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Діяльність нашої організації бере початок з 2006 року. Вже 8 років Конвіктус є 
надійним партнером державних установ та громадських організацій у реалізації 
програм протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, інших соціально-небезпечних хво-
роб та реінтеграції колишніх ув’язнених у суспільство. 

2014 рік не лише зберіг позитивну тенденцію у збільшені кількості користувачів 
наших послуг, але й дозволив охопити такі уразливі до ВІЛ групи, як трансгенде-
ри, умовно-засуджені та найближче оточення наркозалежних. 

Розглядаючи динаміку охоплення груп ризику послугами профілактики інфіку-
вання ВІЛ, - вимальовується зростаючий графік. Так, у 2014 році кількість залу-
чених до програми споживачів ін’єкційних наркотиків в  порівнянні з 2013 роком 
зросла на 10%, що в два рази більше ніж у 2011 році. 

Загальна кількість наркозалеж-
них, що скористалася нашими 
послугами

2011 рік    2012 рік        2013 рік       2014 рік
   
3371              4594      6343       6870

Важливо відзначити, що позитивна тенденція збереглась і у роботі з особами, що 
залучені до проституції. Незважаючи на досить закритий характер цієї групи, на-
шій команді вже впродовж трьох років вдається не лише працювати із постійни-
ми користувачами послуг, але й залучати нових. Динаміка розвитку профілактич-
ної діяльності показує, що охоплення послугами даної групи за 2014 рік зросла в 
порівнянні з 2013 роком на 43%, що в два рази більше ніж в 2011році.
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порівнянні з 2013 роком на 43%, що в два рази більше ніж в 2011році.



Загальна кількість осіб, що залучені 
до проституції, які скористалися 
нашими послугами

2011 рік   2012 рік      2013 рік   2014 рік
1853        2634        2686      3871

В 2014 році нам вдалося охопити послугами профілактики ВІЛ-інфекції 132 
трансгендери, що на 34% більше ніж у 2013 році.

Всі ці кількісні показники не можуть існувати без якісного підходу до ро-
боти. Так, кейс-менеджмент (ведення випадку), який у 2013 році був пілот-
ною діяльністю, у 2014 році став обов’язковим компонентом нашої робо-
ти. Такий підхід дає можливість не лише виявити ВІЛ-інфекцію, але й 
забезпечувати постановку на диспансерний облік і сприяти вчасному от-
риманню лікування.  У  2014 році послуги кейс-менеджементу отрима-
ло 123 особи, в результаті чого 77 з них стали на диспансерний облік з 
діагнозом ВІЛ-інфекція і 60 почали приймати Антиретровірусну терапію. 

Отримали послуги кейс-менеджменту
Стали на диспансерний облік
Почали приймати АРВ-терапію

                2013 рік                         2014 рік
                115                                 123
                55                                   77
                58                                   70

Кожного року ми підвищуємо потенціал нашої організації не лише за допом-
огою постійного навчання персоналу, але й шляхом втілення нових методів 
та підходів у роботі. В листопаді 2014 року Конвіктус отримав мобільну ам-
булаторію, яка оснащена всім необхідним для тестування та медичного огля-
ду. За допомогою мобільної амбулаторії ми маємо змогу наближувати послуги 
діагностики до тих, хто їх потребує, але через віддаленість регіону або неба-
жання йти в медичні заклади – не користується ними. В мобільній амбула-
торії працює мультисциплінарна команда у складі лікаря, медичної сестри 
та соціального працівника і здійснює виїзди в м. Києві та Київській області. 

Важливим компонентом нашої діяльності у сфері профілактики ВІЛ-інфек-
ції стала співпраця із кримінально-виконавчими інспекціями Київської 



та Кіровоградських областей. Це суттєвий крок в охопленні нашими послугами 
тих осіб, які умовно-засуджені за статті, пов’язані зі вживанням наркотиків, у 
маленьких містечках, де не лише недостатньо інформації про ВІЛ, гепатити В 
і С, але й існують складнощі у вчасній діагностиці цих хвороб. Так, у 2014 році 
ми змогли надати послуги 2533 особам, що на 65% більше ніж у 2013 році.

Кількість осіб, засуджених за статті, пов’язані зі 
вживанням наркотиків, які отримали послуги з 
профілактики

2013 рік           2014 рік
1529                     2533

Соціальні працівники налагодили тісну співпрацю з інспекторами криміналь-
но-виконавчих інспекцій. На першому етапі інспектори переадресовували до 
соціальних працівників умовно-засуджених, які періодично чи систематично 
вживають психоактивні речовини або мають схильність до залежності. На дру-
гому етапі, соціальні працівники розпочинали індивідуальну роботу, метою 
якої є інформування стосовно ризиків інфікування ВІЛ, гепатитами В і С, фор-
мування більш безпечної поведінки, забезпечення роздатковими матеріалами і 
профілактичними засобами, психологічної підтримки у прийнятті відповідаль-
них рішень, серед яких: повна відмова від вживання наркотиків, участь у про-
грамі замісної-підтримуючої терапії та ін.

Важливо зазначити, що з 18-ти малих міст Кіровоградської і Київської обла-
стей близько 50% не були охоплені жодною програмою профілактики а отже, 
соціальні працівники напрямку були єдиним джерелом інформації і сполуч-
ною ланкою з медичними закладами та програмами профілактики, догляду і 
підтримки для умовно-засуджених, які вживають психоактивні речовини і про-
живають в цих містах.    

Співпраця із кримінально-виконавчими інспекціями дозволила протестувати 
значну частину наркозалежних з числа умовно-засуджених експрес-тестами на 
ВІЛ, гепатити В і С та налагодити співпрацю із медичними закладами для по-
дальшої діагностики, постановки на облік і отримання відповідного лікування 
осіб з позитивним результатом експрес-тесту. 

Досвід реалізації профілактичних програм на базі кримінально-виконавчих 
інспекцій показав, що співпраця між неурядовими організаціями і державни-
ми установами може бути ефективною і результативною. Неурядові організації 
спроможні реалізовувати окремі компоненти роботи з умовно-засудженими - в 
даному випадку це профілактичні програми, які базуються на індивідуальному 
підході та цінностях і принципах соціальної роботи. 

У загальному, спостерігаються позитивні тенденції у програмах профілактики ВІЛ:



Системно збільшується кількість клієнтів та їх близького оточення, які по-
стійно користуються послугами наших консультаційних центрів та пунктів у 
містах Київ, Боярка, Бровари, Васильків, Ірпінь та Глеваха.

Завдяки збільшенню кількості протестованих користувачів послуг на на-
явність ВІЛ-інфекції, гепатитів, туберкульозу та інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, ймовірність вчасного лікування на ранніх стадіях зростає.

Так, обов’язковим елементом нашої роботи є мотивація користувача послуг, 
при виявленні ВІЛ-інфекції, звернутися до медичних закладів для подальшої 
діагностики і вчасного лікування. У 2014 році протестовано на ВІЛ за допомо-
гою швидких тестів 4755 осіб груп ризику, з них 78 виявилися позитивними, 68 
дійшли до медичного закладу для подальшої діагностики та лікування. 

Окрім тестування на ВІЛ-інфекцію, протягом 2014 року клієнти Конвіктусу 
мали можливість пройти  тестування на хвороби, що передаються статевим 
шляхом та, у разі отримання позитивного результату, отримати безкоштовне 
лікування. За 2014 рік було надано 1056 курсів лікування сифілісу, 568 курсів – 
хламідіозу та 329 курсів лікування гонореї. Детальний огляд за роками дивіть-
ся на графіку.

Кількість отриманих курсів лікування
Сифіліс
Хламідіоз
Гонорея

                       2013 рік                  2014 рік
                       663                          1056
                       459                          568
                       306                          329

Особливістю нашої діяльності є те, що ми приймаємо активну участь та за-
лучаємо клієнтів організації до досліджень, що проводяться провідними 
аналітичними центрами та на основі яких формується стратегія роботи з гру-
пами ризику в країні в цілому. Так, за 2014 рік ми взяли участь у двох масштаб-
них дослідженнях. «Біо-поведінкове дослідження для чоловіків, що користу-
ються секс-послугами», що проводилося паралельно у 10 містах та мало на 
меті з’ясувати рівень поширеності ВІЛ-інфекції, гепатитів, ІПСШ та ризико-
ваних практик серед користувачів секс-послуг. 

Іншим важливим дослідженням було «Картування місць вживання наркотиків 
та оцінка ризику інфікування ВІЛ», основною метою якого було збір якісної 
нової інформації про наявну наркосцену, вивчення ризикованої поведінки се-
ред споживачів ін’єкційних наркотиків, яке призводить до інфікування ВІЛ, 
основних факторів, що сприяють переходу від не ін’єкційного вживання наркоти-



ків, яке призводить до інфікування ВІЛ, основних факторів, що сприяють 
переходу від не ін’єкційного вживання наркотичних речовин до вживання 
ін’єкційним шляхом. Зібрана інформація використана для глибинного аналі-
зу місцевої наркосцени, планування подальших програм, вироблення нових 
стратегій при впровадженні нових профілактичних втручань.

Програми профілактики інфікування ВІЛ реалізовуються Конвіктусом завдя-
ки фінансовій та технічній підтримці МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД 
в Україні» та у тісній співпраці з місцевими медичними закладами.

У 2008 році за підтримки Уряду Швеції, Шведської служби пробації та тюрем, а 
також Державного департаменту України з питань виконання покарань, ВБО 
«КОНВІКТУС УКРАЇНА» розпочала унікальний проект в Україні - «Триступе-
нева всестороння програма адаптації осіб, що перебувають на випробуваль-
ному терміні та звільнені з місць позбавлення волі». В рамках цієї діяльності 
було відкрито соціальну установу «Дім на півдороги» у смт. Краснопавлівка 
Харківської області. Це єдиний безкоштовний, вільний від політичних та релі-
гійних поглядів заклад, де жінки після звільнення мають можливість прожи-
вати (до 6 місяців), відновлюючи втрачені соціально-побутові навички, родин-
ні зв’язки, документи.

У 2014 році діяльність соціальної установи продовжила свої позитивні тен-
денції. Так, кількість осіб, що пройшли програму реінтеграції, становить 52 
особи, це на 60% більше ніж у 2013 році й у 4 рази більше ніж у 2012 році. 

Важливо зазначити, що ми намагаємося щороку збільшувати кількість міс-
ць для учасниць реінтеграційної програми. Так, у 2012 році доступними було 
лише 10 місць, а у 2013 році – 15 місць, у 2014 році ми збільшили кількість міс-
ць до 19. Список охочих пройти нашу програму постійно збільшується, наразі 
він нараховує понад 200 осіб. 

Програма реінтеграції для жінок довела свою ефективність. Відповідно до 
державної статистики, більше ніж 80% засуджених (засуджених вдруге) піс-
ля звільнення повертаються до кримінального способу життя та скоюють по-
вторно злочини. Завдяки діяльності установи «Дім на півдороги» більше 85% 
жінок, що проходять реінтеграційну програму, залишаються соціально стій-
кими, працевлаштовуються, відновлюють родинні зв’язки, створюють сім’ї, не 
повертаються до кримінального життя.



Програма реінтеграції реалізовується завдяки фінансовій підтримці Уряду 
Швеції та тісній співпраці з Державною Пенітенціарною службою України, 
Міністерством соціальної політики та представництвами даних установ в 
Харківській області.

Працюючи з різними вразливими групами населення, ми допомагаємо їм 
підвищити  якість життя, зберегти здоров’я, отримати  підтримку та нові 
можливості. 

Банківські реквізити для благодійних пожертв:

Банк АТ «УКРЕКСИМБАНК»
Р/рах 26000010043333

МФО 322313
                                                         Призначення платежу - благодійна пожертва


