила в чотирьох навчальних закладах
Київської області. За цей час експрес-тестами на
ВIЛ було перевірено 222 студенти, проведено лекцію, всі охочі безкоштовно отримали презервативи
та інформаційні матеріали про ВIЛ-інфекцію. Протягом тестування не було виявлено жодного позитивного результату.
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звільненим особам та на адаптацію європейсько-західного методу реінтеграції колишніх засуджених в Україні.
Центр функціонує як окрема юридична одиниця.
«Дім на півдороги» відкрито в смт Краснопавлівка Лозівського району Харківської області в приміщенні (відремонтована 1/4 частина будівлі), наданому селищною радою в оренду на 25 років. На сьогодні в сучасно відремонтованому приміщенні створено всі умови для успішного проходження Програми реінтеграції. Зазначимо, що
орієнтований він саме на жінок, які вийшли з місць позбавлення волі, і співпрацює з усіма 15 жіночими колоніями
України. Перших клієнтів Центр прийняв ще в 2010 році.
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Етап 1. Підготовча програма перед звільненням
На цьому етапі відбуваються відбір і підготовка достроково звільнених або тих жінок, чий строк засудження добігає кінця, до
проходження Програми реінтеграції в Центрі реінтеграції «Дім на півдороги». Передбачені цим етапом заходи впроваджуються безпосередньо в закладах відбування покарань жінками. Особливості роботи на першому етапі:
забезпечення жінок інформацією щодо Програми реінтеграції, надаваних послуг, умов прийняття до
Центру реінтеграції;
вивчення потреб і виявлення мотивації жінок на проходження Програми реінтеграції у «Домі на півдороги» шляхом
інтерв’ю та анкетування;
відбір жінок до Програми та попереднє оцінювання їхніх потреб;
процес підготовки справи (юридичних паперів про дострокове звільнення тощо);
організація груп підтримки та інформаційних груп протягом процесу підготовки до звільнення чи дострокового
звільнення.

Етап 2. Програма Центру реінтеграції «Дім на півдороги»
Другий етап передбачає надання комплексу соціальних послуг жінкам, які пройшли підготовчу програму (етап 1)
і є внесеними до Програми Центру реінтеграції «Дім на півдороги». Заходи, передбачені цим етапом, забезпечуються в Центрі реінтеграції. Вони передбачають:
визначення стану та рівня дезадаптації клієнтів;
розробку індивідуального плану реінтеграції;
безпосереднє надання послуг, необхідних для виконання учасником індивідуального плану;
супроводження учасника Програми у виконанні індивідуального плану;
постійний моніторинг результатів виконання індивідуального плану реінтеграції.

Етап 3: Програма підготовки до випуску
Цей етап важливий для учасниць проекту, оскільки він безпосередньо повертає їх до звичайного життя, в якому вони можуть
планувати і будувати власне майбутнє. На цьому етапі Програма передбачає наступне:
допомога в пошуку постійного працевлаштування та житла;
налагодження та підтримання зв’язку зі службами соціально-психологічної підтримки за місцем
проживання учасників після виходу з Програми;
надання можливості працевлаштування та волонтерства в «Домі на півдороги»;
визначення моделі підтримки учасниці після закінчення Програми.

Для досягнення поставленої мети в Центрі створено всі умови:
побутові (тимчасове проживання, харчування, забезпечення одягом, взуттям, засобами гігієни тощо);
медичні (первинний огляд, надання першої медичної допомоги, переадресація до лікувальних установ за
В основі роботи Центру лежить «Триступенева всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян,
які перебувають на випробувальному терміні, і звільнених із місць позбавлення волі». Її розроблено за експертної допомоги Служби пробації Швеції та із залученням Міністерства юстиції України, Міністерства праці
та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної пенітенціарної служби України, Державної соціальної служби для сім`ї, дітей та молоді.
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необхідності);
юридичні (допомога в оформленні чи відновленні документів);
психологічні (групові заняття, індивідуальні консультації, психотерапія);
послуги з працевлаштування (допомога в пошуку роботи, соціальний супровід);
трудотерапія (робота в теплиці, рукоділля, швейні роботи).
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У м. Харкові 3-4 грудня 2013 р. пройшов семінар з обговорення програм ресоціалізації осіб, звільнених із місць
позбавлення волі. У семінарі взяли участь заступники з виховної роботи всіх 15 виправних жіночих закладів
України, керівник шведської агенції міжнародного розвитку Sida, координатор проектів шведської агенції
міжнародного розвитку Sida, керівництво Департаменту кримінально-виконавчої інспекції Державної пені тенціарної служби України.
У рамках цього заходу учасники відвідали «Дім на півдороги» й змогли на власні очі побачити роботу Центру,
також вони отримали можливість поспілкуватися з учасницями Центру, які ще нещодавно були підопічними учасників семінару. Цей захід дав дуже позитивні результати, працівники колоній отримали незабутні враження,
стали більш відкритими до співпраці в переадресації учасниць до Центру, отримали всю необхідну інформацію
для надання максимально коректної інформації засудженим жінкам, які ухвалюють рішення після завершення
строку ув’язнення приїхати до Центру.

на роботу, створюють сім’ї. Вони не
бояться повертатись назад у соціум, оскільки повністю підготовлені
до життя в ньому.
За весь період роботи Центру лише
3,5% жінок, які пройшли Програму
реінтеграції, скоїли злочин і повернулися до місць позбавлення волі.
Це дуже низький показник, якщо
порівнювати з невтішною статисУ квітні 2013 р. Центр пройшов системний аудит компанії SDA. Впровадження низки рекомендацій посилило проце-

тикою в Україні – наприклад, при-

си організації в управлінні, контролі, фінансах, обліку та організаційній структурі Центру. У вересні 2013 р. успішно

близно 40% жінок, які відбували

пройдено перевірку вжитих заходів за результатами системного аудиту. Серед інших удосконалень роботи орга-

покарання вперше, повертаються

нізації – впроваджено політики і процедури від ВБО «Конвіктус Україна», що регламентують і регулюють проце-

до місць позбавлення волі, а серед

си в Центрі: антикорупційна політика, політика закупівель. Також створено Наглядову раду соціальної установи

тих, хто відбував покарання два і більше разів, ця кількість може сягати 60-80%. Отже, на сьогодні можна впев-

з трьох осіб, які є представниками різних професій (медіа, науковець із досвідом роботи в колонії, керівник НУО).

нено сказати, що в Україні існує повноцінна Програма реінтеграції, що позитивно впливає на долі людей, які від-

Створена Наглядова рада може якісно та неупереджено здійснювати належний контроль за фінансовою та гос-

бували покарання, а також є економічно вигідною для держави загалом. Розрахунки з економічної доцільності

подарською діяльністю Центру.

подібних програм постійно проводять у Канаді, Великобританії та Данії. Вони свідчать про очікувану вигоду:

Програма реінтеграції довела свою ефективність! 85% жінок, які пройшли Програму реінтеграції в Центрі «Дім

кожна інвестована гривня зекономить 4 гривні в майбутньому, і ми вважаємо, що така економія є надзвичайно

на півдороги» – а їх уже 57, – побудували успішне життя за дверима Дому, відновили документи, влаштувались

важливою для України.

28

29

У м. Харкові 3-4 грудня 2013 р. пройшов семінар з обговорення програм ресоціалізації осіб, звільнених із місць
позбавлення волі. У семінарі взяли участь заступники з виховної роботи всіх 15 виправних жіночих закладів
України, керівник шведської агенції міжнародного розвитку Sida, координатор проектів шведської агенції
міжнародного розвитку Sida, керівництво Департаменту кримінально-виконавчої інспекції Державної пені тенціарної служби України.
У рамках цього заходу учасники відвідали «Дім на півдороги» й змогли на власні очі побачити роботу Центру,
також вони отримали можливість поспілкуватися з учасницями Центру, які ще нещодавно були підопічними учасників семінару. Цей захід дав дуже позитивні результати, працівники колоній отримали незабутні враження,
стали більш відкритими до співпраці в переадресації учасниць до Центру, отримали всю необхідну інформацію
для надання максимально коректної інформації засудженим жінкам, які ухвалюють рішення після завершення
строку ув’язнення приїхати до Центру.

на роботу, створюють сім’ї. Вони не
бояться повертатись назад у соціум, оскільки повністю підготовлені
до життя в ньому.
За весь період роботи Центру лише
3,5% жінок, які пройшли Програму
реінтеграції, скоїли злочин і повернулися до місць позбавлення волі.
Це дуже низький показник, якщо
порівнювати з невтішною статисУ квітні 2013 р. Центр пройшов системний аудит компанії SDA. Впровадження низки рекомендацій посилило проце-

тикою в Україні – наприклад, при-

си організації в управлінні, контролі, фінансах, обліку та організаційній структурі Центру. У вересні 2013 р. успішно

близно 40% жінок, які відбували

пройдено перевірку вжитих заходів за результатами системного аудиту. Серед інших удосконалень роботи орга-

покарання вперше, повертаються

нізації – впроваджено політики і процедури від ВБО «Конвіктус Україна», що регламентують і регулюють проце-

до місць позбавлення волі, а серед

си в Центрі: антикорупційна політика, політика закупівель. Також створено Наглядову раду соціальної установи

тих, хто відбував покарання два і більше разів, ця кількість може сягати 60-80%. Отже, на сьогодні можна впев-

з трьох осіб, які є представниками різних професій (медіа, науковець із досвідом роботи в колонії, керівник НУО).

нено сказати, що в Україні існує повноцінна Програма реінтеграції, що позитивно впливає на долі людей, які від-

Створена Наглядова рада може якісно та неупереджено здійснювати належний контроль за фінансовою та гос-

бували покарання, а також є економічно вигідною для держави загалом. Розрахунки з економічної доцільності

подарською діяльністю Центру.

подібних програм постійно проводять у Канаді, Великобританії та Данії. Вони свідчать про очікувану вигоду:

Програма реінтеграції довела свою ефективність! 85% жінок, які пройшли Програму реінтеграції в Центрі «Дім

кожна інвестована гривня зекономить 4 гривні в майбутньому, і ми вважаємо, що така економія є надзвичайно

на півдороги» – а їх уже 57, – побудували успішне життя за дверима Дому, відновили документи, влаштувались

важливою для України.

28

29

07. ЗДIЙСНЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОЛIТИКУ ТА ЗАКОНОДАВСТВО

IСТОРIЯ УСПIХУ
Мрії збуваються! I це довела одна з мешканок Центру адаптації для жінок «Дім

на півдороги» Марина Г.

Iз самого дитинства Марина мріяла стати артисткою. Тому, коли в Центрі
проводять культурні заходи або просто видається вільна година, Марина завжди

співає (в Центрі є караоке). I щоразу раніше замріяно казала, що дуже хотіла би
взяти участь у відомому проекті «Х-Фактор». Не лише, щоб показати свій

талант. А й тому, що вона хоче сказати всім людям, які пережили скрутні часи,

про те, що життя не закінчується, і якщо мати дуже велике бажання і йти до

своєї мети, одного дня вона стане реальністю.

У СФЕРI ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ШЛЯХОМ АДВОКАЦIЇ I
ВПРОВАДЖЕННЯ IННОВАЦIЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПОСЛУГ
У 2013 році «Конвіктус» поглибив співпрацю з державним сектором шляхом залучення до партнерства місцевих
медичних закладів у Київській, Кіровоградській і Харківській областях. «Конвіктус» узяв участь в оцінці потреби
в соціальних послугах (за затвердженими методичними рекомендаціями Міністерства соціальної політики) на
рівні адміністративно-територіальних одиниць – м. Київ, Київська та Харківська область.
Цінним результатом стало те, що ВБО «Конвіктус Україна» підвищила свою привабливість для партнерства та
позиціонується як організація з динамічним розвитком, основні політики та процедури якої відповідають європейським стандартам.
Представники ВБО «Конвіктус Україна» є членами таких органів, як:

Радості Марини не було меж, коли їй зателефонували з проекту та запросили на

• Київська обласна координаційна рада з питань протидії епідемії ВIЛ/СНIД і туберкульозу;

Адже колектив у «Домі на півдороги» дуже дружній, їхні стосунки побудовані на

• Міжсекторальна робоча група при Київській координаційній раді з питань протидії епідемії ВIЛ/СНIД і

тирували, підбирали вбрання… I так само разом поїхали на шоу, щоб підтримати

• Координаційна рада протидії наркоманії в Деснянському районі м. Києва;

кастинг до міста Харкова. Переживала і хвилювалася не лише вона, а й усі дівчата.

принципах взаємодопомоги та підтримки. Усі разом малювали плакат, репе Марину та додати їй впевненості.

• Громадська Рада при Київській обласній державній адміністрації;
туберкульозу;
• Робоча група з питань забезпечення життєдіяльності послуг для уразливих груп населення після
закінчення фінансування ГФ.

Цей день видався нелегким для усіх, адже зйомки і сам конкурс — це не лише свято,

але й велика робота. Наприкінці дівчата були втомлені від емоцій, переживань,

але дуже задоволені, адже вони побачили на власні очі минулих переможців проек -

ту, його ведучих, співали та веселилися разом з усіма. А головне те, що Марина

все-таки пройшла відбірковий тур, що складався з двох етапів – спершу учасникам
пропонували заспівати для комісії, а потім – для продюсерів шоу.

Коли продюсери розпитали Марину про те, задля чого вона хоче взяти участь у

проекті, то почули її щирі слова про бажання підтримати інших людей, які втра -

тили віру в себе та наснагу жити. Після цього їй не змогли відмовити і запросили

на наступний етап, що проходитиме в місті Києві. Це будуть прямі ефіри, тому
Марина вирішила серйозно готуватися та показати себе якнайкраще. Вона ще не

до кінця вірить, що нарешті її, здавалося б, недосяжна мрія збулася. I сталося це,

на думку нашої «зірочки», завдяки шаленому бажанню, вірі та підтримці співро -

бітників і клієнток Центру, які вже давно є наче членами великої родини. Отже,

хочеться побажати Марині подальших перемог, а усім, хто читає цю розповідь, –

життєвої наснаги, віри в себе і людей, які можуть підтримати на шляху до до -

сягнення мети!

АДВОКАЦIЯ ДОСТУПУ ДО ДIАГНОСТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ ГЕПАТИТУ С
В Україні, за різними оціночними даними, від 3 до 5% людей хворіють на вірусний гепатит С. Скринінгу хворих на
вірусний гепатит С до 2009 року в Україні не проводили, тому й адекватної статистики наразі не існує.
Надто дороге діагностування та лікування гепатиту С створило ситуацію, за якої життя хворих опинилось під загрозою. У нашій державі відсутня кваліфікована медична допомога, що унеможливлює лікування хворих, а брак
інформації про хворобу та шляхи її передачі робить профілактику недієвою.
Особливо потерпають від дефіциту інформації та адекватного реагування на епідемію районні центри, селища
та села, де робота НУО здійснюється лише протягом нетривалого часу, а хворіють на гепатит С люди вже давно.
Саме там існує найбільший інформаційний і правовий голод – ані чиновники, ані представники медичних структур, ані самі представники громадського простору не мають не лише інформації та механізмів реагування на
епідемію гепатиту С, а й елементарних знань про актуальність цієї проблеми.
Наразі в Київській області є неможливими не лише безкоштовна діагностика та лікування гепатиту, тут навіть
не створено умов для реалізації Національної програми протидії гепатитам. Хоча привернення уваги чиновників
і простих громадян до проблеми гепатиту С життєво необхідне тим людям, яких зачепила прихована епідемія.
У Київській області, як і загалом в Україні, жодна державна структура не має даних про захворюваність на
гепатит С, неповна статистика є лише у НУО, які діагностують гепатит С серед уразливих груп. Робота з хворими
на гепатит С закінчується тоді, коли виявляється, що вони фінансово неспроможні зайнятися лікуванням своєї

записала зі слів учасниці,
Наталія Мелєхіна соціальний працівник

хвороби. Висока вартість і відсутність доступу супроводжуються й низкою наявних проблем хворих – залежність, ВIЛ, опортуністичні інфекції, відсутність соціальних зв’язків. Очікувана програма з протидії ВГС (вірусному
гепатиту С) для чиновників, лікарів і представників МДК з області стане незрозумілим і неочікуваним явищем,
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06 . ЗДIЙСНЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОЛIТИКУ ТА ЗАКОНОДАВСТВО

IСТОРIЯ УСПIХУ
Мрії збуваються! I це довела одна з мешканок Центру адаптації для жінок «Дім

на півдороги» Марина Г.

Iз самого дитинства Марина мріяла стати артисткою. Тому, коли в Центрі
проводять культурні заходи або просто видається вільна година, Марина завжди

співає (в Центрі є караоке). I щоразу раніше замріяно казала, що дуже хотіла би
взяти участь у відомому проекті «Х-Фактор». Не лише, щоб показати свій

талант. А й тому, що вона хоче сказати всім людям, які пережили скрутні часи,

про те, що життя не закінчується, і якщо мати дуже велике бажання і йти до

своєї мети, одного дня вона стане реальністю.

У СФЕРI ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ШЛЯХОМ АДВОКАЦIЇ I
ВПРОВАДЖЕННЯ IННОВАЦIЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПОСЛУГ
У 2013 році «Конвіктус» поглибив співпрацю з державним сектором шляхом залучення до партнерства місцевих
медичних закладів у Київській, Кіровоградській і Харківській областях. «Конвіктус» узяв участь в оцінці потреби
в соціальних послугах (за затвердженими методичними рекомендаціями Міністерства соціальної політики) на
рівні адміністративно-територіальних одиниць – м. Київ, Київська та Харківська область.
Цінним результатом стало те, що ВБО «Конвіктус Україна» підвищила свою привабливість для партнерства та
позиціонується як організація з динамічним розвитком, основні політики та процедури якої відповідають європейським стандартам.
Представники ВБО «Конвіктус Україна» є членами таких органів, як:

Радості Марини не було меж, коли їй зателефонували з проекту та запросили на

• Київська обласна координаційна рада з питань протидії епідемії ВIЛ/СНIД і туберкульозу;

Адже колектив у «Домі на півдороги» дуже дружній, їхні стосунки побудовані на

• Міжсекторальна робоча група при Київській координаційній раді з питань протидії епідемії ВIЛ/СНIД і

тирували, підбирали вбрання… I так само разом поїхали на шоу, щоб підтримати

• Координаційна рада протидії наркоманії в Деснянському районі м. Києва;

кастинг до міста Харкова. Переживала і хвилювалася не лише вона, а й усі дівчата.

принципах взаємодопомоги та підтримки. Усі разом малювали плакат, репе Марину та додати їй впевненості.

• Громадська Рада при Київській обласній державній адміністрації;
туберкульозу;
• Робоча група з питань забезпечення життєдіяльності послуг для уразливих груп населення після
закінчення фінансування ГФ.

Цей день видався нелегким для усіх, адже зйомки і сам конкурс — це не лише свято,

але й велика робота. Наприкінці дівчата були втомлені від емоцій, переживань,

але дуже задоволені, адже вони побачили на власні очі минулих переможців проек -

ту, його ведучих, співали та веселилися разом з усіма. А головне те, що Марина

все-таки пройшла відбірковий тур, що складався з двох етапів – спершу учасникам
пропонували заспівати для комісії, а потім – для продюсерів шоу.

Коли продюсери розпитали Марину про те, задля чого вона хоче взяти участь у

проекті, то почули її щирі слова про бажання підтримати інших людей, які втра -

тили віру в себе та наснагу жити. Після цього їй не змогли відмовити і запросили

на наступний етап, що проходитиме в місті Києві. Це будуть прямі ефіри, тому
Марина вирішила серйозно готуватися та показати себе якнайкраще. Вона ще не

до кінця вірить, що нарешті її, здавалося б, недосяжна мрія збулася. I сталося це,

на думку нашої «зірочки», завдяки шаленому бажанню, вірі та підтримці співро -

бітників і клієнток Центру, які вже давно є наче членами великої родини. Отже,

хочеться побажати Марині подальших перемог, а усім, хто читає цю розповідь, –

життєвої наснаги, віри в себе і людей, які можуть підтримати на шляху до до -

сягнення мети!

АДВОКАЦIЯ ДОСТУПУ ДО ДIАГНОСТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ ГЕПАТИТУ С
В Україні, за різними оціночними даними, від 3 до 5% людей хворіють на вірусний гепатит С. Скринінгу хворих на
вірусний гепатит С до 2009 року в Україні не проводили, тому й адекватної статистики наразі не існує.
Надто дороге діагностування та лікування гепатиту С створило ситуацію, за якої життя хворих опинилось під загрозою. У нашій державі відсутня кваліфікована медична допомога, що унеможливлює лікування хворих, а брак
інформації про хворобу та шляхи її передачі робить профілактику недієвою.
Особливо потерпають від дефіциту інформації та адекватного реагування на епідемію районні центри, селища
та села, де робота НУО здійснюється лише протягом нетривалого часу, а хворіють на гепатит С люди вже давно.
Саме там існує найбільший інформаційний і правовий голод – ані чиновники, ані представники медичних структур, ані самі представники громадського простору не мають не лише інформації та механізмів реагування на
епідемію гепатиту С, а й елементарних знань про актуальність цієї проблеми.
Наразі в Київській області є неможливими не лише безкоштовна діагностика та лікування гепатиту, тут навіть
не створено умов для реалізації Національної програми протидії гепатитам. Хоча привернення уваги чиновників
і простих громадян до проблеми гепатиту С життєво необхідне тим людям, яких зачепила прихована епідемія.
У Київській області, як і загалом в Україні, жодна державна структура не має даних про захворюваність на
гепатит С, неповна статистика є лише у НУО, які діагностують гепатит С серед уразливих груп. Робота з хворими
на гепатит С закінчується тоді, коли виявляється, що вони фінансово неспроможні зайнятися лікуванням своєї

записала зі слів учасниці,
Наталія Мелєхіна соціальний працівник

хвороби. Висока вартість і відсутність доступу супроводжуються й низкою наявних проблем хворих – залежність, ВIЛ, опортуністичні інфекції, відсутність соціальних зв’язків. Очікувана програма з протидії ВГС (вірусному
гепатиту С) для чиновників, лікарів і представників МДК з області стане незрозумілим і неочікуваним явищем,
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адже такі органи не мають належних глибоких знань про проблему ВГС, а також не мають досвіду роботи та
співпраці з неурядовими організаціями, які й стануть основним постачальником клієнтів до лікарів по діагностику та лікування.
Впровадження такого проекту стало підґрунтям для реалізації Національної програми, що дала можливість невеликим
містам і селам бути готовими до прийняття та реалізації діяльності з діагностики та лікування гепатиту С.

ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ВIРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ
Цей день увесь світ відзначає 28 липня. Його було започатковано з метою забезпечення можливостей для освіти
і більш глибокого розуміння вірусного гепатиту як глобальної проблеми громадської охорони здоров’я, а також
із метою стимулювання посилених заходів із профілактики та боротьби з цією хворобою в усіх країнах світу. Відзначення цієї дати дає змогу привернути увагу до таких конкретних дій у цій галузі, як посилення профілактики,
скринінгу та боротьби з вірусним гепатитом і пов’язаними з ним захворюваннями; розширення охоплення вак-

За час реалізації проекту охоплено три цільові групи:

цинацією проти гепатиту В та її інтеграція в національні програми імунізації; координація глобальних контрдій
відносно гепатиту.

Особи, які приймають рішення (представники районних, селищних, сільських рад, представники управ-

28 липня 2013 в парку «Венеція» м. Василькова відбулася акція під гаслом «Переможемо С!». Акцію організувала

лінь, служб). Маються на увазі представники всіх структур, що вже залучені або повинні бути залучені до

ВБО «Конвіктус Україна» за підтримки МФБ «Відродження», МБФ «Міжнародний альянс із ВIЛ/СНIД в Україні»

групи швидкого реагування на епідемію гепатиту С, коли почне функціонувати Національна програма.

та Васильківської державної адміністрації. Благодійний захід почався з флешмобу, підготованого народним
хореографічним колективом «Веселка», і прес-брифінгу для місцевих журналістів. В акції взяли участь майже

Медичні, соціальні працівники та психологи служб, лікарень, поліклінік міст, СЕС. Їхнє завдання – забезпечити якісну, швидку реакцію на запити клієнтів, яких НУО скеровуватимуть на діагностику та лікування.

Представники ЗМI. Проведення прес-конференцій для широкого залучення працівників засобів масової
інформації до всіх заходів проекту сприятиме всебічному висвітленню проблем охорони здоров’я та гепатиту С, а також їх вирішенню на всіх можливих рівнях, зокрема і за участі влади.

300 осіб.
Під час заходу мешканці та гості Василькова могли пройти безкоштовне анонімне експрес-тестування на гепатит В і С. Таку ініціативу виявили 48 осіб, шестеро з них отримали позитивний результат на гепатит С. Гепатит В
ні у кого не виявили.
Також учасники події мали можливість отримати інформаційну літературу, презервативи, консультації лікаряінфекціоніста та соціальних працівників на тему шляхів передачі вірусних гепатитів, методів профілактики та
лікування гепатитів В і С.

У результаті діяльності проекту створено умови для прийняття та впровадження Національної програми протидії
гепатиту С, відбулась мобілізація громади невеликих міст Київської області навколо проблеми гепатиту С , гарантовано всебічну підтримку влади у реалізації програми разом із НУО. Медичні, соціальні працівники, психологи
та громадськість отримали необхідну адекватну та правдиву інформацію про гепатит С.
За час існування проекту важливою подією стало проведення круглого столу на тему «Забезпечення та розширення
доступності до комплексного пакету соціальних послуг та медичної допомоги щодо гепатиту С представникам груп
ризику, загального населення». Участь у ньому взяли працівники охорони здоров’я м. Василькова, представник від
адміністрації, НУО, що здійснюють діяльність у Василькові, представники Центру соціальних служб сім’ї, дітей і молоді
та кримінальної виконавчої інспекції.
Мета круглого столу була визначена так:
об’єднати зусилля державного та
громадського секторів для спільної
діяльності з протидії епідемії гепатиту С, обговорити проблемні питання та можливості їх вирішення,
окреслити плани подальшого розширення профілактичних програм
щодо інфікування гепатитами серед
груп ризику і загального населення
в м. Василькові, Київській області.

32

33
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07 . ПОСИЛЕННЯ ОРГАНIЗАЦIЙНОГО ПОТЕНЦIАЛУ
ВБО «КОНВIКТУС УКРАЇНА»
Увесь 2013 рік ВБО «Конвіктус Україна» докладала неабияких зусиль для покращення розбудови та розвитку власної
організаційної спроможності. I ось зараз можна вже оприлюднити результати цієї активної роботи.
Досягненням 2013-го стало оновлення Правління організації. Наразі правління ВБО «Конвіктус Україна» налічує три
особи – по одному представнику від Швеції, України, Естонії, які не є працівниками організації. Також оновлено склад
Загальних зборів членів організації, у якому третина представників є членами персоналу ВБО. Це відрізняє «Конвіктус
Україна» від більшості НУО України та забезпечує прозорість урядування в організації, прозорість прийняття рішень і
прихильність статутним цілям.
Ще одним досягненням цього звітного року стало професійне зростання співробітників «Конвіктусу», адже цього року,
як і у всі попередні роки, вони підвищували свою кваліфікацію шляхом участі у різноманітних тренінгах, семінарах
та інших заходах, де можливий обмін досвідом. Наприклад, у 2013 році
було організовано два навчальні візити з метою вивчення досвіду європейського підходу в реінтеграції
засуджених і забезпечення життєстійкості програм, спрямованих на
роботу з уразливими групами населення. Менеджери «Конвіктус Україна» відвідали Швецію та Естонію,
щоб на прикладі діяльності неурядових організацій ознайомитись з європейським підходом у роботі з наркозалежними, засудженими; вивчити
моделі фінансування програм, метою
яких є покращення життя уразливих сегментів суспільства. Зокрема,
завдяки естонським НУО з’явилась
можливість більше дізнатися про
процес переходу на державне фінансування проектів (після припинення
фінансування Глобального фонду).
Також наші співробітники працюють
над удосконаленням своїх знань і навичок – 6 працівників стали студентами, а соціальний працівник Андрій
Мозговий пройшов курси підвищен-
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ня кваліфікації й отримав диплом державного зразка. До професійного зростання команди ВБО додалося і її кількісне
оновлення – лави «Конвіктус України» поповнили аж 28 осіб (11 – основний склад, 17 – медичних консультантів).
Ще хочеться відзначити міжнародні домовленості ВБО «Конвіктус Україна», досягнуті у цьому звітному році. У березні
2013-го було підписано дворічний проект із Sida, згідно з яким «Конвіктус» тепер отримуватиме пряме фінансування
від Шведської агенції міжнародного розвитку Sida (за підтримки уряду Швеції). У цьому проекті є два пункти – підтримка роботи Центру соціальної адаптації колишніх засуджених «Дім на півдороги» і розвиток організаційного потенціалу ВБО «Конвікус Україна».
Також наша організація продовжує співпрацю з МБФ «Міжнародний Альянс із ВIЛ/СНIД в Україні» в межах реалізації програм, спрямованих на профілактику інфікування ВIЛ та IПСШ серед груп ризику. Співробітництво посилилось
новими проектами та інноваціями, також слід відзначити збільшення фінансування – на 47%. I ще одним дуже приємним і цілком заслуженим досягненням за 2013 рік у галузі посилення організаційного потенціалу стала пізнаваність
ВБО «Конвіктус Україна». Наприклад,
одну з наших акцій висвітлили в новинах на каналах «Україна» і «НТН»,
а керівник напряму роботи з ОСБ Юлія
Царевська взяла участь у програмі
«Guten Morgen» на каналі М1.
А ще в 2013 році розпочалися зйомки документального фільму про
Центр «Дім на півдороги» і про
ВБО «Конвіктус Україна». Мета
цього фільму – інформування партнерів, донорів, а також жінок, які
відбувають покарання у місцях позбавлення волі, про проект «Дім на
півдороги». Фільм показуватимуть
у виправних колоніях України, на
презентаціях, тренінгах і семінарах,
у яких бере участь «Конвіктус», а
також, можливо, на регіональних
телеканалах. Фільм, з одного боку,
повинен стимулювати жінок, які
відбувають покарання у колоніях,
після звільнення брати участь у
програмі реінтеграції в суспільство
«Дім на півдороги». З іншого боку,
він розкриває важливість цієї програми для держави та суспільства
загалом.
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08. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН

11. РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ

(станом на 31 грудня 2013 року)
Активи

2013

2012

Рух грошових коштів

2013

2012

461

142

Основні засоби

162

92

Залишок коштів на початок року

Iнвестиції

80

80

Надходження

9128

4682

Запаси

715

838

Витрати

7256

4363

Аванси видані

2640

1507

Залишок коштів на кінець року

2333

461

Грошові кошти та їх еквіваленти

2333

461

Загалом активів

5930

2978

Фонди та зобов’язання

2013

2012

Забезпечення наступних витрат
та цільове фінансування

3531

1188

Кредиторська заборгованість

629

18

Доходи майбутніх періодів

1770

1772

Загалом фондів та зобов’язань

5930

2978

ДЖЕРЕЛА БЕЗПОВОРОТНОЇ
ФIНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ:
Шведська агенція міжнародного розвитку SIDA
«Підтримка «КОНВIКТУС УКРАЇНА»
сума гранту 4 344 185,82 шведських крон.

МБФ «Міжнародний Альянс з ВIЛ/СНIД в Україні»

09. ЗВIТ ПРО ДIЯЛЬНIСТЬ

«Профілактика інфікування ВIЛ серед людей, що перебувають на обліку в кримінально-виконавчих
інспекціях Київської та Кіровоградської областей за статті, пов’язані з вживанням наркотиків»

(станом на 31 грудня 2013 року)

сума гранту 527 509,23 грн.

Доходи

2013

2012

Благодійні внески та інші операційні доходи

8958

7441

8958

7441

Загалом доходів

«Збільшення доступності лікування ВIЛ-інфекції для представників груп ризику в м. Києві та Київській області»
сума гранту 304 225,97 грн.
«Втручання силами рівних серед споживачів ін’єкційних наркотиків в м. Києві та Київській області»
сума гранту 447 163,51 грн.

Витрати

2013

2012

Витрати , пов’язані з виконанням статутної
діяльності

8958

7438
3

Iнші витрати

Загалом витрат
36

8958

7441

«Надання медико-соціальних та інформаційно-просвітницьких профілактичних послуг з діагностики,
лікування та IПСШ представникам ГР за принципами кейс-менеджменту в Київській області»
сума гранту 76 372,79 грн.
«Проведення заходів з раннього виявлення туберкульозу серед уразливих груп населення в Київській області»
сума гранту 61 338,55 грн.
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СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФIНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
МIЖ ДОНОРАМИ:

0.3%

СТРУКТУРА ВИТРАТ ВБО «КОНВIКТУС УКРАЇНА»
В 2013 РОЦI

0.2%

1%

5%

4%

16%
46%

15%

2%
5%

49%

37%

16%
4%

Iнші пожертвування
Шведська агенція міжнародного
розвитку SIDA
МБФ «Міжнародний Альянс з ВIЛ
СНIД в Україні»

Витрати на утримання
СУ «ЦСАЗО «Дім на півдороги»
Витрати на утримання офісу
Тренінги та обмін досвідом
Запаси та медикаменти

Оренда приміщень
Технічна допомога
Оплата праці
Iнші витрати
Планування та адміністрування

МБФ «Відродження»
AHF Ukraine

38
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ПЕРIОДИЧНI ТА IНФОРМАЦIЙНI ВИДАННЯ ВБО «КОНВIКТУС УКРАЇНА»
Протягом 2013 року побачили світ шість номерів періодичного видання організації –

12. КАРТА ОХОПЛЕННЯ
ПРОЕКТIВ

журналу «Дім на півдороги» (періодичність
друку – кожні два місяці). Журнал розповсюджують серед ув’язнених жінок, його передають в усі жіночі колонії України. Це видання містить цікаву інформацію про життя
в Центрі, поради зі збереження здоров’я, корисні розповіді клієнтів «Конвіктусу», партнерів, волонтерів.
Крім того, розроблені та надруковані два
буклети – про організацію «Конвіктус Україна» загалом і окремо про Центр соціальної
адаптації «Дім на півдороги».
Слід окремо зазначити, що «Конвіктус Україна» у звітному році пройшов через зовнішній фінансовий аудит організації та системний аудит організації за 2012 рік. За результатами обох аудитів було надано низку рекомендацій,
впровадження яких посилило механізми контролю, управління фінансами, обліку. Деякі рекомендації ще перебувають у стадії втілення.
Кінець звітного 2013 року ознаменувався стратегічним плануванням роботи Організації на 2014-2016 рр. з окресленням основних цілей роботи на подальші роки. Також, відповідно до поставлених стратегічних цілей, було
розроблено PR-стратегію ВБО «Конвіктус Україна».

ПОСЛУГИ - УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ
Консультації юриста

Лабораторна діагностика IПСШ

Консультації психолога,
психотерапевта

Розповсюдження презервативів, шприців,
лубрикантів, товарів медичного призначення,
інформаційних матеріалів

Консультації гінеколога

Перегляд фільмів, можливість скористатися
Iнтернетом, видача гуманітарного одягу

Консультації соціального
працівника

Консультації лікаря-інфекціоніста,
дерматовенеролога, фтизіатра

Арт-терапія, творча майстерня

Iнформаційні заняття і тренінги на тему
профілактики та лікування різних інфекцій

Проведення скринінгового анкетування з метою раннього виявлення туберкульозу та переадресація на діагностику

Групи взаємодопомоги для наркозалежних

Iндивідуальний супровід для
ВIЛ-позитивних осіб

Тестування за допомогою швидких тестів на
ВIЛ, сіфіліс, гепатит В і С, гонорею та хламідіоз

40

Переадресація до програм замісної підтримувальної терапії, реабілітації, детоксикації,
опіки та підтримки ВIЛ-позитивних

Гендерно-орієнтовані групи для жінок-СIН

41
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