
КОНВІКТУС УКРАЇНА
ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ



НАША МІСІЯ

НАША ІСТОРІЯ

Керуючись власним та професійним досвідом, ґрунтуючись на засадах гуманності, єдності цілей та 
рівності можливостей,  створювати умови для реформування законодавчої бази України в сфері гро-
мадського здоров’я  та надавати комплексну всебічну допомогу людям,  яких торкнулась проблема 
ВІЛ/СНІД, залежностей та соціальної дезадаптації з метою їх успішної реінтеграції в суспільство та 
покращення якості життя.

1986 рік, Швеція - заснування  БО "Конвіктус". 

Організацію створили ВІЛ-позитивні люди, об’єднані метою  боротьби з епідемією ВІЛ. В Стокгольмі  
"Конвіктус" працює з ВІЛ-позитивними,  нарко- та алкозалежними, а також з бездомними людьми, 
створюючи для них сприятливі умови для початку нового життя.

2002 рік, Естонія - створення  БО "Конвіктус Естонія".

Організація працює з  наркозалежними, ВІЛ -інфікованими людьми та особами,  котрі перебувають 
в місцях позбавлення волі. "Конвіктус Естонія" - активний  учасник  кампаній  проти дискримінації та 
стигматизації людей, що  вживають наркотики. 

2006 рік, Україна  -  початок діяльності  ВБО "Конвіктус Україна".

Організація  створена за підтримки шведської організації "Конвіктус" та Шведської агенції міжнародного 
співробітництва та розвитку Sida. 



"Я ніколи не забуду  перші години, дні, тижні спілкування в "Конвіктусі". Люди, з якими я познайомилася і 
спілкувалася, перевернули мій світогляд. Мені захотілося жити, жити без нього – без наркотика…" 

     учасниця проекту
"КРОК НАЗУСТРІЧ"

 проект, що реалізується за фінансової підтримки МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"
Мета - надання комплексних послуг жінкам комерційного сексу та споживачам наркотиків через 

організацію роботи вуличних пунктів, громадських та консультаційних центрів. 

Громадський центр "Конвіктус" 
02217, м. Київ, вул. Закревського, 20, тел.: (044) 592 58 97 

Діяльність центру забезпечують двадцять спеціально підготовлених фахівців - людей, не байдужих 
до проблеми наркозалежності, а також тих, хто має  власний досвід вживання наркотиків та подолання  
складних життєвих ситуацій. Центр надає такі послуги:

• консультації юриста, психолога, лікаря-фтизіатра, лікаря-інфекціоніста та дерматовенеролога;
• групи взаємодопомоги для залежних та їх родичів; 
• тестування на ВІЛ, сифіліс, гепатити В і С, гонорею, хламідіоз за допомогою швидких тестів;
• видача презервативів, шприців, лубрикантів, тестів на вагітність, дезинфікантів, медикаментів,  
  інформаційних матеріалів, гуманітарного одягу; 
• побутові послуги (буфетне харчування, прання);
• консультації соціальних працівників з питань профілактики інфікування та лікування ВІЛ, гепатитів  
  та інфекцій, що передаються статевим шляхом;
• консультації "рівний-рівному";
• індивідуальна психологічна підтримка;
• різноманітні тренінги та інформаційні заняття;
• арт-терапія та творча майстерня;
• консультування  з питань працевлаштування;
• переадресація до програм реабілітації, детоксикації, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних, 
  замісної підтримуючої терапії;

• навчання роботі на комп’ютері;
• користування Інтернетом;
• послуги перукаря та візажиста;
• клуб змістовного дозвілля "Конвіктус";
• перегляд художніх та профілактичних фільмів;
• соціальний супровід;
• інше.

Кабінет соціально-медичної допомоги
Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 51, каб. 15, 

приміщення Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району, 
тел.: (093) 864 19 11

Для якісного медичного обслуговування клієнтів до проекту залучені кваліфіковані медичні працівники: 
лікар-інфекціоніст, дерматовенеролог, медична сестра. В рамках проекту клієнтам надаються такі по-
слуги:

• консультації лікаря-інфекціоніста та лікаря дерматовенеролога;
• тестування на ВІЛ, гепатити В, С, гонорею та хламідіоз за допомогою швидких тестів;
• перенаправлення на детоксикацію, реабілітацію, замісну підтримуючу терапію, програми догляду 
  та підтримки ВІЛ-позитивних;
• консультації соціальних працівників з питань профілактики інфікування та лікування ВІЛ, гепатитів 
  та інфекцій, що передаються статевим шляхом;
• видача презервативів, шприців, лубрикантів, тестів на вагітність, дезинфікантів, медикаментів,  
  інформаційних матеріалів;
• консультації "рівний-рівному";
• інформаційні заняття ;
• інше. 
Аутріч-працівники в  Києві та Боярці проводять вуличні консультації, видають презервативи, 

спиртові серветки, лубриканти, дезинфіканти, шприці, інформаційні матеріали, направляють на 
тестування, надають інформацію щодо інших пунктів надання подібних послуг.



"Я знаю, що завжди можу звернутись до дівчат з організації, і вони 
мені допоможуть!  Без засуджень, без огиди... Вони сприймають

мене такою, якою я є... І це робить мій світ кращим."
учасниця проекту

"Зниження темпів розповсюдження ВІЛ/СНІД 
серед жінок комерційного сексу в контексті 
соціального супроводу"

проект реалізувався  за підтримки МБФ "СНІД Фонд Схід-Захід" (AFEW)

Мета – створення  служби  соціального супроводу (соціального 
бюро) для жінок комерційного сексу з метою покращення їм до-
ступу до необхідних  соціально-психологічних та медичних 
сервісів, а також зниження  ризику інфікування та розповсюджен-
ня ВІЛ-інфекції. 

Соціальне  бюро "PINK" для ЖКС (жінок комерційного сек-
су) створено на базі Громадського центру "Конвіктус". Бюро 
надає соціально-психологічні,  юридичні, медичні, побутові та  
інформаційно-освітні послуги. 

Партнерська мережа об’єднує більше двадцяти державних і гро-
мадських організацій. 

Надає послуги:
• тестування на гонорею, хламідіоз, лікування цих 
  захворювань;
• тестування на  гепатити В і С;
• загальний аналіз крові;
• замісна терапія для СІН (споживачів ін`єкційних 
  наркотиків);
• рабілітація нарко/алко залежності;
• працевлаштування, профорієнтація, підвищення 
  кваліфікації;
• допомога в оформленні правових документів;
• догляд та підтримка ВІЛ-позитивних людей;
• проживання в притулку для жінок, які постраждали від 
  насилля;
• курси англійської 
• інше.

Наразі дані послуги надаються на базі Громадського центру 
"Конвіктус" : 02217, вул. Закревського, 20, тел.: (044) 592 58 97



"Трохи адаптувалася. Простіше і реальніше дивлюся на життя. Впевненіше відчуваю себе тому, що можу 
отримати пораду та  підтримку. І взагалі відчула бажання просто жити…"

учасниця проекту

"Триступенева всебічна програма реінтеграції в суспільство осіб,  які 
знаходяться на випробувальному терміні та звільнених з місць 
позбавлення волі"

       проект реалізується  за фінансової підтримки Шведської агенції 
міжнародного співробітництва та розиту Sida

64622, Харківська область, Лозівський район, смт. Краснопавлівка, 
вул. Дзержинського, 13/1, тел.: (067) 402 02 23

Мета -  підтримка процесу створення в Україні системи соціальної адаптації в суспільство осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі  шляхом створення та розвитку моделі реінтеграції "Буди-
нок на півдороги", використовуючи існуючий український та міжнародний досвід у сфері соціальної 
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Пілотний  центр реінтеграції "Будинок на півдороги" створено у селищі Краснопавлівка, Лозівського 
району, Харківської області. Центр розрахований на 30 жінок, котрі звільняються з місць позбавлення 
волі або відбувають покарання, не пов’язане з позбавленням волі, і яким ніде жити. Вони можуть пере-
бувати у центрі до півроку. З жінками працюють соціальні та медичні працівники, психологи, юристи. 
За необхідності їм допомогають відновити правові документи і вирішити  питання працевлаштування. 
У центрі створена творча майстерня, де жінки займаються шиттям та виготовленням виробів з бісеру.

В рамках проекту раз на два місці  виходить друкований  журнал "Дім на півдороги".  В ньому – де-
тальна інформація про хід реалізації проекту і про ВБО "Конвіктус Україна" вцілому.



"Реінтеграція в суспільство осіб, засуджених до  альтернативних видів 
покарання за злочини, пов’язані зі вживанням наркотиків"

проект реалізується за фінансової  підтримки Шведської агенції 
міжнародного співробітництва та розвитку Sida

Мета - надання всебічної допомоги особам, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчих 
інспекціях за злочини, пов’язані зі вживанням наркотиків. 

Проект включає:
• консультування умовно засуджених;
• надання  умовно засудженим послуг  Громадського центру та аутріч маршрутів;
• проведення тренінгів для інспекторів кримінально-виконавчих інспекцій. 
Реалізується в Києві, Лозовій та Кіровограді.

"Впровадження силами рівних"
 Peer-Driven Intervention (PDI)

проект реалізується за фінансової підтримки МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" 
04119, м. Київ, вул. Білоруська, 34, тел.: (044) 592 99 38

Мета -  надання  якісних знань з  профілактики ВІЛ жінкам комерційного сексу,  не охопленим про-
грамами зменшення шкоди, особливо з пріоритетних груп – ЖКС до 25 років, і переадресування їх в 
проекти зменшення шкоди шляхом залучення до профілактичної роботи членів їх співтовариства. 

В рамках проекту кожна учасниця має можливість самостійно брати участь у профілактиці ВІЛ,  на-
вчаючи і долучаючи до проекту одна одну.

Кожен може оступитися і впасти. Та  далеко не  кожному дано зрозуміти іншого 
і допомогти йому встати на ноги.

На щастя,  на ниві благодійності в Україні  сьогодні працює багато організацій. 
Серед їх розмаїття нашу роботу важко назвати публічною: ні шоу, ні феєрверків. 

Імена клієнтів анонімні, обличчя – приховані. 
Проте лише невіглас може заперечувати її ефективність. Результати 

роботи „Конвіктусу” – не просто статистика, хоча й вона вражає сама по собі. 
За сотнями наших клієнтів і тисячами наданих послуг стоїть значно 

більше - зменшення злочинів, врятовані долі, збережені життя… 
І  саме це спонукає нас йти далі.

Виконавчий директор ВБО "Конвіктус Україна" 
Дмитро Михайленко



НАШІ КОНТАКТИ

КИЇВ
Центральний офіс: 01054, вул. Тургенєвська, 48, офіс 12, тел.: (044) 592 58 47

             Громадський центр «Конвіктус»: 02217, вул. Закревського, 20, тел.: (044) 592 58 97
             “Втручання силами рівних”: 04119, вул. Білоруська, 34, тел.: (044) 592 99 38

КІРОВОГРАД
25006, вул. Леніна 5/5, тел.: (0522) 24 69 04, (066) 284 84 79

БОЯРКА
вул. 40-річчя Жовтня, 51, каб. 15, приміщення Центральної районної лікарні

Києво-Святошинського району, тел.: (093) 864 19 11

ХАРКІВ
64622, Харківська область, Лозівський район, смт. Краснопавлівка, 

вул. Дзержинського, 13/1, тел.: (067) 402 02 23

www.convictus.org.ua
e-mail: uaconvictus@gmail.com

Буклет видано в рамках проекту «Триступенева всебічна програма реінтеграції в суспільство громадян, які перебувають на випробувальному 
терміні, та звільнених з місць позбавлення волі». Друк видання став можливим завдяки фінансовій підтримці Шведського агентства міжнародного 
співробітництва та розвитку Sida. Розміщені в журналі думки є точками зору авторів матеріалів і не можуть розглядатися як позиція Sida. Sida


