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6month

of devoted work 
for the country 
during the war

  Data for the period from February 24 to August 20, 2022
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“ConviCtus ukraine” Continues to provide 
vital assistanCe for vulnerable populations 

in conditions of a full-scale war

9,013 
men

 9,187
women

 1,052
children

 51
teenagers

 559 

transgender people

During 6 months 

19,862 people
received services and assistance in our organization

17,168 people  
people received services within the framework of HIV and TB 

response programs,  

2,694 people  
within the programs of assistance to vulnerable women, children  

and internally displaced persons
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Individual non-targeted 
financial aid  

uaH 705,400
1,204 food kits  

uaH 605,000

641 hygienic kits 

uaH 323,000
329 sets of medicines  

(over-the-counter)  

uaH 99,000
63 items of inventory  

(electric kettles, electric stoves, irons, heaters, etc.)  

uaH 95,000
1,302 individual 

psychological 
support sessions 

The work of two shelters for the 
internally displaced people 

(Ivano-Frankivsk and Kyiv oblast) was 
supported. Temporary accommodation, 

meals and psychological support to 
211 people were provided. 

Support was provided for 
shelters to internally displaced 

persons (Poltava, Cherkasy, 
Zhytomyr, Kryvyi Rih) for  

uaH 545,000
Aid to shelters 

and TB facilities  

uaH 90,000
Support was provided to Kyiv oblast healthcare 

facilities in form of fuel to transport blood 
samples for more than 

uaH 98,000
155 women attended individual and group classes on economic security,  

22 women attended business trainings,  
25 women received support in the implementation of business ideas

3 small grants for the total amount of  

uaH 352,000  
were provided to support local initiatives and 

communities in Kyiv oblast.

Financial aid for 
humanitarian needs to 

5 households in Kyiv region  

uaH 4,250
support to 

2 hospitals in Kyiv 
region that were 

the most affected 
by military actions – 

65 items of 
furniture

In June we initiated 
a separate activity 
line on providing 
prevention and 

support services to 
vulnerable teenagers 

in war conditions.

In July we opened 
“Safe Space” safe space facility 
in Kyiv for helping vulnerable 

populations who suffered 
from the war. 71 people 

received highly qualified aid 
during this period.
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prevention of Hiv, tb and Covid

HIV testIng
(among them 31 tested 
positive). 143 received 
treatment and support

tB screenIng
(among them 327 persons 

received diagnostics support 
services of TB)

cOVID-19 
cOunselIng 

HepatItIs B testIng
(among them 37 tested positive) 

All positive persons received 
consultations on treatment

sypHIlIs testIng 
(among them 2 tested positive) 

All positive persons received 
consultations on treatment

InDIVIDual psycHOlOgIcal 
suppOrt for people with HIV 

HepatItIs c testIng
(among them 646 tested positive). 

All positive persons received 
consultations on treatment 

cOVID-19 testIng
   (among them tested positive). 

All positive persons received 
consultations on treatment

13,608
person

227
person

1,340
person

80,561
person

1,904
counseling 

226
person

114
counseling 

100
person
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nalOxOne was 
provided to prevent 

overdosing and 
training on its use 

was held 

Number of 
transpOrtatIOn 
serVIces provided 

for patients 
to be enrolled 
for dispensary 

registration 

Case 
management 

serVIces (OST) 

expensIVe 
DIagnOstIcs 

(CT, MRT) was paid 
for clients from 

among vulnerable 
populations 

patrOnage 
suppOrt Services 

was provided to 
people with disability 
and people living with 

drug dependency 

transpOrtatIOn 
serVIces to 

diagnostic centers 

restOratIOn 
Of lOst 

DOcuments

Number of 
transpOrtatIOn 

serVIces for patients 
to an OST site to 
receive services 

art 
 DIspatcHes 

referral 
serVIces were 

provided to obtain 
treatment for HIV, 
TB in other regions 

of Ukraine and 
other countries 

269 699
Condoms 

71 634
Alcohol wipes

1149
Protective masks 

206
Information 
materials 

64 419
Lubricants 

87 902
Syringes and needles  

550 2
3788

369
2400

77 40
14

34
26
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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:

Held discussion 
platforms – on ensuring 

uninterrupted TB 
treatment during the 

wartime 

5
etHers

Participated in the creation 
of the children’s book 

«Become a tuberculosis 
researcher» . Sent

500 copies 

to shelters where families 
with children stay

Cooperation with mass 
media (on Apostrophe 

TV Channel and  Kyiv TV) 
(4 programs in order to 

raise public awareness about 
HIV and TB testing and 

the importance of proper 
communication about 

violence as a result of the 
occupation)

Published informative 
posts with hashtag  

#Конвіктус_поряд 
#Конвіктус_наш_фронт 

18 pOsts 

13 pOsts

Published informative 
posts with hashtag  

#Стоп_війна #stop_tB 
#хроніки_війни

28
pOsts

Informational support 
of humanitarian 

projects   

62
 pOsts

32
pOsts



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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The activity became possible 
 with the support of the organizations:

and individual contributions from kind-hearted people
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