


2 32018 2018Річний звіт Річний звітКОНВІКТУС УКРАЇНА КОНВІКТУС УКРАЇНА

Вступне слово керівниці 
Дорогі партнери та колеги!
З радістю презентуємо вам рік життя Всеукраїнської 

благодійної організації «Конвіктус Україна». У цьо-
му звіті розкажемо про головні наші досягнення та 
здобутки у 2018 році. Ми бачимо, як активно в Україні 
розвиваються громадські організації, тому прагнемо 
неухильно розгортати свою діяльність, об’єднуватись 
із однодумцями та спільно працювати над розвитком 
системи громадського здоров’я, створення якісних та 
доступних послуг для уразливих категорій населення.

За дванадцять років нашої діяльності в Україні ми 
сформували потужні програми боротьби з ВІЛ/СНІДом та 
допомоги наркозалежним людям. Щороку надаємо по-
слуги близько 29 000 особам із числа груп підвищеного 
ризику інфікування. У нашій організації людина знахо-
дить підтримку, розуміння та отримує фахову допомогу 
в супроводі лікування ВІЛ-інфекції, наркозалежності, 
туберкульозу, гепатитів. До нас звертаються люди, від 
яких часто відвертається суспільство, допомагаючи 
їм — ми також прагнемо подолати байдужість. Життєві 
успіхи наших клієнтів демонструють, що навіть із самої 
складної ситуації є вихід, але треба не боятися звер-
нутися по допомогу.

Продовжуючи ще один напрям роботи — розвиток 
в Україні якісної допомоги постраждалим від насиль-
ства, у 2018 році ми досягли важливих результатів. 
Спільно з Васильківською районною радою нам вда-
лося забезпечити сталість роботи Центру для жінок 
та дітей, які постраждали від домашнього насильства, 
що близько двох років функціонував на базі «Конвікус 
Україна» за підтримки Європейського Союзу. Спільно 
з активними депутатками Васильківської районної ради 
ми відкрили перший у Київській області комунальний 
заклад — притулок для жінок та дітей, які постраждали 
від домашнього насильства. Заклад вже працює та 
надає послуги для постраждалих за бюджетні кошти. 
Тут упроваджується відпрацьована нашою організа-
цією програма психосоціальної допомоги постражда-
лим, а ми — експертно супроводжуємо всю діяльність. 
Це — чудовий приклад ефективної взаємодії неурядової 
організації та місцевої влади, в результаті якої кошти 
місцевого бюджету використовуються адресно та від-
повідно до потреб громади.

Ще одним важливим напрямом нашої роботи цього 
року стало розгортання діяльності Партнерства «Зу-
пинимо туберкульоз. Україна», яке об’єднало більш ніж 
п’ятдесят державних, громадських та міжнародних 
організацій, що мають на меті впровадити ефективні 
заходи для подолання туберкульозу в Україні. У 2018 
році «Конвіктус Україна» було обрано секретаріатом 
Партнерства і наступні роки, спільно з національними 
і міжнародними партнерами, ми плануємо працювати 
над зміцненням наших дій в активній відповіді на ту-
беркульоз в Україні.

Одним із пріоритетів нашої діяльності на сьогодні 
є забезпечення сталості створених і напрацьованих 
програм протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, адже наша 
країна перебуває на етапі переходу від фінансування 

Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, тубер-
кульозом та малярією до державного забезпечення 
цих програм. Спільно з державними та неурядовими 
організаціями «Конвіктус Україна» розробляє механізми 
щодо інституціоналізації послуг і механізми закупівлі 
послуг державою у громадських організацій. Ми спо-
діваємося, що сильні неурядові організації стануть 
паритетними партнерами у реалізації держаних та 
місцевих програм, а наші клієнти, як і раніше, отриму-
ватимуть якісні сервіси.

Наша команда у наступному році продовжить пра-
цювати над розгортанням безпекових ініціатив, одну 
з яких було впроваджено протягом 2018 року. Об’єд-
нуючи активних членів громади, поліції та влади, ми 
сприяємо розвитку безпекового середовища у столиці, 
впливаємо на небезпеки, пов’язані з вживанням нар-
котиків, залучаємо молодь до профілактичних програм, 
формуючи у них навички безпечної поведінки.

Від імені всієї нашої команди я хочу щиро подякувати 
всім партнерам за підтримку та співпрацю у 2018 році! 
Без вас нам би не вдалось досягти всіх цих результа-
тів, і я вірю, що в наступному році наше партнерство 
принесе багато нових перемог!

Я щиро вдячна кожному/ній члену/членкині ор-
ганізації «Конвіктус Україна» за відданість та любов, 
з якою ви виконуєте свою роботу. Дякую клієнтам за 
довіру, їх успіхи мотивують нас не зупинятися та спри-
яти впровадженню реформ у нашій країні! Ми прагне-
мо, аби кожна людина, незалежно від соціального 
статусу, платоспроможності та життєвих обставин, 
у разі необхідності мала доступ до якісних медичних 
та соціальних сервісів!

Бажаю всім натхнення, наполегливості та міцного здо-
ров’я для досягнення нашої спільної мети!

З найкращими побажаннями 
Євгенія Кувшинова,

виконавча директорка  ВБО «Конвіктус Україна» 

Про організацію
«Конвіктус» — це неурядова організація, яка 

функціонує у трьох країнах світу – Швеції, Естонії та 
Україні. Наша команда працює, щоб будувати здо-
рове та безпечне майбутнє України. 

Вже 12 років ВБО «Конвіктус Україна» є надій-
ним партнером державних установ та громадських 
організацій у реалізації програм протидії ВІЛ-інфек-
ції, туберкульозу, формування навичок здорового 
способу життя серед уразливих підлітків, реінте-
грації колишніх ув’язнених у суспільство та надання 
допомоги жінкам, які постраждали від насильства.

Місія організації – створення ефективних серві-
сів громадського здоров’я та підтримка уразливих 
категорій населення.

Принципи, якими ми керуємося:
• повага й толерантність до особистості та вибо-

ру кожної людини;

• збереження конфіденційності та анонімності 
наданої інформації;

• залучення представників спільнот до форму-
вання 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) наркоза-

лежних;
• засуджені до випробувального терміну за зло-

чини, пов’язані з вживанням наркотиків;
• молодь (до 25 років);
• жінки, які постраждали від насильства;
• представники органів влади, державних орга-

нізацій та місцевих органів самоврядування.

Стратегічні напрями діяльності  
«Конвіктус Україна» за 2017–2019 роки

Стратегічний напрям 1
Профілактика інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечними захворюваннями  (ІПСШ, ТБ, гепа-

тити) серед груп найвищого ризику та забезпечення їм доступу до лікування.

Стратегічний напрям 2
Сприяння реформам у: кримінально-виконавчій службі, системі охорони здоров’я (у контексті гро-

мадського здоров’я), соціальній політиці України.

Стратегічний напрям 3
Мобілізація жінок проти домашнього та гендерного насильства, посилення потенціалу та розши-

рення можливостей жінок-переселенок. Захист прав та забезпечення  гендерної рівності.

Стратегічний напрям 4
Посилення організаційного потенціалу.

Наша історія
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-інфекції. 

За підтримки шведської організації у жовтні 2002 
року «Конвіктус» розпочала роботу в Естонії. Також 
за підтримки шведської організації «Конвіктус» та 
Агенції міжнародного розвитку та співробітництва 
Sida в 2006 році «Конвіктус» розпочав свою роботу 
в Україні, де група українських активістів почала 
втілювати ідеї «Конвіктусу» і надавати підтримку 
засудженим і наркозалежним на теренах Києва.

«Конвіктус Україна» вже 12 років займається про-
філактикою соціально небезпечних захворювань серед 

уразливих груп та загального населення на теренах мі-
ста Києва та Київської області, приймає активну участь у 
розбудові системи громадського здоров’я, впроваджую-
чи адвокаційну діяльність для ефективного використан-
ня коштів місцевого бюджету та забезпечення сталого 
розвитку програм зменшення шкоди, протидії ВІЛ/СНІДу 
та туберкульозу у зв’язку з тим, що Україна знаходиться 
в умовах перехідного періоду, коли програми поступово 
мають перейти на державне і місцеве забезпечення. 

Також у фокусі нашої уваги —  формування навичок 
здорового способу життя серед уразливих підлітків, 
розбудова послуг для жінок, які постраждали від 
насильства, та стійкості на центральному й регіо-
нальному рівнях фінансування послуг для уразливих 
груп населення.
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РОЗДІЛ І

Профілактика інфікування ВІЛ та іншими 
соціально небезпечними захворюваннями 

(ІПСШ, туберкульоз, гепатити)
Метою діяльності є зниження кількості нових 

випадків ВІЛ у Києві та Київській області шляхом 
надання комплексних послуг із профілактики та до-
ступу до лікування людям із числа груп ризику. За 
даними Центру громадського здоров’я, на початок 
2018 року в країні проживало 244 000 ВІЛ-позитивних 
людей. Станом на 1 січня 2018 року під медичним 
наглядом перебувала 141 371 ВІЛ-інфікована особа, 
серед яких кожен третій із діагнозом СНІД.

Місто Київ та Київська область є регіонами з ви-
сокими показниками захворюваності на ВІЛ/СНІД. 
На початок 2018 року, за даними медичного обліку 
Центру громадського здоров’я, у столиці прожива-
ли 12 840 хворих на ВІЛ та 2 799 людей, хворих на 
СНІД. Київська область мала такі показники: 7 079 
людей були на обліку з діагнозом ВІЛ-інфекція та 
2 382 людини хворіли на СНІД.

Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в кра-
їні, «Конвіктус» із 2009 року спільно з міжнародними, 
національними партнерами реалізує низку проектів, 
які спрямовані на протидію ВІЛ/СНІДу.

.

Реалізовані проекти у 2018 році:
«Проект «Міст». Збільшення доступу ЛВНІ 

та їх близького оточення до виявлення й лі-
кування ВІЛ-інфекції», «Виявлення випадків 
ВІЛ-інфекції та доступ до лікування серед лю-
дей, які вживають ін’єкційні наркотики в Укра-
їні», «Профілактика, лікування та мобілізація 
для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу 
в Україні», «HealthLink: посилення зусиль із про-
тидії ВІЛ/СНІДу в Україні», «Інноваційні підходи 
до виявлення пацієнтів із ВІЛ та залучення їх 
до лікування».

Донори: МБФ «Альянс громадського здо-
ров’я» (кошти Глобального фонду, USAID (Агент-
ства США з міжнародного розвитку) та Центрів 
контролю та профілактики захворювань США 
(CDC)).

Скористалися послугами  
«Конвіктус Україна» у 2018 році

20 249
4 524

2 156
826

746
407
37
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Тестування на ВІЛ (всі групи)

24 586

20

75329456

29456

15

15 15

20

2945616

676

513

1518

1123

711

909

Тестування на ІПСШ, гепатит С, туберкульоз 
(загальна)

Роздаткові матеріали

13+
46+

2 498+
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Головні досягнення

1 У роботі зі ЛВНІ (Київ та Київська область) 
було зосереджено увагу на фокусному тес-

туванні: залученні нових клієнтів через ВІЛ-по-
зитивних ЛВНІ, залучення їх статевих партнерів 
(здебільшого це жінки, які не користувалися про-
філактичними послугами та мають високий ризик 
інфікування). Комплексний підхід у  виявленні ВІЛ 
та надання послуги супроводу до диспансеризації 
сприяв тому, що 94% клієнтів, які отримали пози-
тивний результат швидкого тесту, звернулися до 
медичного закладу та розпочали лікування.

2 У  2018 році «Конвіктус» продовжив роз-
будову співпраці із закладами охорони 

здоров’я та органами місцевого самоврядуван-
ня. Розпочато співпрацю з  10 лікарнями Києва 
та Київської області, підписано меморандуми про 
співпрацю із Вишневою міською радою Києво-Свя-
тошинського району Київської області, Ірпінською 
міською радою Київської області, Васильківською 
районною радою та Чернігівською обласною дер-
жавною адміністрацією.

3 У напрямі кейс-менеджменту вдалося роз-
робити та втілити порядок обслуговування 

пацієнтів без реєстрації чи без документів, що під-
тверджують особу. Віднині будь-який клієнт, поки 
відновлюються його документи, має змогу пройти 
уточнюючі обстеження на ВІЛ, підтвердити свій ді-
агноз та розпочати прийом АРТ.

4 Завдяки довірі до діяльності «Конвіктусу» 
та професіоналізму соціальних працівників 

у напрямку по роботі з СП досягнуто стійких показ-
ників звернень за послугами як старих, так і нових 
клієнтів організації. Більшість осіб, у яких було ді-
агностовано ВІЛ+, стали на диспансерний облік та 
почали приймати антиретровірусну терапію. У робо-
ті із СП запроваджено спільні аутріч-виїзди з орга-
нізацією, яка займається мобілізацією спільноти.

5 У  роботі з  трансгендерними людьми роз-
почато виїзди на нові локації для більшого 

охоплення ТГ, МСМ–СП із незахищених соціальних 
груп. На базі «Конвіктусу» відбулося створення 
ініціативної ТГ-групи, яка у 2019 отримала донор-
ську підтримку для реєстрації, розвитку та поши-
рення досвіду по всій Україні.

6 У  2018 році стартували пілотні проекти із 
залучення працівників системи охорони 

здоров’я до тестування. Діяльність мала на меті під-
вищити попит на послуги з  тестування і  лікування 
ВІЛ-інфекції шляхом впровадження дружніх моделей 
надання послуг працівниками охорони здоров’я в тіс-
ній взаємодії з  працівниками неурядового сектору, 
а також сприяти зниженню стигми та дискримінації 
щодо представників уразливих груп. У рамках проек-
ту було розпочато роботу на базі двох жіночих кон-
сультацій у містах Ірпінь та Біла Церква, 32 медичних 
працівників яких пройшли навчання і 3 людей розпо-
чали роботу зі швидкими тестами на ВІЛ.

РОЗДІЛ II

Формування навичок здорового способу життя 
серед уразливих підлітків

Реалізовані проекти у 2018 році:

«Підлітки поза увагою: поліпшення досту-
пу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 
уразливих підлітків в Україні», «Партнерство 
заради натхнення, трансформації та об’єднання 
відповіді на ВІЛ (компонент проекту PITCH — 
«Школа лідерства»)», «Профілактика, лікуван-
ня та мобілізація для ефективної відповіді на 
епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні».

Донори: МБФ «Альянс громадсько-
го здоров’я»  (проект PITCH, фінансову під-
тримку ініціативи здійснюють Frontline AIDS, 
Міністерство закордонних справ Голландії 
та Aidsfonds); МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» 
(AFEW-Україна), Фонд «Французька міжна-
родна експертиза ініціатива 5%».

Метою діяльності є запобігання інфікуванню ВІЛ 
та іншими соціально небезпечними хворобами серед 
уразливих підлітків, формування навичок здорового 
способу життя.

За даними ЮНІСЕФ, 83,4% школярів хоч раз у житті 
пробували алкоголь. У 15-річних підлітків цей показник 
становить 78,4%, у 16–17-річних його кількість збіль-
шується до 85%. 1,3% респондентів підтвердили, що 
вживали наркотики хоча б раз у житті (15,4% хлопців, 
7,9% дівчат). Марихуана або гашиш залишається найпо-
ширенішим препаратом, зі слів кожного десятого підлітка.

За даними державних органів статистики, ста-
ном на 1 січня 2018 року в Києві проживає понад 
540 700 підлітків та молоді віком від 14 до 24 років. 
Орієнтовна чисельність молоді, яка веде ризико-
вану поведінку в контексті проблем ВІЛ-інфекції, 
інших хвороб, що передаються парентеральним чи 
статевим шляхом, може сягати до 23,5 тисяч осіб.
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Головні досягнення:

1 На базі молодіжного клубу «Street Power» 
організовано цікаве та креативне навчання 

для уразливих підлітків, спортивний гурток. Про-
довжує працювати «Школа лідерства».

2 Розпочато мобільні виїзди в Київську область 
(міста Біла Церква, Ірпінь, Бровари) з метою 

надання послуг місцевим уразливим підліткам.

3 У Київський області створено мережу з 28 
партнерських організацій, що надають по-

слуги підліткам нашої цільової групи. Також ство-

рено карту, яка містить повний перелік організа-
цій, що надають послуги підліткам та молоді. Під 
час роботи проекту сформовано прихильність до 
отримання соціальних, медичних, психологічних, 
юридичних та інших послуг.

4 У Києві в рамках діяльності клубу створено 
мережу з  33-х партнерських організацій, 

що надають послуги підліткам нашої цільової гру-
пи, зокрема, вихованців запрошують на тренінги, 
квести, літнє/зимове оздоровлення, надають про-
дукти харчування.

Результати роботи з підлітками в 2018 році
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РОЗДІЛ III

Протидія туберкульозу 
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна»

Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» — 
це об’єднання 50 державних, громадських та між-
народних організацій, які мають на меті впровади-
ти ефективні заходи для подолання туберкульозу 
в Україні. Організації об’єднали зусилля для ефек-
тивного подолання епідемії туберкульозу в Україні 
до 2035 року, як це передбачено в рамках Цілей 
сталого розвитку ООН у Стратегії ВООЗ боротьби з ту-
беркульозом. Партнерство «Зупинимо туберкульоз. 
Україна» — це спільні зусилля суспільства, урядовців 
та активістів у досягненні цілі Глобального плану 
боротьби з туберкульозом Партнерства Стоп ТБ.

За даними Центру громадського здоров’я, кіль-
кість випадків захворювання на активний тубер-
кульоз, включаючи його рецидиви, серед усього 
населення України за 2018 рік становила 26 321 
випадок, діти віком до 14 років — 569 випадків. Ви-
діляли бактерії — 12 456. У 4608 випадках пацієнт 
був ВІЛ-інфікований.

Донори:  USAID, проект «Виклик туберкульозу» 
(Challenge TB), реалізується в Україні організацією 
РАТН.

Головні досягнення:

1 Організовано діяльність Партнерства «Зу-
пинимо туберкульоз. Україна», яке є части-

ною Глобального Партнерства «СТОП ТБ» (STOP TB 
Partnership) та об’єднує зусилля 50-х організацій 
та індивідуальних членів, у тому числі провідних 
лікарів, науковців та експертів у сфері фтизіатрії.

2 Налагоджено співпрацю з  ключовими на-
ціональними та міжнародними партнера-

ми, які працюють у сфері протидії туберкульозу.

3 Спільно з МОЗ і Національною радою з про-
тидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу проведе-

но конкурс із відбору представників громадських 
організацій для участі у  національній делегації 
Наради високого рівня Генеральної Асамблеї ООН 
з туберкульозу (Нью-Йорк, 26 вересня 2018 року). 
Підготовлено пропозиції для присутніх, які висту-
пали на цьому заході.

4 Здійснено сприяння впровадженню в Укра-
їні рекомендацій ВООЗ щодо пацієнт-орієн-

тованого підходу до лікування ТБ, нових протиту-

беркульозних препаратів, переваг амбулаторного 
лікування ТБ, важливості соціального супроводу.

5 Розроблено  Стратегію  адвокації, комунікації 
та соціальної мобілізації (АКСМ-стратегія) від-

повідно до положень «Концепції Загальнодержавної 
цільової соціальної програми протидії захворюванню 
на туберкульоз на 2018—2021 роки». Документ є на-
бором додаткових інструментів для забезпечення до-
сягнення цілей Плану дій з боротьби з туберкульозом 
для Європейського регіону ВООЗ на 2016—2020 роки, 
що сприятимуть досягненню мети глобальної стратегії 
«Покласти кінець ТБ» — зупинити епідемію туберку-
льозу. АКСМ-стратегію було схвалено на засіданні На-
ціональної ради з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

6 Розроблено та реалізовано план заходів із 
впровадження Глобальної ініціативи «Міста 

вільні від туберкульозу», що включає широку інформа-
ційну кампанію, співпрацю з місцевими органами вла-
ди щодо розробки та затвердження цільових програм, 

адвокатування виділення коштів, активізацію спільнот 
і громадськості для контролю за їх використанням.

7 Підвищено рівень громадської обізнаності 
щодо проблем, пов’язаних із негативним 

ставленням суспільства до хворих на туберкульоз 
і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінацією.

8 Проведено навчання для журналістів, 12 
представників ЗМІ навчено особливостям 

висвітлення інформації про туберкульоз; посилено 
організаційну спроможність активістів, які працю-
ють у сфері боротьби з туберкульозом.

9 Підготовлено та оприлюднено 6 історій па-
цієнтів, інформаційні бюлетені № 1–2 та № 3 

про діяльність Партнерства та його членів. Таким 
чином громада, активісти та ЗМІ дізналися історії 
боротьби за своє здоров’я реальних пацієнтів — їх 
виклики, життєві труднощі та особливості лікування.
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РОЗДІЛ IV

Мобілізація жінок проти насильства, 
забезпечення дотримання прав людини 

 та гендерної рівності
Метою діяльності є мобілізація жіночої спільноти 

у боротьбі з насильством, а також мінімізація ризиків 
насильницького впливу, травматизації, інфікування соці-
ально небезпечними захворюваннями маргіналізованих 
груп жінок, шляхом розширення доступу до допомоги.

Анексія Криму, війна на сході України та несвоєчас-
не реагування державою на проблеми, які спричинив 
воєнний конфлікт, призвели до зростання всіх форм 
насильства над жінками. Тільки протягом 11 місяців 
2018 року до поліції надійшло 107,2 тисячі заяв та 
повідомлень про скоєння правопорушень, пов’язаних 
із домашнім насильством.

Для порівняння — у 2017 році подібних повідомлень 
було 102,9 тисячі. Більшість випадків насильства від-
буваються вдома, а насильником є близька людина — 
чоловік, партнер, батько, родич чи друг. За офіційними 
даними тільки у 2018 році внаслідок насильства в сім’ї 
вбито 116 жінок та дітей (правозахисники і дослідники 
називають цифру 600 осіб).

Реалізовані проекти у 2018 році:

«Рівний доступ до допомоги жінкам, які 
постраждали від насильства», «Мобілізація 
жінок-переселенок проти домашнього та ген-
дерно зумовленого насильства».

Донори: Європейський союз, МФ «Від-
родження».

Головні досягнення:

1 Модель надання допомоги жінкам, які по-
страждали від насильства (розроблена Конві-

ктус Україна) передана та ефективно впроваджується 
у 7 регіонах України (Чернівецькій, Волинській, Доне-
цькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Січеславській, 
Київській областях).

2 56 людей, які постраждали від насильства, 
пройшли програму реабілітації на базі Цен-

тру психосоціальної допомоги «Конвіктус Україна». 
Діяльність центру кілька разів на місяць висвітлю-
валась центральними та регіональним ЗМІ країни.

3 За проектами проведено заключні конфе-
ренції із залученням щонайменше 100 фахів-

ців неурядових організацій, державних установ та 
лідерок спільнот із різних регіонів.

4 Проведено навчання для управлінців семи 
притулків-«шелтерів», а також для фахівців 

18-ти центрів, які навчилися особливостям надання 
допомоги жінками, які мають залежності. Проведено 
роботу по зміні положень в 5-ти центрах та притул-
ках (Чернівецька, Івано-Франківська, Київська, Пол-
тавська області), що дало можливість знизити поріг 
зарахування до закладів та надавати допомогу жін-
кам із маргіналізованих груп.

5 Завдяки злагодженим діям «Конвіктус Укра-
їна» та Васильківської районної ради, за під-

тримки Європейського союзу та МФ «Відродження», на 
Київщині вдалося забезпечити сталість послуг для по-

страждалих від насильства і передати Центр психосо-
ціальної допомоги для жінок на фінансування місцево-
му бюджету. Для відкриття притулку місцевою владою 
було виділено приміщення та 197 000 гривень на його 
ремонт. На початку 2019 року новостворений заклад 
Васильківської районної ради почав приймати жінок 
та дітей, які постраждали від насильства (частка спів-
фінансування «Конвіктус Україна» становить 40% від 
бюджету притулку).

6 Проведено ситуаційний аналіз для вивчення 
психологічних та фізичних перешкод у маргі-

налізованих груп жінок з метою розуміння підходів 
щодо роботи з такими особами й надання їм комп-
лексного пакету послуг. Отримані результати будуть 
використовуватись у подальшій роботі.

7 З метою толерантного висвітлення пробле-
матики маргіналізованих жінок організова-

но дводенний тренінг для регіональних та націо-
нальних журналістів. Проведено конкурс найкращих 
матеріалів та нагороджено двох переможців.
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РОЗДІЛ V

Забезпечення рівного доступу до медичної 
та соціальної допомоги уразливих категорій 

населення
Мета діяльності — посилення міжсекторальної 

співпраці для розвитку системи громадського здо-
ров’я, забезпечення сталості послуг профілактики 
та лікування ВІЛ і  туберкульозу; формування без-
печного середовища та підтримка уразливих кате-
горій населення.

Головні досягнення:

1 Проведено аналітичну роботу та підготов-
лено: аналіз наявності місцевих програм 

із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
в  Київській області; аналіз результатів моніто-
рингу видатків на галузь охорони здоров’я з осо-
бливим фокусом програми профілактики в м. Києві 
та Київській області (в  тому числі через систему 
PROZORRO); аналіз щодо стигми та дискримінації 
наркозалежних осіб. На основі отриманих даних 
буде побудовано подальшу роботу програм органі-
зації.

2 Завдяки спільним зусиллям «Конвіктус 
Україна», Департаменту охорони здоров`я 

КОДА та Київському обласному центру профілакти-
ки та протидії ВІЛ/СНІДу надано статус пріоритет-
ності питанню сталості послуг протидії ВІЛ/СНІДу 
та туберкульозу на Київщині: затверджено Стра-
тегію забезпечення в Київській області сталої від-
повіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хімі-

Реалізовані проекти у 2018 році:
 «Об’єднання зусиль — безпечна громада», 

«Партнерство заради натхнення, трансфор-
мації та об’єднання відповіді на ВІЛ (PITCH), 
«Забезпечення сталості фінансування програм 
зменшення шкоди», «Forum Theatre (for and by 
T-people/transgender community)».

Донори: МБФ «Альянс громадсько-
го здоров’я» (проект PITCH, фінансову під-
тримку ініціативи здійснюють Frontline AIDS, 
Міністерство закордонних справ Голландії 
та Aidsfonds), Посольство Великої Британії 
в Україні, МФ «Відродження».

орезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 
2020 року та план заходів щодо її реалізації.

3 На базі організації відбувалась робота з  лі-
дерами спільнот, зокрема особами, які жи-

вуть із наркозалежністю та уразливими підлітками. 
У результаті діяльності понад 50 людей взяли участь 
у навчанні, четверо підлітків взяли на себе роль лі-
дерів клубу, троє пройшли тренінг із підготовки па-
раюристів. Крім того, активісти клубу взяли участь 
у  зйомках документального фільму нідерландських 
журналістів.

4 «Конвіктус Україна» отримала приміщення 
в пільгову оренду в м. Києві, яке буде вико-

ристовуватись для організації надання послуг ураз-
ливим категоріям населення у  віддаленому районі 
міста.

5 Розгорнуто взаємодію з поліцією Києва, від-
ділами пробації, у результаті якої організо-

вано низку спільних інформаційних заходів та підви-
щено актуальність питання безпеки й необхідності 
об’єднання всіх секторів для його ефективного ви-
рішення.

6 Спільними зусиллями з  державними та не-
урядовими установами, як продовження 

тісної взаємодії, при Громадській раді Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації ство-
рено постійно діючий Комітет з питань безпеки як 

майданчик для координації та взаємодії з кризових 
питань, що пов’язані з групами ризику.

7 Проведено серію навчальних заходів для 
працівників поліції та органів пробації щодо 

толерантного відношення та принципів роботи 
з групами ризику, в результаті чого відпрацьовано 
ефективні інструменти у  роботі з  наркозалежними 
та погоджено механізми перенаправлення клієнтів.

8 Протягом звітного періоду підписано мемо-
рандуми про співпрацю з  низкою місцевих 

адміністрацій Київської області, що у  свою чергу 
демонструє готовність органів місцевого самовря-
дування спільно з неурядовою організацією забез-
печувати сталість послуг для груп ризику та форму-
вати нові сервіси відповідно до потреб громади.

9 У  2018 році «Конвіктус Україна» створила 
та організувала у  п’яти містах України га-

стролі законодавчого театру «Де мої права», що 
розповідає про бар’єри, з якими щодня стикаються 
трансгендерні люди. П’єсу створено для широкої 
аудиторії, її лейтмотивом є заклик до толерантного 
ставлення, дотримання прав людини та емпатії.

 10 
Велику увагу наша організація у  2018 році 
приділила підвищенню кваліфікації своїх 

співробітників. Протягом року відбулася низка вну-
трішніх супервізій, тренінгів та стажувань, що спри-
яли продуктивності та підвищенню професіоналізму 
нашої команди.
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Флешмоб до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом «Квітнути, а не хворіти» підтримала в.о. міністра 
охорони здоров’я України Уляна Супрун, а також чиновники, лікарі, пацієнти, представники громадського 
сектору та всі небайдужі українці.  

24 березня на Контрактовій площі відбулася акція «Квітнути, а не хворіти: Україна без туберкульозу». Близько 
1000 містян перевірили свої знання щодо симптоматики хвороби та позбулися міфів про хворобу.

РОЗДІЛ VІ

Інформаційно-просвітницька діяльність

Наприкінці березня 30 лідерів учнівського самоврядування отримали достовірну інформацію про поши-
рення та профілактику ВІЛ-інфекції.

12 квітня «Конвіктус Україна» спільно з Василь-
ківською центральною районною лікарнею провели 
профілактичний захід, приурочений до Всесвіт-
нього дня здоров’я. 251 людина скористалася 
можливістю пройти швидке тестування на ВІЛ та 
гепатит С, визначити вміст цукру в крові, зробит 
флюорографію, поміряти тиск.

Команда «Street Power» завітала в м. Біла 
Церква Київської області з профілактично-
освітньою акцією. Учасниками стали 55 студентів 
Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, 
які мали змогу пройти експрес-тестування на 
ВІЛ, гепатити В, С і сифіліс, а також дізналися 
про ризики і шляхи передачі ВІЛ-інфекції та інші 
соціально небезпечні захворювання.

Липнева антинаркотична акція «Намалюй життя в любові», організована «Конвіктусом», Деснянською 
районною в місті Києві державною адміністрацією та Деснянським районним у місті Києві центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Результат ініціативи — більше двох десятків зафарбованих 
наркотичних «міток».



20 21Забезпечення рівного доступу до медичної та соціальної допомоги уразливих категорій населенняРОЗДІЛ V 2018Річний звіт КОНВІКТУС УКРАЇНА

Травневі акції «Пройди тест на ВІЛ — збережи життя!» у Деснянському районі Києва та місті Вишгород. 
До інформаційного заходу приєдналися понад 300 осіб.

На фестивалі «Професії міста Вишневого» команда «Конвіктусу» розповіла 50 дітям та їхнім батькам 
про соціальним супровід.

«Конвіктус» приєднався до перформансу «Полювання на відьом в українській наркополітиці», що мав 
на меті привернути увагу урядовців і суспільства до чинної державної репресивної наркополітики.

Працівники та члени молодіжного клубу «Street Power» на загальноміському святі «Юнь Києва». Наші 
фахівці розповідали про діяльність організації, надавали консультації гостям свята з питань профілак-
тики вживання психоактивних речовин. Інформаційне охоплення заходу становило понад 300 людей.

Акція «Гепатит С: Час тестуватись. Час лікуватись!» — спільний захід МБФ «Альянс громадського здо-
ров’я» та 10-ти партнерських організацій. Тестування пройшли 370 людей, 14 отримали позитивний 
результат та були направлені до ЛПУ.

Наприкінці вересня 58 студентів Ірпінського економічного коледжу стали слухачами лекції про профі-
лактику інфікування ВІЛ, гепатитами та інфекціями, що передаються статевим шляхом.
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Акція «Попіклуйся про себе — пройди безкоштовний тест на ВІЛ» у містах Вишневе та Вишгород Київської 
області. Учасниками стали понад 200 людей, 88 людей пройшли швидке тестування на ВІЛ.

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Конвіктус Україна» долучилась до акції «Тест під хмарами», 
яку ініційовано МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Акція «Відповідальність – це життя» організована спільно з Київською обласною державною адміні-
страцією у п’яти навчальних закладах області. Учасниками стали понад 300 студентів, 191 людина 
пройшла швидке тестування на ВІЛ, видано 6100 презервативів. 

Проведення на базі «Конвіктус Україна» тренінгів 
для ЗМІ. Навчено 24 представники національних 
та регіональних медіа з висвітлення проблемати-
ки туберкульозу та маргіналізованих груп жінок.

Традиційно українські ЗМІ активно писали про насильство. Провідні телеканали — «1+1», «Інтер», «СТБ», 
«24 канал» запрошували наших експерток до участі у своїх програмах.

Про роботу команди «Конвіктус» написали бри-
танські медіа — «The Independent» та «Aljazeera». 
У фокусі видань — уразливі українські підлітки та 
проблеми секс-працівниць(ків).

Журналісти відвідали акцію «Квітнути, а не хво-
ріти!», присвячену Всесвітньому дню боротьби 
з туберкульозом. Темою їх сюжету є пацієнт-орі-
єнтований підхід до лікування хвороби та послуги 
з профілактики для уразливих груп.

Особливим компонентом у співпраці щодо подо-
лання насильства став конкурс на найкращий 
журналістський матеріал із проблематики маргіна-
лізованих жінок. Всього на конкурс було надіслано 
16 робіт, 2 матеріали були відзначені призами.

РОЗДІЛ VІІ

Висвітлення діяльності ВБО «Конвіктус 
Україна» у ЗМІ
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РОЗДІЛ VIII

Посилення організаційного потенціалу
Вже 12 років «Конвіктус Україна» оперативно ре-

агує на потреби та виклики українського суспільства, 
надає соціальну допомогу, яка відповідає міжнарод-
ним вимогам, та вдало втілює найкращі громадські 
інновації.

Упродовж усієї діяльності ми працюємо над удо-
сконаленням наших програм, приведенням управлін-
ня та підзвітності до міжнародних стандартів. Що-
року організація проходить незалежний фінансовий 
аудит, який супроводжують провідні експерти. Один 
з основних принципів діяльності організації — це 
відкритість нашої звітності перед громадськістю. 
Звіти, презентації, тендери та бюджети проектів є 
у вільному доступі на сайті «Конвіктусу».

Сьогодні «Конвіктус Україна» — це команда про-
фесіоналів, яка демонструє високі показники у до-
сягненні цілей, реалізації проектів та якості надання 
послуг уразливим категоріям населення. Ми комбі-
нуємо фахову допомогу з допомогою за принципом 
«рівний — рівному». У нашій команді працює понад 
130 спеціалістів із різним професійним та життєвим 

досвідом. Всі вони — люди, які прагнуть позитивних 
змін у суспільстві та готові очолити ці зміни.

У 2018 році спеціалісти ВБО «Конвіктус Україна» 
активно співпрацювали з виконавчими органами 
влади центрального та місцевого рівня з метою 
представлення інтересів осіб, якими ми опікуємось. 
Представники нашої організації входять до низки 
консультативно-дорадчих органів, що дає можли-
вість впливати на формування державної політики, 
вносити до місцевих і національних програм та інших 
нормативно-правових документів пропозиції щодо 
шляхів вирішення проблем різних уразливих цільо-
вих груп, а також проводити роботу, спрямовану на 
формування системи громадського здоров’я.

На початку 2018 року Євгенію Кувшинову, вико-
навчу директорку «Конвіктус Україна», було обрано 
на повторний строк до складу Національної ради 
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульо-
зу в Україні (діє при Кабінеті Міністрів України) та 
призначено головою Програмного комітету Націо-
нальної ради.

Участь «Конвіктус Україна» 
у міжнародних та національних заходах

Євгенія Кувшинова виконавча директорка ВБО 
«Конвіктус Україна», представила на «AIDS 
Conference 2018» роботу молодіжного клубу 
«Street Power».

На міжнародній конференції «Правоохоронні органи та громадське здоров’я» (Торонто, Канада) 
Євгенія Кувшинова презентувала досвід «Конвіктусу» в  реалізації програм протидії ВІЛ/СНІДу та 
зменшення шкоди, розбудови Community Policing в Україні.

«Конвіктус Україна» отримала відзнаку Київського 
міського голови Віталія Кличка «За активну участь 
та перемогу у відборі успішних практик реалізації 
громадських ініціатив у вирішенні питань місце-
вого значення».

Анна Мартинюк менеджерка «Конвіктус Україна», прочитала лекцію на навчальному модулі Академії 
з прав людини для викладачів факультетів журналістики.
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Менеджери «Конвіктус Україна» Євген Скляренко та Алла Мельник презентують у Деснянській РДА 
роботу та безпекові ініціативи організації за принципом Community Policing.

Заступниця міського голови Броварів Лариса Виноградова, начальниця відділу сім’ї та молоді 
Аліна Ярмоленко, спеціалістка служби у справах дітей та сім’ї Наталія Войтенко, а також представни-
ці Київської обласної адміністрації, здійснили партнерський візит до Полтави, який організувала ВБО 
«Конвіктус Україна». 

Ґендерна експертка нашої організації — Лілія Гук 
виступила з лекцією перед освітянами Василь-
ківщини.

У рамках кампанії «16 днів активізму проти ґен-
дерно зумовленого насильства» у Житомирі Юлія 
Царевська, менеджерка проектів «Конвіктус Укра-
їна», презентувала розгортання послуг для по-
страждалих від насильства на прикладі Київщини.

Словник тлумачень та скорочень

АРТ  — антиретровірусна терапія

ВБО — всеукраїнська благодійна організація

ВПО — внутрішньо переміщені особи

ГО — громадська організація

ДО — диспансерний облік

ІПСШ — інфекції, що передаються статевим шляхом

ЛВНІ — люди, які вживають наркотики ін’єкційно 

ЛЖН — люди, які живуть із наркозалежністю

ЛПУ — лікувально-профілактичні установи

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України

СП — секс-працівники та працівниці

ТБ — туберкульоз
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7,5%

76,7%

11%

3,2%

1,4%

0,1%

PATH

РОЗДІЛ ІХ

Фінансова звітність

Структура джерел фінансової  
допомоги між донорами:

3

Структура витрат ВБО  
«Конвіктус Україна» в 2018 році

4,6%

44,4%

21,2%

3,1%

12,4%

5,4%

4,9%

1,9%

0,4%

0,01%

0,6%

0,7%

0,4%
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Звіт  
про фінансовий стан  
станом на 31 грудня 2018 року 

Активи 2018 рік 2017 рік

Основні кошти 511 705

Інвестиції 80 80

Запаси  
та інші активи

2 729 3 929

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

1 968 3 003

Загалом активів 5 288 7 717

Фонди та 
зобов’язання 2018 рік 2017 рік

Забезпечення 
наступних витрат і 
цільове фінансування

1 968 3 003

Кредиторська 
заборгованість

205 75

Доходи майбутніх 
періодів

3 115 4 639

Загалом фондів та 
зобов’язань

5 288 7 717

Звіт  
про фінансові результати 

за 2018 рік

Рух  
грошових коштів

2018 2017

Доходи

Благодійні пожертви та інші 
операційні доходи

25 895 27 501

Інші доходи 293 237

Загалом доходів 26 188 27 738

Витрати

Витрати, пов’язані з 
виконанням статутної 
діяльності

26 188 27 738

Інші витрати

Загалом витрат 26 188 27 738

Чистий прибуток (збитки)

2018 2017

Залишок коштів на початок 
року

3 003 4 000

Надходження всього, в т.ч.

- цільове фінансування 20 920 22 024

- пасивні доходи 134 212

- інші надходження 15 27

Витрати 22 104 23 260

Залишок коштів на кінець 
року

1 968 3 003

Дата реєстрації організації: 14 червня 2007 року

№ документа: серія А01, свідоцтво № 625752

Найменування органу, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Засновники організації: Громадська організація «Конвіктус Швеція» 

Партнери «Конвіктус Україна»



Адреса: м. Київ, Басейна ½, 3 поверх

2018 
річний звіт

www.convictus.org.ua
info@convictus.org.ua

Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус Україна»

https://www.facebook.com/convictus.ukraine 

https://twitter.com/Convictus_Ukr 

(044) 592 58 47


