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Євгенія Кувшинова

виконавчий директор
ВБО «Конвіктус Україна»

Дорогі друзі!
 

Позаду 2014 рік – насичений, продуктив-
ний, нелегкий. Наша країна вийшла на 
шлях нових глобальних викликів, усвідо-
мивши необхідність системних змін. І в цих 
складних умовах роль громадянського 
суспільства набуває чи не найбільш вирі-
шального значення. 
Програми нашої Організації допомагають 
особам, які з різних причин почали вести 
асоціальний спосіб життя, змінити свою по-
ведінку на суспільно корисну та врятувати своє здоров`я. Для нас найвищими 
цінностями є: людина, повага до вибору, толерантність, порядність. У нашій 
співпраці з партнерами ми дотримуємось принципів відкритості, професій-
ності та надійності у взятих на себе зобов’язаннях. Ми прагнемо розвивати 
свої програми задля гнучкого реагування на економічні негаразди, які прим-
ножують кількість людей, які не можуть вчасно отримати необхідну допомогу 
та підтримку.  
Ви тримаєте в руках річний звіт ВБО «Конвіктус Україна», який висвітлює нашу 
діяльність у 2014 році. У цьому матеріалі ви побачите багато статистики, але 
для нас це не просто цифри. Кожна з них – це життя, унікальне, особливе 
та неповторне. За кожною зміною стоїть безліч спроб, помилок та, головне, 
невичерпної надії. 
Ми щиро вдячні всім тим, хто брав участь у реалізації програм та проектів 
Конвіктусу у цьому році. Дякуємо за підтримку та допомогу партнерам, бла-
годійникам, спонсорам. 
Я вдячна своїй Команді Конвіктус за єдність на шляху до поставлених задач, за 
прагнення розвиватись, за наполегливість та наснагу у нелегкій роботі!



Всеукраїнська	благодійна	організація	«Конвіктус	Україна»	
офіційно	зареєстрована	14	червня	2007	року

01.	Місія
Профілактика інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечними хворо-
бами, покращення рівня життя людей, яких торкнулася проблема залеж-
ності та позбавлення волі.

Принципи
повага до людини;

пропаганда здорового способу життя;

відсутність розмежування за соціальним статусом, статтю, фізич-
ним та психологічним станом, віросповіданням та політичними 
поглядами;

толерантність;

залучення представників цільових груп до соціальної роботи за 
принципом «рівний рівному»;

комплексний підхід до вирішення проблеми вживання наркотиків, 
що охоплює раціональне поєднання первинної профілактики, 
зменшення шкоди та реабілітацію;

об’єднання зусиль і налагодження партнерства з громадськими 
та державними організаціями, медичними установами та фізич-
ними особами для вирішення проблем вживання наркотиків, ВІЛ/
СНІДу та інших соціально небезпечних явищ;

збереження конфіденційності та анонімності інформації, довіре-
ної нам;

відсутність політичних та релігійних уподобань у діяльності орга-
нізації;

відкритість до співпраці.
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Стратегічні	напрями	діяльності	організації
у	2014	році

Профілактика інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечними 
хворобами (ВІЛ, ІПСШ, ТБ, гепатити) серед груп найвищого ризику 
та забезпечення доступу даних груп до медико-соціальних послуг

Сприяння реформам у кримінально-виконавчій службі. Забез-
печення умов для успішної реінтеграції  у суспільство осіб, які по-
вертаються з місць позбавлення волі або відбувають покарання, не 
пов’язані з ув’язненням

Посилення організаційного потенціалу

Карта	охоплення	діяльністю

Діяльність з профілактики інфікування ВІЛ та соціально небезпеч-
ними захворюваннями
Діяльність з реінтеграції в суспільство осіб, які повертаються із місць 
позбавлення волі
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02.	Історія	організації

Організація	 «Конвіктус»	 працює	 у	 трьох	 країнах	 світу	 –	
Швеції,	Естонії	та	Україні.

– заснування благодійної організації «Конвіктус» у Швеції. 
Її засновниками були ВІЛ-позитивні люди, які виріши-
ли об’єднатися з метою спільної боротьби з епідемією 
ВІЛ-інфекції. У Стокгольмі центри «Конвіктус» працюють із 
ВІЛ-позитивними, наркозалежними, алкозалежними і без-
домними людьми протягом 20-ти років. Для цих людей ство-
рюються умови, які допомагають їм розпочати нове життя.

–  початок роботи благодійної організації «Конвіктус» в Естонії.
Організація  працює із ВІЛ-позитивними людьми, людьми, які 
відбувають покарання в місцях позбавлення волі та наркоза-
лежними. В Естонії «Конвіктус» є активним учасником кам-
паній проти дискримінації та стигматизації осіб, які вжива-
ють наркотики.

– початок  діяльності  благодійної  організації «Конвіктус»  в          
Україні. Організацію ВБО «Конвіктус Україна» започаткували 
активісти «Конвіктус» Швеція за фінансової підтримки Швець-
кої агенції міжнародного розвитку  Sida. Свою діяльність Кон-
віктус в Україні почав з програм реінтеграції в суспільство 
осіб, які засуджені до альтернативних видів покарань за 
статті, що пов’язані зі вживанням наркотиків. 

У тісній співпраці з Департаментом виконання покарань у 
м. Києві та Київській області ВБО «Конвіктус Україна» стала 
першою неурядовою організацією в Україні, яка побудува-
ла роботу, спрямовану на реінтеграцію умовно засудже-
них у суспільство, на базі кримінально-виконавчих інспекцій. 

З 2006 року Конвіктус Україна допомагає людям, яких тор-
кнулась наркозалежність, ВІЛ-інфекція/СНІД, соціальна де-
задаптація після ув’язнення. До діяльності організації залучені 
досвідчені фахівці соціальної роботи, психологи, медичні 

1986 рiк

2002 рiк

2006 рiк
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працівники, управлінці, а також небайдужі люди, які мають 
власний позитивний досвід подолання складних життєвих 
обставин. Конвіктус Україна постійно впроваджує інновації 
у роботі, забезпечує комплексне надання послуг, постійно 
підвищує рівень роботи команди. 

Організація проводить діяльність у двох великих напрямах – 
реінтеграція в суспільство осіб, які повернулися з місць поз-
бавлення волі й профілактика інфікування ВІЛ та іншими со-
ціально небезпечними хворобами серед груп найбільшого 
ризику.

– за фінансової підтримки Шведської агенції міжнародного 
розвитку Sida, за підтримки Шведської служби пробації та 
тюрем, а також Державного департаменту України з питань 
виконання покарань, ВБО «Конвіктус Україна» розпочала 
проект «Триступенева всестороння програма реінтеграції в 
суспільство громадян, які перебувають на випробувальному 
терміні та звільнені з місць позбавлення волі». Основною ме-
тою цього починання стала адаптація в Україні західно-євро-
пейського методу реінтеграції колишніх засуджених.

– в рамках цього Проекту було створено Центр для жінок, які 
повертаються з місць позбавлення волі – «Дім на півдороги». 
Центр став унікальним та єдиним безкоштовним, вільним 
від політичних та релігійних поглядів закладом в Україні для 
надання соціальних, психологічних, юридичних, освітніх по-
слуг особам, звільненим із місць позбавлення волі, а також 
для їх тимчасового перебування. Основною метою роботи 
цього Центру є соціальна адаптація учасниць програми в 
суспільство і запобігання повторного потрапляння до місць 
позбавлення волі.

2008 рiк

2010 рiк
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Стратегічний напрямок діяльності: 
Профілактика інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечними 
хворобами (ВІЛ, ІПСШ, ТБ, гепатити) серед груп найвищого ризику та 
забезпечення доступу даних груп до медико-соціальних послуг

З моменту фіксації першого випадку інфікування людини ВІЛ (вірусом іму-
нодефіциту людини) у 1983 році, майже 75 млн людей в усьому світі було ін-
фіковано даним вірусом (за оцінками програми Організації Об’єднаних 
Націй з ВІЛ-інфекції/СНІД). З них 30 млн померло від СНІДу (синдром набуто-
го імунодефіциту). У найбільш уражених СНІДом регіонах спостерігається 
скорочення середньої очікуваної тривалості життя на 15-20 років, що призво-
дять до деструктивного впливу на соціальне та економічне життя суспільства. 

Україна є однією з найбільш уражених ВІЛ/СНІДом країн в Європі і залишаєть-
ся в категорії країн з концентрованою стадією епідемії ВІЛ-інфекції. Станом на 
1.01.2014 року в Україні офіційно зареєстровано 245 216 випадків ВІЛ- інфекції 
у тому числі 65 733 випадків захворювання на СНІД (За даними Міністерства 
охорони здоров’я України «Інформаційний бюлетень №41»).  Рушієм епідемії 
ВІЛ в Україні лишаються найуразливіші до ВІЛ групи населення: споживачі ін’єк-
ційних наркотиків (СІН), особи, які залучені до проституції та чоловіки, які мають 
сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ). Офіційна статистика, нажаль, не відо-
бражає усієї картини епідемії, за оціночними даними кількість ВІЛ-позитивних 
осіб в Україні в рази більша. 

Останніми роками є очевидним той факт, що профілактичні програми, які 
впроваджуються в Україні за кошти Глобального Фонду, сприяли стабільному 
зменшенню відсотка ВІЛ-позитивних СІН. Вже з 2007 року епідеміологи відмі-
чають тенденцію зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед СІН при 
щорічному збільшенні обсягів тестування цієї групи ризику. У 2012 році в Україні 
було зафіксовано зменшення кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції, 
тоді як кількість проведених тестувань залишається на тому ж рівні. Сьогодні 
епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекцією в Україні знову характеризується певним 
зниженням кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції на загальнонаціо-
нальному рівні: 19 273 випадки в 2014 році (без врахування АР Крим та Сева-
стополя), що на 5% менше в порівнянні із 2013 роком.

ВБО «Конвіктус Україна» вже сім років поспіль  реалізує програми, направлені 
на боротьбу з ВІЛ/СНІДом в Україні, за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс 
з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках фінансування України Глобальним Фондом, є 
співвиконавцем Загальнодержавної програми протидії ВІЛ/СНІДу.
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11 788
скористались послугами організації

907 299
видано презервативів

 

194 506
зібрано шприців з подальшою 

утилізацією

12 420
протестовано на ВІЛ, 

сифіліс, гепатит В і С, гонорею 
та хламідіоз

 

6

В	рамках	діяльності	профілактичних	
програм	у	2014	році:

03.	ВБО	«Конвіктус	Україна»	реалізує	програми	
та	проекти,	метою	яких	є:

–  профілактика інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечними 
хворобами серед наркозалежних та їхнього найближчого оточення; 

–  профілактика інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечними 
хворобами  серед осіб, які залучені до проституції;

–  раннє виявлення туберкульозу серед груп ризику (м. Боярка);
–  профілактика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом; 
–  профілактика інфікування ВІЛ та іншими соціально небезпечними 

хворобами серед осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних з по-
збавленням волі, в Київській та Кіровоградській областях;

–  збільшення доступу до лікування ВІЛ-інфекції у м. Київ та Київській області;
–  реінтеграція у суспільство жінок, які повернулися з місць позбавлення волі;
– посилення організаційного потенціалу ВБО «Конвіктус Україна».
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було протестовано на ВІЛ отримали позитивний
 результат тесту

4 755 73
Тестування	на	ВІЛ

Тестування	на	гепатит	С

було протестовано на 
гепатит С

2 242
отримали позитивний

 результат тесту

647

Тестування	на	гепатит	В

було протестовано на 
гепатит В

2 194
отримали позитивний

 результат тесту

105

Тестування	на	гонорею

було протестовано на 
гонорею

913
отримали позитивний

результат тесту*

329

Тестування	на	сифіліс

було протестовано на 
сифіліс

1 430
отримали позитивний

результат тесту*

1056

Тестування	на	хламідіоз

було протестовано на 
хламідіоз

886
отримали позитивний

результат тесту*

568

отримали соціальний супровід
*в тому числі особи, які мали ВІЛ-позитивний статус, але не знаходились на обліку у медичному закладі.

123*

* Особи, які  підтвердили позитивний результат, 
отримали безкоштовний курс лікування



Профілактичні заходи серед наркозалежних та їхнього найближчого ото-
чення в м. Києві та Київській області дозволяють попередити інфікування 
ВІЛ, гепатитами В та С, інфекціями, що передаються статевим шляхом.
Діяльність реалізується на базі громадського центру в м. Києві та кон-
сультаційних кабінетів в м. Боярка та м. Васильків, а також під час роботи 
мобільної амбулаторії в населених пунктах Київської області. 

Ком’юніті	центр	для	людей,	яких	торкнулась	
наркозалежність	(м.	Київ)

Ком’юніті центр – це безпечне місце, де наркозалежні та їх рідні можуть  
отримати психологічну підтримку, вичерпну інформа цію про ВІЛ, гепати-
ти, доступні програми реабілітації, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-ін-
фікованих. Тут надаються засоби особистого захисту: презервативи, 
шприци, спиртові серветки, медикаменти; консультації юриста, лікарів, 
послуги з тестування на ВІЛ, гепатити, сифіліс за допомогою швидких тестів. 
Велика мережа партнерів, до числа якої входять як медичні установи, так і 
неурядові організації, реабілітаційні центри, дозволяє збудувати комплекс-
ний підхід у вирішенні конкретних потреб клієнта. 
Основна мета діяльності центру – надання вільного доступу до послуг 
профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу з метою протидії розповсюдженню 
ВІЛ в м. Києві та покращення якості життя людей, яких торкнулась нарко-
залежність.

04.	Профілактика	інфікування	ВІЛ	серед	
наркозалежних	та	їхнього	
найближчого	оточення

8

Групова робота  в ком’юніті центрі 

73

647

568



Консультаційні	кабінети		
(м.	Боярка	та	м.	Васильків)

На базі Васильківської районної 
лікарні та Центральної поліклініки 
Києво-Святошинського району пра-
цюють консультаційні кабінети, в яких 
надаються послуги з діагностики та 
лікування інфекцій, що передають-
ся статевим шляхом, послуги з про-
філактики інфікування ВІЛ-інфекцією, 
розповсюджуються засоби особи-
стого захисту, надається послуга тес-
тування на ВІЛ, гепатити, сифіліс за 
допомогою швидких тестів.

Взаємодія з найбільш уразливи-
ми до ВІЛ верствами населення 
відбувається не лише в межах 
стаціонарної роботи, але й на 
аутріч-маршрутах (вулична ро-
бота). Досвідчені соціальні пра-
цівники щодня проводять кон-
сультації щодо профілактики 
ВІЛ-інфекції та гепатитів у місцях 
найбільшого скупчення нарко-
залежних.

Вулична	робота

Вулична робота 
ВБО «Конвіктус Україна»

Клієнт консультаційного кабінету та 
керівник напрямку по роботі із нар-

козалежними в м. Боярка

9
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Лариса

«Привіт! Я – Лариса, мені 35 років. У мене було дуже складне життя. 
Коли я була зовсім маленькою, мене з матір’ю та ще трьома дітьми 
покинув батько. Щасливого та забезпеченого життя ніхто у моїй сім’ї 
не мав. Кожен виживав як міг і не всіх життя повело найкращою до-
рогою. 

Ще підлітком я зв’язалася з поганою компанією, почала вживати 
наркотики, вступила  у конфлікт із законом. Після декількох років 
ув’язнення була готова почати нове життя і досягати своїх мрій, 
проте суспільство стало на заваді – ніхто не хотів влаштовувати на 
роботу жінку з кримінальним минулим, ще й пов’язаним з нарко-
тиками. Я повернулася до звичного способу існування – тимчасові 
заробітки, які тут же витрачалися на наркотики. 

Про організацію Конвіктус Україна я дізналася від знайомого, який 
користувався послугами і вже вилікувався від залежності. 

Коли я вперше прийшла до консультаційного центру, я відчула себе 
так, наче в мене не було кримінального минулого, прийшла відвіда-
ти друзів. До мене ставилися як до звичайного відвідувача. Мене до 
глибини душі порадувала компетентність та доброзичливість ко-
манди, для якої всі абсолютно рівні: ті, хто ще вживає наркотики, ті, 
хто вже не вживає наркотики і ті, хто ніколи не вживав наркотики. 
Я приходила сюди не просто отримати шприци і презервативи – я 
ішла сюди для того, аби відчути себе «нормальною», із задоволен-
ням приходила на різноманітні тренінги та на зустрічі зі студентами. 

Завдяки цій організації я вчасно діагностувала туберкульоз. Завдяки 
підтримці соціальних працівників Конвіктуса мене, уже вагітну, по-
ставили на замісну терапію. З допомогою соціальних працівників 
мені вдалося звернутися до різноманітних фондів, які забезпечили 
безпечне та комфортне життя як під час пологів, так і після. Зараз я 
сповнена сил та щаслива: маю коханого чоловіка та дочку-красу-
нечку, стою на замісній терапії та маю велике бажання подолати 
свою хворобу назавжди. Завдяки вашій організації я впевнена, що 
зможу це зробити, і знаю, що в будь-
який час зможу звернутись по допомогу – мене приймуть і спряму-
ють на правильний шлях. Дякую вам!»

Лариса



У рамках діяльності з профілактики інфікування ВІЛ серед осіб, які залу-
чені до проституції,  працює консультаційний центр в м. Києві. Тут мож-
на отримати консультації соціальних працівників, психолога, юриста; 
пройти безкоштовне тестування на ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс за допо-
могою експрес-тестів; отримати засоби особистого захисту. Крім того, 
в центрі працює творча майстерня, де відвідувачі можуть розкрити 
свій потенціал. Важливим компонентом роботи з особами, які за-
лучені до проституції, є створення умов для безпечної сексуальної 
поведінки та безболісного виходу з індустрії  тоді, коли вони цього забажають.

«Наш консультаційний центр є безпечним місцем для осіб, які залучені 
до проституції. Ми є провідниками від кримінального і табуйованого світу 
явища «проституція» до професійної, якісної, анонімної та безкоштовної 
підтримки та допомоги. Ми приймаємо секс-працівників такими, якими 
вони є. Адже більшість із них потрапили в цю сферу через матеріальну 
скруту чи непотрібність власної професії. Майже кожен з цих секс-пра-
цівників вважає, що цей «підробіток» тимчасовий, і легко можна повер-
нутися до попереднього способу життя».

 Юлія Царевська, керівник напряму 
роботи з особами, які залучені до проституції 

05. Профілактика	інфікування	ВІЛ	серед	осіб,	
які	залучені	до	проституції

11

Команда напрямку роботи із особами, які залучені до проституції
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Вулична	робота
Команда соціальних працівників 
проводить профілактичну роботу 
з особами, які залучені до прости-
туції в місцях їх найбільшого скуп-
чення, перебування і проживання. 
Так, послуги з профілактики ВІЛ 
та інших соціально небезпечних 
хвороб надаються більше ніж у 
250 точках м. Києва та області. 
Важливо зазначити, що ми на-
даємо послуги і важкодоступним 
групам осіб, а саме – трансгенде-
рам. За 2014 рік користувачами на-
ших послуг стали більш ніж, 140 
секс-працівників трансгендерів.

«Користуюся послугами Конвік-
тус Україна з 2012 року, але лов-
лю себе на думці, що приходжу 
в консультаційний центр навіть не 
тоді, коли закінчилися презерва-
тиви чи настав час обстежуватися. 
Просто використовую будь-яку 
можливість проконсультуватись із 
соціальними працівниками, по-
говорити про життя, дітей, сім’ю, 
зайнятися собою як жінкою, по-
читати, побути в безпечному і за-
критому від світу клієнтів, алко-
голю, сутенерів і грошей місці».
 

Світлана
Пошук клієнтів 
ВБО «Конвіктус Україна»

Клієнт та керівник напрямку роботи із 
особами, які залучені до 

проституції



Основним компонентом нашої діяльності є формування та підтримка 
мотивації у клієнтів дбати про своє здоров’я, звертатись до лікарів  та 
вчасно починати лікування виявлених хвороб. Так, у рамках провадження 
діяльності з особами, які залучені до проституції, ми співпрацюємо з «клі- 
ніками, дружніми до молоді», шкірно-венерологічними диспансерами, 
Київським міським центром профілактики та боротьби зі СНІДом, куди 
перенаправляємо наших клієнтів для отримання різноманітних медичних 
послуг на безоплатній основі.

«Я із задоволенням співпрацюю з Конвіктусом з декількох причин: по-пер-
ше, соціальні працівники цієї організації займаються тими знедоленими 
клієнтами, котрі не прийдуть у лікарню без підтримки та допомоги, мо-
тивують їх берегти здоров’я. Вони «знімають» страх і недовіру до людей у 
білих халатах. По-друге, здійснюючи профілактичні рейди на мобільній 
амбулаторії, ми з працівниками Конвіктус Україна самі приїздимо до тих 
клієнтів, які до медичного закладу потрапляють в запущеному стані, коли 
лікування проходить складно і не завжди ефективно. Я маю можливість 
оглядати й тестувати в якісно обладнаному місці, що стає місточком між 
лікарем і пацієнтом. По-третє, групи найвищого ризику в 2014 році мали 
можливість отримувати безкоштовні препарати для лікування ІПСШ, вони 
були раді можливості потурбуватися про здоров’я своє та своїх близьких». 

Євгенія Русакова, лікар-дерматовенеролог
Шкірно-венерологічний диспансер №3.

Отримали	послуги	організації	

250
пунктів  

3 958 осіб, які залучені
до проституції

148 трансгендерів

698 663 роздано презер-
вативів

протестовано на ВІЛ1 116

3 отримали позитивний 
результат тесту

13
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06. Раннє	виявлення	туберкульозу	серед	
груп	ризику	(м.	Боярка)

З огляду на це, важливого значення набуває впровадження діяльності  
раннього виявлення туберкульозу серед груп ризику. Мета цієї роботи - 
зменшення розповсюдження захворювання та смертності населення від 
ТБ завдяки ранньому виявленню та своєчасному лікуванню. Для досягнен-
ня цієї мети, у 2014 році було створено мультидисциплінарну команду 
у складі медичних працівників Києво-Святошинського районного проти-
туберкульозного диспансеру (лікар-фтизіатр, медична сестра) та со-
ціального працівника нашої організації. Соціальний працівник проводив 
скринінг-опитування, у разі отримання 3 ствердних відповідей - мотивував 
клієнта здати мокротиння.  Збір мокротиння проходив під контролем ме-
дичної сестри. За наявності позитивного результату до роботи долучав-
ся лікар-фтизіатр, який проводив необхідне  обстеження  та призначав 
лікування згідно державних стандартів. На етапі діагностики туберкульозу 
лікар міг призначити консультації інших спеціалістів або додаткові мето-
ди обстеження (КТ, МРТ, забір патологічного матеріалу для біопсії та ін.), 
які не проводяться в протитуберкульозному диспансері.

578 9

71 

осіб, які пройшли 
скринінг-опитування

осіб отримали 
підтвердження діагнозу 
туберкульозу

особа дала більше 3 
ствердних відповідей

За	2014	рік:

За даними ВООЗ, Україна входить у п’ятірку країн Європи із найвищи-
ми показниками захворюваності на туберкульоз. За даними Міністер-
ства охорони здоров’я в Україні у 2013 році показник захворюваності 
на активну форму туберкульозу склав 67,9 на 100 тис. населення; його 
поширеність  105,43 відповідно, а показник смертності від цієї хвороби 
становив 14,1 випадків на 100 тис. населення. Мультирезистентну фор-
му мають у різних регіонах від 2,5% до 34% хворих з новими випадками 
та від 50 до 65% хворих з повторними випадками туберкульозу. Особ-
ливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульо-
зу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення.
Туберкульоз є найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюван-
ням, а також є основною причиною смерті ВІЛ-інфікованих. Споживан-
ня ін’єкційних наркотиків, зловживання алкоголем, перебування в місцях 
позбавлення волі є додатковими факторами підвищеного ризику інфіку-
вання ВІЛ та розвитку туберкульозу. 

9 осіб розпочали лікування 
туберкульозу



08.	Профілактика	інфікування	ВІЛ	серед	осіб,	 
які	засуджені	до	покарань,	не	пов’язаних	 

із	позбавленням	волі,	в	Київській	та	
Кіровоградській	областях

15

Було	протестовано	на	
сифіліс 1 430

З	них	отримали	позитивний	
результат	тесту1 056

З	них	отримали	безкоштовний	
курс	лікування	сифілісу

1 056

Було	протестовано	на	
хламідіоз 886
З	них	отримали	позитивний	
результат	тесту 568

З	них	отримали	безкоштовний	
курс	лікування	хламідіозу

568
Було	протестовано	на	
гонорею 913
З	них	отримали	позитивний	
результат	тесту

329

З	них	отримали	безкоштовний	
курс	лікування	гонореї

329

* Отримати курс лікування могли клієнти груп ризику, в яких виявлено та підтверджено 
наявність інфекцій

Мета діяльності даного напрямку - своєчасне виявлення серед груп ри-
зику інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) та сприяння 
раннього початку лікування в м. Києві та Київській області.
Задля забезпечення цієї мети Конвіктус Україна організувала робо-
ту трьох мультидисциплінар них команд у складі лікаря-дерматовене-
ролога, медичної сестри та соціального працівника. Дані спеціалісти 
працювали на базі шкірно-венерологічних диспансерів №2 та №3 в 
м. Києві та дерматологічного відділення Васильківської Централь ної ра-
йонної лікарні, здійснюючи обстеження груп ризику, а в разі виявлення ін-
фекцій  – надавали безкоштовне лікування та консультаційну підтримку. 

07.	Профілактика	інфікування	та	лікування	
інфекцій,	що	передаються	статевим	шляхом

Важливим компонентом нашої діяльності у сфері профілактики ВІЛ-ін-
фекції стала співпраця із кримінально-виконавчими інспекціями Київсь-
кої та Кіровоградських областей. Це суттєвий крок у наданні послуг тим



особам, які умовно засуджені за статті, пов’язані зі вживанням нарко-
тиків, у маленьких містечках, де не лише недостатньо інформації про 
ВІЛ, гепатити В і С, але й існують складнощі у вчасній діагностиці цих хво-
роб. Так, у 2014 році ми змогли надати послуги 2359 умовно засудже-
ним, що на 81% більше, ніж у 2013 році, коли послуги були надані 1303  
умовно засудженим.

18
КВІ 

(кримінально-виконавчих 
інспекцій)

2 359
Осіб, які отримали послуги

на базі КВІ
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Соціальні працівники налагодили тісну співпрацю з інспекторами 
кримінально-виконавчих інспекцій. На першому етапі інспектори пере-
адресовували до соціальних працівників умовно засуджених, які періо- 
дично чи систематично вживають психоактивні речовини. На другому 
етапі соціальні працівники розпочинали індивідуальну роботу, метою 
якої було інформування про ризики інфікування ВІЛ, гепатитами В і С, 
формування більш безпечної поведінки, забезпечення роздатковими 
матеріалами і профілактичними засобами та надання психологічної 
підтримки. Важливо зазначити, що з 18-ти малих міст Кіровоградської  і  
Київської  областей близько 50% не були охоплені жодною програмою 
профілактики, а, отже, соціальні   працівники  були  єдиним   джерелом  
інформації і сполучною ланкою з медичними закладами та програма-
ми профілактики для умовно засуджених, які вживають психоактивні ре-
човини і проживають у цих містах.    

Завдяки співпраці з кримінально-виконавчими інспекціями вдалося про-
тестувати значну частину наркозалежних із числа умовно засуджених ек-
спрес-тестами на ВІЛ, гепатити В і С, налагодити співпрацю з медичними 
закладами для подальшої діагностики, отримання відповідного лікування. 

Досвід реалізації профілактичних програм на базі кримінально-вико-
навчих інспекцій показав, що співпраця між неурядовими організаціями 
і державними установами може бути ефективною і результативною. Не-
урядові організації спроможні реалізовувати окремі компоненти роботи 
з умовно засудженими, зокрема, профілактичні програми, які базують-
ся на індивідуальному підході та цінностях і принципах соціальної роботи. 



09.	Розширення	доступу	до	лікування	
ВІЛ-інфекції	у	м.	Києві	та	Київській	області

У випадку підтвердження наявності ВІЛ-інфекції, наступним та дуже важ-
ливим кроком є постановка людини на диспансерний облік та вчас-
не отримання лікування. Рівень охоплення і якість програм АРТ (антире-
тровірусна терапія) мають вагомий вплив на показник смертності від 
захворювань, зумовлених СНІДом, а також на передачу ВІЛ.
Для того, щоб зробити цей процес максимально доступним, коман-
да ВБО «Конвіктус Україна» забезпечує медико-соціальний супровід 
ВІЛ-позитивних осіб.
Кейс-менеджмент (ведення випадку), який у 2013 році був пілотною 
діяльністю, у 2014 році став обов’язковим компонентом нашої роботи.
Ціль діяльності полягає у налагодженні системи соціального супроводу 
ВІЛ-позитивних людей, насамперед наркозалежних, співпраці з регіо-
нальними центрами СНІДу з метою призначення своєчасного лікуван-
ня ВІЛ, попередження захворюваності на СНІД та туберкульоз шляхом 
забезпечення безперешкодного доступу до медичних послуг. Глобаль-
ною	метою	реалізації	компоненту	соціального	супроводу	є	зменшен-
ня	епідемії	та	запобігання	передчасної	смерті	людей,	які	живуть	з	ВІЛ. 
Основні завдання, що постають перед кейс-менеджером: надання 
якісної консультаційної допомоги, яка направлена на оцінку психологіч-
ного стану клієнта, його потреб та мотивації; визначення сильних сторін 
й основних бар’єрів, які перешкоджають доступу до лікування; коорди-
нація соціальних та медичних послуг; представлення інтересів клієнта в 
закладах охорони здоров’я. 
Такий підхід також дає можливість забезпечити постановку на диспан-
серний облік та сприяти вчасному отриманню лікування тих людей, які 
знали про свій статус, але не звертались до регіонального центру 
СНІДу. У 2014 році послуги кейс-менеджменту отримали 123 особи, в 
результаті чого 77 із них стали на диспансерний облік з діагнозом ВІЛ-ін-
фекція і 60 розпочали лікування АРТ.

    2013 рік       2014 рік
     115               123
     
     55                 77 
    
     58                 60
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«Микола мав за плечима великий стаж споживання наркотиків і був постійним 
клієнтом Конвіктус Україна: регулярно отримував та обмінював шприци, був 
активним учасником тренінгів. Саме в нашій організації Микола дізнався про 
те, що він ВІЛ-позитивний. Це стало для нього великим потрясінням. Він по-
трапив до проекту медико-соціального супроводу, проте на деякий час зник 
із поля зору. Наш соціальний працівник (кейс-менеджер) намагався постійно 
підтримувати з ним зв’язок, мотивуючи його почати активні дії зі зміни способу 
життя для того, щоб зберегти власне здоров’я. Декілька місяців постійних зустрі-
чей, здавалося, не дали жодного ефекту – Микола весь час перебував у стані 
наркотичного сп’яніння, не бажаючи приймати свою проблему та намагаю-
чись її просто забути. 

Проте одного дня він зателефонував сам, сказав, що йому терміново потрібен 
рентген легенів, тому що завтра він їде в реабілітаційний центр. Це був свого 
роду виклик для соціального працівника – оперативно організувати клієнта для 
того, щоб запустити процес боротьби за його здоров’я. 

Наступного дня Микола, вже з потрібними довідками, по дорозі у реабілітацій-
ний центр зателефонував в організацію та щиро подякував за те, що від нього 
не відступилися, що підтримували та мотивували. «Без вашої підтримки я б не 
те, що зараз не їхав би на лікування, я б, певно, не жив узагалі». Зважаючи на 
Миколин позитивний статус, керівництво реабілітаційного центру пішло назу-
стріч - під супроводом соціальних працівників, а деколи й інших учасників реа-
білітації, Миколу відпускали до Київського міського центру СНІДу. Саме там він 
зміг здати всі аналізи для підтвердження свого статусу й визначення стану його 
здоров’я, отримував консультації професійних фахівців і знає тепер, що його 
статус – це не вирок, знає, де знайти підтримку та отримати допомогу.

На сьогодні Микола вже півроку перебуває на реабілітації, незабаром він 
перейде на наступний етап: йому можна буде залишити територію центру, 
влаштуватись на роботу та інтегруватись у суспільство як здоровій та повноцін-
ній особистості. Команда ВБО «Конвіктус Україна» з нетерпінням чекає на по-
вернення Миколи та готова і в майбутньому підтримувати й наснажувати його 
для подальших досягнень у житті».

Соціальний працівник

ВБО «Конвіктус Україна»



Важливим етапом підвищення доступу до медико-соціальних послуг 
ВІЛ-позитивних людей є налагодження тісної співпраці з медичними та 
громадськими закладами й організаціями. Так, за 2014 рік нам вдало-
ся підписати безстроковий договір про співпрацю з Київською міською 
клінічною лікарнею № 5 (міський центр СНІДу), з Київським обласним 
центром профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, Києво-Святошинсь-
кою районною центральною лікарнею, Васильківською центральною 
районною лікарнею. Разом з ГО «Центр психосоціальної реабілітації 
хімічно залежної молоді «Крок за кроком» був  підписаний меморан-
дум про переадресацію клієнтів, які перебувають на соціальному су-
проводі, до проектів догляду та підтримки ВІЛ-позитивних Міжнарод-
ного благодійного фонду «Вертикаль», Київського міського відділення 
Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

  

«Мене звати Олена, я є учасником медико-соціального супроводу в 
Конвіктусі у місті Боярка. До появи Конвіктусу в моєму житті я дуже боя-
лася медичних закладів, бюрократії та довідок. За нагоди завжди уника-
ла лікарень. Однак після того, як я дізналася, що стала ВІЛ-позитивною, 
медичні заклади почали з’являтися в моєму житті значно частіше. Мене 
дуже підтримав Олексій, соціальний працівник організації, він допоміг в 
обстеженні для АРВ-терапії. За кожної нагоди я телефоную йому і кон-
сультуюсь. Хочу вам подякувати, адже я знайшла в Конвіктус Україна  ро-
зуміння, підтримку, прийняття  та допомогу».  

Олена
19

Процес тестування
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10.	Робота	мобільної	амбулаторії

У листопаді 2014 року ВБО «Конвіктус Україна» отримала мобільну амбу-
латорію, яка оснащена всім необхідним для тестування та медичного огля-
ду. З появою такого інструменту роботи з’явилась можливість наближувати 
послуги діагностики до тих, хто їх потребує, але через віддаленість регіону 
або небажання йти в медичні заклади не користується ними. У мобільній ам-
булаторії працює мультидисциплінарна команда у складі лікаря, медичної 
сестри та соціального працівника, які здійснюють виїзди в м. Києві та Київсь-
кій області. За 2014 рік (листопад-грудень) команда, яка працює на базі 
мобільної амбулаторії, здійснила  23 виїзди та протестувала  261 особу.

Мобільна амбулаторія

23 
виїзди 449

осіб
отримали	
послуги

261 
особу	було	протестовано

на	ВІЛ	

Робота мобільної амбулаторії (МА)
2014 рік

4 
позитивні	
результати	

тесту



11.	Події	в	межах	напряму	профілактики	
інфікування	ВІЛ	та	іншими	 

соціально	небезпечними	хворобами

18 травня в Київському парку «Деснянський» у рамках Всесвітнього 
Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, проведено благодійну ак-
цію «Розфарбуй свою надію». У ході заходу кожен за бажання міг приєд-
натися до традиційного в цей день малювання квілту (квілт – це клапти-
кова ковдра, що об’єднує в собі десятки окремих полотен, пошитих у 
пам’ять померлих від СНІДу), а також взяти участь у спортивному ма-
рафоні на підтримку здорового способу життя «5844 присідання».
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Ефективна профілактика соціально небезпечних хвороб - це не лише 
робота із групами найвищого ризику, але й поінформування та розвінчу-
вання стереотипів щодо ВІЛ, гепатиту С та залежностей серед загально-
го населення, особливо серед молоді. Для досягнення цієї мети пред-
ставники організації постійно беруть участь у різноманітних заходах.

Так, 25 квітня у Васильківсь-
кому коледжі Національно-
го авіаційного університету 
до Всесвітнього дня здоров’я, 
працівники нашої команди 
прочитали лекцію на тему 
«Наслідки вживання нарко-
тичних речовин». Більше 100 
студентів змогли дізнатися про 
вплив наркотиків, алкоголю на 
організм людини, розвиток за-
лежності та методи лікування. Учні Васильківського коледжу

Учасники акції  «Розфарбуй свою мрію»



28 липня 2014 року у Васильківській центральній районній лікарні був про-
ведений масовий захід до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепа-
титами під гаслом «Гепатит С виліковний. Дбаємо про здоров’я по-ново-
му!». Акція відбулася за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 
Україні», МФБ «Відродження» та Васильківської соціальної служби. В акції 
взяли участь близько 200 осіб. Під час заходу понад 100  жителів та гостей 
м. Васильків пройшли анонімне та безкоштовне експрес-тестування на 
гепатит С. У 11 осіб було виявлено позитивний результат тесту. Крім тесту-
вання, учасники акції мали можливість отримати інформаційно-освітні 
матеріали, консультації лікаря-інфекціоніста, соціальних працівників. 
Метою заходу було привернення уваги держави та громадськості до пи-
тання поширення вірусного гепатиту С та необхідність прийняття держав-
ної  програми для забезпечення безкоштовної діагностики та лікування 
гепатиту С.
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Команда Конвіктус Україна намагається долати стереотипи у май-
бутніх соціальних працівників стосовно ВІЛ-інфікованих, наркозале-
жених та осіб, які залучені до проституції, з метою забезпечення без-
бар’єрної роботи з групами ризику майбутніми фахівцями. Так, наша 
команда у 2014 році долучилася до студентської ініціативи кафедри 
соціальної роботи Київського національного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка - проекту «Без кордонів». У ході  діяльності  відбувалися різно-
манітні освітні заходи, направлені на формування толерантного став-
лення, відпрацювання методів та підходів у роботі з групами ризику.

Учасники акції «Гепатит С виліковний. Дбаємо про 
здоров’я по-новому»



З 1 по 5 грудня 2014 року Конвіктус 
Україна, спільно із Київською об-
ласною державною адміністра-
цією, Управлінням молоді та 
спорту, Київським обласним мо-
лодіжним центром за фінансо-
вої підтримки МБФ «Міжнародний 
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» прове-
ли масштабну акцію для студентів  
– «Відповідальність – це життя!». 
Захід пройшов у п`яти навчальних 
закладах Київської області в рам-
ках Міжнародного дня боротьби зі 
СНІДом. Студенти були поінфор-
мовані про ризики інфікування 
ВІЛ,  заходи безпеки, методи ліку-
вання. Охочі змогли пройти без-
коштовне та анонімне тестуван-
ня на ВІЛ, отримати консультації 
лікаря. Інформаційну підтримку 
забезпечив Перший національ-
ний канал України.
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Стратегічний напрямок діяльності: Сприяння рефор-
мам у кримінально-виконавчій службі. Забезпечення умов для успішної 
реінтеграції  у суспільство осіб, які повертаються з місць позбавлення 
волі або відбувають покарання, не пов’язані з ув’язненням.

Чинна система виконання кримінальних покарань та попереднього ув’язнення, 
побудована ще за радянських часів, не відповідає сучасному рівню соціально-е-
кономічного розвитку суспільства. Однією з найгостріших проблем Державної 
кримінально-виконавчої служби України є перевантаженість установ виконан-
ня покарань та слідчих ізоляторів. Зазначена проблема обумовлена низкою чин-
ників, серед яких основними є: нерозвиненість механізму застосування систе-
ми запобіжних заходів, альтернативного перебування під вартою, низький рівень 
ефективності роботи кримінально-виконавчої інспекції, а, отже, неефектив-
ність покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, і, як наслідок, поширеність 
практики надання судами переваги покаранням у вигляді позбавлення волі.

Учасниця акції 
«Відповідальність - це життя!»
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Разом з цим,  держава робить кроки до реформування кримінально-виконав-
чого процесу та створення Служби Пробації: проект Закону «Про пробацію», 
розроблений на виконання  Національного плану дій на 2012 рік та Концепції 
державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконав-
чої служби України, затверджених указами Президента, ставить за мету впро-
вадження в Україні пробації як системи наглядових та соціально-виховних за-
ходів, які застосовуються за рішенням суду та, відповідно до закону, до осіб, 
які притягаються, або яких притягнуто до кримінальної відповідальності. Проект 
підготовлено з урахуванням міжнародного досвіду у сфері кримінального су-
дочинства, виконання покарань та соціальної роботи з особами, які вчинили 
злочини. Пробація буде проводитися за індивідуальним планом з урахуванням 
оцінки ризиків вчинення клієнтом пробації нових кримінальних правопорушень 
та передбачатиме диференційований підхід при наданні консультативної, пси-
хологічної та інших видів допомоги, сприятиме працевлаштуванню, залученню 
до навчання, участі у виховних заходах та соціально корисній діяльності.

Станом на 01.01.2014 року в 182 місцях позбавлення волі Державної пенітен-
ціарної служби України (надалі – ДПтСУ) перебувало 127 830 осіб (рік тому - 
147 112 осіб). Чисельність засуджених в 142 кримінально-виконавчих установах 
склала 104791 особа (рік тому 114 994).

У всіх пенітенціарних системах жінки складають незначну частину ув’язнених. 
За даними Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) в Україні,  ста-
ном на 1.01.2014 року  функціонувало 14 колоній для жінок, в яких перебувало 
5572 особи (рік тому в 15 колоніях утримувалось 6053 жінки). У семи виховних 
колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 893 особи (рік тому у шести 
колоніях - 1264 особи).

Оскільки переважну кількість ув’язнених становлять чоловіки,  тюремна система 
розрахована саме на їх утримання. Тюрми будуються для чоловіків і часто вони 
практично непридатні для задоволення потреб жінок. Жінки в ув’язненні є враз-
ливою групою і потребують окремої уваги у формуванні умов  перебування 
за гратами. Велика частка цих жінок зазнали насилля. Як показує статистика, 
кількість втрачених соціальних зв’язків в період ув’язнення у жінок значно вища, 
ніж у чоловіків. Вони частіше, ніж чоловіки, зіштовхуються з дискримінацією, їм 
важче відновитись у суспільстві.  

Для забезпечення ефективної реінтеграції в суспільство жінок, а також адапта-
ції західноєвропейського методу реінтеграції колишніх засуджених на україн-
ських теренах, з 2008 року Конвіктус  впроваджує в Україні проект «Триступене-
ва всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, які перебувають 
на випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі».  



12.	Реінтеграція	в	суспільство	жінок, 
які	повернулися	з	місць	позбавлення	волі.	 

Робота	Центру	«Дім	на	півдороги»
У 2008 році за підтримки Уряду Швеції, Швецької служби пробації та тюрем, 
а також Державного департаменту України з питань виконання покарань, 
Конвіктус Україна розпочав унікальний проект в Україні – «Триступенева 
всестороння програма реінтеграції осіб, які перебувають на випробу-
вальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі». В рамках цієї діяль-
ності було відкрито соціальну установу «Дім на півдороги» у смт. Красно-
павлівка (Харківська область), що є значним кроком в процесі адаптації 
в Україні західноєвропейського методу реінтеграції колишніх засуджених. 
«Дім на півдороги» став єдиним безкоштовним, вільним від політичних та 
релігійних поглядів закладом, де жінки після звільнення можуть тимчасово 
проживати та відновити втрачені соціальні навички та зв’язки.

Триступенева програма реінтеграції розрахована на 4-6 місяців. Перша 
сходинка програми передбачає роботу в жіночих виправних колоніях з 
метою забезпечення ув’язнених інформацією про «Дім на півдороги» та 
програми реінтегації; відбір потенційних учасниць у програму та вста-
новлення особистого контакту; участь у процесі підготовки справи жінки 
до звільнення.  

ння та реалізацію індивідуального «плану реінтеграції» для кожної учасни-
ці. Третя сходинка передбачає допомогу у працевлаштуванні та пошу-
ку житла; створення кола соціальних зв’язків; визначення моделі підтрим-
ки учасниці після виходу з програми. Після випуску працівники Центру 
підтримують контакт з колишніми учасницями програми, намагаючись 
попередити рецедив та надавати індивідуальну підтримку. Центр взає-
модіє з тринадцятьма жіночими виправними колоніями, кримінально ви-
конавчими інспекціями м. Харкова та м. Лозова.

25

Друга сходинка програми ре-
алізується безпосередньо в Центрі 
та містить у собі: вивчення фізич-
ного і психологічного стану жінки, 
пов’язаних з цим фізіологічних, 
соціальних, юридичних та інших 
потреб; психологічну підтримку у 
формі групової роботи та індиві-
дуального консультування; створе-

Кількість	місць	проживання

2012 рік	-	10

2013 рік	-	15

2015 рік	-	19
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Окрім проходження обов’язкових інформаційних компонентів програ-
ми, учасниці мають можливість спробувати себе в ролі фермера, до-
глядаючи за домашніми птахами або працюючи в теплицях Центру. 

«Дім на півдороги» співпрацює з центрами зайнятості, приватними під-
приємцями, місцевими органами влади, місцевими неурядовими ор-
ганізаціями, які опікуються вразливими групами населення. Впродовж 
2014 року ця співпраця дала змогу учасницям програми  проходити без-
коштовне медичне обстеження, відновлювати паспорти без черг та за-
тримок.

Програма реінтеграції реалізується у тісній співпраці з Державною пені-
тенціарною службою України, Міністерством соціальної політики та ре-
гіональними структурами цих установ. Постійний діалог та консультацій-
на підтримка Посольства Королівства Швеції, Державної пенітенціарної 
служби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 
охорони здоров’я України, дасть можливість передати програму реін-
теграції осіб, які повернулися із місць позбавлення волі на державне за-
безпечення. 

2012	рік	-	12

2013	рік	-	32

2014	рік	-	57

За	2014	рік:

86%

75%

39%

успішно	адаптовані	у	суспільство

забезпечені	житлом

працевлаштовані

в	тому	числі

13 із	зони	АТО



куючі психологи всіх жіночих установ виконання покарань України, фахів-
ці та консультанти Конвіктус Україна, а також представники апарату 
ДПтС України та управління ДПтС України в Харківській області.  Цінною 
для співробітників жіночих виправних установ стала можливість особи-
сто поспілкуватися із своїми колишніми підопічними в їх новому статусі 
- статусі вільних громадян, а не ув’язнених. 

13 листопада 2014 року відбулась підсумкова зустріч щодо обговорення 
результатів роботи «Триступеневої всесторонньої програми реінтегра-
ції в суспільство громадян, які перебувають на випробувальному тер-
міні та звільнені з місць позбавлення волі» у 2014 році. До участі у зустрічі 
були залучені високопосадовці та представники Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства юстиції України, Державної пенітенціар-
ної Служби України, Посольства Швеції в Україні та інші. На зустрічі об-
говорювались основні напрацювання і показники ефективності Тристу-
пеневої програми реінтеграції, історія створення та результати діяльності 
Центру соціальної адаптації «Дім на півдороги», можливі механізми за-
безпечення життєстійкості Програми, в тому числі державою. Всі учас-
ники підкреслили унікальність проекту та необхідність його подальшого 
втілення з метою поширення моделі реінтеграції колишніх засуджених 
на теренах всієї України. 

Учасники  заходу
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24-25 квітня 2014 р. в рамках спі-
впраці Державної пенітенціарної 
служби України (ДПтСУ) та ВБО 
«Конвіктус Україна» відбувся дво-
денний семінар на тему «Засто-
сування Програми реінтеграції 
засуджених в умовах виправних 
закладів та після звільнення» на базі 
соціальної установи «Дім на півдо-
роги». Участь у заході взяли практи-

Зустріч ключових партнерів 
Конвіктус Україна з метою 

обговрення результатів 
впровадження 
Триступеневої 

всесторонньої програми 
реінтеграції 
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Керівництво Центру реінтеграції «Дім на півдороги» 
разом із учасницею програми 

«Звуть мене Тетяна, мені 55 років. Я з міста Миколаїв. Вперше про 
«Дім» почула у колонії. Я не дуже вірила в реалістичність цієї ідеї і в 
те, що я, уже в такому віці, можу змінитись і потрапити сюди. Од-
нак анкету про всяк випадок заповнила. Коли мені повідомили, що 
я можу готуватися після звільнення до проживання в «Домі», я почала 
дуже переживати: Як доїхати? Що робити? Що буде потім? А голов-
не – чи правильно я зробила, що їду саме сюди?
Після того, як мене зустріли, дали пообідати і всі дівчата сіли в коло, 
щоб послухати мою історію, я зрозуміла: «Я вдома».
Я вдома, бо можу робити все сама, я вдома,бо мені допомагають, 
я вдома, бо сама готую і прибираю, я вдома, бо мене чують і ро-
зуміють. Саме в такій атмосфері я почала розвивати свої творчі здіб-
ності. Я дійсно почала творити. І зараз, за кілька днів до від’їзду з Дому, я 
розумію, що мої роботи всюди. Вони вас зустрічають у холі, на кухні, 
в кімнаті для групових занять. Моє тепло та вдячність наповнює Дім і 
дякує усім його мешканцям. 
Нехай «Дім на півдороги» став моїм домом лише на якийсь певний 
відрізок часу, але тут я назавжди залишу частинку своєї душі!
Спасибі Вам!
Від чистого серця і моєї творчої душі величезне спасибі!
І низький уклін !!!

Учасниця програми Тетяна



13.	Розвиток	організаційного	потенціалу

ВБО «Конвіктус Україна» розвиваєть-
ся та прагне відповідати сучасним 
тенденціям та європейським ви-
могам до благодійних оранізацій.
Впродовж 2014 року наша команда 
працювала над вдосконаленням, 
розробкою ряду політик та проце-
дур, що забезпечують ефективність 
діяльності організації та підзвітність. 
Щороку Конвіктус Україна прохо-
дить незалежний фінансовий аудит 
провідними експертами.

Широке співробітництво дозволяє Конвіктус Україна впроваджувати інно-
ваційні підходи у роботі, а також ділитись своїм досвідом на міжнародній 
арені. Так, наприкінці року члени Конвіктус Україна представили резуль-
тати роботи останніх двох років на конференції в Стокгольмі. У ході захо-
ду була організована виставка з виробами, прикрасами, сувенірами, 
виготовленими учасницями програми реінтеграції «Дім на півдороги».

Claes Heijbel
Директор Конвіктус Швеція 

на конференції у Стокгольмі

Для розробки інструментів впливу на епідемію ВІЛ-інфекції на національ-
ному та регіональному рівнях проводяться різноманітні дослідження, в 
яких Конвіктус Україна бере активну участь.  

Так, у 2014 році відбулося два масштабних дослідження: «Моніторинг 
поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед клієнтів ЖКС» (проводило-
ся в 10 містах та мало на меті з’ясувати рівень поширеності ВІЛ-інфек-
ції, гепатитів, ІПСШ та ризикованих практик серед клієнтів секс-послуг); 
«Картування місць вживання наркотиків та оцінка ризику інфікування ВІЛ» 
(метою якого був збір нової якісної інформації про наявну наркосцену, 
вивчення ризикованої поведінки серед споживачів ін’єкційних наркотиків, 
яка призводить до інфікування ВІЛ, основних факторів, що сприяють пе-
реходу від неін’єкційного вживання наркотичних речовин до вживання 
ін’єкційним шляхом).
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Зібрана у ході даних досліджень 
інформація буде використана для 
глибинного аналізу місцевої нар-
косцени, планування подальших 
програм, розроблення нових стра-
тегій  профілактичних втручань.

Для лобіювання інтересів груп ри-
зику на регіональному рівні праців-
ники Конвіктус Україна працюють 
у громадських радах та дорадчих 
органах. У 2014 році представники 
нашої команди стали членами: 

Проведення  дослідження «Моніто-
ринг поведінки та поширення 

ВІЛ-інфекції серед клієнтів ЖКС»

громадської ради при Васильківській державній адміністрації, Василь-
ківському Виконкомі, громадської ради при Києво-Святошинській район-
ній державній адміністрації, Координаційної ради з питань протидії ВІЛ/
СНІДу та туберкульозу в м. Києві. Також, Конвіктус Українаувійшов до скла-
ду Робочої групи із забезпечення сталості послуг профілактики після закін-
чення фінансування Глобального Фонду,  Робочу групу з розробки регіо-
нальних програм протидії ВІЛ/СНІДу в м. Києві та Київській області.  Саме 
це дозволяє впливати на формування державної політики у відповідь на 
епідемію ВІЛ/СНІДу та надання послуг вразливим верствам населення. 

Команда ВБО «Конвіктус Україна» постійно прагне підвищувати свою 
кваліфікацію, приділяє велику увагу навчанню персоналу та побудові 
внутнішньої та зовнішньої комунікації.

Командний захід ВБО «Конвіктус Україна»
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14.	Висвітлення	діяльності	організації	у	ЗМІ

Керівник Центру
 «Дім на півдороги» 

розповідає  про  діяльність  установи
 журналістам телепрограми 

«Служба порятунку»

Діяльність організації у 2014 році висвітлювали в новинних програмах 
українського радіо «Культура», «Першого національного» телерадіо-
каналу, Національного каналу «1+1», телеканалу «Київ» та регіональних 
харківських телеканалів.

Журналісти  «Першого Національного»
 беруть інтерв’ю під час акції

до Дня пам’яті людей, 
які померли від СНІДу

Старший соціальний працівник
Центру «Дім на півдороги» 

розповідає  про   психологічний
стан учасниць

 журналістам «ТСН»



15. Періодичні	та	інформаційні	видання	

Видається з березня 2011року

12 областей України

1000 примірників кожні два місяці

15 жіночих колоній, виправних та
     виховних закладів

Територія	розповсюдження:

Конвіктус Україна впродовж кількох років випускає журнал «Дім на півдо-
роги». Даний журнал розповсюджується в усіх жіночих колоніях України,  
містить інформацію про Центр, розповідає історії успіху учасниць про-
грами реінтеграції, дає поради щодо збереження здоров’я та ділиться 
цікавою інформацією про світ. 
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За 2014 рік було розроблено дві інформаційні брошури, які містять ви-
черпну інформацію про нашу організацію та Центр реінтеграції «Дім 
на півдороги». 
Команда нашої організації активно працює над розширенням інфор-
маційного поля у сфері профілактики інфікування ВІЛ-інфекцією, 
соціально небезпечними хворобами, профілактики повторного по-
трапляння жінок до закладів обмеження волі. У цій роботі ми використо-
вуємо всі наявні інформаційні ресурси:

Задля наочної демонстрації на-
шої діяльності ми випустили до-
кументальний фільм про Центр 
«Дім на півдороги» та ВБО «Кон-
віктус Україна» у цілому. Фільм 
про Центр призначений для по-
казу в жіночих колоніях і є ма-
теріалом, за допомогою якого 
працівники колоній можуть інфор-
мувати засуджених жінок, де 
можна отримати допомогу після

Сайт ВБО «Конвіктус Україна»:
www.convictus.org.ua

Сайт соціальної установи 
«Дім на півдороги»:

www.halfwayhouse.org.ua

звільнення, як складається життя жінок в Центрі та після завершення про-
грами реінтеграції. 

Кадр із фільму про діяльність
організації
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16.	Звіт	про	фінансову	діяльність	організації

 

Основні засоби

Інвестиції

Запаси та інші активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

908 162

80 80

2919 3355

2963 2333

59306870Загалом	активів

Активи	(тис.	грн) 2014 2013

 

Забезпечення наступних витрат та цільове фінан-
сування

Кредиторська заборгованість

Доходи майбутніх періодів

3721 3531

56 629

3093 1770

59306870Загалом	фондів	та	зобов’язань

Фонди	та	зобов’язання	(тис.	грн) 2014 2013

Звіт	про	фінансовий	стан	(на	31.12.2014	року)



Звіт	про	діяльність
(станом	на	31	грудня	2014	року)

 

Благодійні пожертви та інші операційні доходи

Інші доходи

8461 8958

94

Доходи	(тис.	грн) 2014 2013

Загалом	доходів 8555 8958
 

Витрати, пов’язані із виконанням статутної діяльності

Інші витрати

8552 8958

3

Витрати	(тис.	грн) 2014 2013

Загалом	витрат 8555 8958

Рух	грошових	коштів
(станом	на	31	грудня	2014	року)

 

Залишок коштів на початок року

Надходження всього, в т.ч.

- цільове фінансування

- пасивні доходи

2333 461
8353 9128

8248 9057

68 39

23332963Залишок коштів на кінець року

2014 2013

Витрати 7723 7256

- інші надходження 37 32
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Шведська	агенція	з	питань	міжнародного	
розвитку	Sida

Джерела	безповоротної	фінансової	допомоги:

З 2013 року Sida фінансує проект  «Підтримка Конвіктус Україна» у 
сприянні реформам у кримінально-виконавчій службі та забезпечен-
ня умов для успішної реінтеграції в суспільство осіб, які повертаються 
з місць позбавлення волі.
В 2014 році профінансовано два напрямки на загальнусуму 4 207 149,55 грн:

Назва напрямку Бюджет
Реінтеграція у суспільство жінок, які звільняються з міс-
ць позбавлення волі на базі Соціальної установи «Центр 
соціальної адаптації звільнених осіб «Дім на півдороги» 

1 647 365,14 грн.

Посилення організаційного потенціалу ВБО «Конвіктус 
Україна» 

2  559 784,41  грн.

 

В 2014 році профінансовано два напрямки на загальну
суму 3 358 017,66 грн.:

Назва проекту Бюджет
Надання медико-соціальних та інформаційно - просвіт-
ницьких профілактичних послуг з діагностики, лікування та 
ІПСШ представниками ГР за принципами кейс-менед-
жменту в Київській області

 196 322,83 грн.

Профілактика інфікування ВІЛ серед груп ризику «Крок 
назустріч»

3 161694,83 грн.

Інші	непроектні	благодійні	кошти
В 2014 році на рахунок організації було перераховано благодійні по-
жертви від фізичних осіб в сумі 2926,96 грн.

МБФ	«Міжнарозний	Альянс	з	ВІЛ/СНІД
в	Україні»



Структура	джерел	фінансової	допомоги	між	
донорами

Структура	джерел	фінансової	допомоги	між	
донорами	за	напрямками:

Шведська агенція з 
міжнародного розвитку
та партнерства Sida

МБФ «Міжнародний Альянс
з ВІЛ/СНІД в Україні»

Інші непроектні благодійні 
кошти

Посилення організацій-
ного потенціалу 
ВБО «Конвіктус Україна»

Профілактика інфікування
 ВІЛсеред груп ризику
«Крок на зустріч»

Інші непроектні благодійні 
надхоження

Соціальна установа
«Центр соціальної адаптації
«Дім на півдороги»

Надання медико-соціальних 
та інших послуг за принципом 
кейс-менеджменту 
Київській області
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Структура	витрат	за	2014	рік

Утримання СУ «Дім на півдороги»

Технічна допомога

Тренінги та обмін досвідом

Медикаменти та медичні товари

Оплата праці
Видавничі та комунікаційні послуги

Інші витрати

Планування та адміністрування
Витрати на підтримку діяльності 
організації

Шведська агенція з 
міжнародного розвитку
та партнерства Sida

МБФ «Міжнародний Альянс
з ВІЛ/СНІД в Україні»

Інші непроектні благодійні 
кошти

Профілактика інфікування
 ВІЛсеред груп ризику
«Крок на зустріч»

Надання медико-соціальних 
та інших послуг за принципом 
кейс-менеджменту 
Київській області



Контактна	інформація:

info@convictus.org.ua

+38 (044) 592 58 47

www.convictus.org.ua
www.halfwayhouse.org.ua

Електронна	адреса

Телефон

Сайт




