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Цей інформаційний матеріал підготувала ВБО «Конвіктус Україна» за фінансової підтримки: проекту 
«PITCH – Партнерство заради натхнення, трансформації та об’єднання відповіді на епідемію ВІЛ», 
який в Україні адмініструє МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Європейської комісії. За зміст 
публікації повну відповідальність несе «Конвіктус Україна». Погляди та інтерпретації, представлені 
у звіті, не обов’язково відображають погляди організації МБФ «Альянс громадського здоров’я», 
Aidsfonds, Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу, Міністерства закордонних справ Нідерландів та 

Європейської комісії.
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Дорогі партнери та колеги!
Рада Вам презентувати наш ювілейний звіт «Конвіктус Україна». 
Вже 10 років ми працюємо в Україні для покращання життя і здо-
ров’я уразливих категорій населення. За ці роки наша організа-
ція виросла з п’яти однодумців-волонтерів у велику професійну 
команду, яка демонструє високі показники в досягненні цілей, 
реалізації проектів та якості надання послуг.

Широке коло партнерів дає змогу «Конвіктус Україна» впровад-
жувати  найкращі та інноваційні  підходи в роботі з уразливими 
категоріями населення та ділитися дієвими практиками на між-
народній арені.

Десята річниця роботи нашої організації стала періодом важливих звершень. Зокрема, нам вдалось досягти ста-
лості роботи центру «Дім на півдороги», що займається питаннями реінтеграції жінок, які звільняються з місць 
позбавлення волі: 23 лютого 2017 року депутати Харківської обласної ради одноголосно прийняли рішення про 
створення  комунальної установи «Кризовий центр для жінок». Уперше в Україні вдалося забезпечити сталість 
послуг уразливим групам через механізм делегування повноважень владі та створення комунальної установи на 
базі діючої практики благодійної організації. З 2008 року за підтримки Уряду Швеції наша організація впроваджу-
вала Програму реінтеграції засуджених у суспільство і створила унікальний Центр. Протягом цього часу вдалося 
довести ефективність програми і сформувати відповідний пріоритет місцевої влади у необхідності вирішення 
проблем жінок, які опинилися в кризових ситуаціях. З 2017 року Центр фінансується з харківського обласного 
бюджету, що передбачалось на початку цього проекту та мало стати логічним продовженням підтримки Уряду 
Швеції. Подальша наша робота тепер – трансляція досвіду створення центрів реінтеграції та кризових центрів 
для жінок в інших областях України. І ми маємо успіхи в цьому напрямі. У 2017 році за підтримки Європейської 
комісії з прав людини було створено Центр психосоціальної допомоги постраждалим від насильства «Конвік-
тус Україна». Метою центру є надання комплексної психосоціальної допомоги тим, хто зіштовхнувся з явищем 
насильства, включно з екстреною допомогою. Розташований заклад у Київській області, з можливістю одночас-
ного перебування 15 осіб (жінок із дітьми). Всі мешканці забезпечуються проживанням, харчуванням, медичною 
підтримкою та можливістю проходження дієвих реабілітаційних програм за участі провідних кейс-менеджерів і 
психологів. Наступного року ми плануємо відпрацювати психосоціальну програму в роботі з постраждалим від 
насильства та передати подальше її впровадження місцевим органам самоврядування. 

Набрали обертів і наші програми з протидії ВІЛ/СНІДу та забезпечення доступу до лікування групам найвищого 
ризику інфікування. Ми значно розширили діяльність із виявлення, диспансеризації та забезпечення отримання 
лікування наркозалежним у рамках програми PEPFAR, за технічної підтримки Центру контролю та профілактики 
захворювань США. У столиці ми відкрили шість пунктів тестування на ВІЛ із подальшим супроводом до лікування 
осіб, які отримали позитивний результат експрес-тесту. 

За рік наша організація охоплює послугами профілактики близько 20 000 людей із числа груп ризику. Проводить 
близько 25 000 тестувань на ВІЛ-інфекцію та надає супровід до диспансеризації й отримання лікування понад 
900 особам на теренах м. Києва та Київської області.

Ми спрямовуємо зусилля на розвиток партнерства для забезпечення сталості створених і відпрацьованих про-
грам після закінчення міжнародної підтримки. Для нашої країни це один із викликів, оскільки 2018–2020 – це 
роки перехідного періоду від фінансування програм протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу Глобальним фондом до 
державного. У 2017 році ми розпочали впровадження важливого проекту «PITCH – Партнерство заради натх-
нення, трансформації та об’єднання відповіді на ВІЛ», мета якого шляхом посилення організаційного потенціалу 
та наснаження лідерів впливати на регіональну та національну політику у сфері ВІЛ. Річні результати діяль-
ності цих ініціатив можна переглянути у даному звіті. 

Тож бажаю всім сили та наполегливості для досягнення стійких і важливих змін у нашій країні!

Дякую всім однодумцям і партнерам за підтримку та співпрацю у цьому році. Дякую клієнтам за довіру, а праців-
никам «Конвіктус Україна» за відданість справі та професіоналізм!

Вірю, у нас попереду багато перемог!
З найкращими побажаннями
Євгенія Кувшинова,
виконавча директорка  ВБО «Конвіктус Україна»

ВСТУПНЕ СЛОВО КЕРІВНИЦІ
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«Конвіктус» – це неурядова організація, яка працює у трьох країнах світу – Швеції, Естонії та Україні, надаючи 
підтримку вразливим верствам населення для покращання якості їхнього життя та здоров’я. Діяльність в Україні 
розпочалася у 2006 році. Вже 10 років «Конвіктус» є надійним партнером державних установ та громадських 
організацій у реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, іншим соціально небезпечним хворобам, реін-
теграції колишніх ув’язнених у суспільство та надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства. 

Місія організації – надання дієвої соціальної допомоги в Україні на засадах рівності, справедливості та 
дотримання прав людини.

Принципи, якими ми керуємося:

• повага й толерантність до особистості та вибору кожної людини;

• збереження конфіденційності та анонімності наданої інформації;

• залучення представників спільнот до формування пріоритетів діяльності;

• відкритість до співпраці та партнерства;

• відсутність політичних і релігійних уподобань в організації.

Цільові групи, з якими працює організація:

• люди, які вживають наркотики;

• секс-працівники;

• близьке оточення (родичі, члени сім’ї) наркозалежних;

• засуджені до випробувального терміну за злочини, пов’язані з вживанням наркотиків;

• колишні засуджені жінки;

• молодь (до 25 років);

• внутрішньо переміщені жінки, які постраждали від насильства;

• представники органів влади та державних організацій.

На виконання місії «Конвіктус Україна» у своїй діяльності поєднує кілька основних підходів:

• розвиток організаційного потенціалу та широка співпраця;

• гендерно чутливий підхід;

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
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Стратегічні напрями діяльності «Конвіктус Україна» за 2017–2019 рр.:

Стратегічний напрям 1.
Профілактика інфікування ВІЛ та іншими небезпечними захворюваннями  (ІПСШ, ТБ, гепатити) серед груп 
найвищого ризику та забезпечення їм доступу до лікування.

Стратегічний напрям 2.
Сприяння реформам у кримінально-виконавчій службі, реформам системи охорони здоров’я (у контексті 
громадського здоров’я), реформам соціальної політики України.

Стратегічний напрям 3.
Мобілізація жінок проти домашнього та гендерного насильства, посилення потенціалу та розширення 
можливостей жінок-переселенок. Захист прав і забезпечення  гендерної рівності.

Стратегічний напрям 4.
Посилення організаційного потенціалу.

• професійність у наданні послуг для цільових груп організації;

• поєднання спеціалізованої допомоги за принципом «рівний – рівному»;

• єдність у баченні та відданість місії організації;

• гнучкість у реагуванні на зміну наркосцени, законодавства та інших впливів.

Наші цінності:

• демократичне врядування;

• чутливість і спрямованість на потреби наших клієнтів;

• планування та розвиток;

• командний підхід і надійність;

• позитивний імідж і згуртованість;

• права людини.
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Організація «Конвіктус» була заснована у Швеції в 1986 році. Її засновниками стали ВІЛ-позитивні люди, 
активісти, журналісти та соціальні працівники, які вирішили об’єднатися з метою спільної боротьби з епідемією 
ВІЛ/СНІДу.

У Стокгольмі центри «Конвіктус» працюють із ВІЛ-позитивними, наркозалежними, алкозалежними і безпри-
тульними людьми протягом 35-ти років. Для цих людей створюються умови, які дають їм можливість почати 
нове життя, покращити свій емоційний стан та здоров’я.

За підтримки шведської організації «Конвіктус» у жовтні 2002 року було започатковано роботу «Конвіктусу» в 
Естонії. «Конвіктус Естонія» реалізує програми зменшення шкоди, займається консультуванням наркозалеж-
них, роботою в місцях позбавлення волі, організовує та проводить групи взаємодопомоги для ВІЛ-позитивних. 
«Конвіктус Естонія» бере активну участь у кампаніях проти дискримінації та стигматизації людей, які вживають 
наркотики.

За підтримки шведської організації «Конвіктус» та Агенції міжнародного розвитку та співробітництва Sida 
в 2006 році «Конвіктус» розпочав свою роботу в Україні, група українських активістів почала втілювати ідеї 
«Конвіктусу» і надавати підтримку засудженим і наркозалежним на теренах Києва. Першим проектом, з якого 
почалась робота «Конвіктус» в Україні, став проект, спрямований на реінтеграцію в суспільство осіб, засуд-
жених до умовного строку за вживання наркотиків. Представники «Конвіктус Україна», у співпраці з Департа-
ментом виконання покарань м. Києва та Київської області, надавали послуги умовно засудженим на території 
кримінально-виконавчих інспекцій. Протягом 2006 року «Конвіктус» в Україні працював як шведська організа-
ція, а в 2007 році отримав реєстрацію Всеукраїнської благодійної організації. 

Сьогодні «Конвіктус Україна» – це організація, яка динамічно розвивається і працює для забезпечення рів-
них прав людей на медичну та соціальну допомогу. Ми щодня працюємо над створенням умов для покращання 
якості життя уразливих верств населення. Ми маємо широку мережу партнерів серед державних і недержавних 
організацій, що відкриті до взаємодії для досягнення спільної мети.

НАША ІСТОРІЯ

Карта діяльності

Київ

Харків

Центр допомоги людям, яких торкнулася 
наркозалежність (Розділ 1)

Центр для підлітків, які практикують 
ризиковану поведінку (Розділ 1)

Центр для секс-робітників(ць) 
та трансгендерних людей (Розділ 1)

Центр для жінок, які постраждали 
від насильства (Розділ 2)

Центр реінтеграції жінок, які звільняються 
з місць позбавлення волі (Розділ 3)

Київ

Тернопіль
Полтава

Дніпро
Донецьк

Запоріжжя
Одеса

Черкаси
Луганськ

Консультаційна робота з профілактики домашнього 
та гендерно орієнтованого насильства (Розділ2)

Консультаційна робота з реінтеграції жінок, 
які готуються до звільнення з міст 
позбавлення волі (Розділ 3)

Соціальне бюро VINCI – комплексна 
допомога у лікуванні наркозалежності (Розділ 3)
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Метою діяльності є зниження кількості нових випадків ВІЛ у м. Києві та Київській області шляхом надання ком-
плексних послуг із профілактики та доступу до лікування людям із числа груп ризику. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНЕЙДС, у світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільй-
онів людей, серед яких лише 19,5 мільйонів отримують антиретровірусне лікування. 

Україна залишається регіоном із високим рівнем поширення ВІЛ.  За офіційними даними, станом на 1 січня 2017 
року в країні проживає 132 945 людей, які мають ВІЛ-інфекцію, з них 38 730 людей хворих на СНІД.

Місто Київ та Київська область є регіонами з високими показниками захворюваності на ВІЛ/СНІД. На початок 
2017 року, за даними медичного обліку Центру громадського здоров’я, у столиці мешкало 11 738 хворих на ВІЛ 
та 2 559 людей, хворих на СНІД. Київська область мала такі показники: 6 453 людей були на обліку з діагнозом 
ВІЛ-інфекція та 2 170  хворіли на СНІД. 

Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію, з 2009 року «Конвіктус Україна» співпрацює з МБФ «Альянс 
громадського здоров’я» та реалізує проекти, спрямовані на протидію ВІЛ/СНІДу, що впроваджуються в Україні 
завдяки фінансуванню Глобального фонду для боротьби з ВІЛ, туберкульозом та малярією, Центру контролю та 
профілактики захворювань США, СНІД Фонду Елтона Джона, Французької міжнародної експертизи ініціативи 5% 
(Expertise France 5% Initiative).

Протягом 2016–2017 років «Конвіктус Україна» співпрацювала з Pact inc. та FHI360 у рамках проекту USAID RESPOND 
і реалізовувала проект із доступу до тестування та лікування ВІЛ для статевих партнерів наркозалежних. 

У рамках співпраці з AHF Ukraine цього року ми значно розшили доступ до тестування уразливих груп населення, 
які раніше не були залучені до програм профілактики, та організували низку інформаційно-просвітницьких заходів.

У квітні 2016 року мер Києва Віталій Кличко підписав Паризьку декларацію з прискорення дій у подоланні епі-
демії СНІДу у великих містах. Таким чином, столиця України долучилася до глобальної мережі Fast track cities. 
«Конвіктус Україна» разом з іншими урядовими та неурядовими організаціями об’єднали зусилля для вико-
нання проголошених цілей 90-90-90: 90% жителів міста, які живуть із ВІЛ, повинні знати про свій ВІЛ-статус; 
90% людей, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус, повинні отримувати відповідне лікування; 90% людей, 
які лікуються, повинні мати невизначене вірусне навантаження. 

РОЗДІЛ 1

ПРОФІЛАКТИКА ІНФІКУВАННЯ ВІЛ ТА ІНШИМИ  
НЕБЕЗПЕЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ   
(ІПСШ, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ГЕПАТИТИ)

Проект «Крок назустріч». Профілактика інфікування ВІЛ  
та забезпечення доступу до лікування серед груп ризику 

Реалізується за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» (кошти Глобального фонду для боротьби з 
ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією) у тісній співпраці з місцевими центрами профілактики та боротьби зі 
СНІДом, кабінетами «Довіра», місцевими закладами охорони здоров’я на теренах м. Києва та Київської області. 

Основним завданням проекту є залучення до профілактичних послуг осіб із числа груп ризику, які раніше не 
були охоплені програмами профілактики та лікування, формування в них навичок більш безпечної поведінки. 

Основні послуги проекту: тестування на ВІЛ, гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, за допомо-
гою швидких тестів, супровід осіб, у яких виявлено позитивний результат, до лікування; скринінг на туберку-
льоз; видача засобів особистого захисту (презервативи, стерильні шприци, спиртові серветки, лубриканти); 
надання консультацій із питань залежності, більш безпечної поведінки, репродуктивного здоров’я; видача пре-
парату «Налаксон» для профілактики передозувань опіатами; перенаправлення у програми ЗПТ, реабілітації, 
детоксикації; надання консультацій із питань прав та законних інтересів. У рамках проекту також проводиться 
збір використаних шприців із подальшою утилізацією.
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Проект має такі програмні напрями:

• Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків, метою якого є зниження кількості 
нових випадків інфікування ВІЛ, шляхом надання комплексних послуг із профілактики ВІЛ людям, які вжи-
вають ін’єкційні наркотики (ЛВІН). Робота напряму проводиться на вуличних маршрутах міста Києва та 
Київської області, в консультаційних центрах організації, відділах пробації та на базі мобільної амбулаторії. 

• Профілактика інфікування ВІЛ серед секс-працівників. Основною метою напряму є профілактика інфіку-
вання ВІЛ та іншими соціально небезпечними захворюваннями серед людей, які залучені до комерційного 
сексу (РКС) (жінки, чоловіки, трансгендери, їхні клієнти), інформування їх про навички ведення безпечної 
поведінки. Робота напряму проводиться на вуличних маршрутах міста Києва та Київської області, в консуль-
таційному центрі організації та на базі мобільної амбулаторії.

• Мобільна амбулаторія. Це важливий інструмент для наближення послуг із тестування на ВІЛ, гепатити, 
інфекції, що передаються статевим шляхом, до тих, хто їх потребує, але через віддаленість регіону або неба-
жання звертатись до медичних закладів не користується ними. У клініці на колесах можна отримати такі 
послуги: тестування на ВІЛ, сифіліс, гепатит В, гепатит С, хламідіоз та гонорею; супровід до лікувального 
закладу в разі отримання позитивного результату швидкого тесту; консультації з питань збереження здо-
ров’я, безпечної поведінки. У мобільній амбулаторії також можна отримати шприци, інформаційні матеріали, 
презервативи, дезинфіканти; здати додаткові аналізи (визначення кількості CD4-лімфоцитів портативним 
аналізатором PIMA ТМ); отримати перенаправлення до програм реабілітації, детоксикації тощо. 

У поточному році було впроваджено пілотну модель із проведення тестування на ВІЛ-інфекцію двома швид-
кими тестами в умовах мобільної амбулаторії. Суть нововведення: кожен програмний виїзд супроводжується 
соціальним працівником, лікарем та медичною сестрою. При отриманні негативного результату першого тесту 
клієнту видається відповідна довідка. Якщо в людини позитивний результат та є при собі документ, що засвід-
чує її особу, з нею підписується інформована згода та проводиться додаткове дослідження зразка крові іншим 
швидким тестом. Якщо результат знову позитивний – лікар одразу ставить клієнта на диспансерний облік, що 
сприяє швидшому наданню хворому антиретровірусної терапії. 
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• Медико-соціальний супровід ВІЛ-позитивних осіб із числа груп ризику (СІТІ, кейс-менеджмент). Мета напряму 
– здійснити супровід та навігацію клієнтів програм профілактики задля призначення АРТ та успішного ліку-
вання ВІЛ-інфекції. Конфіденційність є головним принципом кейс-менеджменту, він забезпечує захист від 
розголошення інформації, пов’язаної зі станом здоров’я пацієнта, зокрема, інформації про ВІЛ-статус, про 
наявність інших захворювань, про індивідуальну поведінку або про звернення за тими чи іншими послугами. 
Кейс-менеджери, залучені у проект, зобов’язуються дотримуватися конфіденційності всієї персональної та 
медичної інформації про стан здоров’я клієнтів проекту. У свою чергу, клієнт бере участь у проекті добровільно 
та за власною згодою. Завдання кейс-менеджера – виважено і нейтрально пояснити про всі переваги та 
умови участі в проекті, надати інформацію, яким чином забезпечується конфіденційність та про те, як викори-
стовуватимуться дані, надані клієнтом.

ВІДГУК

Антон,  32 роки 
«Для мене зустріч із соціальними працівниками організації стала рушійною силою для 
змін у житті, адже тут я познайомився з людьми, які, чи не вперше, поставились до 
наркозалежності без осуду та з розумінням. Тут я отримав безліч корисної інфор-
мації про свою проблему, про соціально небезпечні хвороби, їх профілактику. Тепер я 
більш усвідомлено ставлюсь до свого здоров’я, до вибору сексуальних партнерок. У 
майбутньому хочу позбутися своєї залежності».
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ЛВІН -  люди, які вживають ін’єкційні наркотики   ⁄   ТГ - трансгендерні люди   ⁄  РКС – робітники(ці) комерційного сексу
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                       

 ЛВІН        РКС        партнери ЛВІН        інші групи контакти         підлітки, які вживають        колишні ув’язнені        ТГ        безхатченки        роми

30 299 
клієнтів 

15 

177

240

441
5861 2081 848

3 735

22 049

17 631  
клієнт 

240

521

527
586

3 449 

12 308 

клієнти

15

177

504681

1 327 

9 858 

13 003 

441

Київська область

Київ 

неін’єкційні наркотики

Скористалися послугами «Конвіктус Україна» у 2017 році
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ЛВІН – люди, які вживають ін’єкційні наркотики   ⁄  РКС – робітники(ці) комерційного сексу   ⁄  ТГ – трансгендерні люди

23 596

1 251
885 771 768

579

* особи, яким не потрібна послуга 

Особи, які були
зареєстровані

в ЛПУ

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

552
434

27
303*

333

333

468 

246
71

263*

ЛВІН

Тестування на ВІЛ  (всі групи) 

12 122
662 411 373 362 253

* особи, яким не потрібна послуга 

Особи, які були
зареєстровані

в ЛПУ

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

 234
181

15
162*

132
177

196

121
32
149*

КИЇВ
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Партнери
ЛВІН 

РКС

ТГ

64 38 20 20 19 15

* особи, яким не потрібна послуга 

Особи, які були
зареєстровані

в ЛПУ

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

12
11

3
5

3
5*

9
8

12

6

КИЇВ

3 153
44 20 18 14 7

* особи, яким не потрібна послуга 

Особи, які були
зареєстровані

в ЛПУ

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

16 10
1
3*

5
4

14

2
3
1*

238
5

4 4 4 4

* особи, яким не потрібна послуга 

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

45 4 4
4

 ⁄  ЛПУ -лікувально-профілактичні установи   ⁄  ДО - диспансерний облік   ⁄   АРВ - антиретровірусна терапія
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ЛВІН – люди, які вживають ін’єкційні наркотики  ⁄  РКС – робітники(ці) комерційного сексу        
 ⁄  ЛПУ -лікувально-профілактичні установи  ⁄ ДО - диспансерний облік   ⁄  АРВ - антиретровірусна терапія

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Партнери
ЛВІН 

ЛВІН 7 662 440 401 359 349 285

* особи, яким не потрібна послуга 

Особи, які були
зареєстровані

в ЛПУ

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

264
211

7
127*

173
137

225

112
36
102*

212 27 15 15 15 9

* особи, яким не потрібна послуга 

Особи, які були
зареєстровані

в ЛПУ

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

10    
10

5* 5*
5

5

10    

4

РКС 347 1 13** 8 8 6

* особи, яким не потрібна послуга 

** клієнти, які отримали ВІЛ+ у Києві, але звернулися 
за підтвердженням діагнозу до ЛПУ вКиївській області.

Особи, які були
зареєстровані

в ЛПУ

Нові випадки

Звернулися
до ЛПУ

ВІЛ+Протестовано
на ВІЛ

Підтвердили
наявність

антитіл до ВІЛ

ДО АРВ 

12
7

1* 1*

5
1

7

1

1
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998 осіб

721 РКС
1+

227 ТГ
1+

Тестування на ІПСШ, гепатити, ТБ (Київ та Київська область)   

ЛВІН – люди, які вживають ін’єкційні наркотики  ⁄  РКС – робітники(ці) комерційного сексу   ⁄  ТГ – трансгендерні люди  ⁄  ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом 
 ⁄  ТБ – туберкульоз   ⁄  ЛПУ – лікувально-профілактичні установи                            

Гепатит B

50 інші 
групи 

контакти
жодного 

позитивного
результату

7 572 особи 

7 255 ЛВІН
3 848+

217 ТГ
1+

Гепатит С

100 інші 
групи 

контакти
7+

724 особи

724 РКС
3+

Гонорея

735 осіб

735 РКС
4+

Хламідіоз 

Всі особи, які отримали позитивний результат, були направлені до ЛПУ. 

1 298 РКС
27+

242 ТГ
3+

Сифіліс
1 540 осіб
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Роздаткові матеріали

14 060 осіб
579 підлітків, 

які вживають неін’єкційні наркотики

431 колишній ув’язнений
89+

173 безхатченка
37+

10  665 ЛВІН
34+

1 969 РКС
жодного позитивного результату

15 ромів
3+

228 ТГ
жодного позитивного результату

жодного позитивного результату

891 200
шприців

273 280
голок

Скринінг на ТБ

Всі особи, які отримали позитивний результат, були направлені до ЛПУ. 

726 857
презервативів

11 364
 хлоргексидину

887 310
спиртових серветок

300
тестів для визначення вагітності

297 300
лубрикантів

23 147
брошур

152 123 зібрано та утилізовано використаних шприців і голок 
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Проект «Міст». Збільшення доступу наркозалежних та їх  
близького оточення до виявлення та лікування ВІЛ-інфекції 

Несвоєчасне виявлення ВІЛ у групі людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), зумовлює високу захво-
рюваність і смертність. Поєднання виявлення ВІЛ-інфекції у ЛВІН та їхніх статевих партнерів, використання 
рекрутингу через соціальні мережі, стимулювання спільнот до зменшення ризикової поведінки та своєчасного 
лікування значно знижує поширення ВІЛ, що, у свою чергу, надає можливість запобігання загостренню й виник-
ненню нових хвиль епідемії. 

Метою проекту, який реалізується у місті Києві та Київській області (м. Бровари, м. Ірпінь, м. Біла Церква), є 
розширення лікування ВІЛ-інфекції серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики та мають ВІЛ-позитивний 
статус, шляхом ефективного виявлення випадків вірусу імунодефіциту в спільноті та забезпечення соціального 
супроводу з використанням підходу кейс-менеджменту. Фінансується МБФ «Альянс громадського здоров’я» за 
підтримки Центру контролю та профілактики захворювань США.

ПРЯМА МОВА

Анна Мартинюк, менеджерка проекту
«Унікальність цього проекту полягає в тому, що завдяки впровадженню моделі з 
оптимізованого виявлення ВІЛ-інфекції (коли одна ВІЛ-позитивна людина залу-
чає до тестування осіб, з якими в неї були ризиковані контакти або які можуть 
бути інфікованими) та лікування за допомогою спільнот (соціальний супровід), 
ми маємо можливість охопити послугами з доступу до початку раннього ліку-
вання АРТ всіх ВІЛ-позитивних людей, які його потребують, незалежно від обста-
вин, таких як давність ВІЛ-інфекції, попередні спроби лікування ВІЛ».  
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ВІДГУК

Оксана, 39 років 
«Про свій ВІЛ-статус вперше дізналась ще в 2010 році, одразу звернулася до Центру 
СНІДу, де мені призначили АРТ. Потім у мене виникли проблеми із зором, ситуація 
швидко погіршувалася, і я перестала приймати АРТ. 
Нещодавно чоловік прийшов з купоном і сказав, що є установа, де тестують на ВІЛ-ін-
фекцію та надають послуги із соціального супроводу. Наступного дня він привів мене 
туди, де нас зустріли працівниці ВБО «Конвіктус Україна». Далі я пройшла тестування 
на ВІЛ за допомогою швидкого тесту – результат був позитивний. Одразу з соціаль-
ною працівницею Лізою ми підписали згоду на подальший супровід, також у тому ж 
місці мене прийняв лікар-інфекціоніст, який провів огляд, а медичний працівник зро-
бив забір крові. Вже через 4 дні я почала знову приймати АРВ-терапію, ці ліки також 
приймає мій чоловік (він теж ВІЛ+).
Якби не «Конвіктус Україна» та професійний персонал, я й не знаю, що було б з нами далі. 
Дякую Вам за вашу роботу, для таких людей, як ми, це інколи останній шанс на життя».

Завдання у цьому проекті були досягнуті за допомогою реалізації програмних активностей у межах двох напрямів: 

1. Оптимізація виявлення випадків ВІЛ-інфекції (Optimized Case Finding, OCF) – заохочення до тестування на 
ВІЛ-інфекцію ЛВІН та членів їх соціальних мереж, допомога у тестуванні на ВІЛ із використанням швидких 
тестів, надання якісних консультацій із профілактики ВІЛ-інфекції, мотивування клієнтів скористатися 
послугами соціального супроводу;

2. Лікування за допомогою спільнот (Community Initiated Treatment Intervention, CITI) – безпосередній 
соціальний супровід кейс-менеджером, навігація конкретного клієнта до призначення АРТ. 
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Проект «Втручання силами рівних серед  
споживачів ін’єкційних наркотиків»

Мета проекту – залучення нових ЛВІН, особливо з важкодоступних груп, до тестування на ВІЛ та у разі отри-
мання позитивного результату швидкого тесту – сприяння у диспансеризації та ранньому прийомі АРТ у м. Києві. 
До цільової групи проекту належать споживачі ін’єкційних наркотиків, які раніше не були залучені до програм 
профілактики. Пріоритетною групою проекту є наркозалежні жінки та молоді наркозалежні особи до 25 років. 
Реалізується за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» (кошти Глобального фонду для боротьби з 
ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією) у тісній співпраці з місцевими центрами профілактики та боротьби зі 
СНІДом, кабінетами «Довіра», місцевими закладами охорони здоров’я.

ПРЯМА МОВА

Тетяна Бєглова, менеджерка проекту:
«Порівняно з традиційною моделлю аутріч-роботи перевагою моделі «Втру-
чання силами рівних» є використання існуючих зв’язків серед наркозалежних. 
Ця модель дає можливість виходити на важкодоступні групи споживачів нар-
котиків навіть в умовах закритої наркосцени. Особливість моделі полягає в 
тому, що кожен ЛВІН отримує можливість самостійно брати участь у про-
філактиці ВІЛ у своєму середовищі».

Модель «Втручання силами рівних» (ВСР) передбачає залучення наркозалежних, проведення навчання з 
питань ВІЛ/СНІДу, гепатитів, профілактики та лікування ВІЛ із подальшою трансляцією цих знань іншим нарко-
залежним. Проект передбачає номінальну грошову винагороду клієнтам за проходження інтерв’ю, залучення 
ЛВІН із пріоритетних груп та навчання наркозалежних із свого середовища. 
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Проект USAID RESPOND «Здоров’я партнера ЛВІН»  
(Київ та Київська область)

Інтервенція «Здоров’я партнера ЛВІН» – це когнітивно-поведінкове втручання, спрямоване на залучення пар-
тнерів споживачів ін’єкційних наркотиків до консультування та тестування на ВІЛ. Проект передбачає такі 
стратегії: модель зміни поведінки, мотиваційне інтерв’ювання, формування самоефективності. Ця інтервенція 
допомагає задовольнити потребу клієнта  шляхом заохочення та посилення позитивних змін у поведінці. 

Метою проекту є залучення ЛВІН до консультування і тестування на ВІЛ; виявлення та залучення статевих 
партнерів ЛВІН до тестування на ВІЛ, лікування та інших послуг;  мотивування до лікування тих, хто виявився 
ВІЛ-позитивним, та постановка їх на облік у центрі СНІДу; зменшення шкоди/зниження ризикованої поведінки 
серед тих, чиї результати тестування є негативними. Проект реалізовано за фінансової підтримки Pact Inc. та 
FHI360 у рамках проекту USAID RESPOND. 

У рамках реалізації проекту в м. Києві було організовано два пункти надання послуг у тих районах, де відсутні 
послуги для наркозалежних, та районах, у яких за даними дослідження IBBS виявляється найвищий рівень 
ВІЛ-інфекції серед цієї цільової групи.

З усіма клієнтами, які були залучені до проекту, проводилась робота в рамках навчального модуля з питань, що 
стосувались навичок більш безпечної ін’єкційної та сексуальної поведінки; якісного  консультування з профілак-
тики ВІЛ-інфекції – гепатитів та ІПСШ; надавались послуги із скринінг-опитування для раннього виявлення тубер-
кульозу; асистованого тестування на ВІЛ та вірусний гепатит С за допомогою швидких тестів; забезпечувався 
супровід  осіб, у яких виявлено позитивний результат швидкого тесту на ВІЛ-інфекцію, для постановки на диспан-
серний облік та раннього початку АРТ; видавались профілактичні роздаткові матеріали з мотивуванням ЛВІН для 
регулярних звернень за послугами до основного проекту профілактики. 



20 КОНВІКТУС УКРАЇНА  |  РІЧНИЙ ЗВІТ  |  2017

ПРЯМА МОВА

Олександр Волонтирь, менеджер проекту
«Здоров’я партнера ЛВІН» – це насамперед якісна модель, яка не тільки спря-
мована на профілактику ВІЛ, а й на побудову дієвих послуг для людей, які 
зіштовхнулись із ВІЛ. Ми використали найкращі міжнародні практики, які 
реалізує проект «RESPOND» із поліпшення якості – це побудова комунікації між 
державними та недержавними інституціями, зародження відповідальності за 
особисте життя та здоров’я у клієнтів проекту».

За час реалізації проекту в понад однієї тисячі пар з’явився діалог щодо раніше 
табуйованих тем: будування спільного життя, збереження здоров’я та стосунків. Упровадження гендерного 
підходу до надання послуг допомогло залучити жінкок-партнерок ЛВІН, які раніше перебували «в тіні» чоловіків 
та не отримували профілактичних послуг. Так, тільки у Києві кількість жінок, які пройшли тестування на ВІЛ, 
зросла втричі (354 жінок пройшли тестування проти 103 чоловіків відповідно). Необхідно зазначити, що серед 
клієнтів проекту також зафіксовано високий відсоток виявлення ВІЛ: 98 людей отримали позитивний резуль-
тат, що становить понад 6% від загального числа протестованих. 

ВІДГУК

Віктор, 33 роки
«Я наркозалежний із багаторічним стажем і давно здогадувався про свій позитивний ВІЛ-ста-
тус, але не робив жодних кроків щодо обстеження. Спілкувався із соціальними працівниками «Кон-
віктусу», цікавився у них про можливості стати на ЗПТ. На початку травня 2017 року зважився 
пройти тестування на ВІЛ і мій результат виявився позитивним. У ці хвилини мене дуже підтри-
мали соціальні працівники та допомогли у постановці на Д-облік, зараз вже приймаю лікування, 
став клієнтом ЗПТ. Також тестування на ВІЛ пройшла моя дружина, на щастя, у неї не виявлено 
цього вірусу. Дякую команді «Конвіктусу» за надані презервативи та шприци, а також за проведене 
консультування щодо збереження здоров’я».
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Проект «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних  
ґендерно чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в Україні. 
Модель «ПрофіҐендер». 

Україна є однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ країн в Європі – понад 1% дорослого населення країни на 
сьогодні живе з вірусом імунодефіциту людини. «Рушійною силою» епідемії, як і раніше, залишаються спожи-
вачі(-ки) ін’єкційних наркотиків, більшість з яких завжди становили чоловіки. Однак нині збільшилася кіль-
кість нових випадків ВІЛ-інфекції серед жінок, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом (далі: жінки-ЛВІН), 
– майже половина всіх випадків ВІЛ-інфікування в цій групі, і це число зростає.

Точна кількість жінок-ЛВІН, які живуть із діагнозом ВІЛ, невідома. Одна з можливих причин цього – те, що багато 
жінок, які вживають ін’єкційні наркотики, як і раніше неохоче повідомляють про свою залежність медичним 
працівникам. Ймовірно, що їх інфікування відбулося або парентеральним шляхом через вживання наркотиків, 
або статевим – під час сексу з чоловіком, який вживає ін’єкційні наркотики.

Проект «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних ґендерно чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в 
Україні. Модель «ПрофіҐендер» реалізовано за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я». Мета проекту 
– забезпечення рівноправного доступу жінок, чоловіків та їхніх сексуальних партнерів до ґендерно чутливих та 
якісних послуг із профілактики та лікування ВІЛ-інфекції в Україні. Цільова група проекту – наркозалежні жінки.

 

За 2017 рік було досягнуто таких результатів:

• залучено до проекту 249 наркозалежних жінок, які раніше ніколи не отримували послуги у програмах змен-
шення шкоди, а також 26 їхніх сексуальних партнерів;

• надано 35 парних та 100 індивідуальних консультацій психолога учасникам проекту;

•  організовано та проведено понад 30 творчих занять, спрямованих на набуття знань щодо підвищення 
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самооцінки й стабілізації емоційного стану, в яких взяли участь 120 людей;

• 33 пари взяли участь в інтервенції «консультування пар – ЛВІН»;

•  проведено 14 сеансів соціально-психологічної гри «Я-Нова», завдяки якій клієнтки проекту могли перео-
цінити своє життя й наповнити день простими, але важливими речами щодо догляду за своїм фізичним та 
емоційним станом; 

•  проведено 5 тренінгів для більш ніж 30 учасників/ць на тему «Сексуальне і репродуктивне здоров’я людей, 
які вживають наркотики ін’єкційним шляхом»;

•  у консультаційному центрі «Конвіктусу» було організовано дитячий куточок для дітей клієнток, які мають 
труднощі у регулярному відвідуванні організації та отриманні послуг через догляд за дитиною. Дитячий 
куточок організовано таким чином, щоб діти різних вікових категорій могли проводити час, поки їхні батьки 
отримують консультації фахівців або проходять тестування. Внутрішніми ресурсами організації куточок 
було забезпечено різними розвиваючими іграми, конструкторами, інструментами для дитячої творчості;

•  32 клієнти/ки пройшли навчання за методологією структурованих групових занять і стали волонтерами 
організації.

У рамках проекту впроваджено також систему супервізії для соціальних працівників як важливий компо-
нент у ефективній роботі та наданні якісних послуг групам ризику. Відбулося 6 групових та 14 індивідуальних 
супервізій. На завершення проекту пройшло дводенне стажування для представників інших організацій як дер-
жавного, так і громадського сектору. Під час цього навчання розглядалися основні поняття з теми, гендерні 
відмінності щодо надання консультативних послуг споживачам і споживачкам ін’єкційних наркотиків, а також 
питання важливості розробки та прийняття гендерної політики організації. 
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Проект «Надання послуг зменшення шкоди підліткам,  
які вживають наркотики, в Україні: досягти тих,  
кого не охоплено послугами»

За оцінкою UNICEF, у 2015 році в Україні налічувалося близько 129 тисяч підлітків у віці від 10 до 19 років, які 
належать до групи ризику щодо зараження ВІЛ. З них, згідно зі звітом UNICEF, 68% мають подвійний ризик зара-
ження ВІЛ через невикористання презервативів та ін’єкційне вживання наркотиків. За останні роки Україна 
досягла великих успіхів у протидії епідемії ВІЛ, однак профілактика ризикованої поведінки, зокрема вживання 
наркотиків і надання секс-послуг, залишається на низькому рівні. Точних статистичних даних щодо кількості 
неповнолітніх наркоспоживачів в Україні немає. 

У 2015 році за підтримки СНІД Фонду Елтона Джона та МБФ «Альянс громадського здоров’я» ВБО «Конвіктус 
Україна» розпочала проект «Надання послуг зі зменшення шкоди підліткам, які вживають наркотики, в Україні: 
досягти тих, кого не охоплено послугами». Регіонами проекту стали п’ять міст України: Київ, Одеса, Полтава, 
Харків, Слов’янськ. «Конвіктус Україна» реалізовує цей проект і у столиці.

На першому етапі проекту було проведено дослідження, яке показало, що:
• вживання наркотиків зафіксовано з раннього підліткового віку (14 років і раніше);

• підлітки без проблем можуть дістати будь-які наркотики, як неін’єкційні, так і ін’єкційні;

• знання підлітків про ВІЛ-інфекції, вірусні гепатити й інші негативні наслідки вживання наркотиків кри-
тично низькі;

• у всіх груп підлітків простежуються ризикована сексуальна поведінка, що, у свою чергу, збільшує ризики 
інфікування ВІЛ статевим шляхом.

З січня 2016 року у м. Києві розпочато другий етап проекту, який мав на меті надання профілактичних послуг 
неповнолітнім, які вживають наркотики, з метою формування навичок здорового способу життя та запобігання 
переходу до ін’єкційного способу вживання наркотичних речовин.
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ПРЯМА МОВА

Алла Мельник, менеджерка проекту 
«В Україні лікування наркозалежності у дітей та підлітків на рівні консуль-
тування психологів та лікарів-наркологів. У державі відсутні система реа-
білітації для підлітків та підліткові реабілітаційні центри. Реалізація нашого 
проекту, діяльність у рамках роботи молодіжного клубу Street Power – це пер-
ший крок до створення системи допомоги наркозалежним підліткам. Проект 
створив для підлітків, які вживають ПАР, умови не лише для зменшення шкоди 
від вживання, а й для особистого розвитку, формування відповідального став-
лення до власного здоров’я та майбутнього».

Цільова група проекту – підлітки від 10 до 18 років, які практикують вживання хімічно активних речовин (включно 
з ін’єкційними та  неін’єкційними наркотиками, токсичними речовинами, алкоголем), та їхні статеві партнери.

У рамках роботи проекту функціонував молодіжний клуб Street power, в якому підлітки могли отримати такі 
послуги: консультації психолога та індивідуальну підтримку; консультації соціального працівника, медичного 
працівника, юриста; тестування за допомогою швидких тестів на ВІЛ, гепатит С; участь у цікавих тематичних 
заходах, спрямованих на особистісний розвиток, набуття нових навичок та знать; участь у групових заняттях 
із профілактики соціально небезпечних захворювань (ВІЛ, гепатити, ТБ, ІПСШ), з використанням профілактичних 
настільних ігор.

Протягом 2017 року в молодіжному клубі працювали такі гуртки: рукоділля, дизайну та шиття, англійської мови, 
кіноклуб. Проводилися спортивні заходи: футбол, волейбол, настільний теніс, настільний хокей. Проводилися 
заходи дозвілля: день іменинника, походи до боулінг-клубу, аквапарку, кінотеатру, роледрому. Була можливість 
грати на X-box, скористатись Wi-fi, банком одягу тощо.



25РОЗДІЛ 1  |  Профілактика інфікування ВІЛ та іншими небезпечними захворюваннями (ІПСШ, туберкульоз, гепатити)

ВІДГУК

Артур, 14 років
«Весь свій вільний час я проводив із друзями… Ми збиралися у під’їзді, на даху будинку, де курили та 
вживали… Я багато чув про Клуб до того, як потрапити до нього, але навіть не міг подумати, що 
він такий, як його описують. Думав, що брешуть знайомі! Потім ризикнув приїхати та подивитися. 
Мені сподобалось, що можна пограти в різні ігри, зокрема X-box. Соціальні працівники проводять 
різні профілактичні заняття, психолог організовує цікаві дискусії. Вже більше року я регулярно про-
воджу свій вільний час у молодіжному клубі Street power та можу твердо сказати: між під’їздом і 
Клубом – я обираю Клуб!»
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Проект  «Профілактика ВІЛ-інфекції серед трансгендерних  
людей за моделлю «Втручання силами рівних»

Мета проекту – профілактика інфікування ВІЛ-інфекцією серед трансгендерних людей, вивчення потреб цієї 
групи. Фокусом проекту стало залучення представників спільноти за принципом «рівний – рівному». Реалізо-
вано за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я». 

ПРЯМА МОВА:

Валентин Шевчук, інтерв’юер проекту
«За останній рік у роботі з трансгендерними людьми наші працівники прокон-
сультували більше ніж 240 людей. Слід відзначити появу для наших клієнтів 
нової послуги – консультації лікаря-ендокринолога, який надає кваліфіковану 
допомогу. Важливо, що всі наші послуги є анонімними та безкоштовними». 

За 2017 рік було досягнуто таких результатів:
• За результатами річної роботи, клієнтами проекту стали більш ніж 200 трансгендерних 

людей. Тренінги, лекції та консультації надали цій групі доступ до важливих тем та 
дискусій, пов’язаних зі здоров’ям. Для більшості цих осіб важливим компонентом була 
психологічна підтримка та можливість отримання кваліфікованої медичної допомоги. 

• Тестування на ВІЛ пройшли 238 трансгендерних людей. У 5 осіб виявлено позитивний результат швидкого 
тесту, 4 з них дійшли до Д-обліку та почали приймати АРТ. 

• Були організовані групи взаємопідтримки, на яких учасники обговорювали поточні проблеми, ділилися 
досвідом їх вирішення, питаннями, пов’язаними з власною безпекою, здоров’ям, побічними ефектами від 
прийняття гормональної терапії. Також впроваджено підтримку лікаря-ендокринолога та проведення лабо-
раторних досліджень щодо призначення гормонотерапії.

• Організовано консультаційну роботу з близьким оточення трансгендерів. 
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Проект «PITCH – Партнерство заради натхнення, трансформації 
та об’єднання відповіді на ВІЛ»

Метою проекту «PITCH – Партнерство заради натхнення, трансформації та об’єднання відповіді на ВІЛ» є розви-
ток потенціалу неурядових організацій в адвокаційній активності для спільнот. Фінансову підтримку проекту 
здійснюють Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД, Міністерство закордонних справ Голландії та Aidsfonds. Країни, 
де реалізується проект – Кенія, Уганда, Зімбабве, Бірма, Індонезія, В’єтнам, Нігерія, Мозамбік. В Україні проект 
адмініструється через МБФ «Альянс громадського здоров’я».

ПРЯМА МОВА:

Євгенія Кувшинова,  
виконавча директорка «Конвіктус Україна» 
«Головне завдання проекту – це формування стратегічного партнерства, що 
спрямоване на подолання СНІДу в країнах, які найбільше постраждали від ВІЛ. 
«Конвіктус Україна» є одним із виконавців такого проекту в Україні. Метою 
нашої діяльності є  посилення організаційного потенціалу та наснаження 
лідерів для впливу на регіональну та національну політику у сфері ВІЛ». 

 

Успішна реалізація проекту можлива лише за таких умов:
• рівний доступ до послуг у сфері ВІЛ, а також у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я;

•  рівні можливості в контексті сексуального та репродуктивного здоров’я і прав для людей, найбільш 
уразливих до ВІЛ;

•  рівні й повні права для ключових груп населення.

Інформація і висновки, отримані в рамках впровадження проектів на національних рівнях, будуть використову-
ватись для реалізації політики на міжнародному рівні.

Основні завдання проекту:
• створити пул активістів/ток (спільно з партнерами цього проекту) з числа людей, які живуть із наркоза-

лежністю (далі – ЛЖН), і які здатні адвокатувати свої інтереси та інтереси цієї групи осіб на регіональному 
та національному рівнях;

• впровадити послуги із сексуального та репродуктивного здоров’я у комплексі послуг особам, які живуть із 
наркозалежністю;

• сприяти створенню специфічних пробаційних програм для осіб, які живуть із наркозалежністю (з фокусом 
на підлітків);

• посилити потенціал організації задля адвокації інтересів, прав ЛЖН на національному та регіональному рівнях.

РОЗДІЛ 2



28 КОНВІКТУС УКРАЇНА  |  РІЧНИЙ ЗВІТ  |  2017

Адвокаційна зустріч для жінок, які живуть 
з наркозалежністю.

Тренінг «Хімічна залежність. Формування толерантного 
ставлення та емпатії до вразливих груп». Учасники заходу 
– співробітники секторів та відділів пробації м. Києва.

Практичне заняття в рамках тренінгу  
з наснаження для людей, які живуть  
з наркозалежністю

Захід з лідерства для уразливих підлітків.



29РОЗДІЛ 2  |  Адвокаційна діяльність

Активноcті в рамках проекту «PITCH»

створено групу 
лідерів ЛЖН 

12 заходів проведено з лідерства 
для уразливих підлітків 

створено адвокаційну стратегію впливу на політику у сфері ВІЛ 

6 тренінгів проведено для співробітників 
секторів та відділів пробації (м.Київ) 

20 заходів з наснаження проведено для ЛЖН

проаналізовано 
законодавство 
у сфері ВІЛ

посилено співпрацю
у забезпечення 
сталості послуг 
у сфері ВІЛ

створено рекомендації
по зміні дискримінуючих 
положень

покращено

жінки зі статусом 
ВІЛ+

державні установи

проведено адвокаційну та інформаційну роботу 
з активізації теми ВІЛ/СНІДу

надання послуг профілактики 
та лікування ВІЛ групам ризику

неурядові організації

ЛЖН – люди, які живуть з наркозалежністю

волонтери

розпочато адвокацію
захисту прав ЛЖН

м. Біла
Церква

ініційовано створення Координаційної ради з питань ВІЛ/СНІДу

Анна Мартинюк стала
активною учасницею 
руху ВОЛНА

Київ

Київська область 
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Анексія Криму та війна на Сході призвели до появи нового терміну в історії України – «внутрішньо переміщені 
особи». Станом на 16 травня 2016 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення 
обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 780 946 внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), або 1 439 428 сімей із Донбасу і Криму. 

Несвоєчасне реагування державою на проблеми, які спричинив воєнний конфлікт, призвело до зростання всіх 
форм насильства над жінками-переселенками: сім’ї ВПО, приймаючі громади, інші ВПО стали небезпечним середо-
вищем для більшості переселенок. 

У 2016 році, враховуючи нові виклики, «Конвіктус Україна» розпочала проект «Мобілізація жінок-переселе-
нок проти домашнього та гендерно орієнтованого насильства», основною метою якого є протидія жінок проти 
явища насильства на запобігання йому в українському суспільстві. 

Цей проект фінансується Європейською Комісією, охоплює 10 регіонів України, де проживає найбільша кіль-
кість внутрішньо переміщених осіб. У 2017 році проект було спрямовано передусім на проведення дослідни-
цької складової, зокрема підготовки до реалізації програми реабілітації, яка б допомогла постраждалим від 
насильства отримати дієву допомогу. 

У квітні 2017 року «Конвіктус Україна» відкрила Центр психосоціальної допомоги для жінок, які постраждали 
від насильства. Заклад знаходиться неподалік від Києва та обладнаний для одночасного комфортного пере-
бування 15 осіб (жінок із дітьми). У центрі реалізується реабілітаційна програма, працюють кваліфіковані 
спеціалісти, надаючи допомогу постраждалим. Роботу центру забезпечують 2 психологи, 2 соціальні праців-
ники-кейс-менеджери, 3 охоронці, директор та бухгалтер. Весь персонал професійно підготовлений та має 
відповідний досвід надання послуг аудиторії проекту.

МОБІЛІЗАЦІЯ ЖІНОК ПРОТИ ДОМАШНЬОГО ТА 
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА, ПОСИЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
ТА РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК-ПЕРЕСЕЛЕНОК.  
ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ.

РОЗДІЛ 3



31РОЗДІЛ 3  |  Мобілізація жінок проти домашнього та гендерного насильства. Захист прав і забезпечення гендерної рівності.

ПРЯМА МОВА:

Юлія Царевська, менеджерка проекту
«У 2017 році ми розширили можливості для ініціативних груп внутрішньо- пере-
міщених осіб та реалізувати у 7 регіонах України короткострокові інноваційні 
проекти, які були спрямовані на профілактику та протидію насильству.  Також 
важливою подією минулого року стало відкриття Центу психосоціальної допо-
моги для жінок, які постраждали від насильства. Ми пишаємось тим, що маємо 
низький поріг до зарахування в заклад порівняно з іншими центрами, притулками, 
шелтерами. До нас можуть потрапити постраждалі жінки будь-якого віку, з 
будь-якою кількістю дітей, з дітьми будь-якого віку, з будь-якої точки країни».

У закладі жінки з дітьми можуть перебувати до 6 місяців, отримуючи побутові послуги, продукти для приготу-
вання їжі, необхідну підтримку соціального та психологічного характеру. Більшість із жінок влаштовуються на 
роботу, їхні діти відвідують садочки, школи. 

ВІДГУКИ

Наталя, 40 років, мати 3-х дітей
«Велике спасибі організаторам та працівникам цього закладу. Завдяки Центру я і мої 
діти отримали порятунок у складній ситуації, були забезпечені необхідними складо-
вими, а саме притулком та їжею, а ще увагою, турботою, співчуттям і корисними 
порадами. Це дуже важливо – у кризовій ситуації мати таке місце!»

Олена, 51 рік
«Отриманою допомогою у Центрі задоволена. Зі свого боку хочу дуже подякувати спеціа-
лістам Центру за сердечність, чуйність, професійність та просте людське тепло». 
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Досягнення проекту 
«Мобілізація жінок проти домашнього та гендерного насильства»

(жінок з дітьми) 
 

29 жінок       та 31 дитину 
Центр прийняв у 2017 році

 < 500
жінок

отримали послуги в рамках субгрантів

7 субгрантів

28 000 
євро

Створено Центр 
психосоціальної допомоги 
«Конвіктус Україна»

Поглиблено співпрацю 
з місцевою владою

можуть одночасно 
перебувати в закладі 

60
осіб

Черкаси

Одеса

Полтава

Святогірськ

Дніпро

Запоріжжя

Київ

 < 100
чоловіків

надано на загальну суму 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
(місце розташування закладу)

15
осіб
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СПРИЯННЯ РЕФОРМАМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ 
СЛУЖБІ, РЕФОРМАМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
(У КОНТЕКСТІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я)  
ТА РЕФОРМАМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 4

Проект «Забезпечення життєстійкості та ефективності  
впровадження «Триступеневої програми реінтеграції осіб,  
які звільняються з місць позбавлення волі або перебувають  
на випробувальному терміні»

У 2008 році за фінансової підтримки Шведської агенції з міжнародного розвитку та співробітництва SIDA, за 
підтримки Шведської служби пробації та тюрем, а також Державного департаменту України з питань виконання 
покарань, Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус Україна» розпочала в Україні проект «Триступенева 
всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, які перебувають на випробувальному терміні та 
звільнені з місць позбавлення волі».

Завданнями проекту стали: зменшення кількості рецидивів злочинів жінками, які звільнилися з місць позбав-
лення волі та засуджених до альтернативних видів покарань, шляхом надання психологічної підтримки, допо-
моги у вирішенні соціальних і правових потреб у період їхньої реінтеграції; доведення ефективності моделі 
Програми, яка б могла бути використана та адаптована українським урядом у теперішній тюремній реформі; 
забезпечення сталості надання соціальних послуг після завершення проекту та подальше впровадження Про-
грами реінтеграції в Україні як типової.
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Протягом чотирьох фаз проекту (2010–2017) вдалося досягти таких результатів:

• Створено Центр соціальної адаптації «Дім на півдороги» (в смт. Краснопавлівка Лозівського району Хар-
ківської області у приміщенні, яке було надано селищною радою в оренду на 25 років): частину приміщення 
відремонтовано, створено сучасні умови для проходження програми реінтеграції та перебування в Центрі 
одночасно 19 жінок. Перших клієнтів Центр прийняв у 2010 році. У травні 2011 року на території Центру 
було побудовано дві теплиці та запроваджено роботу з вирощування овочів для харчування клієнтів. З 
2015 року в Центрі діє підсобне господарство.

• Розроблено Програму реінтеграції та посібник до Програми; положення про Центр соціальної адаптації, 
правила для учасниць та співробітників Центру, алгоритм прийняття до Програми, алгоритм соціального 
супроводу учасниць, основні напрями консультативної роботи з учасницями, загальні потреби учасниць у пси-
хологічній допомозі; створено курси інформаційних занять відповідно до основних потреб клієнтської групи.

• Налагоджено та відпрацьовано співпрацю з 13-ма жіночими виправними установами з питань відбору 
учасниць до Програми.

• Апробовано триступеневу програму реінтеграції та доведено її ефективність. Так, рівень рецидиву за 
результатами проекту становить 6,6% (тобто лише 14 жінок із 211, які завершили проходження програми 
реінтеграції у період із 1 березня 2010 року по 31 серпня 2017 року, скоїли злочин повторно).

У 2017 році забезпечено життєстійкість програми реінтеграції та роботи Центру шляхом  створення на базі 
центру «Дім на півдороги» Комунальної установи Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для 
жінок» (одноголосним рішенням Харківської обласної ради  № 413-VII  від 23.02.2017). Із середини 2017 року 
Центр фінансується за рахунок коштів із обласного бюджету з двома функціонуючими відділеннями: відділен-
ням соціальної адаптації для звільнених жінок; притулком для жінок, які постраждали від домашнього та ген-
дерно обумовленого насильства та/або торгівлі людьми. Таким чином, наша організація забезпечила сталість 
послуг і подальше функціонування Центру, що було передбачено та початку проекту і мало стати логічним про-
довженням багаторічної шведської підтримки.



35РОЗДІЛ 4  |  Сприяння реформам у кримінально-виконавчій службі, реформам системи охорони здоров’я та реформам соціальної політики України.

ПРЯМА МОВА:

Мацак Наталя, директорка соціальної установи  
«Центр соціальної адаптації «Дім на півдороги»
«Уперше в Україні вдалося забезпечити сталість послуг для жінок, які опини-
лись у кризових ситуаціях, через механізм створення комунальної установи на 
базі діючої практики громадської організації. Протягом всього часу реалізації 
проекту нам вдалося довести ефективність і затребуваність послуги соціаль-
ної адаптації та сформувати відповідний пріоритет місцевої влади у необхід-
ності вирішення проблем соціально уразливих жінок. Наша команда пишається 
цими досягненнями та дякує всім партнерам, колегам і місцевій владі за спільні 
зусилля».

Показники проекту (за період із 1 березня 2010 р. по 31 серпня 2017 р.):
• учасницями Програми стали 237 жінок; 

• завершили проходження Програми 211 жінок;

• рівень рецидиву – 6,6%;

• відновлено родинні зв’язки 112-ти із 147-ми жінок, які заявили про потребу;

• забезпечено житлом 162-х жінок із 211-ти;

• відновлено паспорт 62-м із 100; 

• працевлаштовано на момент виходу з Програми 121-у із 211-ти жінок.

121

 211  211

Показники проекту /з 1 березня 2010 по 31 серпня 2017/ 

воз'єдналися з родиною
112 

 прагнули відновити 
родинні зв'язки

147

отримали домівку
162 

мали потребу в житлі 

отримали документ
62 

потребували 
відновлення паспорту 

100

отримала роботу

потребували 
працевлаштування

237
жінок

стали учасницями
програми 

   6,6 %
склав рівень 
рецидиву

завершили проходження програми
211 клієнток
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ВІДГУКИ

Наталя, 41 рік
«Найважчим після звільнення було знову навчитися довіряти людям. До тих, хто дов-
кола, відчувалася тільки агресія, і вдіяти з нею нічого не могла. А тут завдяки роботі 
над собою почала вчитися контролювати емоції. Раніше було так – двері відчиняла 
з ноги, а тепер з’явилося розуміння, що можна і нормально заходити  – люди тебе 
так само зрозуміють. І що найголовніше в досягненні будь-якої мети – це вміння 
спілкуватися, можливості ж завжди знайдуться, якщо є бажання. Дякую Центру за 
усвідомлення цього».

Ірина, 25 років
«У колонії багато відгуків чула про Центр, однак ставилася до них з недовірою – не 
розуміла, чому вони настільки різні. Тільки коли сама стала учасницею Програми, 
зрозуміла – можливості для нового життя та підтримка тут надаються всім, 
хто звернувся по допомогу, та не всі мають реальне бажання і сили змінюватися. 
Не уявляю, де б я опинилася, якби не потрапила до Центру, хоча ні – уявляю, але 
навіть думати про це не хочу, адже звільнилася без копійчини, із втраченим зв’язком 
з рідними, без жодного уявлення, що робити з омріяною свободою. Зараз же маю все: 
роботу, житло, взаєморозуміння з рідними, і головне – ціную все це, як ніколи. Дякую 
всьому колективу Центру за підтримку в найскладніші часи мого життя!»

Оксана, 43 роки
«Вживала наркотики з 13 років, все моє життя – це маршрут «наркотик – колонія – 
звільнення – наркотик». Перед останнім своїм терміном дійшла до «дна», втратила 
всіх і все – далі могла бути лише смерть. Вдячна, що потрапила до Центру саме тоді, 
коли була готова приймати допомогу та чути – тепер регулярно відвідую групи 
взаємодопомоги, вчуся жити тверезо, сприймати реальність такою, якою вона є. А 
нещодавно отримала першу в житті зарплатню. Дякую за надану можливість жити!»
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РОЗДІЛ 5

СОЦІАЛЬНЕ БЮРО VINCI
Соціальне бюро – це унікальний заклад, створений ВБО «Конвіктус Україна» і покликаний надати комплексний 
супровід у доступі до лікування нарко- та алкозалежності. 

ПРЯМА МОВА:

Тетяна Іванова, керівниця соціального бюро VINCI
«Ми допомагаємо наркозалежному обрати найкращий заклад для реабіліта-
ції та гарантуємо підтримку його і родичів під час процесу одужання. Маючи 
багаторічний досвід у роботі із залежностями, зазначу, що правильно підібра-
ний заклад та робота на рівні всіх членів сім’ї суттєво підвищують шанси на 
успіх у лікуванні».

Працівники соціального бюро – досвідчені спеціалісти, які можуть задовольнити запит 
клієнта, поєднуючи принцип «рівний – рівному» з наданням профільної медичної та соціальної допомоги. Ми 
допомагаємо пройти бюрократичні бар’єри, підібрати найбільш підходящі умови лікування та надати підтримку 
клієнту на всіх етапах лікування.  

За 2017 рік було досягнуто таких результатів:
• сформовано партнерську мережу установ та закладів, які надають послуги з лікування залежностей;

• надано послуги супроводу 16 особам, 6 з них успішно пройшли лікування та перебувають у стійкій ремісії;

• проведено 10 інспекційних візитів у заклади реабілітації залежних із метою ознайомлення з програмами 
реабілітації;

• взято участь у наукових конференціях, які стосуються проблематики наркозалежності; 

• надано профільну консультаційну допомогу більше ніж 40 особам із числа наркозалежних;

• надано консультаційну та психологічну допомогу більше 30 особам із числа родичів залежних.

ВІДГУК

Володимир, 34 роки
«Я мав стаж вживання наркотиків понад 15 років. Якось познайомився з аутріч-пра-
цівником «Конвіктусу» та попросив допомоги. Згодом я був перенаправлений до реа-
білітаційного центру на стаціонарне лікування. На сьогодні тверезий вже 11 місяців 
і маю надію далі будувати більш успішне життя!» 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 6

Протягом 2017 року «Конвіктус Україна» активно брала участь у різноманітних заходах, спрямованих на попу-
ляризацію здорового способу життя та профілактику соціально небезпечних захворювань. 

Перші просвітницькі акції, за підтримки партнерських організацій, відбулися у березні та були приурочені Все-
світньому дню боротьби з туберкульозом. Працівники «Конвіктус Україна» особисто пройшли флюорографію і 
продемонстрували отриманий результат у соцмережах за допомогою флешмобу, в черговий раз привернувши 
увагу громадськості до проблем туберкульозу та нагадавши про необхідність дбайливого ставлення до свого 
здоров’я.

До дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, «Конвіктус Україна» спільно с МБФ «Альянс громадського здо-
ров’я» та Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели акцію-реквієм, де 
протестували понад 100 киян на ВІЛ і гепатити. Крім того, більше 2 тисяч людей, які відвідали захід, отримали 
інформаційні листівки і засоби особистої безпеки та змогли перевірити свої знання щодо безпечної сексуальної 
поведінки. 

У липні до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами було проведено масштабну акцію «Гепатит С. 
Дізнайся зараз, вилікуй вчасно». Захід організовано у співпраці з місцевими адміністраціями, за підтримки 
МБФ «Альянс громадського здоров’я». Профілактичні заходи відбулися у Василькові та Білій Церкві. Всього 72 
людини пройшли тест на гепатит С та ВІЛ, жодного позитивного результату не виявлено. Понад 800 жителів 
міст було охоплено інформаційною роботою. 



39РОЗДІЛ 6  |  Інформаційно-просвітницька діяльність

До Дня знань, із 3 по 12 вересня, команда нашої організації провела низку просвітницько-профілактичних 
заходів, зокрема у школах Василькова, де у доступній та ігровій формі надала важливу інформацію учням щодо 
сексуального і репродуктивного здоров’я та навичок безпечної поведінки. А на завершення кампанії виготов-
лено та розміщено інформаційні стенди у школах міста. Профілактичні лекції прослухали 100 учнів. 

Працівники і члени молодіжного клубу «Street Power» взяли участь у приуроченому до Дня знань фестивалі 
«Юнь Києва», який було організовано Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Спеціалісти  Клубу презентували діяльність «Street Power», надали  консультації гостям свята з питань 
профілактики вживання психоактивних речовин, поширили інформаційні матеріали. Також було проведено 
анкетування серед підлітків з метою оцінки їх знань щодо соціально небезпечних захворювань та безпечної 
сексуальної поведінки. Інформаційне охоплення заходу становило понад 300 осіб. 

Активним був і листопад для працівників та учасників молодіжного клубу «Street power». Представники 
закладу провели виїзний семінар-тренінг «Репродуктивне та сексуальне здоров’я підлітків» у БФ «СОС Дитяче 
містечко» (м. Бровари). Під час семінару підлітки змогли актуалізувати знання про статеву систему людини та 
отримати інформацію про особисту гігієну, дізналися про ризики інфікування ВІЛ та ІПСШ. 19 людей взяли участь 
у заході, 14 підлітків протестувалися на ВІЛ (жодного позитивного результату не виявлено). Під час профілак-
тичного заходу роздано 2 000 презервативів.  

17–24 листопада наші спеціалісти, спільно з КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з 
ВІЛ/СНІДом» за підтримки AHF Ukraine та Альянс громадського здоров’я організували акцію «Тестуй. Лікуй. 
Запобігай» на Київщині. Захід пройшов у рамках Європейського тижня доступного тестування. Протягом зазна-
ченого періоду жителі шести найбільших міст області мали змогу пройти безкоштовну діагностику на ВІЛ та 
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дізнатися вичерпну інформацію про засоби особистої безпеки. Всього 156 людей було протестовано на ВІЛ, 
двоє людей, які отримали позитивний результат, звернулися до лікувально-профілактичних закладів для 
подальшої діагностики. 

Інформаційно-профілактичні заходи 2017 року завершилися масштабною грудневою акцією «Живи безпечно», 
що відбулася з 7 по 9 грудня на Київщині та була приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Захід 
організовано спільно з Міністерством молоді та спорту України, Київською обласною державною адміністра-
цією, Управлінням молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної 
адміністрації. 

Всеукраїнська акція «Живи безпечно» мала на меті зміцнення репродуктивного здоров’я молоді, популяриза-
цію знань щодо безпечної поведінки, надання вичерпної інформації про ВІЛ та методи профілактики інфікування. 
Усі охочі мали можливість отримати інформаційну літературу, консультації фахівців: лікаря і соціального пра-
цівника. До проведення акції також долучилися місцеві неурядові організації, управління соціального захисту 
населення, представники навчальних закладів. Загалом у заході взяли участь понад 570 молодих людей з усіх 
міст України, а до проведення долучились більше ніж 15 державних та недержавних установ і закладів. Тесту-
вання на ВІЛ пройшли 200 людей, один результат виявився позитивним. Було роздано понад 15 000 примір-
ників інформаційно-просвітницької літератури, поширено 25 000 презервативів.

Загалом протягом року інформаційною роботою було охоплено понад 21 000 українців, всі учасники заходів 
отримали роздаткові матеріли та покращили свою обізнаність у питаннях безпечної поведінки та збере-
ження здоров’я. 
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ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» У ЗМІ

РОЗДІЛ 7

Минулий рік став результативним та насиченим у співпраці з медіа. Приємно зазначити, що журналісти активно 
цікавилися різними темами: профілактичними акціями, проблемами секс-робітниць, домашнім насильством, 
стигмою та дискримінацією наркозалежних, питаннями трансгендерних людей тощо. 

 Крім того, спеціалісти «Конвіктус Україна» стали експертами для центральних і регіональних ЗМІ та потрапили 
до списку лідерів громадської думки, які завжди в курсі проблематики  і є авторитетним джерелом інформації. 

Особливо активно тривала співпраця з журналістами щодо теми насильства. Велику увагу ЗМІ привернув Центр 
психосоціальної допомоги «Конвіктус Україна» (проект «Мобілізація жінок-переселенок проти домашнього та 
гендерно орієнтованого насильства»). За короткий час (заклад тільки навесні почав приймати перших клієн-
ток) Центр відвідали провідні телеканали – «1+1», «СТБ», «Магнолія TV» та інші, а історії жінок, які постра-
ждали від насильства, почула вся країна. Чи не вперше українські медіа так багато інформували про домашнє 
насильство, закликаючи запобігати таким явищам у сім’ї.  

Серія репортажів Олександри Горчинської (update.com.ua та «Українська правда») розповіла про проблеми 
наркозалежних, стигму, з якою ця категорія стикається щодня. Не оминула увагою журналістка тему профілак-
тики соціально небезпечних захворювань серед підлітків, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зви-
чайно, одним із провідних мотивів матеріалу стала проблема доступності наркотиків, а також відсутності у 
більшості міст нашої країни закладів, куди б тінейджери могли звернутися по допомогу. 

Особливо хочеться зазначити про результати співпраці з місцевою пресою (Васильків, Біла Церква, Бровари). 
Регіональні ЗМІ почали активно інформувати про профілактичні акції, закликаючи місцевих жителів брати участь 
у таких заходах. Подекуди й самі журналісти дізнаються багато нового щодо профілактики небезпечних захво-
рювань, виявляючи зацікавлення та прагнучи довідатися якомога більше про якісні соціальні послуги, зокрема 
у роботі з уразливими групами. 

Всього за минулий рік ВБО «Конвіктус Україна» отримала сотні лінків у мережі Інтернет про діяльність органі-
зації, що свідчить про впливовість наших спеціалістів на громадську думку. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 8

Цього року, за фінансової підтримки AFEW International, було проведено дослідження із залученням до участі 
спільнот «Формування прихильності людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), до лікування ВІЛ: аналіз 
взаємодій між лікарями, соцпрацівниками і ЛВІН (поза і всередині спільноти)». Проблема, яку ми вивчали, полягає 
в тому, що, незважаючи на високу доступність і якість послуг із профілактики та лікування ВІЛ, серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків як і раніше спостерігається досить низька мотивація до прийому АРТ, і навіть серед тих 
ЛВІН, які отримують терапію, прихильність до лікування формується проблематично або не формується взагалі. На 
основі заключного звіту  дослідниками підготовлено і подано тези на The International AIDS Conference в Нідер-
ландах, а отримані результати будуть використовуватись далі під час формування програм для наркозалежних. 

За підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» у співпраці з ТОВ «Альянс Консалтансі» в цьому році було 
також реалізовано проект «Інтегроване біоповедінковове дослідження серед ключових груп в Україні». Проводи-
лось із метою моніторингу змін щодо поширеності ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних захворювань, отри-
мання інформації про потенційні поведінкові фактори, які зумовлюють поширення ВІЛ серед ключових груп, а також 
використання цих даних для інформаційно-просвітницької діяльності, планування, моніторингу та оцінки ефектив-
ності профілактичних програм. Від «Конвіктус Україна» як регіональних координаторів дослідження серед людей, 
які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), було відібрано двох менеджерів організації. Ми забезпечили збір даних 
у рамках дослідження у таких містах: Київ, Біла Церква, Фастів, Васильків. Наразі отримані дані перебувають у 
процесі опрацювання та будуть опубліковані офіційно до кінця 2018 року. 

З травня по липень 2017 року в місті Києві проводився збір даних у рамках проекту «Біоповедінкове дослід-
ження серед підлітків груп ризику та уразливих підлітків», який було реалізовано за участю «Конвіктус Україна», 
а саме команди проекту з роботи з підлітками «Street Power», на замовлення Українського інституту соціаль-
них досліджень імені Олександра Яременка та за підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Мета дослідження 
– визначення рівня поширеності ВІЛ та оцінки поведінкових практик, які пов’язані з ВІЛ серед підлітків груп 
ризику, а також уразливих підлітків у місті Києві. До дослідження були залучені підлітки віком від 10 до 19 
років, які проживають або проводять на вулиці більшу частину свого часу. Результати аналізу будуть викори-
стані як база для розробки моделей програм для підлітків груп ризику в Україні. 

Вже у 2018 році команда «Конвіктус Україна» запланувала нові дослідження та має на меті збільшити 
географію і кількість заходів, щоб більш ефективно впливати на епідеміологічну ситуацію в країні.
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ПОСИЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

РОЗДІЛ 9

Вже 10 років «Конвіктус Україна» своєчасно реагує на потреби та виклики українського суспільства, прагне 
відповідати міжнародним вимогам надання соціальної допомоги, вдало втілює найкращі соціальні інновації. 

Упродовж усієї діяльності ми працюємо над вдосконаленням наших програм, приведенням управління та під-
звітності до міжнародних стандартів. Щороку «Конвіктус Україна» проходить незалежний фінансовий аудит, 
який супроводжують провідні експерти. Один з основних принципів діяльності організації – це відкритість: наші 
звіти, презентації проектів та результати роботи завжди розміщуються у вільному доступі. 

Сьогодні «Конвіктус Україна» – це команда професіоналів у своїй справі, яка демонструє високі показ-
ники у досягненні цілей, реалізації проектів та якості надання послуг. Ми комбінуємо фахову допомогу з 
допомогою за принципом «рівний – рівному». У нашій команді працює близько 100 спеціалістів із різним 
професійним та життєвим досвідом. Всі вони – люди, які прагнуть позитивних змін у суспільстві та готові 
бути лідерами цих змін.

У 2017 році спеціалісти ВБО «Конвіктус Україна» активно співпрацювали з виконавчими органами влади як 
центрального рівня, так і на місцях із метою представлення інтересів осіб, якими ми опікуємось. Представники 
нашої організації входять до низки консультативно-дорадчих органів, що дає можливість впливати на форму-
вання державної політики, вносити до місцевих і національних програм та інших нормативно-правових доку-
ментів пропозиції щодо шляхів вирішення проблем різних уразливих цільових груп, а також проводити роботу, 
спрямовану на запобігання життєвому неблагополуччю населення. Так, виконавчий директор «Конвіктус 
Україна» є членом Національної ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу (делегат від ВІЛ-сервісних 
організацій України), членом громадської ради при Міністерстві соціальної політики. У цьому році наші колеги 
працювали у складі робочої групи при Міністерстві соціальної політики України щодо удосконалення законодав-
ства з питань охорони дитинства та Національної ради при Мінсоцполітики і МОЗ; у складі Координаційної ради 
з питань охорони дитинства при Київській обласній державній адміністрації; у складі Координаційної ради з 
протидії ВІЛ/СНІДу в м. Києві; у складі робочої групи з розробки нової заявки від України до Глобального фонду 
для боротьби з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом та малярією на фінансування у 2018–2020 рр. 
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Протягом року «Конвіктус Україна» долучилась до ініціатив благодійної організації «Світло Надії» та Всеукраїн-
ської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом щодо впровадження діяльності, спрямованої на забезпечення 
сталості соціальних послуг, які впроваджуються зараз в Україні за кошти Глобального фонду, зокрема послуг у 
сфері ВІЛ. Спільно з експертами та партнерами було реалізовано кілька адвокаційних кейсів, що інституалізу-
ють наявні послуги та формують пріоритет місцевої влади у вирішенні потреб уразливих груп населення. 

Велику увагу «Конвіктус Україна» приділяє підвищенню кваліфікації своїх співробітників. Протягом року за під-
тримки ІСАР «Єднання» організовано низку навчальних заходів для соціальних працівників та менеджерів 
нашої команди. Не залишилась поза увагою і самоосвіта – партнерство з міжнародними організаціями дає мож-
ливість вивчати передовий досвід, напрацьовані матеріали та видання, а профільні онлайн-курси самостійно 
щороку проходять наші надавачі послуг із метою підвищення свого професійного рівня та покращання якості 
роботи з клієнтами. Члени нашої команди традиційно відвідують національні тренінги й навчальні семінари. 

Слід відзначити активну та результативну участь представників нашої організації у спортивних змаганнях. Так, 
у червні хлопці з «Конвіктусу» взяли учать у великому Волейбольному марафоні «DniproVolleyball Cup 2017», 
який було присвячено Міжнародному дню боротьби зі зловживанням наркотиками та їхнім незаконним обігом. 
Наша команда завершила турнір на стадії групової боротьби, посівши третє місце в групі.  

Місяцем пізніше команда «Конвіктусу» змагалася у Житомирі на турнірі з футзалу «Джерело життя». Організа-
тори заходу: управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, Асоціація футзалу Житомирщини та ГО «АКВА ВІТА. Серед учасників команди Пенітенціарної 
служби, Патрульної поліції м. Житомира, команда Житомирської міської ради, команди ГО «АКВА ВІТА», команда 
«Вікторі» (м. Дніпро), «Здоровий шлях» та РЦ «12+» (м. Рівне), «Фенікс» та «Конвіктус Україна» (м. Київ). Попри 
участь сильних та досвідчених суперників, наша команда виступила дуже вдало, посівши друге почесне місце. 

Фінальним заходом року стала велика підсумкова конференція, що була присвячена 10-річчю діяльності органі-
зації «Конвіктус» в Україні. На заході менеджери організації презентували успішні проекти, цікаві кейси, стра-
тегічні плани, власні історії успіху та розвитку. Захід ознайомив нових співробітників з історією організації, 
складовими напрямів роботи та дав змогу сформувати плани на наступні роки. 
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Участь «Конвіктус Україна» у міжнародних та  
національних заходах

Виконавча директорка «Конвіктус Україна» Євгенія Кувшинова на Другій зустрічі з обговорення впровадження 
міжнародної програми по боротьбі з передозуванням (Алмати, Казахстан). У складі української делегації – 
Євгенія Кувшинова, Володимир Ярий, Сергій Шум, Ігор Катсітадзе.

Євгенія Кувшинова на міжнародному семінарі «Роль парламентарів у запобіганні та протидії насильству 
стосовно жінок та домашньому насильству» (Будапешт, Угорщина). 

РОЗДІЛ 10
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Менеджерка проектів Анна Мартинюк на конференції з етики проведення ВІЛ-профілактичних досліджень 
(Санкт-Петербург, Росія). 

Гендерна експертка Лілія Гук на Першому українському жіночому конгресі  
(Київ, Україна).
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РОЗДІЛ 11

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Джерела фінансування проектів  ВБО «Конвіктус Україна»

Бюджет «Конвіктус Україна» у 2017 році становив 23 338 843 грн. 

1. Уряд Швеції
У рамках проекту «Забезпечення ефективності та життєстійкості впровадження «Триступенева всестороння 
програма реінтеграції осіб, звільнених із місць позбавлення волі» в 2017 році профінансовано два напрями 
на загальну суму 2 741 974 грн.:

• Реінтеграція у суспільство жінок, які звільняються з місць позбавлення волі на базі соціальної установи 
«Центр соціальної адаптації «Дім на півдороги» – в сумі 1 062 692 грн.

• «Забезпечення ефективності та життєстійкості впровадження «Триступенева всестороння програма реін-
теграції осіб, звільнених із місць позбавлення волі» – в сумі 1 679 282 грн.

2. МБФ «Альянс громадського здоров’я»
У 2017 році профінансовано шість напрямів на загальну суму 15 619 461 грн. за проектами:

• «Крок назустріч» за підтримки Глобального фонду – в сумі 7 804 530 грн.

• «Збільшення доступу СІН та їх близького оточення до виявлення та лікування ВІЛ-інфекцій» за підтримки 
уряду США – в сумі 4 917 254 грн.

• «Надання послуг зменшення шкоди підліткам, які вживають наркотики, в Україні: досягти тих, кого не охо-
плено послугами» за підтримки фонду Елтона Джона – в сумі 966 849 грн.

• «Соціальний супровід з елементами кейс-менеджменту клієнтів, представників уразливих груп, у рамках 
програми лікування вірусного гепатиту С» – в сумі 204 726 грн.

• «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних гендерно чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в 
Україні» за підтримки Французької міжнародної експертизи ініціативи 5% (Expertise France 5% initiative) – в 
сумі  826 263 грн.

• «PITCH – Партнерство заради натхнення, трансформації та об’єднання відповіді на ВІЛ» за підтримки Міжна-
родного Альянсу з ВІЛ/СНІД, Міністерства закордонних справ Голландії та Aidsfonds – в сумі 899 839 грн.

3.  Європейський Союз в особі Європейської комісії 
У 2017 році було профінансовано проект «Мобілізація внутрішньо переміщених жінок проти домашнього та ген-
дерно орієнтованого насильства» в сумі 3 356 402 грн. 

У тому числі:

• Центр тимчасового перебування жінок, які постраждали від насильства та ВПО – окремий підрозділ із 
виділеним бюджетом – 1 078 227,46 грн.

• Фінансова підтримка третіх осіб (субгранти) – 790 326,51 грн.

• ГО «АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СОЦІОКОНСАЛТИНГ» – співвиконавець проекту – 398 916,49 грн.

4.  Pact, inc у межах RESPOND Project 
У 2017 році проект «Надання послуг статевим партнерам СІН із консультування і тестування на ВІЛ» профінан-
совано в сумі 777 674 грн.

5. ІСАР «ЄДНАННЯ» в межах RESPOND Project – в сумі 307 743 грн.

6. СНІД Фонд Схід-Захід (Stichting AIDS Foundation East-West) – в сумі 296 858 грн.

7. Австралійське посольство DAP – в сумі 238 731 грн. 
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Звіт про фінансовий стан (станом на 31 грудня 2017 року)

Активи 2017 рік 2016 рік

Основні засоби 705 686

Інвестиції 80 80

Запаси та інші активи 3929 4194

Грошові кошти та їх еквіваленти 3003 4000

Загалом активів 7717 8960

Фонди та зобов’язання 2017 рік 2016 рік

Забезпечення наступних витрат та цільове фінансування 3003 4000

Кредиторська заборгованість 75 11

Доходи майбутніх періодів 4639 4949

Загалом фондів та зобов’язань 7717 8960

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Доходи 2017 рік 2016 рік

Благодійні пожертви та інші операційні доходи 27501 16199

Інші доходи 237 221

Загалом доходів 27738 16420

Витрати 2017 рік 2016 рік

Витрати , пов’язані з виконанням статутної діяльності 27738 16420

Інші витрати - -

Загалом витрат 27738 16420

Чистий прибуток (збиток) - -

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

2017 рік 2016 рік

Залишок коштів на початок року 4000 3823

Надходження всього, в т.ч. 13403

- цільове фінансування 22024 13326

- пасивні доходи 212 17

- інші надходження 27 60

Витрати 23260 13226

Залишок коштів на кінець року 3003 4000
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Структура джерел фінансової допомоги між донорами:

66,9% МБФ «Альянс громадського здоров’я» - 15 619 461 грн.

14,4% Європейський Союз в особі Європейської комісії - 3 356 402 грн.

11,7% Уряд Швеції - 2 741 974 грн.

3,3% Pact, inc в межах RESPOND Project - 777 674 грн.

1,3% ІСАР «ЄДНАННЯ» в межах RESPOND Project - 307 743 грн.

1,3% СНІД-Фонд Схід-Захід Stichting AIDS Foundation East-West - 296 858 грн.

1,0% Австралійське посольство  DAP - 238 731 грн.
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Структура джерел фінансової допомоги між донорами за напрямками:

33,4% Альянс: «Крок на зустріч»

21,1% Альянс: «Збільшення доступу СІН та їх близького оточення до виявлення та лікування  
ВІЛ-інфекцій»

14,4% Європейський Союз: «Мобілізація внутрішньо переміщених жінок проти домашнього та 
гендерно-орієнтованого насильства»

4,1% Альянс: «Надання послуг зменшення шкоди підліткам, які вживають наркотики, в Україні: 
знайти тих, хто не отримує послуги»

0,9% Альянс: «Соціальний супровід з елементами кейс-менеджменту клієнтів, представників 
уразливих груп, в рамках програми лікування вірусного гепатиту С»

3,6% Альянс: «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій 
зі зменшення шкоди в Україні»

3,9% Альянс: «PITCH – Партнерство заради натхнення, трансформації  та об’єднання для 
ефективної відповіді на епідемію ВІЛ в Україні»

3,3% Pact, inc в межах RESPOND Project: «Надання послуг статевим партнерам СІН з 
консультування і тестування на ВІЛ»

1,3% ІСАР «ЄДНАННЯ» в межах RESPOND Project

1,3% СНІД-Фонд Схід-Захід Stichting AIDS Foundation East-West

1,0% Австралійське посольство  DAP

4,6% Уряд Швеції: Соціальної установи «ЦСА «Дім на півдороги»

7,2% Уряд Швеції: Забезпечення ефективності та життєстійкості впровадження програми реінтеграції
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Структура  витрат ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» в 2017 році

37,2% Технічна підтримка

19,0% Оплата праці

4,1% Податки на фонд оплати праці

1,8% Витрати на відрядження, транспортні послуги

2,2% Зовнішні професійні послуги

0,7% Товари для сфери охорони здоров’я

2,5% Інфраструктура та інше обладнання

1,0% Видавничі та комунікаційні витрати

5,8% Витрати на підтримку клієнтів/цільової групи

3,6% Планування та адміністрування  

7,8% Витрати на забезпечення програмної діяльності організації

3,4% Фінансова підтримка 3-іх осіб (субгранти) 

4,6% Утримання СУ «ЦСА «Дім на півдороги» 

1,7% Кошти партнера проекту ГО «АЦ «СОЦІОКОНСАЛТИНГ»

4,6% Фінансування Центру тимчасового перебування жінок, які постраждали від насильства та 
ВПО
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