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Дорогі партнери, колеги, друзі! 
Перед вами звіт Всеукраїнської благодійної 

організації «Конвіктус Україна» за 2021 рік. 
Другий рік пандемії COVID-19, котрий науко-
ве видання Nature назвало «роком тріумфу 
вакцин та наукових досліджень». Яким  же 
він виявився для нашої Організації?

Рік був складним, але надзвичайно про-
дуктивним. Ми  навчилися результативно 
працювати в умовах карантинних обмежень. 
Змінили моделі взаємодії та механізми робо-
ти так, щоб не наражати ні себе, ні клієнтів 
на небезпеку інфікування COVID-19. Части-
на консультацій надавалася онлайн, через 
месенджери та в телефонному режимі. 
Особливий акцент було зроблено на роботі 
мобільних бригад, які в умовах карантинних 
обмежень стали дієвим інструментом на-
ближення послуг до тих, хто їх потребує.

Завдяки новим моделям взаємодії та від-
даній роботі команди «Конвіктус Україна» 
вдалося забезпечити повноцінну реаліза-
цію всіх програм і тим самим надати цьо-
го року послуги тестування та доведення 
до  лікування близько 36 000 осіб з-поміж 
уразливих груп. Ми зробили акцент на залу-
чення нових важкодоступних груп клієнтів, 
які  не  користувалися послугами профілак-
тики й діагностики.

Активно використовуючи скринінг-анкети 
як спосіб раннього виявлення ТБ, наші спів-
робітники провели близько 18 000 скри-
нінгів. У разі позитивного результату ми 
надавали послуги супроводу до подальшої 
діагностики та лікування туберкульозу.

Завдяки активній взаємодії державних уста-
нов і неурядових організацій та за підтримки 
міжнародних організацій, ми продовжуємо 
активну діяльність Партнерства «Зупинимо 
туберкульоз. Україна». У 2021 році ми стали 
співорганізаторами забігу «Маю силу – Stop 
TB». Цим окремим забігом у рамках півмара-
фону Kyiv Nova Poshta Half Marathon ми по-
казали всім мешканцям Украї ни, що пробле-
ма туберкульозу – це не проблема окремих 
груп, а хвороба, яка може торкнутися кожно-
го, й важливо вчасно проходити діагности-
ку для успішного лікування. Ми продовжили 
співпрацю з національними ЗМІ та створили 
спільно телепрограму Апостроф Heallth 
на телеканалі Апостроф TV . Випуски були 
присвячені різним аспектам теми туберку-
льозу та спрямовані на підвищення обізнано-
сті населення про недугу. Це ще один крок 
до більшої поінформованості населення про 
туберкульоз!

Не припиняючи діяльності щодо боротьби 
з насильством, ми співпрацюємо з Міністер-
ством соціальної політики й цього року ви-
готовили інформаційні ролики про можли-
вості отримання послуг на місцях у рамках 
державної субвенції. Впродовж року також 
реалізовували проєкт «Крила», спрямова-
ний на покращення економічного добробуту 
жінок із вразливих чи маргіналізованих груп 
у Київській та Харківській областях. Завдяки 
цій діяльності 58 жінок отримали навички 
ведення бізнесу, а 17 – розпочали власну 
справу.

У 2021 році на Національному конкур-
сі «Благодійна Україна» ВБО «Конвіктус 
Україна» здобула 2-ге призове місце в но-
мінації «Всеукраїнська благодійність». 
Ми  продовжуємо невпинно працювати для 
щасливого та здорового майбутнього нашої 
країни! 

Дякую партнерам за всебічну підтрим-
ку, якісну взаємодію, спільний вектор руху 
та бажання робити Україну кращою!

Дякую команді за відданість, гнучкість у на-
данні послуг, попри труднощі, та готовність 
працювати на результат!

З любов’ю, 
директорка «Конвіктус Україна»  

Євгенія Кувшинова
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Стратегічні напрями діяльності у 2021 році
1.  Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та іншим хворобам.

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

3.  Розбудова профілактичних послуг для вразливих підлітків.

4.   Розвиток економічної незалежності жінок, протидія насильству та забез-
печення гендерної рівності.

РОЗДІЛ I

Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепати-
там та іншим хворобам

ВБО «Конвіктус Україна» надає послуги профілактики, доступу до лікування ВІЛ-
інфекції, туберкульозу, гепатитів у м. Київ та Київській області. Координуючи дії 
з медичними установами та неурядовими організаціями, ми допомагаємо близько 
40 тис. осіб на рік. 

Охоплення послугами тестування, доведення до лікування

2020 Всього було охоплено 2021

42 518 35 950
20 453 ЛВНІ 16 460

9 126 інші групи контактів 6 189

7 234 секс-працівники (СП) 9 354

1 609 партнери ЛВНІ 740

744 особи, які вживають неін’єкційні 
наркотики 214

949 трансгендерні люди 1 229

122 партнери ЛЖВ 92

1036 безхатченки 813

55 жінки/діти (партнери ПНІН) 10

1 221 
(колишні в'язні, ЛЖВ,  

ті, хто вживає алкоголь, 
учасники АТО)

інші групи

836
(колишні в'язні – 418,  

ЛЖВ – 122, ті, хто вживає 
алкоголь – 278,  

учасники АТО – 18)
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Тестування на ВІЛ  
у 2021 році (м. Київ та Київська область)

Протестовано на ВІЛ

33 720

Виявлено

921

ДО

620

АРТ

724

Тестування на гепатит В (HbsAg) 
 у 2021 році (м. Київ та Київська область)

Позитивні 

91
Протестовано

1 795
Перенаправлені 

91

Тестування на гепатит С  
у 2021 році (м. Київ та Київська область)

Позитивні

2 103
Перенаправлені 

2 103
Протестовано

5 491

Тестування на сифіліс 
у 2021 році (м. Київ та Київська область)

Позитивні

92
Перенаправлені

92
Протестовано

2 800

Скринінги на ТБ у 2021 році

Діагностика ТБ 

1 019
Діагноз ТБ 

37
Лікування ТБ

36

Скринінгів на ТБ 

17 835

Роздаткові матеріали, видані 
протягом 2021 року

Презервативи   825 079
Серветки спиртові    294 840
Шприці з голкою  290 849
Лубриканти  288 791
Голки   60 509
Брошури   3 848
Налоксон  1 012

У 2021 році послуги медичного та психосоціального супроводу отримали 326 пацієнтів прог-

рами ЗПТ, із них 224 пацієнти в м. Києві та 102 пацієнти в Київській області. 

Відсоток утримання на АРТ на сайтах ЗПТ – 100%.
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РОЗДІЛ IІ

Забезпечення сталого впровадження заходів із проти-
дії ВІЛ, ТБ і доступності медичної та соціальної допомо-
ги для груп ризику в умовах пандемії COVID-19

У 2021 році Україна продовжувала боротьбу з пандемією COVID-19. «Конвіктус 
Україна» завдяки попереднім напрацюванням та розробленим алгоритмам роботи 
надавав послуги з тестування та консультування щодо COVID-19 серед ключових 
груп. Завдяки роботі мобільних амбулаторій у м. Обухів та м. Біла Церква (Київська 
область) проводили скринінги на COVID-19 серед людей з інвалідністю з числа ЛВНІ. 
Також забезпечували ключові групи засобами профілактики поширення COVID-19 
(маски, дезінфектанти, одноразові рукавички) та продуктовими сертифікатами.
 

Створено 
2 мобільні бригади 

з двох медичних 
сестер та соціального 
працівника в м. Обухів 
та м. Біла Церква для 

здійснення патронажу 
ЛВНІ вдома.

Проведено 
16 виїздів 

патронажної бригади  
до 8 ЛВНІ.

Надано 
16 консультувань 
щодо актуальних 

питань стану здоров’я 
клієнта тощо.

Зроблено обробку 
та перев’язку ран 

8 ЛВНІ.

Проведено 
16 скринінг опитувань 

на COVID-19.

Здійснено видачу 
засобів профілактики 

ВІЛ та септичних 
ускладнень (шприци, 

спиртові серветки, 
презервативи).

Видано
4 продуктових 
сертифікати.
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Понад 2100 підлітків та 576 батьків/опікунів отри-
мали послуги в центрах у 2021 році.

390 осіб – загальна кількість учасників, охоплених проєктом 
«Школа статевого виховання для уразливих підлітків».

Фандрейзингова діяльність:
– канцелярські товари, продукти харчування, солодощі – на суму 
понад 15 тис. грн; 
– додаткові призи, солодощі – на суму понад 10 тис. грн.

У двох підліткових центрах:
– було проведено 26 групових навчально-інформаційних за-
нять для підлітків;
– 48 батьків отримали індивідуальне консультування з питань 
статевого виховання.

РОЗДІЛ IІІ

Розбудова профілактичних послуг для вразливих під-
літків

Основа здорового суспільства – активні та здорові підлітки. Упродовж року «Кон-
віктус Україна» проводив системну роботу з підлітками та батьками, щоб забезпе-
чити належне консультування сімей із дітьми, які вживають психоактивні речовини. 
Ми розгортали послуги, щоб підвищити поінформованість підлітків, котрі мають ри-
зиковану поведінку, з питань планування сім’ї, репродуктивного здоров’я та стате-
вого виховання. Десятки інформаційно-групових занять, зустрічей та індивідуальних 
консультувань стали поштовхом для підлітків, щоб зрозуміти – потрібно дбати про 
своє щасливе майбутнє і поряд є люди, які завжди допоможуть у цьому.

Діяльність у рамках проєкту реалізувалася спільно з Київським міським центром со-
ціальних служб для сімʼї, дітей та молоді в рамках виконання заходів Міської цільової 
програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019–2021 роки». 
У рамках програми функціонували два молодіжні центри: центр для підлітків 
«Коло друзів», вул. Депутатська, 32 (правобережне відділення), та молодіжний клуб 
«Street power», вул. Новодарницька, 26 (лівобережне відділення).  
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РОЗДІЛ IV

Розвиток економічної незалежності жінок, протидія на-
сильству та забезпечення гендерної рівності 

Щоб покращити економічний добробут жінок із вразливих чи маргіналізованих груп, 
«Конвіктус Україна» активно реалізовував проєкти, за допомогою яких жінки могли 
розпочати власну справу та стати економічно незалежними. Ця чудова ініціатива від-
кривала їм потенціал та додавала впевненості в собі. 

Поряд із цим ми проводили комплексну роботу з жінками, які вживають наркотики 
й/або страждають від насильства, та працівниками шелтерів, котрі допомагають їм. 
Вебінари, форум-театри, консультації – це частина заходів, метою яких було не лише 
допомогти жінкам, а й розробити ефективні алгоритми міжгалузевої взаємодії.

Піклуємося та віримо, що кожна жінка гідна мати щасливе та спокійне життя!
Проєкт «Крила»: Майстерня можливостей – покращення економічного добробу-
ту жінок, що належать до вразливих та маргіналізованих груп на теренах Київської 
та Харківської областей.

 Київська область Харківська область 

 
Баришівська, 

Васильківська, 
Обухівська, Ржищівська, 

Узинська громади

Олексіївська, Лозівська, 
Нововодолазька, 

Коломацька, 
Близнюківська громади

Взяли участь у проєкті 81 жінка 77 жінок 

Обрали шлях працевлаштування 
і взяли участь у відповідному тренінгу 27 жінок 20 жінок 

Пройшли навчання основам 
започаткування бізнесу та отримали 
доступ до фінансування на конкурсній 
основі 

25 випускниць 27 випускниць 

Взяли участь в IT-курсах 29 учасниць 40 учасниць 

Розробили бізнес-плани та подали 
заявки на участь у конкурсі для 
отримання фінансування

14 жінок 8 жінок 

Підтримано конкурсною комісією

9 заявок
на суму

68 729 грн

8 заявок
на суму

72 075 грн
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Налагодження координації та процесу забезпечення фінансування по-
слуг для постраждалих від насильства у новостворених районах Київ-
ської області

Активності (організовано та проведено)

 Проведено 7 адвокацій-
них заходів із  залученням 
осіб, які  приймають рішення, 
та  представників спеціалізо-
ваних служб 
Місце проведення: Білоцер-
ківський,  Бориспільський, 
Броварський,  Бучанський, 
Обухівський,  Вишгородський, 
Фастівські райони

 Обрані цільовими громади 
проєкту ті, які отримали суб-
венцію з  державного бюдже-
ту на створення спеціалізова-
них послуг для постраждалих 
від насильства або ж подава-
ли заявки на цю субвенцію
Місце проведення: Василь-
ківська,  Баришівська,  Томашів-
ська, Димерська,  Глевахівська, 
Боярська, Обухівська громади 
Київської області

 Проадвокатовано ство-
рення 3  дорадчо-консульта-
тивних органів, які опікуються 
гендерними проблемами
Місце проведення: Київська 
область

 Надано допомогу в налагодженні процесів при створенні спеціалізованих по-
слуг (технічна підтримка, стажування) 12 особам, які приймають рішення
Місце проведення: громади Київської області в регіонах, де послуги вже розвинуті

Поглиблено співпрацю з Міністерством соціальної політики України та 
випущено 3 спільні соціальні ролики, які описують шлях постражда-
лої особи, принципи роботи спеціалізованих служб для постраждалих, 
пріоритезацію створення послуг громадами та важливість забезпе-
чення фінансування цих послуг. 

Фастів

Біла Церква

Київ

Обухів

Бориспіль

Бровари

Вишгород
Буча

Димерська

Баришівська

Васильківська

Боярська

Обухівська

ГлевахівськаТомашівська

Карта 
Київської 
області
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Доступ до комплексної підтримки жінок, які вживають наркотики і пе-
ребувають у ситуації насильства

Удосконалено процес оцінки потреб жінок, які вживають наркотики, під час прий-
няття в шелтери й центри соціально-психологічної допомоги.

Задокументовано 
3 випадки порушення прав, пов’язані з відмовою поселення 
в притулки.

Проведено
– 8 вебінарів; 
– специфіка наркотичної залежності, поведінки жінок, 
які зазнали насильства; 

– роботи з дітьми в умовах притулків, центрів та шелте-
рів, національного та світового законодавства у сфері протидії 
насильству. 

Підвищили свою кваліфікацію та налагодили діалог в рамках 
вебінарів 142 співробітники центрів та шелтерів з усієї країни 
(керівники, соціальні працівники, психологи, медпрацівники), 
5 активістів по роботі з жінками, які живуть із наркозалежніс-
тю (зокрема самі ці жінки стали учасниками заходів).

– 22 супервізії для працівників притулків, центрів і шелтерів 
та обговорено кейси саме по роботі з постраждалими від на-
сильства жінками, які мають залежність.

– 2 дискусії в Одесі та Чернівцях із використанням методи-
ки форум-театру для громадських організацій, що працюють із 
жінками, залежними від психічно-активних речовин, психологів, 
журналістів, центрів соціально-психологічної допомоги та при-
тулків.

Передано для притулків, які мають спрощений доступ до по-
слуг для жінок, котрі вживають наркотики, аптечки, що міс-
тять налоксон, для запобігання смертності та  інвалідизації 
внаслідок передозування. 
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РОЗДІЛ V

Посилення організаційного потенціалу

Впродовж 2021 року представники Організації брали активну участь у міжнародних та 
національних заходах, робочих зустрічах та нарадах.

Євразійська асоціація зменшення шкоди
Виконавча директорка ВБО «Конвіктус Україна» Євгенія Кувшинова ввійшла в робочу 
групу експертів, що працюють над питанням якості послуг зменшення шкоди в країнах 
Східної Європи та Центральної Азії. Загалом Євгенія представляла Україну та наш дос-
від у реалізації цих програм. Першу зустріч Євразійська асоціація зменшення шкоди зі-
брала в Стамбулі, де експерти почали працювати над питаннями забезпечення якості 
послуг у сьогоднішніх умовах.
 



11convictus.org.ua      convictus.ukraine      Convictus_Ukr      convictus_ukraine      convictus ukraine     

Робота Програмного комітету Національної ради з питань проти-
дії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу 
Євгенія Кувшинова, виконавча директорка нашої організації, є членом Національної 
ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу й Головою Програмного 
комітету Національної ради. Під головуванням Євгенії у 2021 році відбулося 5 засідань 
Програмного комітету, на яких обговорювались пріоритетні для країни питання в га-
лузі протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепатитам. 

Нарада з протидії домашньому насильству
Менеджерки проєктів ВБО «Конвіктус Україна» Юлія Царевська та Наталія Решетова 
взяли участь у нараді з протидії домашньому насильству за участі Прем’єр-міністра 
України Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської. На нараді обговорювали 
процес надання субвенції у 2021 році, поради щодо організації роботи притулків, мо-
більних бригад і консультаційних центрів, можливу технічну підтримку та моніторинг 
процесу використання субвенції. 
Зазначимо, що в Київській області субвенцію у 2021 році отримали 6 громад, а 2 з них є 
постійними партнерами «Конвіктус Україна».

Перший віртуальний саміт благодійництва «Благодійництво 
під час пандемії COVID-19»
Виконавча директорка ВБО «Конвіктус Україна» взяла участь у Першому віртуально-
му саміті благодійництва. Під час панельної дискусії Євгенія Кувшинова розповіла, як 
організація вчилася надавати послуги в умовах пандемії та що саме неурядові органі-
зації є локомотивами змін у такий непростий час.
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#ConvictusTeam

Команда «Конвіктус Україна» зміцнює свою експертність через постійне навчан-
ня співробітників, участь у міжнародних конференціях, заходах підвищення квалі-
фікації. Ми проводимо вебінари для фахівців з усієї України на актуальні теми щодо 
доступу до притулків, центрів та шелтерів. Ми розбудовуємо взаємодію з пред-
ставниками державних установ і громадських організацій для надання комплекс-
них та якісних послуг нашим клієнтам. 

Проведено
ВБО «Конвіктус Україна» в рамках своєї проєктної діяльності організувала 2 ста-
жування для представників громад, котрі висловили намір отримати державну 
субвенцію на розбудову послуг для постраждалих від насильства. Відвідали ті ре-
гіони України, які вже налагодили ефективну роботу в цій сфері.
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4 інформаційних заняття для фахівців служби пробації, соціальних працівників, 
психологів реабілітаційного центру, що працюють з переселенцями та учасниками 
бойових дій, у результаті яких представники служби пробації, працівники соціальних 
служб районів Київщини одержали інформацію про передозування наркотичними ре-
човинами та знають, як надавати першу допомогу ЛВНІ.

3 заняття з профілактики передозувань для соціальних працівників НУО. 

Також експертність Організації підвищується завдяки постійному вивченню потреб 
клієнтів через опитування та соціальні дослідження з подальшим пошуком можливос-
тей задовольнити їх потреби. Проведення опитувань та соціальних досліджень серед 
ключових груп дає більше розуміння особливостей поведінки, звичок та можливих ка-
налів комунікації з групою, допомагає нам формувати проєкти, які є потрібними й ак-
туальними. 

Опитування серед людей, які вживають наркотики ін’єкційно, дало нам розуміння 
причин початку вживання наркотиків, а також можливість проаналізувати їхній досвід 
звернення за медичною й соціальною допомогою та працювати ефективніше в напря-
мі профілактики передозувань і переадресації на лікування.

Соціологічне дослідження аудиторії чоловіків у віці 39–45 років у межах проєкту 
HelthLink допомогло виявити важелі, «ключі» в побудові комунікації з цією аудиторією. 
Завдяки дослідженню ми дізналися, що більшість чоловіків цієї групи слухають радіо і 
які саме радіостанції, тому нам вдалося зробити цікаву та продуктивну медіакампанію. 



14convictus.org.ua      convictus.ukraine      Convictus_Ukr      convictus_ukraine      convictus ukraine     

Команда «Конвіктус Україна» демонструє свою креативність у вирішенні 
над важливих соціальних завдань. Виступаючи секретаріатом Партнерства «Зупи-
нимо туберкульоз. Україна», ВБО «Конвіктус Україна» забезпечує інформаційну та 
комунікаційну складову роботи Партнерства. Підвищуючи обізнаність про тубер-
кульоз серед загального населення України, Організація ініціює розвиток проєктів, 
що допоможуть розповісти більше про недугу, цим самим зменшити рівень стиг-
матизації дорослих і дітей, які хворіють/хворіли на ТБ; заохотити людей проходи-
ти скринінгову анкету, що є першим кроком профілактики та діагностики.

Для цього впродовж року проводилися такі інформаційні активності:

проєкт 
Апостроф Health на 

телеканалі Апостроф TV 

6 
програм

дискусійні платформи 
«Здоровий спосіб 

життя як профілактика 
туберкульозу»

2 
випуски

забіг #Маю силу – 
Stop TB – у загальному 

забігу взяли понад 

10 тис. учасників 
у командному забігу 

#Маю силу – Stop TB  – 
понад 

200 учасників

рубрика 
#діалогиЗпсихологинею 

– 

8 відео 

3 прямі ефіри

телеграм-канал 
«Діалоги про здоров’я» 

288 
дописів

серія відео 
#підтримкаПсихолога 

10 
відео
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Команда «Конвіктус Україна» демонструє свою толерантність та гнучкість 
через постійний пошук нових форматів взаємодії з клієнтами Організації. 
Оскільки карантинні обмеження не давали змогу повною мірою проводити масові за-
ходи та зустрічі, ми обирали безпечні місця проведення і не зупиняли важливу профі-
лактичну роботу. 

Ми продовжили проводити зустрічі з лікарями, психологами та блогерами, де обго-
ворювалися питання, які турбують наших клієнтів. Організовували конкурси та ігри, де 
були запропоновані цікаві розваги.

Ще однією знахідкою нашої Організації є використання форум-театральних методів 
для демонстрації бар’єрів, з якими люди з вразливих груп населення стикаються що-
дня. 

Форум-театр – методика інтерактивної роботи серед різних верств населення, спря-
мована на вирішення соціальних проблем. Суть методики – це пошук у рамках запро-
понованої вистави разом з учасниками й учасницями шляхів розв’язання проблеми або 
виходу зі складної життєвої ситуації. Головна мета форум-театру – надання інформації 
та отримання навичок вирішення наявної проблеми певною людиною з використан-
ням досвіду інших людей та з підключенням можливостей власного інтелекту. Такий 
спосіб комунікації плануємо продовжувати й надалі.

Команда «Конвіктус Україна» демонструє відкритість до співпраці та готов-
ність до партнерства, які реалізовані як:

– розбудова партнерства з Центрами зайнятості та гро-

мадами в Київській та Харківській областях; 

– розбудова партнерства з місцевими державними уста-
новами і, як результат, – залучення на безоплатній основі 
5 приміщень у Київській області та 4 – у Харківській області для 
роботи з клієнтами;

– розбудова партнерських стосунків із громадами, закріп-
лення домовленостей;

– стажування осіб, які приймають рішення, з громад Київщи-
ни у Вінницькій та Черкаській областях. 

Марафоном заходів до «16 днів проти насильства» було 

охоплено 120 осіб, які приймають рішення, та фахівців медич-
ної, соціальної, юридичної та освітянської сфер.
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РОЗДІЛ VI

Звіт про фінансовий стан 
(на 31 грудня 2021 року)

Активи 2021 рік 2020 рік

Основні засоби 421 246

Інвестиції 80 80

Запаси та інші активи 4 817 2 701

Грошові кошти та їхні 
еквіваленти 4 874 3 206

Загалом активів 10 192 6 233

Фонди та зобов'язання 2021 рік 2020 рік

Забезпечення наступних 
витрат та цільове 

фінансування
4 808 3 050

Кредиторська 
заборгованість 4 743 435

Доходи майбутніх 
періодів 641 2 748

Загалом фондів та 
зобов'язань 10 192 6 233

Загалом активів 10 192 6 233
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Рух грошових коштів

2021 рік 2020 рік

Доходи

Благодійні пожертви та інші 
операційні доходи 38 204 28 143

Інші доходи 314 2 190

Загалом доходів 38 518 30 323

Витрати

Витрати, пов'язані з виконанням 
статутної діяльності 38 518 30 323

Інші витрати

Загалом витрат 38 518 30 323

Чистий прибуток (збиток) - -

2021 рік 2020 рік

Залишок коштів 
на початок року

3 206 2 024

Надходження всього, в т. ч.

- цільове фінансування 37 824 29 783

- пасивні доходи 14 8

- інші надходження 32 49

Витрати 36 202 28 658

Залишок коштів  
на кінець року 4 874 3 206

Звіт про фінансові результати за 2021 р.
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Джерела фінансування проєктів 
ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА»

Бюджет Конвіктус Україна у 2021 році становив  36 098 885 грн. 
Структура джерел фінансової допомоги між донорами:

66,3% МБФ «Альянс громадського здоров'я» 23 935 964,00

3,3%            PATH, неприбуткова корпорація у Вашингтоні 1 175 474,00

5,4% Міжнародний фонд «Відродження» 1 937 000,00

0,9% Партнерство «Stop ТВ»/ЮНОПС 337 475,00

1,1% EАСВ 380 978,00

1,7% ЕКОМ 616 114,00

9,8% PACT 3 527 239,00

0,2% AFEW-Україна 75 531,00

8,2% Центр громадського здоров'я 2 976 778,00

2,5% ГО «Клуб «Еней» 912 795,00

0,1% ІСАР Єднання 33 000,00

0,5% КМДА 189 737,00

0,0% Інші благодійні надходження 800,00

100% ВСЬОГО: 36 098 885,00

66,30%
9,80%

8,20%

5,40%

3,30%

2,50% 1,70% 1,10% 0,90% 0,50% 0,20% 0,10%



19convictus.org.ua      convictus.ukraine      Convictus_Ukr      convictus_ukraine      convictus ukraine     

1,6% Податок на додану вартість 589 271,00

20,8% Оплата праці 7 497 629,00

4,5% Податки на фонд оплати праці 1 636 368,00

44,4% Технічна підтримка 16 024 746,00

2,3%            Витрати на відрядження, транспортні послуги 813 988,00

0,9% Товари для сфери охорони здоров'я 314 073,00

1,8% Інфраструктура та інше обладнання 648 255,00

0,7% Видавничі та комунікаційні витрати 250 811,00

9,6% Витрати на підтримку клієнтів/цільової групи 3 473 442,00

2,6% Планування та адміністрування 932 980,00

8,2% Витрати на забезпечення діяльності організації 2 967 889,00

2,6% Послуги за договорами субпідряду 949 433,00

 100% ВСЬОГО: 36 098 885,00

Структура витрат  
ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» у 2021 році

2,60% 2,60% 2,30% 1,80% 1,60% 0,90% 0,70%

Разом 36 098 885,00

44,40%

9,60%

8,20%

4,50%

20,80%
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Партнери 

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»

3130 2018Річний звіт 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

ІОМ —      інформаційно освітні 
матеріали

ІПСШ —      інфекції, що передаються стате-
вим 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

МФ —      Міжнародний фонд

НУО  —      неурядові організації

ООН  —      Організація Об’єднаних Націй

ПВН —      підлітки, які вживають 
наркотики

СНІД  —      синдром набутого імунодефіци-
ту 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 

 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
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