
Data for the period from February 24 to May 20, 2022 

of war9090 days of continuous aid  
to vulnerable populations

days
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More than a thousand persons from 
vulnerable populations  

received the aid 

In form of individual f inancial aid, food kits, personal 
hygiene items, cell phone account payments, etc.  

The aid was also provided to shelters and TB facilities.

425 000,00 UAH

Food kits, hygienic goods 
for people from vulnerable 

populations

170 000,00 UAH

Aid to shelters and TB facilities

705 400,00 UAH
Individual non-targeted  

financial aid

46 300,00 UAH

Assistance in form of cell 
phone account payments for 
the vulnerable groups to help 
them stay in touch with their 

relatives and for doctors 
to enable them maintain 

contacts with patients 
treating TB

1 346 700,00 UAH
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Support to vulnerable populations 
during the war 

is of paramount importance. 
Since the start of the large-scale war our Organization 

provides essential services and humanitarian aid  
to the clients.

4,825 people f rom among vulnerable populations 
received prevention and support services

HIV testing
(among them 69 tested 

positive).
90 % received treatment 

and support

Hepatitis B testing
(among them 18 tested 

positive).  
All positive persons 

received consultations 
on treatment

TB screening
(among them 

53 persons received 
HIV diagnostics 

support services)

Syphilis testing
(among them 2 persons 

tested positive).
All positive persons 

received consultations on 
treatment

Hepatitis C testing  
(among them 367 tested 

positive).  
All positive persons received 
consultations on treatment

 COVID-19 testing
(among them 3 persons 

tested positive).  
All positive persons 

received consultations on 
treatment 

3 686
persons

2 089
persons

662
persons

96
persons

92
persons

45
persons
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It is diff icult to overcome and 
get through the most diff icult 
moments of life,  when there 

is support by your side. 
Our workers try to always shoulder the clients  

so that they do not fall.

Prevention and support services for 
people vulnerable to HIV4825
COVID-19  
counseling1094
Individual  
psychological support184
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Naloxone
was provided to 

prevent overdosing 
and training on its 

use was held
 

Expensive 
diagnostics

(CT, MRT) was paid 
for clients from 

among vulnerable 
populations

Transportation
services to diagnostic 

centers
 

Restoration 
of lost documents

ART  
dispatches

Case management 
services (OST)

Referral services 
were provided to 
obtain treatment 

for HIV, TB in other 
regions of Ukraine 

and other countries  

Patronage support
Services was 

provided to people 
with disability and 
people living with 
drug dependency

82 143
Condoms

15 801
Alcohol 
wipes

334
Protective 

masks

18
Information 

materials

48 167
Lubricants

17 711
Syringes and  

needles

106 100 13 8

5 8 1860 312
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We ensured coordination and communication actions 
with partners, continued to work as the Secretariat 

of the Stop TB Ukraine Partnership, established 
cooperation with the new partners to bring assistance 
closer to those who need it, organized dissemination 

of information messages.

Together with partners:

prepared more than 

300 
posts

with important 
information for patients 

on HIV, TB and other 
infection diseases 

 held

1
 TV conference

To the World TB Day
«Ukraine is united! 
We work, we strive 

for victory!»

held 

3
 discussion platforms 

on ensuring 
uninterrupted TB 

treatment during the 
wartime

 

prepared 

2
programs 

on Apostrophe TV Channel 
«Violence during the war» 

and «Ensuring uninterrupted 
treatment of the patients 
with TB during the war»

published 

38
 posts

 on psychological 
assistance to persons 
with HIV and TB, their 
relatives and doctors

 

published 

5
posts

on supporting 
women affected 

by war



The activity became possible with the support of the organizations:

 
and individual contributions f rom kind-hearted people

We continue to support 
vulnerable populations. 

We believe in us, our country 
and our victory!

We thank our partners for cooperation!
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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