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Вступне 
слоВо 

Дорогі партнери, колеги, друзі!

Ви тримаєте в руках річний звіт Всеукраїнської благо-
дійної організації «Конвіктус Україна». До вашої уваги 
ми підготували огляд основних результатів нашої ро-
боти у 2020 році.

У цьому році Україна та весь світ постали перед гло-
бальними викликами пандемії COVID-19. 
Українська система охорони здоров’я та соціального 
захисту населення почала перевірку на міцність, а пи-
тання безперервності надання послуг вразливим гру-
пам населення набули критичного значення. 
Карантинні обмеження повністю переформатували 
режим життя і моделі комунікації, ми були змушені 
оперативно змінювати механізми роботи, продукува-
ти нові актуальні ідеї щодо наближення сервісів до на-
ших клієнтів. 
Завдяки згуртованості та  відданості команди нам вда-
лося забезпечити повноцінну роботу наших програм 
і тим самим надати цього року більше як 42 500 лю-
дям з-поміж уразливих груп доступ до життєво важ-
ливої допомоги. 

Реалізація в м. Києві унікальної моделі на базі нашої 
організації – кабінет тестування та миттєвої поста-
новки на диспансерний облік і надання АРВ-тера-
пії – відіграла ключову роль для забезпечення доступу 
груп ризику до диспансеризації та лікування ВІЛ. Так, 
у  складних умовах пандемії Організація забезпечила 
безперешкодну постановку близько 1000 клієнтів із 
ВІЛ на диспансерний облік із подальшим наданням 
АРТ. Ми зробили акцент на роботі мобільних бри-
гад, які в умовах карантинних обмежень стали діє-
вим інструментом наближення послуг до тих, хто їх 
потребує. 

Враховуючи те, що в умовах пандемії в Україні знизи-
лися темпи виявлення туберкульозу серед уразливих 
груп, наша Організація сфокусувала увагу на викорис-
танні скринінг-анкети як способу раннього виявлення 
ТБ. Понад 21 000 скринінгів було проведено нашими 
співробітниками, й у разі позитивного результату ми 
надавали послуги супроводу до подальшої діагности-
ки та лікування туберкульозу. 

Спільно з національними партнерами та за підтримки 
міжнародних організацій ми продовжуємо розбудо-
вувати діяльність Партнерства «Зупинимо туберку-
льоз. Украї на» як національної платформи координа-
ції зусиль у відповідь на ТБ в Україні. Цього року ми 
посилили інформаційний компонент, створили понад 
200 повідомлень про сучасні методи лікування та бо-
ротьби з ТБ.

Не припиняючи діяльності щодо боротьби з насиль-
ством, ми також розпочали впровадження проєкту, 
спрямованого на підвищення економічної стійкості 
жінок із вразливих груп у Київській та Харківській об-
ластях. У рамках проєкту «Крила» за 4 роки 1400 жінок 
із цих двох областей отримають доступ до навчання та 
розвитку власної економічної безпеки.

Цього року ми маємо і ряд нагород. Так, наша про-
грама для вразливих підлітків «Школа лідерства» 
увійшла до числа кращих практик молодіжної роботи 
у 2020 році, відбір яких проводить Міністерство мо-
лоді та спорту України спільно з програмою розвит-
ку ООН в країні з метою відзначення та популяриза-
ції молодіжної роботи. Ще одну відзнаку наша робота 
з вразливими підлітками отримала в Ярмарку проєктів 
громадських організацій «ТОП-100», який проводить 
Київська міська державна адміністрація. 

Щодня ВБО «Конвіктус Україна» активно розвиваєть-
ся і  працює для забезпечення рівних прав людей на 
медичну, соціальну допомогу та створення умов для 
покращення якості життя вразливих верств населен-
ня. 

Я щиро дякую за підтримку всім партнерам. У цей не-
легкий час посилення взаємодії та партнерство віді-
грає ключову роль для збереження набутих результа-
тів та ефективної відповіді на виклики сьогодення. 

Дякую нашим клієнтам за довіру. Ваші успіхи, ваші 
життєві перемоги дають нам сили рухатися далі 
та не зупинятися в розбудові доступних послуг! 

Дякую своїй команді за взаємопідтримку, гнучкість 
та  готовність надати руку допомоги нашим клієнтам 
у будь-який час!
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З любов’ю,  
виконавча директорка «Конвіктус Україна»
Євгенія Кувшинова 
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про 
організацію

ВБО «Конвіктус Україна» – це команда інноваторів, дослід-
ників та практиків. Уже 13 років наша організація є надійним 
партнером державних установ та неурядових організацій: 

у реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції, 
туберкульозу та іншим небезпечним хворобам;

у створенні сталих моделей надання доступних 
послуг уразливим групам;

у розбудові комплексної допомоги жінкам, 
постраждалим від насильства;

у здійсненні профілактичної роботи 
з вразливими підлітками.

1
2
3
4

Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, 
гепатитам та іншим хворобам.

Забезпечення сталого впровадження заходів 
із протидії ВІЛ, ТБ і доступності медичної 
та соціальної допомоги для груп ризику 
в умовах пандемії COVID-19.  

Розбудова профілактичних послуг 
для вразливих підлітків.

Розвиток економічної незалежності жінок, 
протидія насильству та забезпечення 
гендерної рівності.

СТРАТегІчНІ НАПРями ДІяЛьНОСТІ У 2020 РОцІ:

II

I

III

НАША мІСІя 
Формуємо здорове, безпечне, 
толерантне суспільство через 
впровадження інноваційних 
проєктів, моделей, послуг у 
соціальній сфері та системі 
громадського здоров’я.

цільові групи, з якими пра-
цює організація 

 
   Вразливі групи населення.
●  люди, які мають підвищені 

ризики інфікування ВІЛ, 
туберкульозом, гепатита-
ми, та їх близьке оточення;

●     вразливі підлітки;
●     жінки з маргіналізованих 

суспільством груп;
●  жінки, які постраждали 

від домашнього та гендер-
но-зумовленого насиль-
ства. 

 
 Працівники поліції та систе-
ми охорони здоров’я, журна-
лісти.
 
 Представники органів 
державної влади, місцевого 
самоврядування, міжнарод-
ні та національні неурядові 
організації.
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розДіл IПротидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу, гепатитам 
та іншим хворобам

Інфографіка по 2020 р. Охоплення послугами, 
тестування, доведення до лікування

Було проведено близько 52 000 тестувань на ВІЛ-інфекцію та забезпечено по-
дальший супровід до діагностики та лікування осіб із позитивним результатом

ВСьОгО БУЛО ОХОПЛеНО 

2019

2020

41 722 особи 

42 518 осіб 

ЛВНІ

2019 26 118 осіб (з них підлітки ЛВНІ – 215)

20 453 особи (з них підлітки ЛВНІ – 69)2020

Трансгендерні люди

2019 662 особи

949 осіб2020

Інші групи контакті

2019 8040 осіб (з них підлітки – 1224)

9126 осіб (з них підлітки – 134)2020

Партнери ЛЖВ

2019 131 особа

122 особи2020

Секс-працівники (СП)

2019 4746 осіб

7234 особи2020

Безхатченки

2019 116 осіб

1036 осіб2020

Партнери ЛВНІ

2019 1172 особи

1609 осіб (з них підлітки-партнери ЛВІН – 122)2020

Жінки/діти (партнери ПНІН)

2019 56 осіб (з них підлітки – партнери СНІН – 50)

55 осіб2020

Особи, які вживають неін’єкційні наркотики

2019 752 особи (з них підлітки СНІН – 730)

744 особи (з них підлітки СНІН – 653)2020

Інші групи

2019 5 осіб 

1221 особа2020 (діти вулиць – 1; МСМ – 2, колишні ув’язнені – 1 152, 
роми – 1, партнери СП – 64, пацієнти ТБ диспансерів – 1)

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

Роздаткові матеріали, видані протягом 2020 року

Презервативи – 688 466

Серветки спиртові – 354 606 

Брошури – 5004

Шприці з голкою – 362 984

Лубриканти – 264 681

Голки – 62 656 

1168

HIV+

913

Нові 
випадки

862

ДУ

Тестування на ВІЛ у 2020 році  
(м. Київ та Київська область) 
за допомогою швидких тестів

Тестування на гепатит С  
(швидкі тести)

У 2020 році тест на ВІЛ пройшли 39 235 осіб, що на 16% 
більше, ніж у попередньому, 2019 році (33 847 осіб)

1200 39 235 HEP C4000

3000
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0 0

841

ART

3353

Всі

1537

Позитивні

1537

Перенаправлені

Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу, гепатитам 
та іншим хворобам

1389

Всі

14

Позитивні

14

Перенаправлені

Тестування на сифіліс 
(швидкі тести)

Cкринінг на туберкульоз 

ST1 Скринінг ТВ25 000

20 000

15 000

10 000
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1400
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21 182

Всі

1312

Позитивний 
скринінг

686

Перена-
правлені 

в ЛПУ

32

Позитивний 
аналіз

31

Почали 
лікування

У 2020 році в м. Києві та Ки-
ївській області було охоплено 
1025 підлітків 

У 2020 році послуги медичного 
та психосоціального супроводу 
отримали 422 пацієнти про-
грами ЗПТ, з них 285 пацієн-
тів у м. Києві та 137 пацієнтів 
у Київській області. Відсоток 
утримання на АРТ – 100%.
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розДіл IПротидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу, гепатитам 
та іншим хворобам

ВБО «Конвіктус Україна» щороку збільшує кількість осіб, охоплених послугами протидії 
ВІЛ-інфекції, туберкульозу, профілактики інфікування вірусними гепатитами. Концентрація 
цих програм відбувається в м. Києві та Київській області, організація співпрацює з центрами 
громадського здоров’я, медичними установами, неурядовими організаціями, органами 
місцевого самоврядування для забезпечення профілактичних заходів, виявлення хворих осіб 
та супроводу їх до лікування. 

моделі надання послуг
У 2020 році ВБО «Конвіктус Україна» на теренах м. Києва та Київської області забезпечила 
надання послуг:

шляхом роботи двох мобільних амбулаторій;

шляхом роботи двох консультаційних центрів у м. Києві;

шляхом роботи 10 мобільних пунктів у м. Києві та Київській області;

шляхом організації тестування на базі 23 медичних закладів Київської області;

шляхом організації роботи двох центрів для підлітків у м. Києві;

 шляхом організації супроводу (кейс-менеджменту) представників груп ризику 
для забезпечення постановки на диспансерний облік через ВІЛ та утримання 
в лікуванні;

 шляхом організації медико-соціального супроводу пацієнтів, що знаходяться 
на замісній підтримувальній терапії в м. Києві та Київській області (державна 
програма);

шляхом видачі тестів для самотестування та надання онлайн-консультацій.
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розДіл IПротидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу, гепатитам 
та іншим хворобам
головні досягнення

Надання АРВ-терапії на базі спільнот 

Враховуючи те, що у 2020 році Україну та світ 
загалом охопила пандемія COVID-19, пріори-
тетом нашої діяльності стало збереження до-
ступних послуг профілактики ВІЛ та ТБ для на-
ших клієнтів.
Незважаючи на ускладнення умов діяльності 
через карантинні обмеження, Організації вда-
лося забезпечити повноцінну роботу програм 
профілактики та доступу до лікування ВІЛ гру-
пам ризику в м. Києві та Київській області. 
Ми забезпечили надання АРВ-терапії в зручному 
та дружньому для ключових груп місці – консуль-
таційному центрі «Конвіктус». Це толерантний 
простір до груп ризику, де особи, маргіналізовані 
суспільством, можуть отримати якісну медичну 
допомогу, а також розуміння і підтримку. Тут є 
змога пройти тестування на ВІЛ, у разі позитив-
ного результату  – одержати подальшу миттєву 
постановку на диспансерний облік та АРВ-тера-
пію. Ця модель відіграла ключову роль для забез-
печення доступу груп ризику до диспансеризації 
та лікування ВІЛ в умовах пандемії. 

Доступність послуг для груп ризику 
в умовах пандемії

У 2020 році ВБО «Конвіктус Україна» спрямо-
вувала зусилля на охоплення важкодоступних 
груп осіб, задля забезпечення виявлення ВІЛ 
серед людей, які не знають про свій статус. 
Ми розширили співпрацю з медичними устано-
вами, впровадили видачу тестів для самотесту-
вання. Організували роботу з безпритульними 
людьми. А в умовах карантинних обмежень за-
безпечували доступ нашим клієнтам до послуг 
діагностики та лікування ВІЛ шляхом надання 
послуг транспортування, оплати дороговартіс-
ного обстеження, допомоги в подоланні бю-
рократичних перепон в отриманні медичних 
та  соціальних послуг. Було продовжено на-
дання групам ризику гуманітарної допомоги у 
вигляді харчових продуктів, засобів особистого 
захисту (масок, дезінфекторів), презервативів 
тощо. 

Створено «маршрут пацієнта» 
в лікуванні туберкульозу в Київській 
області

Карантинні обмеження спричинили ряд 
складнощів в отриманні доступу до діагнос-
тики та лікування туберкульозу в Україні. Ми 
посилили увагу до компонента раннього ви-
явлення ТБ серед вразливих категорій насе-
лення. Завдяки чіткій та тісній координації 
з місцевими закладами охорони здоров’я, міс-
цевими департаментами охорони здоров’я ми 
створили «маршрут пацієнта», що забезпечує 
надання людині послуг діагностики, лікування 
та супроводу, незважаючи на можливі трудно-
щі з бюрократичними складовими (наприклад, 
відсутність у клієнта документів). Отже, нам 
вдалося пріоритезувати питання якнайшвид-
шого отримання лікування, надати необхідну 
безкоштовну діагностику клієнтам та якісний 
супровід.
Так, протягом 2020 року в м. Києві та Київській 
області проведено скринінг на туберкульоз 
для 21 182 осіб. 686 особам надано супровід 
у  діагностиці та 31 – отримала супровід у лі-
куванні. 

Збільшено динаміку охоплення

Кількість осіб, які охоплені програмами про-
тидії ВІЛ та ТБ, у 2017 році становила – 26 747, 
у 2018 році – 27 578, у 2019 році – 41 722 та 42 518 
у 2020 році. 

Протидія поширення Covid-19 

До повсякденної профілактичної роботи 
(консультації, скринінг на ТБ, асистування 
в  тестуванні ВІЛ, супровід клієнтів із підоз-
рою ВІЛ/ТБ до медичних закладів) додалося 
ще інформування щодо Covid 19, консультації 
з  дотримання особистої гігієни та інфекцій-
ного контролю, ведення безпечної поведінки 
у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції 
в Україні.
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розДіл IПротидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу, гепатитам 
та іншим хворобам
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» 
Наша Організація вже четвертий рік поспіль виступає Секретаріатом Партнерства «Зупинимо 
туберкульоз. Україна» та надає технічну підтримку з метою зміцнення його потенціалу для 
координації зусиль громадських, державних, міжнародних організацій у подоланні ТБ в Україні. 
У 2020 році Партнерство налічує 69 членів з 21 області України та м. Києва.

Партнерство активно працює над досягненням 
мети глобальної стратегії «Покласти край 
туберкульозу» через реалізацію таких задач:

 підвищити рівень знань серед 
загального населення щодо основних 
симптомів та можливості вилікувати 
захворювання, способів передачі та 
профілактики туберкульозу, що 
приведе до подолання бар’єрів на 
шляху до ідеальної поведінки 
пацієнта;

 посилити лідерство на рівні місцевих 
громад для підтримки соціальних та 
медичних програм із профілактики, 
виявлення та лікування 
туберкульозу;

 підвищити рівень виявлення 
випадків туберкульозу в 
найуразливіших групах населення 
(насамперед соціально незахищених) 
та ефективність лікування всіх форм 
туберкульозу завдяки використанню 
інформаційних методів зміни 
поведінки;

 забезпечити дотримання прав 
пацієнтів та етичних стандартів, що 
сприятимете зниженню рівня стигми 
та дискримінації щодо хворих на 
туберкульоз;

 забезпечити комунікацію з 
медичними працівниками, які 
надають медичну допомогу хворим 
на туберкульоз, стосовно 
впровадження нових підходів 
виявлення, діагностики, лікування 
туберкульозу й реформування 
фтизіатричної служби та системи 
охорони здоров’я загалом.

Партнерство активно використовує 
можливості соціальних мереж для виконання 
Інформаційної стратегії. З діяльністю 
Партнерства можна ознайомитися на фейсбук-
сторінці та телеграм-каналі. На фейсбук-
сторінці Партнерства проведено серію прямих 
ефірів на тему «Туберкульоз та суспільство: 
як замінити страх і ненависть на співчуття та 
підтримку». Щомісяця публікуються #успішні_
проєкти та #історії успіху (всього за 2020 рік 
14 історій), завдяки чому Партнерство стало 
майданчиком для поширення кращих практик, 
які запроваджують його члени, на всю країну. 

Продовжено залучення лідерів думок та 
відомих особистостей до акції «маю силу». 
Музиканти, співаки, актори, суспільні діячі 
підтримали торік нашу акцію, тому ми вирі-
шили її продовжити у «карантинному 
форматі». Записано та висвітлено чотири 
ролики про актуальні питання протидії ТБ 
в Україні та підтримки тих, хто хворіє.
У рамках проведення інформаційної кампанії 
#StopTB_COVID підготовлено та розміщено в 
соціальних мережах 19 інформаційних матеріалів 
із питань туберкульозу та 35 публікацій з питань 
туберкульозу та COVID-19. 

У 2020 році члени Партнерства брали активну 
участь у розробці механізму багатосектораль-
ної підзвітності згідно з рекомендаціями ВООЗ 
щодо виконання Україною положень Політич-
ної Декларації Наради високого рівня з питань 
туберкульозу в рамках 73-ї сесії генеральної 
Асамблеї ООН. Механізм багатосекторальної 
підзвітності був затверджений Національною 
радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/
СНІДу. Для посилення політичної прихильно-
сті та лідерства керівництва держави у вико-
нанні положень Політичної Декларації у липні 
2020 року направлено листа Президенту Украї-
ни для забезпечення створення Національної 
міжвідомчої групи. 
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Реалізовані проєкти у 2020 році в рамках напряму

«Поліпшення виявлення 
випадків ВІЛ-інфекції та 
доступу до лікування серед 
людей, які вживають ін’єк-
ційні наркотики в Україні» 
за підтримки мБФ «Альянс 
громадського здоров’я» 
(кошти центрів контролю та 
профілактики захворювань 
США (CDC)). 

«Профілактика, лікування 
та мобілізація для ефек-
тивної відповіді на епіде-
мію 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 під-
тримки PATH та Partnership «Stop TB. Ukraine».

розДіл IПротидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу, гепатитам 
та іншим хворобам
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розДіл ііФормування навичок здорового 
способу життя серед 
уразливих підлітків

молодіжний клуб «Street Power» відвідали 911 осіб 

Тестування на ВІЛ пройшли 543 клієнти проєкту

Тестування на гепатит С пройшли 2 підлітки

Скринінг на туберкульоз пройшли 719 підлітків

головні досягнення
В Україні загалом і зокрема в м. Києві 
однією з найуразливіших груп щодо 
можливості інфікування соціально-
небезпечними захворюваннями, ри-
зи   кованої поведінки, споживання 
психоактивних речовин та скоєння 
правопорушень є підлітки та молодь 
віком від 14 до 24 років. Пандемія 
Covid-19, економічна криза та 
обмеження доступу до навчання й 
працевлаштування ще більше посилили 
вразливість молоді та все більше 
підлітків потребують підтримки.

Молодіжний клуб «Street Power» – це те 
безпечне місце, де вразливі підлітки можуть 
цікаво і  змістовно провести дозвілля, 
а  також отримати допомогу та консультацію 
спеціалістів.

Клуб було створено ВБО «Конвіктус Україна» 
у 2016 році. Протягом чотирьох років понад 
4400  підлітків та 450 батьків/опікунів 
скористалися допомогою та послугами клу-
бу. Здебільшого діяльність клубу забезпе чу-
ва лася коштом міжнародного фінансування, 
яке з січня 2021 року закінчилося. Тому  ми 
боремося за життєстійкість центру та 
забезпечення доступу підлітків до якісних 
профілактичних послуг!

Спільно з Київським міським центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді й 
Київською міською адміністрацією відкрито 
аналогічний клуб для вразливих підлітків 
на правому березі м.  Києва. Для здійснення 
профілактичних заходів серед уразливих 
підлітків залучено фінансування з міського 
бюджету в сумі 373 822 грн.
Створено мережу партнерських організацій, 
які надають послуги підліткам груп ризику 
(33  організації в м. Києві та 28 – в Київській 
області) для забезпечення переадресації 
молодих людей, для задоволення їх потреб 
та вирішення питань, пов’язаних зі здоров’ям.
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розДіл ііФормування навичок здорового 
способу життя серед 
уразливих підлітків
Нагороди
За результатами конкурсу кращих практик мо-
лодіжної роботи в Україні – 2020, який проводи-
ло Міністерство молоді та спорту України спіль-
но з Програмою розвитку ООН в Україні, освітня 
програма від ВБО «Конвіктус Україна» – «Школа 
лідерства» – увійшла до числа переможців та вне-
сена до друкованої та електронної версії «Катало-
гу кращих практик молодіжної роботи в Украї-
ні – 2020». «Школа лідерства» – це програма для 
клієнтів молодіжного клубу «Street Рower». 
ВБО «Конвіктус Україна» та КМЦСССДМ у рам-
ках реалізації спільних заходів міської цільо-
вої програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019–
2021 роки» отримали нагороду від Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА.

Провели
У рамках роботи проєкту в м. Києві у 2020 році 
були проведені інформаційно-профілактичні за-
ходи:

 інтерактивне заняття для студентів Центру 
професійної освіти та дизайну м. Києва 
на тему «Профілактика вживання психоак-
тивних речовин підлітками»;

 профілактична акція «Стоп – наркорекламі!». 
Захід відбувся в Деснянському та Подільсько-
му районах м. Києва. Мета акції – зменшити 
доступ підлітків до психоактивних 
речовин. Ліквідували написи 

Telegram-каналів, через які відбувається 
продаж наркотиків. Командою ВБО «Конвік-
тус Україна» та учасниками акції було зафар-
бовано понад 100 написів;

 керівниця проєкту Алла Мельник провела 
вебінар на тему «Дитина та наркотики» для 
слухачів міжнародного освітнього центру 
«Safety Park». Під час вебінару учасникам 
було надано інформацію з питань сучасної 
наркосцени в Україні, особливостей підлітко-
вого наркоспоживання, профілактики та 
лікування залежності від ПАР;

 команда молодіжного клубу «Street Рower» 
брала участь у просвітницькій акції «День від-
критих дверей: допомога поруч!», який 
проводив КМЦСССДМ. Під час заходу соці-
альні працівники розповідали учасникам про 
діяльність та послуги молодіжного клубу, 
надавали консультації щодо профілактики 
ризикованої поведінки та проводили всім 
охочим тестування на ВІЛ швидкими тестами.

 з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 
для підлітків – вихованців Центру захисту 
дітей «Наші діти» (м. Київ) провели профілак-
тично-освітню акцію «Профілактика інфіку-
вання ВІЛ», з тестуванням на ВІЛ швидкими 
тестами.
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Залучили
У 2020 році робота здійснювалася в трьох на-
селених пунктах – Біла Церква, Бровари, Пе-
реяслав-Хмельницький – в Київській області 
з використанням мобільної амбулаторії. Щоб 
забезпечити роботу з цільовою групою проєк-
ту в вуличних умовах була використана модель 
аутріч.   
Організовувалися виїзди/виходи мультидисци-
плінарної команди працівників проєкту, згідно 
з графіком, у місця скупчення цільової групи 
в Київській області, де відбувалося встановлен-
ня контактів із цільовою групою, інформування 
про проєкт, підліткам надавалися консультації 
з  питань безпечної поведінки, зменшення шко-
ди, роздача видаткових матеріалів (стерильний 
інструментарій для ЛВІН, презервативи), ІОМ.
У ході реалізації проєкту було відібрано та про-
ведено навчання для 10 молодих лідерів зі спіль-
ноти ПВН. Вони також були залучені до волон-
терської діяльності, участі в різних навчальних 
тренінгах, акціях, інших місцевих заходах.

Реалізовані проєкти 
«Підлітки поза увагою: поліпшення досту-
пу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 
вразливих підлітків в Україні» за підтримки 
мБФ «Альянс громадського здоров’я» та AFEW 
Ukraine (кошти Фонду «Французька міжнарод-
на експертиза ініціатива 5%»). 
«PITCH – Партнерство заради натхнення, 
транс формації та об’єднання для ефективної 
відповіді на епідемію ВІЛ в Україні» за під-
тримки мБФ «Альянс громадського здоров’я» 
(фінансову підтримку ініціативи здійснюють 
Frontline AIDS, Міністерство закордонних справ 
голландії та Aidsfonds). 

розДіл ііФормування навичок здорового 
способу життя серед 
уразливих підлітків
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розДіл іііМобілізація жінок проти насильства, 
забезпечення дотримання прав людини 
та гендерної рівності

У 2020 році в рамках розвитку цього напряму та відповіді на виклики, пов’язані з насильством 
та нерівних можливостей для жінок та чоловіків України, розпочато 4-річний проєкт «Крила». Ме-
тою проєкту є покращення економічного добробуту жінок та найбільш вразливих і маргіналізованих 
груп жінок. Проєкт впроваджується за фінансування Посольства Канади та реалізовується в Україні 
міжнародною організацією Pact у чотирьох областях – Київській, Харківській, Полтавській та Львів-
ській. ВБО «Конвіктус Україна» імплементує діяльність проєкту в Київській та Харківській областях.

У 2020 році продовжено співпрацю з мФ «Відродження», впроваджено проєкт «Налагодження 
координації та процесу забезпечення фінансування послуг для постраждалих від насильства 
у  новостворених районах Київської області». Метою діяльності стало забезпечення ефективної 
відповіді на насильство щодо жінок в Київській області шляхом налагодження координації та про-
цесу забезпечення фінансування послуг для постраждалих від насильства в новостворених районах 
Київської області. В рамках проєкту відбулася також передача наявного досвіду побудови доступ-
них послуг для постраждалих від насильства іншим областям України. Ми продовжили надання 
підтримки Васильківській громаді (Київська область) у роботі притулку для жінок і дітей, що було 
відкрито спільними зусиллями ВБО «Конвіктус Україна» та Васильківської районної ради.

Реалізовано актуальний проєкт «Захист від наслідків пандемії COVID-19 для представниць мар-
гіналізованих груп Васильківського району Київської області: відновлення втрачених прав, за-
безпечення базових потреб, недопущення переривання життєво важливого лікування та по-
трапляння у ситуації насильства, загрозливі для здоров’я та життя» за підтримки БО «мережа 
100% життя Рівне». Ця діяльність стала відповіддю на загрозливі для життя та здоров’я обставини, 
в яких опинилися маргіналізовані жінки та їхні діти через наслідки пандемії.  
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розДіл іііМобілізація жінок проти насильства, 
забезпечення дотримання прав людини 
та гендерної рівності

головні досягнення за 2020 рік 

Здійснено 55 виїздів мультидисциплінарної 
команди, які поєднували видачу гуманітар-
ної допомоги (ліки, продукти, гігієнічні това-
ри, одяг тощо) та вирішення проблем клієнтів 
(психологічних. юридичних, соціальних та тих, 
які пов’язані з перериванням життєво важливо-
го лікування). Допомогу та послуги отримали 
53 жінки та їхні 152 дитини.

Надано супровід та сприяння в отриманні со-
ціальних виплат для 13 родин, які постраждали 
від Covid-19.
Послугами транспортування в часи відсутності 
сполучення між селами та районним центром 
забезпечено 23 жінки, завдяки чому вдалося 
вирішити нагальні питання, зокрема отримання 
АРВ-терапії.  
Консультаційну підтримку отримали 392 жін-
ки, що постраждали від насильства.
Надано гуманітарну допомогу у вигляді набо-
рів дезінфікантів, продуктових наборів, моти-
ваційних карток «Сільпо», наборів ліків 53 ро-
динам, які постраждали від наслідків пандемії 
Covid-19.
Надано технічну підтримку органам місцево-
го самоврядування Васильківського району 
в  створенні програми та документації для  пе-
репрофілювання комунального притулку для 
постраждалих від насильства в кризовий центр 
надання послуг. Це дасть змогу розширити 
можливості надання допомоги постраждалим 
від насильства. 

Реалізовані проєкти 
«Рівний доступ до допомоги постраждалим 
від насильства щодо жінок» за підтримки 
мФ «Відродження». 

«Крила», реалізується міжнародною організацією 
Pact за фінансової підтримки Уряду Канади.

«Налагодження координації та процесу забез-
печення фінансування послуг для постражда-
лих від насильства в новостворених районах 
Київської області» за підтримки мФ «Відро-
дження». 

«Захист від наслідків пандемії COVID-19 для 
представниць маргіналізованих груп Василь-
ківського району Київської області: віднов-
лення втрачених прав, забезпечення базових 
потреб, недопущення переривання життєво 
важливого лікування та потрапляння в си-

туації насильства, загрозливі для здоров’я та 
життя» за підтримки БО «мережа 100% життя 
Рівне».
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розДіл IVАдвокація, сприяння розвитку 
системи громадського здоров’я 
та підтримка спільнот

ВБО «Конвіктус Україна» у своїй діяльності керується принципом надійного спів-
робітництва та дієвої співпраці. Ми працюємо для забезпечення рівних прав людей 
на медичну, соціальну допомогу та створення умов для покращення якості життя 
вразливих верств населення.
Враховуючи глобальні виклики, спричинені пандемією COVID-19, цього року наші 
зусилля були сконцентровані на забезпеченні збереження доступних послуг для 
вразливих категорій населення в період карантинних обмежень та зміни держав-
них пріоритетів. 

головні досягнення за 2020 рік

Спільними зусиллями з партнерами проадвокатовано створення робочої групи при 
Центрі громадського здоров’я МОЗ України з розробки критеріїв оцінки якості по-
слуг та інструментів моніторингу якості послуг в умовах перехідного періоду. Очі-
кується, що ця група забезпечить координацію процесу побудови системи управ-
ління якістю послуг у сфері ВІЛ, що надаються за державні кошти групам ризику.

Спільно з мФ «Відродження» організовано Національний діалог щодо побудови 
системи управління якістю програм та послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції 
в Україні в рамках переходу на державне фінансування та створено спільну кон-
цепцію з цього питання.
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розДіл IVАдвокація, сприяння розвитку 
системи громадського здоров’я 
та підтримка спільнот

Забезпечено виділення коштів у рамках Київської міської програми «Діти, сім’я, столиця 2019–
2021 роки» для надання послуг профілактики для вразливих підлітків соціальними працівниками 
ВБО «Конвіктус Україна» в сумі 305 000 грн.

Забезпечено стабільне надання послуг профілактики 
групам ризику на теренах м. Києва та Київської облас-
ті в умовах карантинних обмежень та викликів, 
що пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби.

Спільно з Київським міським центром громадського 
здоров’я скоординовано діалог та співпрацю між дер-
жавним та недержавним секторами у вирішенні питань 
розбудови програм для вразливих підлітків і протидії 
ВІЛ-інфекції та туберкульозу в столиці. 

Спільно з поліцією м. Києва проведено ряд профі-
лактичних акцій «Стоп – наркорекламі!» та забез-
печено взаємодію у вирішенні безпекових питань.

Забезпечено роботу на базі ВБО «Конвіктус Украї-
на» консультаційного центру з можливістю для 
груп ризику отримати повний комплекс послуг у 
зв’язку з ВІЛ: від тестування до лікування і супрово-
ду в вирішенні дотичних питань.

Скоординовано дії з органами місцевого самоврядування Київ-
щини щодо інструментів реагувань на виклики в громадах. 

Реалізовано 4-місячний проєкт «Залишитися собою: забезпе-
чення доступу транс* людей, які перебувають у скруті, 
до  життєво важливих послуг лікарів, психологів та рівних 
консультантів». Ця діяльність відкрила доступ до важливих по-
слуг під час пандемії COVID-19 для транс* людей. 
На базі консультативного центру «Конвіктус» було проведене 
перше в Україні біоповедінкове дослідження серед транс* лю-
дей. 
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розДіл IVАдвокація, сприяння розвитку 
системи громадського здоров’я 
та підтримка спільнот

У 2020 році ВБО «Конвіктус Україна» став 
національним партнером регіонального 
проєкту «Транс* Карта» за підтримки 
Євразійської коаліції з питань охорони здоров’я, 
прав, гендерної та сексуальної різноманітності 
(проєкт охоплює 6 країн Східної Європи та 
Центральної Азії). Діяльність має на меті 
розширення та зміцнення послуг профілактики 
та лікуванні ВІЛ-інфекції для транс* людей. 

Окрему увагу цього року ми приділили 
підвищенню уваги щодо підліткової залежності 
та необхідності створення дієвих програм 
профілактики й лікування залежностей 

у молоді. Нами було організовано та проведено 
семінари для представників ЗМІ на тему 
«Реальна ситуація з підлітковою залежністю 
в Україні». Наші спікери окреслили ситуацію з 
підлітковою наркозалежністю з різних ракурсів, 
надали представникам ЗМІ новий фактаж для 
ґрунтовнішого розуміння теми. Наша взаємодія 
з журналістами, що пишуть на соціальні теми, 
не обмежилася навчанням, вони могли взяти 
участь у челенджі #ЗмінююСвіт, створивши 
матеріал на цю тему. 

Фейсбук-сторінка нашої Організації стала 
площадкою для реалізації успішних медійних 
проєктів. Один із них – проєкт #ВартоЗнати 
– об’єднав цикл інформаційних дописів про 
вплив психоактивних речовин на головний 
мозок людини. Популярна в нашому суспільстві 
думка про соціальну природу наркотичної 
залежності замість допомоги найчастіше 
призводить до  дискримінації та осуду. 
Розуміння ж механізму впливу наркотичних, 
психоактивних речовин на мозок людини 
змушує говорити про наркозалежність як 
захворювання. Лише за такого підходу люди, 
які потрапили в наркотичну залежність, можуть 
отримати відповідну допомогу та розпочати 
здорове життя.
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розДіл IVАдвокація, сприяння розвитку 
системи громадського здоров’я 
та підтримка спільнот

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 нових моделей зменшення шкоди в м. Києві» за підтримки 
мФ «Відродження». 

«Забезпечення сталого розвитку програм зменшення шкоди в м. Києві» 
за підтримки мФ «Відродження». 

«Розбудова системи якості послуг зменшення шкоди» за підтримки 
мФ «Відродження». 

«Залишитися собою: забезпечення доступу транс* людей, які перебувають 
у скруті, до життєво важливих послуг лікарів, психологів та рівних консультантів» 
за підтримки мФ «Відродження».
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розДіл VУчасть ВБО «Конвіктус Україна» 
в міжнародних та національних 
заходах
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розДіл VУчасть ВБО «Конвіктус Україна» 
в міжнародних та національних заходах

63-тя сесія Комісії ООН 
з питань наркотичних речовин. 
На зустрічі обговорювались основні виклики 
у  світі щодо надання безбар’єрної допомоги 
наркозалежним жінкам та представлені кращі 
практики у відповіді на ці виклики. 
У панельній дискусії взяла участь директорка 
ВБО «Конвіктус Україна» Євгенія Кувшинова 
та представила досвід нашої організації: 

у впровадженні послуг 
«Зменшення шкоди»; 

у створенні шелтерів для жінок та дітей, 
які постраждали від насильства; 

у роботі з уразливими підлітками;

у впровадженні програм із фокусом 
на вразливих жінок;

у забезпеченні сталості послуг 
на місцевому рівні. 
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розДіл VУчасть ВБО «Конвіктус Україна» 
в міжнародних та національних 
заходах

17-21 лютого, ЮАР, 
Йоханесбург відбулась 
зустріч з  формуван-
ня операційних пла-
нів країн у відповіді на 
ВІЛ-інфекцію в рамках 
програми PEPFAR. Єв-
генія Кувшинова пред-
ставляла організації 
громадянського су-
спільства України.
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розДіл VУчасть ВБО «Конвіктус Україна» 
в міжнародних та національних 
заходах

ВБО «Конвіктус Україна» – 
публікації | Facebook
Онлайн-зустріч представників організацій 
громадянського суспільства з виконавчим 
директором глобального фонду для бо-
ротьби з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом та 
малярією – Пітером Сэндсом.
Діалог організовано зусиллями Communities 
and Civil Society Town Hall.
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
posts/3181721675204411

Установче засідання робочої групи з підго-
товки заявки до глобального фонду для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією на фінансування програм про-
тидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу 
в Україні на 2021–2023 роки.
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
posts/2804859002890682

Засідання Програмного комітету Націо-
нальної ради з питань протидії ВІЛ-інфек-
ції/СНІДу та туберкульозу в України (під 
головуванням Євгенії Кувшинової, виконав-
чої директорки ВБО «Конвіктус Україна»).
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
posts/3166757430034169

Онлайн-семінар «Синергія співпраці для 
подолання ВІЛ та туберкульозу в часи 
пандемії COVID-19», проведений за під-
тримки Програми PITCH в Україні, Альянсу 
громадського здоров’я та Об’єднаної Про-
грами ООН для боротьби із ВІЛ (ЮНеЙДС) 

За участі експертів обговорили ключові 
напрацювання, проблеми та потреби, що 
виникають у процесі протидії ВІЛ та тубер-
кульозу в Київському регіоні напередодні 
нового трирічного (2021–2023) циклу фінан-
сування глобального фонду в Україні.
https://www.facebook.com/Oleksii.
Kondratenko.79025/posts/2275493875929441
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розДіл VУчасть ВБО «Конвіктус Україна» 
в міжнародних та національних 
заходах

IV та V Загальний форум 
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» та Національний діалог з питань туберкульозу
У рамках цих подій було:

 представлено результати діяльності Партнерства; 

 оцінено зусилля, спрямовані на забезпечення безперервності надання послуг людям 
із туберкульозом в умовах загального реформування протитуберкульозної служби 
та викликів, пов’язаних із пандемією COVID-19; 

 підкреслено роль громадянського суспільства в реалізації плану переходу на державне 
фінансування; 

 проаналізовано досягнення та ініціативи членів Партнерства; 

 надано рекомендації з удосконалення законодавства у сфері забезпечення 
та дотримання прав людей із туберкульозом. 

IV Загальний форум Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна»
https://fb.watch/4Z0uoBfiLI/

V Загальний форум Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна»
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» – публікації | Facebook
Національний діалог з питань туберкульозу
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розДіл VУчасть ВБО «Конвіктус Україна» 
в міжнародних та національних 
заходах

Форум «Україна на шляху до подолання 
домашнього та гендерно-орієнтовано-
го насильства». Захід об’єднав фахівців у 
протидії насильству, представників мініс-
терств, місцевої влади, міжнародних екс-
пертів, громадські організації.
https://www.facebook.com/convictus.
ukraine/posts/2887416591301589

Участь у заходах із протидії 
домашньому насиллю
Засідання у форматі круглого столу на 
тему «Роль органів місцевої влади 
в протидії домашньому насильству. 
Досвід Канади» (м. Васильків).
гості з Канади – керівник громади та 
суддя – разом із представниками по-
сольства Канади в Україні мали мож-
ливість самі побачити, яким успішним 
у Васильківському районі став проєкт 
«Притулок для людей, які постражда-
ли від домашнього насильства. 
https://www.facebook.com/Nataliia.
Balasynovych/posts/2354777694812822
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Участь у заходах щодо побудови безпечного 
та безбар’єрного суспільства
Перший відкритий форум «Пробація – безпеч-
ніше суспільство», присвячений п’ятій річниці з 
дня прийняття Закону України «Про пробацію».
Метою форуму стало поглиблення громадсько-
го діалогу щодо підвищення безпеки суспільства 
через розвиток національної пробації як ефектив-
ної системи протидії повторним кримінальним 
злочинам. 
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
posts/2907263119316936

Дискусія щодо застосування 
довічного строку ув’язнення 
до жінок.
Виконавча директорка «Конвіктус Україна» Єв-
генія Кувшинова розповіла про досвід Організації 
у впровадженні програми реінтеграції у суспільство жінок, 
які повертаються з місць позбавлення волі, та необхідність 
підвищення фокусу уваги на програми адаптації та ресоціа-
лізації засуджених.
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
posts/3279504218759489

Міжнародна конференція «Віртуально про реальне. Кон-
ференція для та про підлітків».
Конференція була організована та проведена мБФ «СНІД 
Фонд Схід-Захід (AFEW-Україна) та мБФ «Альянс громад-
ського здоров'я» в рамках проєкту «Підлітки поза увагою: 
поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних 
послуг для вразливих підлітків в Україні».
Психологині молодіжного клубу «Street Power» 
ВБО «Конвіктус Україна» Лариса горіна та Центру для під-
літків «Коло друзів» Ольга Панчук взяли участь у записі 
вебінарів для конференції.
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
posts/3285377941505450

Зустріч зацікавлених сторін із завершення Програми 
PITCH «Партнерство заради натхнення, трансформації 
та об’єднання відповіді на ВІЛ» в Україні.
https://www.facebook.com/convictus.ukraine/
posts/3647411648635409

розДіл VУчасть ВБО «Конвіктус Україна» 
в міжнародних та національних 
заходах
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розДіл VIКоманда #ConvictusTeam. 
Посилення організаційного потенціалу

Команда ВБО «Конвіктус Украї-
на» налічує 110 співробітників. 
Ми прагнемо демонструвати 
високі показники в досягнен-
ні цілей, реалізації проєктів та 
якості надання послуг нашим 
клієнтам. Ми  комбінуємо фа-
хову допомогу з допомогою за 
принципом «рівний – рівному». 
Всі ми – люди, які прагнуть по-
зитивних змін у суспільстві та 
готові бути лідерами цих змін. 

Концентрація діяльно-
сті  ВБО  «Кон віктус Украї-
на» відбувається в м. Києві та 
Київській області, загалом ді-
яльність Організації охоплює 
11 областей України та м. Київ.

Ми працюємо в складі Націо-
нальної ради з питань проти-
дії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу 
в Україні при Кабінеті Міністрів 
(виконавча директорка Ор-
ганізації є делегатом від НУО 
в  складі Національної ради 
та  головою програмного комі-
тету), громадської ради при Мі-
ністерстві соціальної політики, 
громадської ради при КМДА, 
Координаційної ради з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та туберкульозу при КМДА. На-

шою задачею вбачаємо вплив 
на державні політики для за-
безпечення надання доступних 
та дієвих соціальних і медич-
них послуг населенню.  

Наприкінці 2020 року командою 
ВБО  «Конвіктус Україна» було 
розроблено Стратегічний план 
діяльності організації на най-
ближчі три роки. Було визначе-
но основні стратегічні пріори-
тети, цілі та завдання, необхідні 
кроки задля підвищення ефек-
тивності діяльності. 
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розДіл VIКоманда #ConvictusTeam. 
Посилення організаційного потенціалу

Команда #ConvictusTeam. Посилення креативного потенціалу
Цікавим досвідом в умовах карантинних обмежень можна вважати Тиждень самотестування на ВІЛ, 
проведений ВБО «Конвіктус Україна» у травні в 4 київських аптеках та 3 обласних аптеках ме-
режі «ОЛФА», коли кожен охочий міг безкоштовно (в обмін на контактні дані) отримати швидкий 
(слиновий) тест та відповідно до інструкції провести самотестування в домашніх умовах. Ця акція 
була спрямована на формування в населення нових звичок.
Результат по Київській області – 90 оральних тестів (майже 79%) безкоштовно отримано населен-
ням у трьох містах. Результат по Києву – 91 швидкий тест (трохи понад 45%). Акція #самотесту-
вання, організована нами в рамках Європейського тижня тестування на ВІЛ, показала, що культу-
ра самотестування вже є певною складовою життя нашого суспільства, яка активно закріплюється 
в умовах карантину. 

 
Додаткові активності
Було організовано #ConvictusMaskChallenge, 
залучено меценатів та дизайнерів, котрі безо-
платно передали багаторазові та одноразові 
маски, а також засоби індивідуального захисту 
(антисептики, рукавички).    
https://www.facebook.com/202979829745292/
posts/3025253784184535/

Залучено організацію «Food Bank», яка надала безкош-
товні продукти харчування (йогурти, сметана, молоко, 
сирні десерти, солодощі та снеки), котрі роздавали най-
біднішим представницям СП (СП на вулицях міста). 

У 2020 році нам вдалося реалізувати цікавий проєкт 
#ConviсtusChildrenTeam, залучивши талановитих ді-
тей до усвідомлення дії вірусів та бактерій на організм 
людини. Арт-проєкт допоміг дітям краще зрозуміти 
дію мікроорганізмів, яких ми не бачимо, змінити став-
лення до правил гігієни 
та  стати новою командою  – 
#ConviсtusChildrenTeam – 
свідомою та креативною.
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розДіл VIIЗвіт про фінансовий стан  
(на 31 грудня 2020 року)

0,05%

0,35%

0,66%

0,84 %

0,94%

1,10%

2,27%

8,50%

11,40%

73,89%

 73,89% МБФ «Альянс громадського здоров'я» 22 003 760,14
 1,10% PATH, неприбуткова корпорація у Вашингтоні 315 846,55
 8,50% Міжнародний фонд «Відродження» 2 513 663,34
 0,94% Партнерство «Stop ТВ»/ЮНОПС 270 108,72
 0,84%  БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» 246 967,40
 0,66% еКОМ 187 864,33
 2,27% Міжнародна організація Pact 647 918,22
 0,35% AFEW-Україна 99 436,20
 11,40% Центр громадського здоров'я 4 796 619,38
 0,05% Інші благодійні надходження 23 067,72
  Усього:  31 105 252,00

Разом

31 105 252,00 грн



convictus.org.ua      convictus.ukraine      Convictus_Ukr      convictus_ukraine      convictus ukraine     
29

розДіл VIIСтруктура витрат  
ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» у 2020 році 

 1,77% Податок на додану вартість 550 450,47
 19,57% Оплата праці 6 088 524,14
 4,27%  Податки на фонд оплати праці 1 328 787,35
 43,65% Технічна підтримка 13 578 021,07
 1,88%  Витрати на відрядження, транспортні послуги 584 092,22
 0,57% Товари для сфери охорони здоров’я 177 536,97
 0,67%  Інфраструктура та інше обладнання 209 006,00
 0,08%  Видавничі та комунікаційні витрати 24 490,00
 7,29%  Витрати на підтримку клієнтів/цільової групи 2 268 788,02
 2,54%  Планування та адміністрування 789 220,34
 7,45%  Витрати на забезпечення діяльності організації 2 317 468,16
 2,16%  Послуги за договорами субпідряду 672 277,26
 8,09%  ТМЦ 2 516 590,00
  Усього: 31 105 252,00

Разом

31 105 252,00 грн

43,65
19,57
8,09
7,45
7,29
4,27
2,54
2,16
1,88
1,77
0,67
0,57
0,08
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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»
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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
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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»
розДіл VIIПартнери «Конвіктус Україна»



convictus.org.ua      convictus.ukraine      Convictus_Ukr      convictus_ukraine      convictus ukraine     
31

розДіл VII
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

ІОм —      інформаційно освітні 
матеріали

ІПСШ —      інфекції, що передаються ста-
тевим шляхом 

Кг —      ключові групи

КмДА  —      Київська міська держав-
на 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

мФ —      Міжнародний фонд

НУО  —      неурядові організації

ООН  —      Організація Об’єднаних Націй

ПВН —      підлітки, які вживають 
наркотики

СНІД  —      синдром набутого імунодефі-
циту людини

СНІН  —      споживачі неін’єкційних 
наркотиків

СП  —      секс-працівники  
та працівниці 

ТБ  —      туберкульоз

чСч  —      чоловіки, які мають секс 
з чоловіками

ЮНОПС  —      Управління Організації 
Об’єднаних Націй з об-
слуговування проєктів 
(ЮНОПС) в Україні.

Словник тлумачень та скорочень 
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+38 (044) 592 58 47
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