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1. Вступне слово керівника
Наразі Ви тримаєте в руках звіт ВБО «Конвік-

тус Україна» за 2015 рік. В цьому виданні зібрані 
найважливіші підсумки діяльності організації за 
рік, результати впроваджених програм, нові іні-
ціативи.

Для України 2015 рік став часом складного 
реформування, політичних баталій, економіч-
них злетів і падінь, та, загалом, часом справдже-
них та несправджених надій. В ці складні часи 
для нашої країни важливо посилювати допо-
могу соціально вразливим верствам населен-
ня, тому роль програм міжнародної підтримки 
вкрай важлива. Разом із ними ми прагнемо, аби 
кожна людина, яка з тих чи інших причин опи-
нилась в скруті, у хворобі, мала втілені гарантії 
держави, мала належне безкоштовне лікування, 
соціальні послуги, можливості для успішного 
життя. 

Я вірю, що новий рік принесе нові можли-
вості, прогресивні підходи у роботі та ефектив-
ну співпрацю державних та неурядових органі-
зацій! 

Хочу подякувати всій своїй команді Конвік-
тус за єдність на шляху до спільної мети. Дякую 

партнерам за підтримку, співпрацю, а нашим клієнтам за довіру та мотивацію до змін!

З найкращими побажаннями,
Євгенія Кувшинова

Виконавчий директор ВБО «Конвіктус Україна»
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2. Історія організації
Організація «Конвіктус» працює у трьох 

країнах світу – Швеції, Естонії та Україні. 
1986 рік – засновано благодійну організацію 

«Конвіктус» у Швеції. Її родоначальниками були 
ВІЛ-позитивні люди, які вирішили об’єднатися з 
метою спільної боротьби з епідемією ВІЛ-інфек-
ції. У Стокгольмі центри «Конвіктус» працюють із 
ВІЛ-позитивними, наркозалежними, алкозалеж-
ними і бездомними людьми протягом 20-ти років.

2002 рік – початок роботи благодійної ор-
ганізації «Конвіктус» в Естонії. Організація пра-
цює із ВІЛ-позитивними людьми, які відбувають 
покарання в місцях позбавлення волі та нарко-
залежними. 

2007 рік – початок діяльності благодійної 
організації «Конвіктус» в Україні. Організацію 
ВБО «Конвіктус Україна» започаткували активі-
сти «Конвіктус» Швеція за фінансової підтримки 
Швецької агенції міжнародного розвитку Sida. 

Свою діяльність Конвіктус в Україні почав з 
програм реінтеграції в суспільство осіб, які засуд-

жені до альтернативних видів покарань за статті, що пов’язані зі вживанням наркотиків. 
У тісній співпраці з Департаментом виконання покарань у м. Києві та Київській області 
ВБО «Конвіктус Україна» стала першою неурядовою організацією, яка побудувала роботу, 
спрямовану на реінтеграцію умовно засуджених у суспільство, на базі кримінально-вико-
навчих інспекцій. 

На сьогоднішній день ВБО «Конвіктус Україна» – це неурядова організація, яка налі-
чує більше 60-ти досвідчених співробітників та надає кваліфіковану допомогу уразливим 
верствам населення для покращення якості їх життя та здоров’я. Вже 9 років поспіль ВБО 
«Конвіктус Україна» є 
надійним партнером 
державних установ та 
громадських організа-
цій у реалізації програм 
протидії ВІЛ-інфекції, 
туберкульозу, інших со-
ціально небезпечних 
хвороб, реінтеграції ко-
лишніх ув’язнених у су-
спільство.



3. Місія, принципи, цільові групи
організації

Наша місія – допомогти вразливим верстам населення покращити якість їх життя.
Задля виконання місії у своїй діяльності ми поєднуємо кілька основних підходів:
• розвиток організаційного потенціалу та формування співпраці;
• подолання стигми та дискримінації уразливих груп;
• професійний підхід у наданні послуг для цільових груп організації;
• єдність у баченні та відданість місії організації;
• гнучкість у реагуванні на зміни та впливи.

Принципи, якими ми керуємося:
• пропаганда здорового способу життя;
• толерантність;
• конфіденційність та анонімність у відносинах з клієнтами;
• залучення представників цільових груп до соціальної роботи за принципом «рів-

ний-рівному»;
• комплексний підхід до вирішення проблеми вживання наркотиків, що включає в 

себе раціональне поєднання первинної профілактики, зменшення шкоди та реабілітацію;
• об’єднання зусиль і налагодження партнерства з громадськими, державними ор-

ганізаціями, медичними установами та фізичними особами у вирішенні проблем вживан-
ня наркотиків, ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних явищ;

• відсутність політичних та релігійних уподобань у діяльності організації.

Наші цінності:
• Демократичне врядування – залучення членів організації до прийняття рішень, 

прозорість внутрішніх процедур та політик.
• Чутливість/спрямованість на потреби наших клієнтів – чітка орієнтація на потреби 

уразливих верств населення.
• Планування та розвиток – бачення майбутніх перспектив, планування діяльності, 

управління ризиками.
• Командний підхід і надійність у виконанні своїх зобов’язань перед членами органі-

зації, партнерами та донорами.
• Позитивний імідж та згуртованість – єдиний підхід у роботі, розвиток команди як 

професіоналів та однодумців, робота на спільний результат.

Цільові групи, з якими ми працюємо:
• люди, які вживають наркотики та їх близьке оточення;
• особи, які залучені до комерційного сексу;
• умовно засуджені за злочини, пов’язані зі вживанням наркотиків;
• жінки, які відбули покарання у закладах позбавлення волі;
• молодь (до 25 років);
• представники органів влади та державних організацій.
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4. Профілактика інфікування ВІЛ, іншими соціально небез-
печними захворюваннями та забезпечення доступу груп 

ризику до медико-соціальних послуг
Протягом 2015 року ВБО «Конвіктус Україна» впроваджувала діяльність, направлену 

на протидію поширення ВІЛ-інфекції, гепатитів, туберкульозу. Забезпечення доступу груп 
ризику до діагностики даних захворювань та вчасного отримання лікування.

Завданнями напрямку є наступні:
• впровадження заходів направлених на зменшення ризиків передачі ВІЛ, гепатитів 

В, С;
• покращення доступу груп ризику до тестування на ВІЛ, гепатити;
• виявлення ВІЛ з подальшою постановкою на диспансерний облік і отриманням 

лікування;
• раннє виявлення туберкульозу в групах ризику задля своєчасного початку лікуван-

ня.
Цільова група: споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), робітники та робітниці комер-

ційного сексу, у тому числі й трансгендери (РКС), колишні засуджені, роми, безхатченки. 
Визначені завдання досягаються за допомогою реалізації наступних програмних 

компонентів:
Аутріч робота в місцях перебування груп ризику, надання вичерпної інформації про 

ВІЛ, Гепатити, туберкульоз;
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Профілактична ро-
бота на базі медичних 
установ;

Профілактична ро-
бота на базі криміналь-
но-виконавчих інспек-
цій;

Робота консульта-
ційних центрів для груп 
ризику та їх близького 
оточення;

Метод «лікування за 
підтримки спільнот» (CITI 
– Community initiated 
treatment intervention).

Побудова широкого партнерства для максимального задоволення потреб клієнтів 
організації.

Діяльність:
З одного боку в основі роботи цього напрямку лежить філософія прийняття люди-

ною її вибору та необхідність зробити усе можливе, аби людина, яка вживає наркотики 
або прийшла в секс-бізнес, зберегла своє здоров’я та життя. З іншого боку, цей напрямок 
базується на наданні «низькопорогових» послуг, в переважній більшості індивідуальних, 
які дозволяють впливати на ризиковану поведінку клієнтів Організації.

Профілактична діяльність тісно пов’язана з тестуванням на ВІЛ груп ризику та спри-
янням отриманню лікування. Рівень охоплення і якість програм антиретровірусної те-
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4.1. Участь у дослідженнях
У 2015 році на базі ВБО «Конвіктус Україна» було проведено ряд досліджень: «Моніто-

ринг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків та їх 
статевих партнерів як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління» проводився у мі-
стах: Київ, Васильків, Біла Церква, Фастів за підтримки Центрів контролю та профілакти-
ки захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC), національного партнера з 
питань координації та реалізації в Україні, ДУ «Український центр контролю за соціально 
небезпечними захворюваннями МОЗ України». Дослідження було націлене на збір інфор-
мації про поведінкові характеристики та епідеміологічні показники щодо рівня пошире-
ності ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С, сифілісу, а також випадків нещодавнього ВІЛ-інфікування 
серед споживачів ін’єкційних наркотиків та їх статевих партнерів. Результати, що були от-
римані в процесі проведення дослідження знаходяться на стадії опрацювання та будуть 
офіційно опубліковані до 2017 року.

Біо-поведінкове дослідження серед секс-працівників «Моніторинг поведінки та по-
ширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду як ком-
понент епіднагляду за ВІЛ другого покоління». Дослідження проводилось за методикою 
ТLS (Timelocationsampling), мало вибірку у 200 секс-працівників м. Києва та охопило біль-
ше 60 точок, де надаються та пропонуються секс-послуги. 

Біо-поведінкові дослідження серед груп ризику проводяться раз на два роки та ма-
ють на меті зріз знань та стану здоров’я «тут і зараз». На основі результатів таких дослід-
жень формується аналітичний звіт та висновки щодо ефективності, доцільності та коригу-
вання профілактичних впливів.

Фахівцями ВБО «Конвіктус Україна» було успішно реалізовано дослідження «Регіо-
нальна оцінка із залученням до участі серед дітей та підлітків, які вживають наркотичні 
речовини». Проводилось за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» 
та СНІД ФОНД Елтона Джона. Регіональна оцінка із залученням до участі ставить собі за 
мету оцінити ситуацію на регіональному рівні з метою вироблення подальшої стратегії 

рапії (АРВ) мають вагомий вплив на показник смертності від захворювань, зумовлених 
СНІДом, а також на передачу ВІЛ. У зв`язку з цим, в наших програмах надаються послуги 
з тестування, а у разі отримання позитивного результату швидкого тесту, медико-соціаль-
ний супровід ВІЛ-позитивної особи.

Зважаючи на епідемію туберкульозу в Україні в рамках діяльності консультаційних та 
вуличних пунктів Конвіктус здійснює діяльність щодо вчасного виявлення цього захворю-
вання. У всіх пунктах надання послуг більше, ніж третина клієнтів обов’язково проходять 
скринінг з метою вчасного виявлення туберкульозу. У разі більше, ніж трьох ствердних 
відповідей соціальний працівник мотивує респондента пройти діагностику туберкульо-
зу – здати мокротиння. Збір мокротиння відбувається під наглядом медичної сестри. За 
наявності позитивного результату видається перенаправлення до лікаря-фтизіатра, який 
проводить додаткове обстеження та призначає лікування відповідно до державних стан-
дартів. Cоціальними і аутріч-працівниками надаються консультації щодо особливостей 
проявів, шляхів передачі туберкульозу, необхідності своєчасного виявлення та лікування 
цього захворювання.



4.2. Тестування на ВІЛ
В Україні епідемія ВІЛ залишається концентрованою у групах підвищеного ризику, 

і,  незважаючи на те, що статевий шлях є домінуючим у передачі ВІЛ, особи, які вживають 
ін’єкційні наркотики (СІН) залишаються рушієм епідемії. 

Станом на грудень 2015 року за даними Українського центру профілактики та бороть-
би зі СНІДом за весь час епідемії (з 1987 року) офіційно зареєстровано 280 297 випадків 
ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 83 421 випадків захворювання на СНІД 
та 38 128 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Але офіційна статистика 
не відображає всіх масштабів епідемії і реальної картини ВІЛ-інфікованих. 

Простий доступ груп ризику до тестування на ВІЛ-інфекцію, вчасне виявлення ВІЛ – 
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подолання поширення ВІЛ/СНІД в регіоні серед підлітків і дітей, які вживають психоак-
тивні речовини. У дослідженні взяли участь 119 підлітків. За результатами проведеного 
дослідження відбувся візит програмного директора СНІД Фонду Елтона Джона Махамед 
Османа і виконавчого директора МБФ «Альянс громадського здоров’я» Андрія Клепікова, 
в ході якого обговорювалися результати та можливі шляхи запобігання раннього вживан-
ня наркотиків підлітками, необхідності впровадження чутливих до особливостей підліт-
ків профілактичних програм. За підсумками було прийнято рішення реалізувати пілотний 
проект «Надання послуг зі зменшення шкоди дітям і підліткам, які вживають наркотики в 
Україні: досягти тих, хто не охоплений послугами». П’ять міст України будуть впроваджу-
вати цей пілотний напрям у 2016 році. ВБО «Конвіктус Україна» стала відповідальною за 
втілення цього важливого проекту м. Києві.
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Пряма мова
«Я вживаю стимулятори вже 10 років. Про діяльність Конвіктус Україна дізнався від 

своєї дружини, яка мене і привела сюди. Організація мені дуже допомогла в психологічно-
му плані, можливістю регулярно проходити обстеження на ВІЛ та отримувати шприци, 
презервативи. Загалом, я користуюся послугами організації вже 2,5 роки і моє життя змі-
нилося, я став більш обережним».

Ю., клієнт консультаційного центру м. Київ, 30 років.

Пряма мова
«Мені 31 рік. Вживати наркотики я почала 6 років тому. Про послуги Конвіктус Украї-

на дізналася від своєї найближчої подруги і вже пройшло півроку, як я ходжу сюди. Я знаю 
про свій ВІЛ-позитивний статус і приймаю антиретровірусну терапію, тут я зрозуміла 
як це важливо – відповідально ставитись до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. До 

перші необхідні профілактичні кро-
ки на шляху до подолання епідемії. 
На жаль, доступ до тестування 
груп ризику є досить обмеженим 
через їх закритість та стигматизо-
ваність. Саме тому одним з основ-
них завдань програм профілакти-
ки, які реалізуються ВБО «Конвіктус 
Україна», є розширення доступу до 
тестування за допомогою швидких 
тестів серед груп ризику, виявлен-
ня випадків ВІЛ та сприяння у своє-
часному отриманні лікування.



мене у Конвіктус Україна поставилися як до людини, з повагою та добротою, надавши 
комплекс послуг та психологічну підтримку. Я задоволена повністю усіма cервісами, на 
всі мої питання завжди відповідають. І за це все щиро вдячна команді організації!».

Н., клієнтка консультаційного центру м. Київ, 31 рік.

У випадку підтвердження ВІЛ-статусу, наступним та дуже важливим кроком є поста-
новка на диспансерний облік такої особи та забезпечення надання вчасного лікування. 
Рівень охоплення і якість програм АРТ (антиретровірусної терапії) має вагомий вплив на 
показник смертності від захворювань, зумовлених СНІДом, а також на передачу ВІЛ-ін-
фекції. Для того, щоб зробити цей процес максимально доступним, команда Конвіктус 
Україна забезпечує медико-соціальний супровід ВІЛ-позитивної особи. Основні завдан-
ня, що постають перед кейс-менеджером:

› надання якісної консультаційної допомоги, яка направлена на оцінку стану клієнта, 
його потреб та мотивації;

› визначення сильних сторін, основних бар’єрів, які перешкоджають доступу до ліку-
вання; координація отримання соціальних та медичних послуг;

› представлення інтересів клієнта в закладах охорони здоров’я.

Пряма мова
«Спостерігаючи за роботою кейс-менеджерів ВБО «Конвіктус Україна» та за пацієн-

тами, що отримували їх супровід, ми бачимо, який неоціненний вклад вони роблять у по-
долання епідемії. 

Психологічна підтримка, яку пацієнти отримують від кейс-менеджерів впливає на 
своєчасне звернення до медичних закладів, вони допомагають лікареві встановити зв’я-
зок з пацієнтом, сформувати довірливе ставлення пацієнта до медичного персоналу, що 
інколи грає першочергову роль у правильному діагностуванні супутних захворювань та 
вчасному початку їх лікування.    

Консультації з надання необхідної інформації пацієнтам, які вперше дізнались про 
свій статус, або вперше розпочинають прийом антиретровірусної терапії, суттєво 
спрощують роботу лікарям, адже пацієнт звертається до нас вже володіючи необхідною 
інформацією щодо збереження їх здоров’я та прихильності до лікування – нам не потрібно 
боротись з міфами, які можуть стати бар’єрами у спілкуванні між лікарем та пацієнтом. 
Інколи ми думаємо, що було б чудово, якби усі мали доступ до послуг кейс-менеджера, не 
тільки групи ризику. Саме завдяки компоненту медико-соціального супроводу на перших 
етапах формування прихильності пацієнтів до лікування ми можемо досягти заявленої 
нами цілі 90/90/90!».

Самсонова Олена Миколаївна, лікар-інфекціоніст Київського міського центру 
профілактики та боротьби зі СНІД.

Пряма мова
«Конвіктус в Києві та зокрема в Подільському районі міста робить багато добрих 

справ, допомагаючи тим, хто оступився, кого поборола залежність, хто обрав своєю ро-
ботою комерційний секс. В центрі для РКС на Подолі жінкам надається та підтримка, якої 
вони не отримують від друзів, від батьків, від близької людини, тому що часто замовчу-
ють своє заняття. Дуже важливо, що працівники організації не залишаються осторонь 
тих, хто захворів на ВІЛ, і тим самим роблять все, аби епідемія не розповсюджувалась. 
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4.3. Тестування на Гепатит B, Гепатит С та інфек-
ції, що передаються статевим шляхом

За даними ВООЗ понад 2 мільярди осіб у світі інфіковані або перехворіли вірусни-
ми гепатитами різної етіології. Щорічно 2-3 мільйони осіб інфікуються вірусом гепатиту С 
(ВГС) та близько 130-170 мільйонів осіб хронічно інфіковані ВГС. Актуальність хронічно-

Вважаю, що праця Конвіктусу – це та робота, яку не в змозі наразі самостійно організу-
вати держава, адже на такі групи вона просто не має виходу, не вміє до них підійти та 
допомогти. Бажаю працівникам Конвіктусу успіхів та сили в їх нелегкій справі!».

Володимир Іванов, голова Громадської ради при Подільській РДА.



го гепатиту С визначається темпами його поширення, особливостями клінічного перебі-
гу, що призводить до пізнього розпізнавання захворювання, часто вже на термінальних 
стадіях захворювання печінки.

ВГС передається при контакті із зараженою кров’ю та може призводити до розвитку 
хронічного гепатиту, що завершується цирозом печінки і раком печінки. Вакцини проти 
ВГС не існує. В рамках нашої діяльності проводиться тестування груп ризику на Гепатит С, 
і у випадку отримання позитивного результату швидкого тесту клієнту надається повна 
інформація щодо подальшої діагностики та постановки на облік. 

На жаль, сьогодні в Україні не існує безкоштовної діагностики на ВГС, а лікування є 
дуже дорогим. Державна програма, в рамках якої в 2015 році були закуплені курси ліку-
вання ВГС, не покриває реальної потреби. ВБО «Конвіктус Україна» бере активну участь 
у лобіюванні питання доступу до діагностики та лікування Гепатиту С, постійно вивчає 
світові тенденції у підходах до подолання даної хвороби. В 2016 році ми очікуємо взяти 
участь у соціально важливому проекті, задачею якого є виявлення та лікування хворих 
на Гепатит С, який реалізовуватиметься за підтримки Глобального Фонду та дасть мож-
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ливість пролікувати частину хворих на ВГС з числа груп ризику.
Протягом 2015 року ми продовжували працювати у напрямку сприяння лікування 

інфекцій, що передаються статевим шляхом серед груп підвищеного ризику. В м. Києві та 
Київській області проводилось тестування на сифіліс, гонорею, хламідіоз, консультування 
лікарем-венерологом з питань подальшого лікування та профілактики інфікування. Біль-
ше 80% осіб, які залучені до комерційного сексу, та у яких були виявлені венеричні інфек-
ції звернулись до лікаря-дерматовенеролога та розпочали лікування.



4.4. Видача засобів особистої безпеки
У 2015 році в місті Києві проводився збір використаних шприців. Порівнюючи з 2014 

роком, значно збільшилася кількість учасників вторинного обміну (клієнти-організації, 
які займаються збором використаних шприців), їх наразі понад 100 осіб. Завдяки збору 
та подальшій утилізації використаного ін’єкційного інструментарію значно зменшилася 
кількість використаних шприців на вулицях столиці, подвір’ях, дитячих майданчиках. Всі 
клієнти організації мали можливість регулярно отримували засоби особистої безпеки 
(презервативи, серветки, шприци, медикаменти загального призначення).
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4.5. Мобільна амбулаторія
Головною метою роботи мобільної амбула-

торії є забезпечити доступ до профілактичних 
послуг, тестування для представників уразливих 
груп населення (СІН, РКС) у віддалених районах. 
Це важливий інструмент для наближення послуг 
з тестування на ВІЛ, Гепатити, інфекції, що пере-
даються статевим шляхом до тих, хто їх потребує, 
але через віддаленість регіону або небажання 
звертатись до медичних закладів не користуєть-
ся ними. У мобільній амбулаторії працює мульти-
дисциплінарна команда у складі лікаря, медичної 
сестри, соціального працівника, які здійснюють 
виїзди в м. Києві та Київській області.

Послуги, що надаються в мобільній амбу-
латорії:

› тестування з використанням швидких те-
стів на ВІЛ (сифіліс, гепатит В, гепатит С, хламідіоз 
та гонорея);

› супровід до лікувального закладу у разі от-
римання позитивного результату швидкого те-
сту;

› консультації та огляд лікаря дерматовене-
ролога;

› видача роздаткових матеріалів: шприци, інформаційні матеріали, презервативи, 
дезінфектанти;

› визначення кількості CD4 лімфоцитів портативним аналізатором PIMA ТМ;
› перенаправлення в програми реабілітації, детоксикації, замісної підтримувальної 

терапії.
Мобільна амбулаторія почала працювати з грудня 2014 року та довела свою ефектив-

ність і важливість у залученні до тестування та профілактичних інтервенцій важкодоступ-
них груп ризику.



4.6. Розширення доступу до тестування на ВІЛ 
та отримання АРВ-терапії і вчасної комплексної 
діагностики для пацієнтів програм реабілітації
В Україні в ультрарелі-

гійних центрах реабілітації 
залежностей знаходять-
ся більше 2000 осіб, біль-
ше 500 з них в м. Києві та 
Київській області. Серед 
пацієнтів таких центрів 
близько 40% – ВІЛ-пози-
тивні. В багатьох з даних 
центрів існують переко-
нання щодо ВІЛ та СНІДу, 
які штовхають пацієнтів до 
неналежного ставлення 
до цього захворювання. 
Через недостатність ко-
ректної інформації у керів-
ників та наставників даних 
центрів щодо ВІЛ, пацієнти 
не проходять обстежен-
ня та сприймають ВІЛ як виліковну хворобу виключно методами віри та молитви. Все це 
створює перепони у доступі до тестування та лікування ВІЛ, резистентності по причині 
переривання прийому препаратів, бар’єри у доступі до АРВ-терапії та сприяє погіршенню 
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стану пацієнта, а також і випадкам смерті.
Проект «Практична віра» направлений на створення та розширення доступу до те-

стування на ВІЛ та отримання АРВ-терапії, а з тим і вчасної комплексної діагностики для 
пацієнтів програм реабілітації. В 25 центрах реабілітації, що були вибрані для участі в цьо-
му проекті, проводились тренінгові заняття для керівників, наставників центрів і розвію-
вались міфи щодо ВІЛ.

В результаті були навчені 150 лідерів центрів, які зможуть передавати свої знання 
іншим співробітникам. Ми отримали 40 позитивних відгуків від учасників наших тренінгів 
та інформацію про зміну переконань учасників. У програму реабілітації було додано ком-
понент з консультування щодо ВІЛ, направлення на тестування.

4.7. Робота на базі кримінально - виконавчих 
інспекцій

Важливим компонентом нашої діяльності є співпраця із кримінально-виконавчими 
інспекціями м. Києва та Київської області, з яких саме почалась робота ВБО «Конвіктус 
Україна». Продовжуючи роботу з особами, які засуджені до випробувального терміну, 
ми ставили за мету надати найактуальнішу інформацію щодо ВІЛ та залежності, методів 
лікування та реабілітації. Мотивація до отримання послуг клієнтами в інспекціях зарод-
жується за рахунок відкритої зацікавленості з боку соціальних працівників проблемами, 
труднощами, негараздами, життєвими історіями умовно засуджених - через заохочення 
та привабливість сервісів, таких як:

› надання консультацій з більш безпечної поведінки при вживанні наркотиків;
› супровід в тестуванні на ВІЛ та Гепатит С;



› допомога у постановці на диспансерний облік у зв’язку з ВІЛ, скринінг на туберку-
льоз, забезпечення доступу до діагностики й лікування туберкульозу;

› обмін використаних шприців;
› видача стерильного інструментарію, презервативів, засобів особистої безпеки.
Клієнти мали змогу отримати професійну допомогу, консультації за принципом «рів-

ний-рівному» та перейняти життєвий досвід соціальних працівників з адаптації та розвит-
ку. Досвід реалізації профілактичних програм на базі кримінально-виконавчих інспекцій 
показав, що співпраця між неурядовими організаціями і державними установами може 
бути ефективною і результативною. Неурядові організації спроможні реалізовувати 
окремі компоненти роботи з умовно-засудженими, в даному випадку це профілактичні 
програми, які базуються на індивідуальному підході та цінностях і принципах соціальної 
роботи. В планах ВБО «Конвіктус Україна» є розширення роботи на базі кримінально-ви-
конавчих інспекцій. Ми намагаємося постійно збільшувати кількість клієнтів, покращува-
ти пакет та якість послуг, підвищувати ефективність профілактичних втручань.

Пряма мова
«Висловлюємо вдячність за співпрацю, професійну роботу, організацію взаємодії та 

налагодження тестування на базі нашої кримінально-виконавчої інспекції. Соціальні пра-
цівники вашої організації є кваліфікованими спеціалістами, які успішно встановлюють 
довірливі відносини з людьми, які отримали умовний термін відбування покарання та 
якісно мотивують їх на проходження тестування. Формують навички безпечної поведін-
ки та прихильність до проходження подальших регулярних обстежень».

Оболонська РВ КВІ УДПтС України в м. Києві та Київській області за адресою 
м.Київ, вул. Прирічна, 27 Д;

Начальник – Дайнега Наталія Олександрівна.
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5. Робота з громадськістю
та проведення акцій

Поширення вірусних гепатитів, туберкульозу та ВІЛ-інфекції має сьогодні значні мас-
штаби в Україні. Але чи звертає увагу на цю інформацію громадськість? Чи достатньо 
українці поінформовані про стан свого здоров’я? У 2015 році ВБО «Конвіктус Україна» іні-
ціювала ряд акцій та була співорганізатором багатьох заходів з партнерами. 

У травні 2015 року ВБО «Конвіктус Україна» спільно Київським міським центром про-
філактики та боротьби із ВІЛ/СНІДом, МБФ «Вертикаль» та ГО «Допоможи життю» ініціюва-
ла декілька масштабних заходів, що були присвячені Дню пам’яті людей, які померли від 
ВІЛ/СНІДу під назвою «Прояви ініціативу – пройди тест на ВІЛ» на Контрактовій площі 
та на Трухановому острові. Впродовж кількох годин мешканці Києва мали змогу отрима-
ти консультації щодо профілактики ВІЛ, пройти тест на ВІЛ. Результатом акції стало 163 
протестовані особи, у 3 з яких було виявлено позитивний результат тесту. Також біля ТРЦ 
«Квадрат» біля метро Лук’янівська у результаті кількагодинної ще однієї травневої акції 
було протестовано 114 осіб, у 3 з яких було виявлено позитивний результат тесту.

У зв’язку із загостренням проблеми поширення вірусного гепатиту С (ВГС) у зоні про-
ведення антитерористичної операції, команда ВБО «Конвіктус Україна» за технічної та 
фінансової підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» провела серед поранених із 
зони АТО в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни. В ре-
зультаті заходу було протестовано 36 осіб, у 2-х з яких були виявлені антитіла до вірусного 
гепатиту С (5,6%). Під час скринінг-тестування усі охочі бійці мали можливість отримати 
вичерпну консультацію соціального працівника та пройти соціологічне опитування. 

У подальшому, на підставі отриманих результатів скринінгу неурядові організації ма-
ють підстави доводити необхідність виділення декількох десятків або сотень курсів новіт-
нього лікування вірусного гепатиту С Софосбувіром для поранених військових в зоні АТО.
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У серпні 2015 року на Контрактовій площі біля пам’ятника Сковороди відбулася ще 
одна масштабна акція «Піклування про здоров’я об’єднує серця», яку відвідало 259 
осіб. В ході акції 82 молодих людей, більшість з яких побували на Сході в якості волонтерів 
чи учасників АТО, пройшли тестування, жоден не отримав позитивний результат тесту. 
Більше 250 осіб скористалися можливістю отримати відповіді на запитання щодо ВІЛ-ін-
фекції, шляхів передачі та методів профілактики. Партнерами ВБО «Конвіктус Україна» в 
акції виступили ВГО «Слава Нації», Подільське відділення товариства Червоного Хреста, 
БФ «Могутня Держава» та Медичний батальйон «Госпітальєри».

Ще однією цікавою та резонансною акцією, яка відбулась у листопаді, було тестуван-
ня на ВІЛ для ВПО у Волонтерському центрі для переселенців на Фролівській 9/11. 
Під час акції відвідувачі Волонтерського центру для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 
мали можливість пройти безкоштовне та анонімне тестування на ВІЛ. У разі виявлення 
позитивного результату представники Київського відділення ВБО «Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ» забезпечували соціальний супровід осіб та надавали вичерпну 
інформацію про лікування. Соціальні працівники консультували з питань профілактики 
інфікування ВІЛ, шляхів передачі та існуючої системи допомоги ВІЛ-позитивним в м. Києві.

В результаті проведеної акції 28 осіб пройшли тестування, було виявлено 1 позитив-
ний результат тесту на ВІЛ. Інформаційну підтримку забезпечили телеканали «1+1», «Пер-
ший національний», «Київ» та «НТН».

     З 30 листопада по 4 грудня 2015 року Управління молоді та спорту Київської облас-
ної державної адміністрації спільно з ВБО «Конвіктус Україна», КЗ КОР «Київський облас-
ний молодіжний центр» та Київською обласною студентською радою проводив щорічну 
акцію для студентів «Відповідальність – це життя!». Акція відбулася в чотирьох вищих 
навчальних закладах Київської області в рамках Міжнародного дня боротьби зі СНІДом.



1 грудня Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» спільно з 
Державною адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізниця», Профспіл-
кою залізничників і транспортних будівельників України, спільно з партнерськими гро-
мадськими організаціями, в тому числі із ВБО «Конвіктус Україна» протестували на ВІЛ 
пасажирів на головній залізничній станції Київ-Пасажирський. 

Також наприкінці грудня співробітники ВБО «Конвіктус Україна» провели урок «По-
чаткові знання про ВІЛ та СНІД» для учнів 5-Ф класу 100 ліцею, що на Подолі у Києві. 
22 дитини отримали свої перші знання про ВІЛ-інфекцію, її перебіг, шляхи передачі, про-
філактику, толерантість до ВІЛ-позитивних людей.
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6. Висвітлення діяльності організації у ЗМІ
Діяльністю ВБО «Конвіктус 

Україна» цікавилися українські 
журналісти. Приміром, програ-
ма «PRO здоров’я» телеканалу 
Еспресо ТV була повністю при-
свячена наявним програмам 
профілактики інфікування ВІЛ у 
місті Києві. Для того, щоб отри-
мати якомога більше інформації 
про актуальні послуги для груп 
найвищого ризику, журналісти 
відвідали консультаційні центри 
ВБО «Конвіктус Україна». Метою 
візиту до центру для людей, яких 

торкнулась наркозалежність стало ознайомлення з програмою зменшення шкоди від 
вживання ін’єкційних наркотиків, що є невід’ємною складовою комплексного підходу до 
вирішення проблеми ВІЛ/СНІД в Україні. Соціальні працівники розповіли про актуальні 
послуги та алгоритми роботи з тими клієнтами, які отримали позитивний результат швид-
кого тесту на ВІЛ. У ході зйомок кореспонденти програми мали можливість поспілкува-
тись із керівником, працівниками та клієнтами центру. Відвідавши центр для осіб, які за-
лучені до проституції, журналісти дізналися про програму профілактики ВІЛ-інфекції, що 
реалізується на базі центру, спостерігали за процесом асистування тестуванню клієнтів 
на ВІЛ. 

Наприкінці травня 2015 року за участі експерта з розвитку Руслана Краплича (Фун-
дація імені князів-благодійників Острозьких, м. Рівне) та ВБО «Конвіктус Україна» відбувся 
прес-тур для засобів масової інформації та представників закладів пенітенціарної систе-
ми з 9 регіонів України у Центр соціалізації «Дім на півдороги» (робота якого підтримана 
урядом Швеції), що приймає на 2-6 місяців жінок, які вийшли з місць позбавлення волі.

В ході прес-туру і круглого столу 25 гостей «Дому на півдороги» ознайомилися з про-
грамами ресоціалізації жінок, які вийшли з місць позбавлення волі, що здійснюється до-
свідченими психологами, соціаль-
ними працівниками, частина з яких 
самі проходили соціалізацію та на-
дають допомогу за методою «рів-
ний-рівному». Мешканки «Дому на 
півдороги» розповіли свої життєві 
історії, продемонстрували умови 
проживання й підсобне господар-
ство. Всі учасники події отримали 
сувеніри та прикраси, що виготов-
лені руками жінок, які проходять 
ресоціалізацію.



7. Забезпечення умов для успішної реінтеграції у суспіль-
ство осіб, що повертаються з місць позбавлення волі:

Дім на півдороги
У 2008 році за під-

тримки уряду Швеції, 
Шведської служби про-
бації та тюрем, а також 
Державного департа-
менту України з питань 
виконання покарань, 
ВБО «Конвіктус Украї-
на» розпочала унікаль-
ний проект «Тристу-
пенева всестороння 
програма адаптації осіб, 
що перебувають на ви-
пробувальному терміні 
та звільнені з місць поз-

бавлення волі». В рамках цієї діяльності було відкрито соціальну установу «Дім на півдо-
роги», у смт. Краснопавлівка Харківської області. 

Це єдиний безкоштовний і вільний від політичних та релігійних поглядів заклад, де 
жінки після звільнення мають можливість проживати (до 6 місяців), відновлюючи доку-
менти та втрачені соціально-побутові навички.

Центр «Дім на півдороги» надає звільненим жінкам медичну допомогу, психологічну 
підтримку, консультування з сімейних відносин, допомогу у відновленні документів, до-
помогу в працевлаштуванні, отриманні освіти, пошуку житла, пошуку родичів та віднов-
ленні відносин з рідними, надає додаткові навички, вміння, оволодіння ремеслами, які 
можна використати для працевлаштування.

Важливо зазначити, що ми намагаємося щороку збільшувати кількість місць для учас-
ниць реінтеграційної програми. Так, у 2012 році доступними було лише 10 місць, у 2013 
році – 15 місць, а у 2014 році ми збільшили кількість місць до 19. Список охочих пройти 
нашу програму постійно збільшується: станом на 31.12.2015 р. в листi очiкування нарахо-
вується 112 жінок із 11 жіночих виправних закладів України, які мають звільнитися протя-
гом 2016-2017 рр. (причому 
більшість із них – з тимчасо-
во окупованих територій). 
За період із січня по грудень 
2015 року Програму реінте-
грації пройшли 40 жінок, що 
на 30 % менше, ніж в 2014 
році, але на 20% більше, ніж 
в 2013 році.

Слід зазначити, що у 2015 році, у зв’язку з ситуацією, яка склалась в Україні, а зокрема 
на території Луганської та Донецької областей, були великі ускладнення щодо співпраці 
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з трьома виправними колоніями: Червонопартизанською ВК №68, Селезнівською ВК № 
143 та Сніжнянською ВК №127. Крім цього, у 2014 році був прийнятий Закон України «Про 
амністію», що у 2015 році значно вплинуло на кількість жінок, які відбувають покарання 
в місцях позбавлення волі. Із 40 учасниць, що завершили проходження Програми реін-
теграції у 2015 році майже 50% (а саме 18 учасниць) – із зони АТО та АР Крим, тобто це та 
категорія звільнених жінок, які опинилася у найскрутнішій ситуації (без документів, мож-
ливості повернутися додому та зв’язатися з рідними, без розуміння, як жити далі).

• одна учасниця Програми реінтеграції отримала безкоштовно ордер на квартиру, 
що знаходиться на території Єлізаветівської сільської ради (в лютому 2015 р.).

• більше, ніж 65% жінок відновили паспорт (8 із 12 учасниць, які потрапили до Про-
грами без документів), причому, незважаючи на дорослий вік, деякі із них отримали доку-

мент вперше в житті.
• 16 учасниць відновили іден-

тифікаційний номер, а 17 жінок оформили 
тимчасову реєстрацію на базі Центру.

Крім того, відбулися позитивні зрушен-
ня у налагодженні співпраці та партнерсь-
ких відносин із державними установами та 
неурядовими організаціями. Завдяки спів-
робітництву із Лозівською міжрайонною 
філією «Харківський обласний лаборатор-
ний Центр ДСЕСУ», трьом учасницям Про-
грами реінтеграції вдалося безкоштовно 
оформити санітарні книги для офіційного 
працевлаштування. Досягнуто домовле-
ності з автотранспортним підприємством м. 
Лозова про безкоштовний проїзд для учас-
ниць програми реінтеграції по маршрутах 
в межах м. Лозова. Також було розпочато 
співпрацю із двома громадськими органі-
заціями м. Лозова: «Лозівським місцевим 
Центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги» та громадською органі-

зацією «Жіночий легіон».
Завдяки тісній співпраці та підтримці Лозівської РДА було організовано повне медич-

не обстеження на базі Лозівської міської поліклініки для 16 учасниць Програми реінтегра-
ції. В 2015 році продовжувала успішно функціонувати «Творча майстерня» з виготовлення 
сувенірної продукції і прикрас ручної роботи, як елемент трудової терапії та надання на-
вичок учасницям Програми реінтеграції. 

Крім того, на базі Центру було розпочато ведення підсобного господарства – розве-
дення нутрій та кролів завдяки залученню ресурсів від небайдужих представників грома-
ди та місцевих підприємців.

Програма реінтеграції для жінок довела свою ефективність. Відповідно до державної 
статистики, більше, ніж 80% колишніх засуджених повертаються до кримінального спо-
собу життя та скоюють повторно злочини. Завдяки зусиллям соціальної установи «Дім на 
півдороги», більше 85% жінок, що проходять реінтеграційну програму, будують успішне 



життя: відновлюють документи, працевлаштовуються, відновлюють родинні зв’язки, ство-
рюють сім’ї (результати роботи Центру враховуються у показники області, які демонстру-
ють позитивний досвід чинної моделі реінтеграції.

Історії успіху
Мальцева Наталія (Збаразька виправна ко-

лонія №63).
Учасниця, незважаючи на свій сильний харак-

тер, приїхала до Центру абсолютно розгубленою, 
з величезним страхом перед вільним життям, не-
впевненістю, що зможе встояти перед повернен-
ням до вживання наркотиків та алкоголю, які в ми-
нулому позбавили її всього: здоров’я, дітей, сім’ї, 
роботи… Але у Наталії була величезна мотивація 
– повернути у своє життя найдорожче та найцін-
ніше – можливість спілкуватися з дітьми, їх довіру 
та розуміння. Завдяки своєму вмінню слухати та 
приймати речі такими, якими вони є в реальності, 
Наталія прийняла той факт, що проблема залеж-
ності з нею на все життя, і щоб вести тверезий 
спосіб життя, їй необхідно розпочати роботу над 
собою вже зараз. Так, Наталія навчилась зверта-
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тися за допомогою (що раніше для неї було виявленням слабкості), проговорювати свої 
проблеми, визначила для себе механізм зняття емоційної напруги – неочікувано, Наталія 
знайшла себе в творчості, виявила у собі велику кількість нових талантів, про які раніше 
навіть не підозрювала, годинами пропадала у Творчій майстерні Центру. Коли почали від-
буватися зміни всередині самої Наталії, почало змінюватися на краще і її життя. Учасниці 
вдалося налагодити контакт із тимчасовим опікуном дочки, з якою вони прийняли рішен-
ня спільно брати участь у її вихованні. Набагато складнішою була ситуація із встановлен-
ням контакту зі старшим сином, у якого залишилася велика кількість образ та претензій 
до матері – але з часом і його ставлення почало змінюватися.

Після завершення участі в Програмі, Наталія повернулася до свого рідного міста, на 
даний час тимчасово проживає у племінників, працює на тепличному господарстві, за-
йнялася питанням оформлення постійної прописки, що є життєво необхідним для вирі-
шення питань, пов’язаних зі станом її здоров’я. А найголовніше – Наталія має можливість 
бачитися і спілкуватися з дітьми, заново пізнавати та приймати один одного.

Пономаренко Катерина (Качанівська виправ-
на колонія № 54).

Дівчина потрапила в колонію у 16-річному віці, 
тільки-но закінчивши інтернат для сиріт. Її розгу-
бленість перед життям після колонії можна було 
зрозуміти: на момент потрапляння до Центру Кате-
рина не володіла жодними побутовими навичками, 
починаючи із готування їжі, закінчуючи доглядом за 
собою; не вміла нормально спілкуватися з оточую-
чими, їй дуже важко було розкриватися та вчитися 
довіряти людям, адже в житті Катерина не знала ані 
любові, ані тепла. 

За час перебування в Програмі Катерині вдало-
ся багато чого досягнути: учасниця вперше в житті 
отримала паспорт, оволоділа побутовими навичка-
ми, комп’ютерною грамотою, навчилася знаходити 
контакт з людьми, з часом навіть стала волонтером 
Центру, виявивши в собі бажання допомагати ін-

шим. Крім того, Катерина знайшла в собі безліч талантів: в написанні віршів, малюванні та 
вишивці. 

Після завершення участі в Програмі, Катерина залишилася в смт. Краснопавлівка: на 
даний час проживає у громадянському шлюбі, очікує дитину. Незважаючи на вагітність, 
вчиться на фрезерувальницю, продовжує свою волонтерську діяльність. Крім того, періо-
дично бачиться і підтримує зв’язок із старшою сестрою, яку знайшла, ще знаходячись у 
Центрі.

Григоренко Тамара  (Павлоградська виправна колонія).
В перший місяць проходження Програми Тамарі було дуже важко знаходити спіль-

ну мову із оточуючими – як з учасницями Програми, так і співробітниками Центру, вона 
щоразу опинялася в центрі конфліктів, не бажала прислухатися та приймати людей та-
кими, якими вони є. Але з часом учасниця адаптувалася, стала виявляти зацікавленість 



на заняттях, почала звертатися за індивідуальними 
консультаціями, аналізувати свої вчинки, знайшла 
себе в релігії.

Завдяки своїй активній життєвій позиції Тамарі 
вдалося досягти багатьох результатів за час про-
ходження Програми: вона відновила трудову книгу, 
що дозволило, незважаючи на вік, стати на облік в 
Центр зайнятості та отримати можливість навчати-
ся індивідуальному пошиву на швейному виробни-
цтві м. Лозова. Крім того, Тамара вирішила питання 
з правом власності на житло, відновила стосунки із 
дітьми, з якими довгий час не спілкувалася.

Після завершення участі в Програмі Тамара 
повернулася до своєї квартири (м. Орджонікідзе, 
Дніпропетровської області) та влаштувалася на 
швейне виробництво на індивідуальний пошив. 
Періодично зустрічається та спілкується із вже до-
рослим сином та його сім’єю, а також із донько-
ю-школяркою, яка проживає разом із свекрухою у м. Скадовськ. Звичайно, є й багато труд-
нощів, але Тамара зізнається, що не зірватися та не повернутися до вживання алкоголю 
та наркотиків їй допомагає регулярне відвідування релігійних зібрань, де вона знайшла 
однодумців, а також інформація та розуміння механізмів хімічної залежності, яку вона от-
римала, знаходячись в Програмі.

8. Запозичення зарубіжного досвіду: 
Німеччина, Швеція, Вірменія, Туреччина

Візит до Німеччини
У липні 2015 року члени команди ВБО «Конвіктус Україна» відвідали Німеччину з ме-

тою перейняти досвід в сфері надання послуг уразливими верствами населення. В ході 
ознайомчого візиту співробітники ВБО «Конвіктус Україна» ознайомились з діяльністю 
соціальних, медичних, державних організацій в містах Берлін та Гамбург. Варто зазна-
чити що фінансування протидії розповсюдження ВІЛ інфекції, психосоціальна робота з 
наркозалежними та особами, залученими в проституцію, засудженими до альтернатив-
них покарань, ВІЛ позитивними, безхатченками, трансгендерами здійснюється за раху-
нок фінансування держави. Толерантне ставлення до уразливих груп, ефективна робота 
на державному рівні, цінність та значимість прав людини свідчать про високий суспіль-
ний розвиток німецького громадянського суспільства. Серед організацій та закладів, які 
відвідали працівники ВБО «Конвіктус Україна»: жіноча в’язниця «Ліхтенберг» в Берліні, 
Організація OLGA, «Berliner Aids-Hilfe», «FROST SCHUTZ ENGEL», «Shpergebiеt Hamburg», 
«Альтона», «RAGAZZA», «Жінки шукають майбутнє».

У ході даного візиту працівники ВБО «Конвіктус Україна» отримали ряд важливих 
знань та практичний досвід провідної країни світу у наданні соціальних послуг.
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Навчальний візит представників Державної Пенітенціарної Служби України та 
представників Конвіктус Україна до Швеції

Підготовчий процес впровадження служби пробації в Україні почався задовго до 
2015 року. Одним із перших кроків назустріч таким нововведенням був візит представ-
ників управління кримінально-виконавчої інспекції апарату Державної пенітенціарної 
служби України до Швеції. Саме цей візит став початком зародження ідеї створення служ-
би пробації в Україні. Варто зауважити, що українська модель пробації має дуже багато 
спільного із моделлю пробації в Швеції.

У 2015 року Україна зробила значний прорив – саме у серпні 2015 вступив у силу 
Закон України «Про пробацію». Впровадження служби пробації в Україні це не лише крок 
назустріч європейським стандартам дотримання прав людини, але й значна перспекти-
ва «виправити» правопорушників без ув’язнення. Для забезпечення ефективності цього  
процесу було організовано черговий візит до Швеції з вивчення всіх тонкощів у роботі 
пробаційного механізму. 

Так, у серпні 2015 року представники ВБО «Конвіктус Україна» спільно із представ-
никами Державної пенітенціарної служби України дослідили найкращі практики швед-
ської системи пробації, функціонування закладів пенітенціарної системи та механізмів 



взаємодії державного та неурядового секторів. У ході візиту українська делегація за уча-
стю Олега Янчука (керівника управління кримінально-виконавчої інспекції апарату ДПтС 
України), Олени Суботенко (начальника відділу організаційно-методичного забезпечення 
управління кримінально-виконавчої інспекції апарату ДПтС України), виконавчого дирек-
тора Конвіктус Україна Євгенії Кувшинової та Юлії Хватової, інформаційного менеджера 
ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА», відвідала ряд закладів та установ. Серед яких: представництво 
служби Пробації (м. Ньющьопінг); жіноча в’язниця 2 і 3 рівня; шведський «Будинок на пів-
дороги», яким опікується громадська організація «Щит»; центр для бездомних «Причал» 
на базі «Convictus Sweden»; громадська організація «Мушкетери» та «Центр здоров’я».

Отримані знання у ході візиту допоможуть імплементувати досвід Швеції в Україні, 
встановлені контакти допоможуть мати підтримку на шляху до нелегких, але важливих 
змін. Процес впровадження пробації в Україні – це надзвичайно важливий крок у напрям-
ку євроінтеграції та побудові громадянського суспільства, де дотримуються прав людини.
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Консультаційна зустріч в рамках регіонального діалогу Євразійської коаліції по 
чоловічому здоров’ю (ЕКОМ)

У листопаді 2015 р. у  Стамбулі (Туреччина) пройшла консультаційна зустріч в рам-
ках регіонального діалогу Євразійської коаліції по чоловічому здоров’ю (ЕКОМ). Зустріч 
організована у співпраці 
з Євразійською мережею 
зниження шкоди (ЕССВ), 
Фондом ООН в області на-
родонаселення (ЮНФПА) 
і Об’єднаною програмою 
ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) 
та підтримана Програмою 
розвитку ООН (ПРООН). У 
рамках дводенної консуль-
тації пройшли доповіді, 
презентації, дискусії та ро-
бочі групи, в яких взяло 
участь понад 70 представ-
ників міжнародних, регіональних і національних партнерів й зацікавлених сторін, у тому 
числі ВБО «Конвіктус Україна» в особі виконавчого директора Євгенії Кувшинової. Учас-
ники виробили спільну позицію за основними компонентами і сферами діяльності регіо-
нальної програми ЕКОМ для їх внесення до Концептуальної записки, яка буде подана до 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.



ВБО «Конвіктус Україна» показав кращі практики виявлення ВІЛ серед країн 
Східної Європи та Центральної Азії

В рамках нової задачі світової спільноти «90-90-90» до 2020 року 90% людей, що жи-
вуть з ВІЛ дізнаються про свій статус та почнуть підтримувати своє здоров’я; 90% людей, 
що живуть з ВІЛ будуть приймати терапію та житимуть довше; 90% людей, приймаючи те-
рапію матимуть понижене вірусне навантаження тим самим будуть мати відсутні ризики 
передачі вірусу іншим. ВБО «Мережа людей, що живе з ВІЛ» у співпраці з ЮНЕЙДС прове-
ли дослідження, аби дізнатись про кращі практики виявлення ВІЛ-інфекції у країнах Схід-
ної Європи та Центральної Азії. Серед організацій, які мають найкращі нові та ефективні 
підходи до виявлення ВІЛ було визнано українську організацію ВБО «Конвіктус Україна», 
яка працює з 2008 року та вже реалізувала ряд успішних підходів у сфері профілактики 
ВІЛ серед груп ризику. Цей досвід було представлено Євгенією Кувшиновою, виконавчим 
директором ВБО «Конвіктус Україна», колегам із Східної Європи та Центральної Азії на 
міжнародній конференції в Єревані (Вірменія) 20-22 травня 2015 року. Інноваційні та дієві 
інструменти роботи будуть представлені на сесії «Кращі практики Східної Європи та Цен-
тральної Азії». 

У рамках широкого діалогу взяли участь 13 країн і більше 50-ти учасників, серед них 
було представлено і ВБО «Конвіктус Україна», в особі Євгенії Кувшинової. Наша організа-
ція репрезентувала свій досвід в тестуванні груп ризику на ВІЛ та будуванні зв’язку між 
тестуванням і лікуванням. 

Результатом спільної триденної роботи став план дій на рівні країн щодо усунення 
правових і політичних бар’єрів у сфері тестування на ВІЛ, комплекс консультацій з юри-
дичних реформ і реформ у сфері політики в сфері ВІЛ\СНІДу, в частині організації та забез-
печення тестування і консультування на базі громадських організацій, ряд рекомендацій 
по використанню моделей у сфері надання послуг з тестування на ВІЛ на основі передо-
вого досвіду.
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Візит представників шведських громадських організацій в Україну
18 листопада представники двох шведських організацій – «Чоловіки за гендерну 

рівність» та «Спілка білорусів Швеції» відвідали консультаційний центр ВБО «Конвіктус 
Україна» для осіб, які залучені до проституції, що знаходиться в місті Київ. Під час візиту 
команда центру презентувала усі аспекти роботи із секс-працівниками та їх клієнтами. 

У свою чергу, гості надали інформацію про власний досвід реалізації програм проти-
дії домашньому та гендерному насильству у Швеції.

Діяльність представників Швеції відрізняється інноваційним підходом, усі зусилля 
направляються безпосередньо на чоловіків, які у 98% ситуацій є ініціаторами насильни-
цьких дій. Проектами організації «Чоловіки за гендерну рівність» охоплені не лише ті, хто 
вже вчинив насильство, але й молоді хлопці, підлітки, діти, у яких з дитинства розвивають 
гендерно-чутливу поведінку та адекватне ставлення до жінки. Також проводяться великі 
інформаційні кампанії, які апелюють до цінностей особистості, та через які загальне на-
селення дізнається про проблему та її подолання, про свою власну відповідальність за 
скоєння чи потурання насильству. 

Результатом візиту став обмін контактами та домовленість щодо подальшої співпраці 
задля подолання домашнього та гендерного насильства в Україні.

Приїзд секретаря Глобального Фонду та радника в регіонах Азії і Східної Європи 
до ВБО «Конвіктус Україна»

У липні 2015 року Хіроко Такасава, секретар Глобального Фонду та радник в регіонах 
Азії і Східної Європи відвідала один з консультаційних центрів для наркозалежних ВБО 
«Конвіктус Україна» в Києві. Хіроко мала можливість ознайомитися з послугами, які про-
понуються для відвідувачів центру, поспілкуватися безпосередньо з самими відвідувача-
ми центру і персоналом. Хіроко висловила подяку працівникам за їх відданість і повагу 
до клієнтів. Також секретар наголосила на важливості прийняття та допомоги людям, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.

Пряма мова
«Здравствуйте Анна, Петр и коллеги Convictus!
Привет из Брайтона, Великобритания! Спасибо вам большое за то, что приняли 

меня в центре. Это было большое удовольствие встретиться с вами и узнать больше о 
вашей важной работе.

Я вернулась в свой офис вдохновленной, полной энергии и преданности делу...

Наилучшие пожелания,
Хироко».



9. Джерела фінансування проектів
ВБО «Конвіктус Україна»

У 2015 році ВБО «Конвіктус Україна» було отримано фінансування на загальну суму     
9 208 789 грн.

1. Підтримка Королівства Швеція
В 2015 році профінансовано два напрямки на загальну суму 4 480 361 грн.:
- Реінтеграція у суспільство жінок, які звільняються з місць позбавлення волі на базі 

Соціальної установи «Центр соціальної адаптації звільнених осіб «Дім на півдороги» в сумі 
1 625 900 грн.

- Забезпечення ефективної реалізації Триступеневої всесторонньої програми реін-
теграції осіб, які повертаються з місць позбавлення волі та підвищення потенціалу органі-
зації в сумі 2 854 461 грн.

2. Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
В 2015 році отримано фінансування в сумі 4 644 233 грн.

3. Європейська група з лікування СНІДу
В 2015 році отримано фінансування в сумі 29 329 грн.

4. Інші благодійні надходження 
В сумі 54 866 грн.
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Більш детально про діяльність організації читайте на сайті та на нашій фейс-
бук-сторінці:

www.facebook.com/convictus.ukraine/
www.convictus.org.ua

Зв’язатись з нами ви можете:

uaconvictus@gmail.com
телефон 044 592 58 47
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