
Річний звіт

КОНВІКТУС 
УКРАЇНА 

всеукРаїнська благодійна 
оРганізація

2019



convictus.org.ua      convictus.ukraine      convictus_ukr      convictus_ukraine     

Річний звіт КОНВІКТУС УКРАЇНА 20192

ВСТУпНе СлОВО 

Дорогі читачі та читачки!

Ви тримаєте в руках річний звіт Всеукраїнської благо-
дійної організації «Конвіктус Україна» за 2019 рік. Ми 
підготували для вас огляд наших основних результатів, 

досягнень та інновацій у впровадженні послуг громадського 
здоров’я і розбудови допомоги вразливим верствам населення. 

З 2008 року і по теперішній час наша організація ре-
алізує програми профілактики ВІЛ серед груп підвищеного 
ризику в рамках програм Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом і за підтримки МБФ «Альянс гро-
мадського здоров’я». З 2018 року в нашій державі розпочато 
впровадження «Плану переходу», згідно з яким Уряд України 
забезпечує перехід від фінансування програм протидії тубер-
кульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Глобальним фондом до забез-
печення реалізації цих програм за рахунок коштів державного 
бюджету та державного управління цими програмами. Так, з 
середини 2019 року розпочалась активна фаза цього процесу 
– закупівля державою послуг профілактики ВІЛ і послуг до-
гляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ. Для України – це 
безпрецедентний успіх у забезпеченні стійкості програм про-
тидії ВІЛ/СНІДу, демонстрація готовності держави інвесту-
вати в підтримку результатів, здобутих за час міжнародної 
допомоги. Водночас для неурядових організацій, що роками 
впроваджували профілактичні програми на місцях, уведен-
ня «Плану переходу» стало і часом нових викликів. Для нас 
гост ро постали питання збереження якості послуг під час пе-
реходу на державне фінансування, управління державними 
коштами, формування мотивації персоналу. Відкриті тендерні 
процедури передбачали відбір постачальників за найнижчою 
ціною, тож ми постали перед вибором збереження наших 
стандартів роботи. Але турбулентний період завжди відкри-
ває і нові горизонти. Якщо команда об’єднана спільною мі сією 
та цінностями, то будь-які загрози можна перетворити в нові 
перспективи. Для себе ми обрали шлях зосередження на якіс-
ному наданні сервісів, укріпленню взаємодії з надійними парт-
нерами та пошуку нових можливостей для зростання. І нам 
вдалося багато досягти!

Зокрема, у 2019 році ми розширили роботу з вразли-
вими підлітками в столиці. Унікальний заклад, створений на-
шою організацією, – молодіжний клуб «Street Power», в якому 
вразливі підлітки можуть плідно провести дозвілля, а також 
скористатися профілактичними послугами, отримав фінан-
сову підтримку з бюджету столиці. Спільно з Київським місь-
ким центром соціальних служб ми готуємося до відкриття в 
наступному році аналогічного центру на іншому березі міста. 
Тим самим ми надамо можливість доступу до культурного 
здорового відпочинку та корисних навичок більшій кількості 
молодих людей, які практикують ризиковану поведінку!

Одним із найвагоміших досягнень цього року 
стало відкриття першого комунального закладу для жінок 
та дітей, постраждалих від насильства, у Київській області. 
Ми з 2016 року почали спрямовувати зусилля на протидію 

домашньому та гендерному насильству, відкрили в м. Бровари 
Київської області Центр психосоціальної допомоги для жі-
нок, постраждалих від насильства, та відпрацювали модель 
психосоціальної допомоги. А цього року спільно з активними 
депутатками Васильківської районної ради та за особистого 
лідерства голови Ради нам вдалось інституалізувати допомогу 
та створити притулок за районного фінансування. Попереду 
подальша робота над розбудовою гендерно-чутливих послуг, 
забезпечення рівних прав і можливостей.

Цього року ми отримали дві відзнаки нашої роботи: здо-
були перше місце у номінації «Благодійність неурядового 
сектору» на церемонії нагородження «Благодійна Київщина» 
національного конкурсу «Благодійна Україна» та нагороду 
за консолідацію зусиль державного і приватного секторів 
для розширення доступу жінок та дівчат до медичних і соці-
альних послуг у рамках конкурсу «Партнерство заради ста-
лого розвитку», який другий рік поспіль проводить Мережа 
Глобального Договору ООН в Україні (за партнерства Pact 
Ukraine).

Я щиро дякую всім нашим партнерам за підтримку, клієн-
там за довіру, а співробітникам – за сміливість та відданість. 
Впевнена, що подальші великі звершення можливі завдяки 
згуртованості, співпраці та рішучості!

З найкращими побажаннями 
Євгенія Кувшинова, 
виконавча директорка ВБО «Конвіктус Україна»

Наша комаНда продовжує 
НевпиННу роботу На НаціоНальНому 

та місцевому рівНі для розбудови 
системи громадського здоров’я 

та соціальНого захисту НаселеННя. 
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пРО ОРгАНІЗАЦІю

Цільові групи, з якими працює 
організація:

  Вразливі групи населення:
–  люди, які мають підвищені ризики інфіку-

вання ВІЛ, туберкульозом, гепатитами, та їх 
близьке оточення;

–  вразливі підлітки;
–  жінки, які постраждали від домашнього та 

гендерного насильства, зокрема внутрішньо 
переміщені жінки.

  Працівники поліції та системи охорони здо-
ров’я, журналісти.

   Представники органів державної влади, 
місцевого самоврядування, міжнародні та 
національні неурядові організації.

«конвіктус» – це неуряДова організація, яка функціонує 
у трьох країнах світу – Швеції, естонії та україні. 

Наша місія – створеННя 
ефективНих сервісів громадського 

здоров’я та підтримка вразливих 
категорій НаселеННя. 

Вже 12 років ВБО «Конвіктус Україна» є надійним 
партнером державних установ та громадських орга-
нізацій у реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, формування навичок здорового способу 
життя серед уразливих підлітків, реінтеграції колишніх 
ув’язнених у суспільство та надання допомоги жінкам, які 
постраждали від насильства. Стратегічні 

напрями діяльності 
«Конвіктус Україна» 
у 2017–2019 роках:

1 Профілактика інфікування ВІЛ та 
іншими соціально небезпечними 
захворюваннями (ІПСШ, туберку-
льоз, гепатити) серед груп найвищо-
го ризику та забезпечення доступу 
груп ризику до лікування.

2 Сприяння реформам у криміналь-
но-виконавчій службі, реформам 
системи охорони здоров’я (у контек-
сті громадського здоров’я), рефор-
мам соціальної політики України.

3 Мобілізація жінок проти домаш-
нього та гендерного насильства, 
посилення потенціалу та розши-
рення можливостей жінок-пересе-
ленок. Захист прав та забезпечення 
гендерної рівності.

4 Посилення організаційного 
потенціалу.
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РОЗДІл I 

ПротиДія розПовсюДженню віЛ-інфекції/сніДу, 
туберкуЛьозу, геПатитів та інфекцій,  
що ПереДаються статевим ШЛяхом

Протягом 2019 року наша організація охопила послугами програм протидії ВІЛ, туберкульозу та ІПСШ 
майже 42  000 представників уразливих груп населення (м. Київ та Київська область), що на третину 
більше (приблизно на 30%) у порівнянні з 2018 роком.

було проведеНо близько 34  000 тестуваНь На віл-іНфекцію 
та забезпечеНо подальший супровід до діагНостики  

та лікуваННя осіб з позитивНим результатом. 

Кількість осіб у м. Києві та Київській області, що скористалися 
послугами «Конвіктус Україна» у 2019 році (порівняно з 2018 роком)

(з них підлітки ЛВНІ – 215)

26 118 осіб20 249 осіб

41  798 осіб28  951 особа

(з них підлітків 1224, інші групи контактів – 63)

8040 осіб2156 осіб

4746 осіб4524 осіби

(з них підлітки-партнери ЛВІН – 89)

1172 особи826 осіб

662 особи407 осіб

(МСМ – 2; діти вулиць – 1;  
партнери СП – 1; колишні ув’язнені – 1)

5 осіб6 осіб

131 особа37 осіб

116 осіб0 осіб

(з них підлітки СНІН – 730)

752 особи746 осіб

(з них підлітки – партнери СНІН – 50)

56 осіб0 осіб

2018 2019

ВСього бУло охоПлено

ЛВНІ

ІНшІ групи коНтактІВ

секс-працІВНики (сп)

партНери ЛВНІ

особи, якІ ВжиВають 
НеІН’єкцІйНІ Наркотики

траНсгеНдерНІ Люди

партНери ЛжВ

безхатчеНки

жІНки/дІти  
(партНери пНІН)

ІНшІ групи

ЧСЧ (чоловіки з чоловіками)

VS
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РОЗДІл I

Тестування на ВІл у 2019 році  
(м. Київ та Київська область)
за допомогою швидких тестів

Тестування на сифіліс (швидкі тести)

Тестування на гепатит С  
(швидкі тести)

Cкринінг на туберкульоз 

У 2019 році тест на ВІл пройшли 33 847 осіб, що на 27% 
більше, ніж у попередньому, 2018 році (24 587 осіб).

1600 1466

1400
23 333

1057 959 39 3414 14

5474

2607 2607

1299

1043
1153

33 847

ST1 Скринінг ТВ

HEP C
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15 000
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1400

1400

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

0

0

0

0

Всі

Всі

позитивні

позитивний 
скринінг

позитивний 
аналіз

почали 
лікування

перенаправлені

перена-
правлені 
в Лпу

HIV+

Всі

Нові випадки ду

позитивні

ART

перенаправлені

РоЗДАТКоВІ МАТеРІАлИ, видані протягом 2019 року:

795 199
презерВатиВи

547 078
шприцІ

80 540
шприцІ з гоЛкою

6704
брошури

275 100
ЛубрикаНти

419 862
серВетки спиртоВІ 165 685

зІбраНо 
та утиЛІзоВаНо 
ВикористаНих 

шприцІВ

ПРотидія РозПовсюдженню віл-інфекції/сніду, тубеРкульозу, 
геПатитів та інфекцій, що ПеРедаються статевим шляхом
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РОЗДІл I

ВПРОВАДЖЕНО:

  комплексний підхід та індивідуальну 
гнучкість у забезпеченні виявлення 
ВІл-інфекції та супроводу до лікуван-
ня серед груп ризику. Це дає змогу забез-
печити доведення 94% клієнтів, які отримали 
позитивний результат швидкого тесту, до диспан-
серного обліку й забезпечити початок лікування;

  інноваційні моделі залучення груп 
ризику до лікування ВІл-інфекції. Вже 
другий рік поспіль Організація впроваджує мо-
дель, де представники з-поміж груп ризику, на 
одному сайті мають можливість пройти тесту-
вання на ВІЛ за допомогою швидкого тесту та в 
разі позитивного результату – стати на диспан-
серний облік (ДО) й отримати АРВ-терапію. Це 
унікальний досвід для регіону Східної Європи 
та Центральної Азії, коли на базі громадської 
організації в зручному місці для осіб, які мають 
підвищені ризики інфікування та стигматизу-
ються суспільством, надається повний комплекс 
послуг: від тестування на ВІЛ до отримання лі-
кування. Дружні спеціалісти та фахова допомога 
сприяє підвищенню мотивації клієнта до турбо-
ти про своє здоров’я; 

  інтервенцію «Оптимізація виявлення 
випадків ВІл-інфекції», яка дає змогу ефек-
тивно виявляти ВІЛ у групі наркозалежних осіб та 
залучати до тестування їх близьке оточення;

  діяльність із проведення скринінгу на 
туберкульоз серед безхатченків, колишніх 
ув’язнених із подальшим їх супроводом до діаг-
ностики та лікування;

  тестування на інфекції, що передаються 
статевим шляхом, та переспрямування секс-пра-
цівників та працівниць до профільних спеціаліс-
тів для отримання консультацій та лікування.

ПІДТРИМАно 
ЗАТВеРДЖеннЯ:

  Державної стратегії протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам 

на період до 2030 року;

  Державної стратегії розвитку системи 
протитуберкульозної медичної допомоги 

населенню.

гоЛовні Досягнення

стаНом На 31.12.2019 На базі вбо «коНвіктус україНа» 1043 особи 
з-поміж віл-позитивНих клієНтів отримали послугу 

диспаНсеризації та 1153 отримали арв-терапію.

ПРотидія РозПовсюдженню віл-інфекції/сніду, тубеРкульозу, 
геПатитів та інфекцій, що ПеРедаються статевим шляхом



convictus.org.ua      convictus.ukraine      convictus_ukr      convictus_ukraine     

Річний звіт КОНВІКТУС УКРАЇНА 20197

РеАлІЗоВАнІ ПРоєКТИ У 2019 РоЦІ В РАМКАх нАПРЯМУ

«поліпшення виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування серед людей, 
які вживають ін’єкційні наркотики в україні» за підтримки МбФ «альянс громадського 

здоров’я» (кошти центрів контролю та профілактики захворювань сша (CDC)).

«профілактика, лікування та мобілізація для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/сНІду 
в україні» за підтримки «альянс громадського здоров’я» (кошти глобального Фонду). 

«HealthLink. Інноваційні підходи до виявлення пацієнтів з ВІЛ та залучення їх до лікування» 
за підтримки МбФ «альянс громадського здоров’я» (кошти USAID).

«протидія туберкульозу в рамках партнерства “зупинимо туберкульоз. україна”» 
за підтримки PATH та Partnership «Stop TB. Ukraine».

гоЛовні Досягнення

РОЗВИНУТО:

  профілактичну роботу серед трансген-
дерних людей. «Конвіктус Україна» впрова-
джує профілактичні послуги для цієї категорії осіб з 
2012 року. В 2019 році ми стали єдиними надавачами 
профілактичних послуг для трансгендерних людей у 
м. Києві та Київській області. Почали реалізацію на-
пряму «Інституційна підтримка трансгендерної орга-
нізації в Україні», в рамках якого утворилась органі-
зація «Транс*Дженерейшн».

  співпрацю з медпрацівниками та ме-
дичними закладами завдяки проєкту 
HealthLink, що дало нам змогу залучити до тесту-
вання на ВІЛ осіб, які мають ризики, але не проходять 
регулярне обстеження. За 2019 рік 18 лікувально-про-
філактичних закладів почали працювати з ВБО «Кон-
віктус Україна» в рамках проєкту HealthLin;

  співпрацю з місцевими державними 
установами для забезпечення безпе-
рервного надання послуг профілак-
тики ВІл серед груп ризику. Загальний 
річний каскад лікування доволі результативний: 
3,3% виявлення нових випадків ВІЛ (199 осіб), 
ДО – 88% (175 осіб), АРТ – 85% (149 осіб);

  співпрацю з неурядовими організація-
ми для задоволення потреб клієнтів та формування 
комплексної відповіді на ВІЛ та туберкульоз;

  співпрацю в рамках Партнерства «Зупини-
мо туберкульоз. Україна». Починаючи з 2018 року 
ВБО  «Конвіктус Україна» виступає членом Секре-

таріату Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Украї-
на» та надає технічну підтримку з метою зміцнення 
його потенціалу та подолання епідемії туберкульозу 
в Україні.

СТВОРЕНО:
  чотири мультидисциплінарні команди на чотирьох 
сайтах ЗПТ Києва та Київської області для забезпе-
чення здійснення медико-соціального супроводу па-
цієнта з метою прихильності прийому препаратів та 
поступового виходу з медикаментозної підтримки. 
У 2019 році послугу супроводу отримали 84 пацієнти 
в Київській області та 186 пацієнтів у м. Києві.

ПРОВЕДЕНО:
  спільними зусиллями з членами Партнерства «Зу-
пинимо туберкульоз. Україна» інформаційний захід 
«Маю силу» та експрес-тренінг для представників 
преси на тему «Все, що потрібно знати, щоб не захво-
ріти на туберкульоз».

РОЗДІл I
ПРотидія РозПовсюдженню віл-інфекції/сніду, тубеРкульозу, 

геПатитів та інфекцій, що ПеРедаються статевим шляхом
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2015
«Конвікус Україна» з 2015  року впро-
ваджує діяльність, метою якої є запобігання 
інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечни-
ми хворобами серед уразливих підлітків, а також 
формування навичок здорового способу жит-
тя. До  цільової групи належать уразливі підлітки 
та  молодь 14–20 років – студенти ПТУ, коледжів, 
учні шкіл-інтернатів та звичайних шкіл.

2016
З 2016 року ми забезпечуємо роботу 
молодіжного клубу «Street Power». Клуб 
розташований на лівому березі м. Києва та є ціка-
вим і безпечним місцем, де підлітки можуть плідно 
провести дозвілля, а також отримати такі послуги: 
консультації психолога та індивідуальна підтрим-
ка; консультації соціального працівника, медично-
го працівника, юриста; тестування за допомогою 
швидких тестів на ВІЛ, гепатит С; участь у цікавих 
тематичних заходах, спрямованих на особистісний 
розвиток, набуття нових навичок та знань; участь 
у групових заняттях із профілактики небезпечних 
захворювань із використанням профілактичних на-
стільних ігор. У клубі працюють різноманітні гурт-
ки, організовуються цікаві заходи. 

2019
Протягом 2019 року спільно з Київським міським 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді ми провели велику роботу з актуа-
лізації питання профілактичної роботи 
серед підлітків та молоді, отримали під-
тримку від місцевої влади на відкриття аналогіч-
ного клубу на правому березі міста. Тож в наступ-
ному році ми сподіваємося розширити можливість 
для отримання життєво важливих послуг для ще 
більшої кількості молодих людей.

РОЗДІл II

формування навичок зДорового сПособу життя 
сереД вразЛивих ПіДЛітків

У 2019 РоЦІ В М. КИєВІ ТА КИїВСьКІй облАСТІ  
бУло охоПлено 1147 ПІДлІТКІВ

215
ЛВІН

730
сНІН

89
партНерІВ ЛВІН

50
партНерІВ сНІН

63
ІНшІ групи коНтактІВ 

1147
пІдЛІткІВ

• Молодіжний клуб «Street Power» відвідали 686 підлітків.
• тестування на ВІЛ пройшов 201 клієнт проєкту.

• тестування на гепатит с пройшли 56 підлітків ЛВІН. 
• скринінг на туберкульоз пройшли 544 підлітки – клієнти проєкту.

паралельНо з роботою клубу 
забезпечуються виїзди 
мобільНої амбулаторії 

в НаселеНі пуНкти київської 
області. працівНики мобільНої 

комаНди Надають коНсультації, 
здійсНюють тестуваННя 

На віл та переНаправляють 
до партНерських устаНов 

для отримаННя послуг 
за запитом. 
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РОЗДІл II

гоЛовні Досягнення

СТВОРИЛИ: 

  мережу партнерських організацій, що 
надають послуги підліткам цієї цільової групи: 
тренінги, квести, літнє та зимове оздоровлення, 
допомагають із продуктами харчування, прово-
дять огляд у медичних фахівців тощо. До мережі 
входять 33 організації та заклади в м. Києві та 28 
у Київській області;

  проєкт та досягли прихильності міської 
влади щодо відкриття клубу альтернативного 
відпочинку для підлітків на правому березі міста за 
підтримки бюджетних коштів;

  гендерно-орієнтовані послуги в моло-
діжному клубі «Street Power». Організу-
вали навчання з питань сексуального та репродук-
тивного здоров'я на базі центру окремо в групах для 
хлопчиків та дівчат. Цей підхід допоміг побудувати 
відверту атмосферу та підняти теми, які підлітки за-
звичай соромляться озвучувати в змішаних (хлопці 
та дівчата) групах. Надавалися також індивідуальні 
консультації психолога, в поточному році слід від-
значити динаміку збільшення запитів до індивіду-
альних зустрічей зі спеціалісткою саме дівчат. 

ПРОВЕЛИ:

  інтерактивне заняття про шляхи ін-
фікування ВІл для студентів Київського 
університету імені Бориса Грінченка. Активістки-
волонтерки розповідали про процедуру проход-
ження тестування на ВІЛ, роздавали засоби осо-
бистого захисту (презервативи). Профілактичною 
роботою охоплено 59 студентів. 

  заняття з профілактики вживан-
ня психоактивних речовин для сту-
дентів Білоцерківського коледжу сервісу та  ди-
зайну. Профілактичною роботою охоплено 
126 студентів 

  інтерактивне заняття щодо профілак-
тики вживання психоактивних речо-
вин для студентів Броварського вищого учили-
ща фізичної культури. Профілактичною роботою 
охоплено 76 студентів 

  інформаційне заняття на тему 
«профілактика ВІл та ризикова-
ної поведінки» для учнів Переяслав-
Хмельницького центру професійно-технічної 
освіти. Профілактичною роботою охоплено 
42 студенти. 

  акцію «Здорова молодь – гідна нація» 
з метою знищення на стінах та парканах будівель 
Деснянського району рекламних написів – адрес 
Telegram-каналів, через які відбувається продаж 
наркотиків. Протягом заходу було ліквідовано 
100 написів. 

  акцію зі збору використаних шпри-
ців. До цієї суспільно-корисної ініціативи були 
долучені соціальні працівники та працівниці 
нашої організації  та Деснянського районного 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та мо-
лоді. Протягом кількох годин активісти зібрали 
дві сотні використаних шприців, що далі були 
передані на утилізацію. 

фоРмування навичок здоРового сПособу життя сеРед вРазливих Підлітків
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РОЗДІл II

   у загальноміському святі «юнь Киє-
ва запрошує». Підлітки-лідери консульту-
вали учасників заходу з питань профілактики 
інфікування ВІЛ, гепатитами, попередження 
вживання психоактивних речовин, роздавали 
інформаційні матеріали, запрошували до про-
ходження тестування на ВІЛ.

бРАлИ УЧАСТь
  в акції «Життя без наркотиків», яка про-
ходила в Деснянському районі м. Києва за ініціа-
тиви Ювенальної превенції. Волонтери проводили 
бесіди з мешканцями району, зокрема з підлітками 
та молодими людьми, щодо наслідків вживання 
психоактивних речовин, замальовували написи на 
стінах та парканах, які рекламують сайти продажу 
наркотиків через мережу Інтернет

  у суботнику, який проводився в Деснянському 
районі за ініціативи БО «БФ”Незалежна країна». 
Спільними зусиллями активістів було приведено 
до ладу дитячий майданчик, пофарбовані гойдал-
ки, побілені дерева; 

фоРмування навичок здоРового сПособу життя сеРед вРазливих Підлітків
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 ЗАЛУЧИЛИ:

  нових партнерів для отримання 
продуктів харчування – організація 
«Фуд банк» протягом року надавала 
підтримку клубу продуктами харчу-
вання;

  волонтерів для збору одягу та 
взуття для підлітків -  протягом року 
на базі клубу «Street Power»працював 
банк одягу, де підлітки могли отрима-
ти необхідні речі;

  небайдужий бізнес для адресної 
допомоги – протягом року ми отрима-
ли близько 10 000 грн у якості добро-
вільних пожертв на діяльність клубу.

ПРОДОВЖУЄМО ПРОФІЛАКТИЧНУ РОБОТУ:

  групові заняття за програмою «Школи лідерства» відві-
дали 564 підлітки;

  тренінги зі «Зменшення шкод» відвідали 687 підлітків;

  послугами психолога проєкту скористалися 
178 підлітків; 

  до волонтерської діяльності залучено 32 підлітки;

  послугами з проведення дозвілля охоплено 
432 підлітки;

  проведено 22 освітньо-профілактичні акції з тестуван-
ням на ВІЛ для студентів професійно-технічних навчальних 
закладів м. Києва та Київської області.  

гоЛовні Досягнення

РеАлІЗоВАнІ ПРоєКТИ

«підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 
вразливих підлітків в україні» за підтримки МбФ «альянс громадського здоров’я» (кошти 

Фонду «Французька міжнародна експертиза ініціатива 5%»).

«PITCH – партнерство заради натхнення, трансформації та об’єднання для ефективної 
відповіді на епідемію ВІЛ в україні» за підтримки МбФ «альянс громадського здоров’я» 

(фінансову підтримку ініціативи здійснюють Frontline AIDS, Міністерство закордонних справ 
голландії та Aidsfonds). компонент проєкту PITCH – «школа лідерства».

«профілактика, лікування та мобілізація для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/сНІду в 
україні» за підтримки МбФ «альянс громадського здоров’я» (кошти глобального Фонду).

наші клієнти з числа підлітків протя-
гом усього року залучалися до захо-
дів, що підвищують їх обізнаність про 

безпечну сексуальну поведінку, розвивають 
лідерські якості та згуртовують у вирішенні 
актуальних для цієї спільноти питань. 

Протягом 2019 року в молодіжному клубі «Street Power» 
продовжила роботу «Школа лідерства». Сама діяльність 
і робота школи була розпочата у 2018 році та має на меті 
посилювати особистісний і лідерський потенціал підлітків, 
об’єднати їх навколо спільних ідей, навчити ефективній ко-
мунікації та вирішенню складних ситуацій. 

РОЗДІл II фоРмування навичок здоРового сПособу життя сеРед вРазливих Підлітків
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РОЗДІл III

мобіЛізація жінок Проти насиЛьства, забезПечення 
Дотримання Прав ЛюДини та генДерної рівності

метою цієї діяльНості є робота з жіНками, які постраждали від 
Насильства, посилеННя їх екоНомічНої та психологічНої стійкості, 

спрощеННя доступу маргіНалізоваНих жіНок, котрі стали 
жертвами, до пропозицій допомоги.

У 2019 РОцІ ДІяЛьНІСТь ФОКУСУВАЛАСя НА :

  адвокації зміни нор-
мативних актів, які б 
спростили доступ постраж-
далих із маргіналізованих 
груп до пропозицій допомо-
ги;

  забезпечення якості 
послуг у притулках та цен-
трах всієї України;

  забезпечення корект-
ного висвітлення ЗМІ 
проблематики насильства, зо-
крема над жінками з дискри-
мінованих та маргіналізова-
них груп;

  роботі з підвищення 
економічної стійкості 
сільських жінок та дівчат. 

  створенні та підтримці робо-
ти притулку для постраждалих 
від домашнього насильства та на-
сильства за ознакою статі;

  наданні послуг для постражда-
лих на базі притулку та напра-
цювання ефективної моделі перена-
правлення та співпраці зі службами 
району;
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гоЛовні Досягнення

СТВОРЕНО:

  комунальний заклад у Київській області для 
жінок та дітей, які постраждали від насильства. 
Спільно з активними депутатками Васильківської 
районної ради та за особистого лідерства голови 
Ради нам вдалося створити притулок за районно-
го фінансування, тим самим забезпечити сталість 
послуг допомоги постраждалим від насильства в 
Київській області. Нагадаємо, що наша організа-
ція за підтримки Європейського Союзу два роки 
забезпечувала діяльність Центру психосоціальної 
допомоги постраждалим від насильства жінкам, 
а в 2019 році ми домоглися виділення районного 
приміщення та фінансування такого центру.

ЗАБЕЗПЕЧЕНО:

  у партнерстві з Притулком для осіб, які постраж-
дали від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі, Васильківської районної ради на-
дано доступ до послуг притулку 49 жінкам 
з дітьми.

ПРОАДВОКАТОВАНО:

  виключення із положень трьох закладів 
для постраждалих від насильства дискримінацій-
них норм щодо неприйняття до закладів жінок в 
алкогольному та наркотичному сп’янінні. Це дає 
змогу прибрати бар'єри до отримання допомоги 
та формувати толерантність у суспільстві. Ще два 
притулки ухвалили правила та алгоритми прийо-
му до закладів, які спростили доступ до них маргі-
налізованих жінок.

ОБЛАШТОВАНО:

  навчально-виробничу кімнату у 
Верховинському районі Івано-Франківської об-
ласті – там можна навчитися шиття, перукарсько-
го мистецтва, манікюру, візажу, масажної справи 
(зможуть користуватися 50 жінок щороку);

  деревообробну майстерню для жінок-ре-
місниць у Вижницькому районі Чернівецької об-
ласті (зможуть користуватися 20 жінок щорічно); 

  клуб для молодих мам у Заліщицькому ра-
йоні Тернопільської області (можуть брати участь 
40 жінок із дітьми щорічно).

ПРОВЕДЕНО НАВЧАННя:

  508 жінок із віддалених районів Чернівецької, 
Івано-Франківської та Тернопільської областей 
на мультисекторальних клубах із залученням 
лікарів, психологів, соціальних працівників, фа-
хівців із працевлаштування, арттерапевтів, ген-
дерних експертів тощо;

  25 жінок на професійних курсах, які нара-
зі допомагають їм бути економічно самостій-
ними (14  із  них закуплено дороге професійне 
обладнання).

РеАлІЗоВАнІ ПРоєКТИ

«рівний доступ до допомоги постраждалим від насильства щодо жінок»  
за підтримки МФ «Відродження».

«FemGeneration» за підтримки посольства австралії в україні.

РОЗДІл III

цього ж року почалася активНа 
робота Над розбудовою 

міжгалузевого співробітНицтва 
для комплексНого реагуваННя 

На Насильство в київській області.

мобілізація жінок ПРоти насильства,  
забезПечення дотРимання ПРав людини та гендеРної Рівності
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РОЗДІл IV

аДвокація, сПрияння розвитку системи 
громаДського зДоров’я та ПіДтримка сПіЛьнот

«Конвіктус Україна» працює на національному та 
місцевому рівні для розбудови системи громад-
ського здоров’я та соціального захисту населення. 
Організація створює ефективні програми, інституа-
лізує послуги, впроваджує інновації та лобіює інте-
реси вразливих категорій населення. 

Задля впливу на місцеву політику та забезпечен-
ня її формування, враховуючи потреби ключових 
груп та вразливих верств населення, Організація 
працювала над забезпеченням офіційної участі 
своїх представників у таких процесах. 

гоЛовні Досягнення
ДОСяГНУТО:

  включення представниці Організації до 
складу Громадської ради при КМДА; 

  включення представниці Організації до 
складу Координаційної ради з питань протидії 
ВІЛ/СНІДу при КМДА;

  укладення меморандуму про спів робіт-
ницт во з Державною установою «Центр пробації» 
для започаткування взаємної співпраці щодо по-
кращення дотримання прав людини та знижен-
ня рівня стигми та дискримінації по відношенню 
до КГ серед працівників відділів пробації;

  виділення місцевого фінансування для 
надання профілактичних послуг підліткам, які 

вживають психоактивні речовини. Апробовано 
механізм закупівлі послуг у столиці. Організація 
отримала фінансування такої діяльності з місько-
го бюджету та уклала відповідні договори на на-
дання послуг загальною сумою 279 950,60 грн. 

ПРОДОВЖЕНО РОБОТУ:

  у Національній раді з питань протидії ВІЛ/
СНІДу та туберкульозу в Україні при Кабінеті 
Міністрів. Директорка Організації Євгенія 
Кувшинова є делегатом від неурядових організа-
цій у складі Нацради, Головою програмного комі-
тету Нацради; 

  у складі громадської ради при Міністерстві 
соціальної політики.
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ІНІцІЙОВАНО:

  проведення круглого столу в КМДА «профілактика вживання психоактивних ре-
човин серед підлітків та надання їм профільної допомоги» як широкої дискусії зацікав-
лених сторін для розбудови профілактичної роботи з підлітками у столиці. Результатом засідання стала 
Резолюція з пріоритетними заходами, що необхідно впровадити в місті для боротьби з соціально-негатив-
ними явищами в молодіжному середовищі;

  проведення ряду акцій «Замалюй шлях до наркотиків» за участю місцевої поліції, громад-
ських активістів, соціальних служб для привернення уваги до реклами наркотиків і необхідності впрова-
дження заходів комплексної відповіді на поширення наркотиків та розбудови дієвої допомоги для нарко-
залежних людей.

гоЛовні Досягнення

РОЗДІл IV
адвокація, сПРияння Розвитку системи 

гРомадського здоРов’я та ПідтРимка сПільнот
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РОЗДІл IV

РеАлІЗоВАнІ ПРоєКТИ

«PITCH – партнерство заради натхнення, трансформації та об’єднання для ефективної 
відповіді на епідемію ВІЛ в україні» (м. київ та київська область) за підтримки МбФ 

«альянс громадського здоров’я» (фінансову підтримку ініціативи здійснюють Frontline AIDS, 
Міністерство закордонних справ голландії та Aidsfonds).

«розвиток системи громадського здоров’я в м. києві», «розвиток нових моделей зменшення 
шкоди в м. києві» за підтримки МФ «Відродження».

«безпечна громада – спільна відповідальність» (м.київ) за підтримки МФ «Відродження».

ПРОВЕДЕНО:

  два соціологічних дослідження: 1) опиту-
вання членами Організації 500 клієнтів (400 до-
рослих та 100 підлітків) у м. Київ та Київській 
області щодо порушення прав і проявів стигми та 
дискримінації по відношенню до наркозалежних. 
За результатами сформовано курс розвитку послуг 
в Організації; 2) опитування інспекторів пробації 
у м. Києві та Київській області (43 працівники 
відділів пробації) з метою визначення при роботі 
інспекторів стану дотримання прав людини, з фо-
кусом на людей, що живуть із наркозалежністю;

  ряд тренінгів на тему «Підвищення спро-
можності спільнот ЛВН та ЛЖН у захисті прав 
людини» для представників людей, які живуть з 
наркозалежністю, з питань реагування на прояви 
порушення їх прав та законних інтересів. Тренінги 
проходили у чотирьох містах Київської облас-
ті: Біла Церква, Бровари, Боярка та Васильків. 
Загалом завдяки навчанню близько 90 осіб підви-
щили знання щодо методів реагування на прояви 
порушення прав;

  роботу з представниками ЗМІ з метою за-
безпечення коректного висвітлення теми наркоза-
лежності у ЗМІ. Проведено тренінг «Наркотична 
залежність: знати, щоб допомогти», учасниками 
якого стали 15 представників місцевих та регіо-
нальних ЗМІ. Після надання журналістам досто-
вірної інформації про наркотичну залежність, 
знайомства з програмами лікування (які мають 
доказовість та ефективність), продемонстрації 
життєвих історій наркозалежних людей відбув-
ся конкурс журналістських робіт. Було отримано 
64 роботи, переможці нагороджені за номінація-
ми та проведено широку дискусію – Медіахак, за 
участю представників громадських організацій, 
поліції, пробації, Київської міської влади щодо 
спільного курсу у впровадженні європейських 
підходів та цінностей у роботі з наркозалежними;

  сім акцій з інформаційним впливом більше ніж 
на 25 000 осіб за участю широкої громадськості 
міста, представників поліції, влади та НУО, метою 
яких було підвищити увагу загалу до сфери гро-
мадського здоров’я загалом.

гоЛовні Досягнення

адвокація, сПРияння Розвитку системи 
гРомадського здоРов’я та ПідтРимка сПільнот



convictus.org.ua      convictus.ukraine      convictus_ukr      convictus_ukraine     

Річний звіт КОНВІКТУС УКРАЇНА 201917

РОЗДІл V

участь «конвіктус україна» у міжнароДних 
та націонаЛьних захоДах

Протягом 2019 року наша команда працювала над розбудовою спроможності організації, обміном досві-
дом та демонстрацією успішних практик на національній та міжнародній арені. 

Менеджерка нашої Організації Юлія Царевська була членкинею делегації, яка відвідала м. Калгарі 
та Ванкувер. Метою візиту, організованого Національним Суддівським інститутом Канади та 
проєктом підтримки судової реформи (SJRP), стало знайомство з інтегрованим підходом до розгляду справ 
про домашнє насильство у провінціях Альтерта та Британська Колумбія, набуття досвіду впровадження діє-
вих підходів боротьби з домашнім насильством з акцентом на організацію доступу до правосуддя.
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РОЗДІл V

Учасники працювали над питаннями викликів, змін та плануванням основних пріоритетів цих про-
грам. Громадські активісти з Індонезії, Індії, Китаю, Нігерії, Сенегалу, М’янму, В’єтнаму, Зімбабве, Кенії, 
Мозамбіку презентували власний досвід у розгортанні програм зменшення шкоди. Україну представляли 
Євгенія Кувшинова (ВБО «Конвіктус Україна») та Тетяна Дешко («Альянс громадського здоров’я» (Alliance 
for Public Health)). Серед учасників зустрічі були і співробітники міжнародних організацій, зокрема ВООЗ, 
Глобального фонду, програми PITCH, представники COACT, IDPC, INPUD, HRI, які ділилися фаховими дум-
ками та презентаціями тенденцій у програмах та міжнародній підтримці.

Виконавча директорка ВБО «Конвіктус Україна» Євгенія Кувшинова взяла участь у  
глобальній стратегічній зустрічі зі «Зменшення шкоди», організованій Frontline AIDS.

Також виконавча директорка Євгенія Кувшинова взяла участь у семінарі   
«політика та перехід: уроки і стратегії сталого фінансування програм ВІл/ТБ 

та інших програм охорони здоров’я», що проходив у м. Зальцбург. 

Під час заходу розглядали питання процесу перехідного періоду в країнах (від фінансування програм 
протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу Глобальним фондом до державного забезпечення цих програм), їхні 
політичні аспекти, досягнення та виклики. Було представлено досвід щодо пріоритизації у фінансуванні 
галузі охорони здоров’я, проведення інформаційних кампаній та основних векторів адвокації. Участь 
відбулася за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

участь «конвіктус укРаїна» у міжнаРодних та національних заходах
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У лютому на базі Організації проведено ознайомчий візит представників делегації The Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Ціль візиту – оцінка ситуації з переходу на державне фінансування 
програм лікування ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні. 

У липні відбувався ознайомчий візит в Організацію з метою стажування по роботі з групами ризику 
«Академії зниження шкоди», учасники якої – лікарі та соціальні працівники із Кенії, Філіппін та 
Уругваю. Harm Reduction Academy is a global learning, dialogue and skills building course established with the 
vision to end AIDS and Hepatitis C among PWID.

У жовтні ми були стороною, що приймала візит представників Центрів контролю та профілакти-
ки захворювань США (CDC) для ознайомлення з інноваційною моделлю з виявлення ВІЛ-інфекції, 
діагностики та призначення лікування АРТ на базі ком’юніті. 

РОЗДІл V участь «конвіктус укРаїна» у міжнаРодних та національних заходах
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РОЗДІл  VI

команДа #ConviCtusteam.  
ПосиЛення організаційного ПотенціаЛу

Команда «Конвіктус Україна» постійно працює над удосконаленням програм, упровад-
женням інновацій, наданням якісних послуг своїм клієнтам. Ми комбінуємо фахову допомогу з 
допомогою за принципом «рівний рівному». В нашій команді працюють близько 100 спеціалістів 
із різним професійним та життєвим досвідом. Усі ми – люди, які прагнуть позитивних змін у 
суспільстві та готові бути лідерами цих змін.

Протягом 2019 року спеціалісти ВБО «Конвіктус Україна» активно співпрацювали з виконавчими органа-
ми влади центрального та місцевого рівня з метою представлення інтересів осіб, котрими ми опікуємося, 
забезпечення формування державних політик, які відповідають потребам уразливих верств населення. 
Представники нашої організації входять до низки консультативно-дорадчих органів, що дає можливість 
впливати на формування державної політики, вносити до місцевих і національних програм та інших норма-
тивно-правових документів пропозиції щодо шляхів вирішення проблем різних уразливих цільових груп, а 
також проводити роботу, спрямовану на запобігання життєвим негараздам населення.
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ОРГАНІЗОВАНО ТА ПРОВЕДЕНО: 

  підсумкову конференцію проєкту 
«Мобілізація жінок-переселенок про-
ти домашнього та гендерно-орієнтова-
ного насильства», що впроваджувався ВБО 
«Конвіктус Україна» за підтримки Європейського 
Союзу та у співпраці з АЦ «Соціоконсалтинг»;

  ІІІ Загальний форум партнерства 
«Зупинимо туберкульоз. Україна»;

  масштабний інформаційний захід #Маю_силу 
за участі відомих українських артис-
тів, громадських та державних діячів, 
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виконавці, митці спільно з державними та громад-
ськими діячами об’єднали зусилля для подолання 
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ВЗяЛИ УЧАСТь:

  у першій Національній конференції гро-
мадського здоров'я;

  у першій Національній конференції з пи-
тань пенітенціарної пробації в Україні. 
Конференція об’єднала понад 100 науковців у 
пенітенціарній сфері, представників державного 
сектору, громадянського суспільства. Директорка 
«Конвіктус Україна» поділилася досвідом органі-
зації у створенні, впровадженні та забезпеченні 
стійкості (після завершення міжнародного фінан-
сування) програми реінтеграції жінок, які повер-
таються з місць позбавлення волі або перебувають 
на випробувальному терміні;

  у регіональному семінарі УНп ООН-
юНеЙДС із профілактики, лікування та догля-
ду у зв'язку з ВІЛ-інфекцією та вживанням нових 
психоактивних речовин і стимуляторів амфетамі-
нового ряду.

РОЗДІл  VI команда #ConviCtusteam.  Посилення оРганізаційного Потенціалу
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РОЗДІл VII

структура ДжереЛ фінансової ДоПомоги між Донорами:

83,04% – МБФ «Альянс громадського здоров'я» – 23 794 667,46 грн
7,89% – Міжнародний фонд «Відродження» – 2 260 0086,55 грн
3,47% – Партнерство «Stop ТВ»/ЮНОПС – 995 268,02 грн 
2,82% – Європейський Союз в особі Європейської комісії – 808 341,48 грн
1,65% – PATH, неприбуткова корпорація у Вашингтоні – 473 706,07 грн
0,86% – Посольство Австралії в Україні – 246 953,91 грн
0,26% – Інші благодійні надходження – 74 054,49 грн

7,89% 

0,26%

0,86%

1,65%

2,82%

3,47%

83,04%

Разом

28 653 077.97 грн

фінансова звітність
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структура витрат вбо «конвіктус україна» в 2019 році

38,41% – Технічна підтримка – 11 005 193,02 грн
27,39% – Оплата праці – 7 849 444,61 грн
16,71% – Витрати на забезпечення програмної діяльності організації – 4 787 638,25 грн
6,01% – Податки на фонд оплати праці – 1 721 910,99 грн
4,70% – Витрати на підтримку клієнтів/цільової групи – 1 346 987,52 грн
2,67% – Планування та адміністрування – 764 343,55 грн
1,62% – Витрати на відрядження, транспортні послуги – 463 330,89 грн
1,41% – Інфраструктура та інше обладнання – 404 316,00 грн
0,45% – Товари для сфери охорони здоров’я – 127 643,67 грн
0,36% – Кошти партнера проекту ГО «АЦ «СОЦІОКОНСАЛТИНГ» – 103 881,65 грн
0,18% – Видавничі та комунікаційні витрати – 50 996,00 грн
0,10% – Інформаційно-консультаційні послуги – 27 391,82 грн

РОЗДІл VII

38,41%

0,10%

27,39%

6,01%

4,70%

2,67%

1,62%

1,41%

0,45%

0,36% 0,18%

16,71%

Разом

28 653 077.97 грн

фінансова звітність
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3130 2018Річний звіт КОНВІКТУС УКРАЇНА

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»Партнери «конвіктус україна»
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АРТ  —      антиретровірусна терапія 

АЦ  —      аналітичний центр

ВБО  —      Всеукраїнська благодійна 
організація 

ВІл  —      вірус імунодефіциту людини

ВООЗ —      Всесвітня організація охорони 
здоров’я

гО —      громадська організація 

ДО —      диспансерний облік 

ЗМІ —      засоби масової інформації

ЗпТ —      замісна підтримувальна терапія

ІпСШ —      інфекції, що передаються статевим 
шляхом 

Кг —      ключові групи

КМДА  —      Київська міська державна 
адміністрація

лВНІ  —      люди, які вживають наркотичні 
засоби ін’єкційним шляхом 

лЖВ  —      люди, які живуть з ВІЛ/СНІД 

лЖН  —      люди, які живуть із 
наркозалежністю 

лпУ     —      лікувально-профілактичні установи 

МБФ  —      Міжнародний благодійний фонд

ЧСЧ  —      чоловіки, які мають секс з 
чоловіками

МФ —      Міжнародний фонд

НУО  —      неурядові організації

ООН  —      Організація Об’єднаних Націй

СНІД  —      синдром набутого імунодефіциту 
людини

СНІН  —      споживачі неін’єкційних наркотиків

Сп  —      секс-працівники та працівниці 

ТБ  —      туберкульоз

юНОпС  —      Управління Організації 
Об’єднаних Націй з обслуго-
вування проєктів (ЮНОПС) 
в Україні.

сЛовник тЛумачень та скорочень 

 convictus.ukraine
 Convictus_Ukr
 convictus_ukraine    

м. Київ, Басейна ½, 3 поверх
info@convictus.org.ua

+38 (044) 592 58 47

convictus.org.ua

КонВІКТУС УКРАїнА 
ВсеукраїНська бЛагодІйНа оргаНІзацІя

річний звіт 2019


