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ВСТУПНЕ СЛОВО КЕРІВНИЦІ

Дорогі друзі та колеги!

Перед Вами річний звіт нашої організації за 
2016 рік. Тут відображено основні наші досяг-
нення, результати та сфери подальшої діяль-
ності. 

За останні роки ми бачимо, як змінюється 
громадянське суспільство. Громадські ор-
ганізації виступили рушіями змін у країні та 
стимулом початку реформ. Активна участь 
громадянського суспільства у формуванні 
державної політики дає надію на побудову 
нових форм управління країною, оскільки 
сильне громадянське суспільство є запору-
кою дотримання прав людини та демократії. 

Для «Конвіктус Україна» 2016 рік теж був ро-
ком розвитку та нових ініціатив. Нами впро-
ваджено низку проектів, які є відповіддю на 
виклики в країні. Зокрема, враховуючи на-
слідки конфлікту на Сході, ми розпочали 
нову діяльність, спрямовану на мобілізацію 
жінок-переселенок проти явища насильства 
та запобігання йому в українському суспіль-
стві. У рамках національного проекту, що 
підтримується Європейським Союзом, ми 
розгорнули цю діяльність у десяти областях 
України. 

Епідеміологічна ситуація з ВІЛ/СНІДом, но-

вопроголошені цілі міжнародними органі-
заціями 90-90-90 сфокусували наші програ-
ми боротьби з ВІЛ на оптимізації виявлення 
випадків ВІЛ-інфекції серед груп ризику та 
доступі до лікування ВІЛ. Важливим компо-
нентом роботи організації залишається 
діяльність із профілактики інфікування ВІЛ, 
попередження нових випадків.

За рік послугами нашої організації скори-
сталися понад 11 000 осіб з уразливих верств 
населення. Доля кожної людини, її збереже-
не життя для нас найвища цінність. Без пар-
тнерів із числа громадських, міжнародних 
організацій та державних установ нам би 
не вдалося надавати комплексну, адресну 
допомогу. Тому ми щиро вдячні за спільні 
досягнення всім нашим однодумцям! Спіль-
на робота, відкрита взаємодія дають дійсно 
значимі результати, тож ми сподіваємось на 
подальшу ефективну співпрацю!

Хочу подякувати всій команді «Конвіктус 
Україна» за наполегливість, згуртованість і 
відданість справі! Впевнена, попереду ще 
багато нових перемог!

З найкращими побажаннями 
Євгенія Кувшинова,

виконавча директорка 
ВБО «Конвіктус Україна»
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МІСІЯ І МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ

«КОНВІКТУС» – ЦЕ НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗА-
ЦІЯ, ЯКА ПРАЦЮЄ У ТРЬОХ КРАЇНАХ СВІТУ – 
ШВЕЦІЇ, ЕСТОНІЇ ТА УКРАЇНІ, НАДАЮЧИ ПІД-
ТРИМКУ УРАЗЛИВИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 
ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ЇХНЬОГО ЖИТ-
ТЯ ТА ЗДОРОВ’Я. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ В 
УКРАЇНІ БЕРЕ ПОЧАТОК ІЗ 2006 РОКУ. ВЖЕ 10 
РОКІВ «КОНВІКТУС» Є НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ ТА ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПРО-
ТИДІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ІНШИМ 
СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИМ ХВОРОБАМ, РЕІН-
ТЕГРАЦІЇ КОЛИШНІХ УВ’ЯЗНЕНИХ У СУСПІЛЬ-
СТВО ТА НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ, ЯКІ 
ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА.

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ – НАДАННЯ ДІЄВОЇ СО-
ЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ НА ЗАСА-
ДАХ РІВНОСТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ДОТРИ-
МАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ. 

Принципи, якими ми керуємося:

- повага й толерантність до особистості та вибору кожної людини;
- збереження конфіденційності та анонімності наданої інформації;
- залучення представників спільнот до формування пріоритетів діяльності;
- відкритість до співпраці та партнерства;
- відсутність політичних і релігійних вподобань в організації.

Цільові групи, з якими працює організація:

- люди, які вживають наркотики;
- секс-працівники;
- близьке оточення (родичі, члени сім’ї) наркозалежних;
- умовно засуджені за злочини, пов’язані з вживанням наркотиків;
- колишні засуджені жінки;
- молодь (до 25 років);
- внутрішньо переміщені жінки, які постраждали від насильства;
- представники органів влади та державних організацій.
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Для виконання місії «Конвіктус Україна» у своїй діяльності поєднує 
кілька основних підходів:

- розвиток організаційного потенціалу та широка співпраця;
- гендерно чутливий підхід;
- професійність у наданні послуг для цільових груп організації;
- поєднання спеціалізованої допомоги за принципом «рівний – 
рівному»;
- єдність у баченні та відданість місії організації;
- гнучкість у реагуванні на зміну наркосцени, законодавства та 
інших впливів.

Наші цінності:

- демократичне врядування;
- чутливість і націленість на потреби наших клієнтів;
- планування та розвиток;
- командний підхід і надійність;
- позитивний імідж і згуртованість;
- права людини.

Стратегічний напрям 1. Профілактика інфікування ВІЛ та ін-
ших соціально небезпечних хвороб (ВІЛ, ІПСШ, ТБ, гепатити) се-
ред груп найвищого ризику та забезпечення доступу груп ризи-
ку до медико-соціальних послуг.

Стратегічний напрям 2. Сприяння реформам у криміналь-
но-виконавчій службі. Забезпечення умов для успішної реінте-
грації у суспільство осіб, що повертаються з місць позбавлення 
волі або відбувають покарання, не пов’язані з ув’язненням.

Стратегічний напрям 3. Посилення організаційного потенціа-
лу ВБО «Конвіктус Україна».

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВБО 
«КОНВІКТУС УКРАЇНА» У 2013-2016 РОКАХ
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ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація «Конвіктус» була засно-
вана у Швеції в 1986 році. Її засновника-
ми були ВІЛ-позитивні люди, активісти, 
журналісти та соціальні працівники, які 
вирішили об’єднатися з метою спільної 
боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції.

У Стокгольмі центри «Конвіктус» пра-
цюють із ВІЛ-позитивними, наркозалеж-
ними, алкозалежними і бездомними 
людьми протягом 35-ти років. Для цих 
людей створюються умови, які дають їм 
можливість почати нове життя, покра-
щити свій емоційний стан та здоров’я.

За підтримки шведської організа-
ції «Конвіктус» у жовтні 2002 року було 
започатковано роботу «Конвіктусу» в 
Естонії. «Конвіктус Естонія» реалізує 
програми зменшення шкоди, зай-
мається консультуванням наркоза-
лежних, роботою в місцях позбавлен-
ня волі, організовує та проводить групи 
взаємодопомоги для ВІЛ-позитивних. 
«Конвіктус Естонія» бере активну участь 
у кампаніях проти дискримінації та 
стигматизації людей, які вживають нар-
котики.

За підтримки шведської організації 
«Конвіктус» та Агенції міжнародного 
розвитку та співробітництва Sida в 2006 
році «Конвіктус» розпочав свою роботу 
в Україні, група українських активістів 
почали втілювати ідеї «Конвіктусу» та на-
давати підтримку засудженим і нарко-
залежним на теренах Києва. Першим 
проектом, з якого почалась робота 
«Конвіктус» в Україні, був проект, спря-
мований на реінтеграцію в суспільство 
осіб, засуджених до умовного строку 
за вживання наркотиків. Представники 
«Конвіктус Україна», у співпраці з Де-
партаментом виконання покарань м. 
Києва та Київської області, надавали 
послуги умовно засудженим на тери-

торії кримінально-виконавчих інспек-
цій. Протягом 2006 року «Конвіктус» в 
Україні працював як шведська органі-
зація, а в 2007 році отримав реєстра-
цію Всеукраїнської благодійної органі-
зації. У 2008 році «Конвіктус Україна» 
відкрила ком’юніті-центр Convictus, по-
кликаний надавати підтримку людям, 
які мають проблеми з наркозалежні-

стю, і з наступного року за підтримки 
МБФ «Альянс громадського здоров’я» 
розгорнула програми профілактики 
інфікування ВІЛ серед груп найвищого 
ризику інфікування, послугами яких на 
сьогодні користуються більше 10 000 
людей на рік. 

У 2010 році у рамках проекту «Три-

ступенева всестороння програма 
реінтеграції в суспільство громадян, 
що перебувають на випробувальному 
терміні та звільнені з місць позбавлен-
ня волі», який розпочато за фінансової 
підтримки уряду Швеції, за підтримки 
Шведської служби пробації та тюрем, 
а також Державного департамен-
ту України з питань виконання пока-
рань створено центр «Дім на півдоро-
ги». Центр став унікальним та єдиним 
безкоштовним, вільним від релігійних і 
політичних поглядів закладом в Україні 
для надання послуг соціальної адап-
тації жінок, які звільняються з місць поз-
бавлення волі. Сьогодні Центр успішно 
функціонує в Харківській області.

2013 рік став роком активного ро-
звитку «Конвіктус Україна», роком роз-
ширення географії роботи, програм 
та проектів. Робота над зміцненням 
організаційного потенціалу народжу-
вала нові напрями діяльності, відкрива-
ла нові можливості. 

У 2016 році «Конвіктус Україна» почи-
нає впроваджувати програми, спря-
мовані на протидію домашньому та 
гендерно орієнтованому насильству і 
допомогу жінкам-переселенкам, ак-
тивно розвиває співпрацю та участь у 
формуванні державної політики.  

На сьогодні «Конвіктус Україна» актив-
но розвивається та працює для забез-
печення рівних прав людей на медичну, 
соціальну допомогу та створення умов 
для покращання якості життя уразливих 
верств населення. Ми маємо широку 
мережу партнерів серед державних і 
недержавних організацій, що відкриті 
до взаємодії для досягнення спільної 
мети. Дата реєстрації організації: 14 червня 2007

№ документа: серія А01 свідоцтво № 625752
Найменування органу, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна ад-

міністрація
Засновники організації: Громадська організація «Конвіктус Швеція» 
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РОЗДІЛ І 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
«ДІМ НА ПІВДОРОГИ»

У 2008 році за підтримки уряду 
Швеції, Шведської служби про-
бації та тюрем, а також Держав-
ного департаменту України з 
питань виконання покарань Все-
українська благодійна організа-
ція «Конвіктус Україна» розпочала 
в Україні проект «Триступенева 
всестороння програма реінте-
грації в суспільство громадян, що 
перебувають на випробувально-
му терміні та звільнені з місць по-
збавлення волі». 

У рамках проекту створено 
Центр реінтеграції «Дім на півдо-
роги», що є значним кроком в 
адаптації західноєвропейського 
методу реінтеграції колишніх за-
суджених в Україні. 

Центр був запроваджений та 
функціонує в смт. Краснопавлів-
ка Лозівського району Харківсь-
кої області, у приміщенні, яке на-
дано селищною радою в оренду 
на 25 років. Перших клієнтів Центр 
прийняв у 2010 році. На сьогодні 
частину приміщення відремон-
товано, створено сучасні умови 
для проходження програми реін-
теграції. 

Центр орієнтований на жінок, 
які вийшли з місць позбавлення 
волі, та співпрацює з усіма 13-ма 
жіночими колоніями України. Од-
ночасно перебувати в Центрі мо-
жуть 19 жінок. 

Триступенева програма реінте-
грації, перший етап якої розпочи-
нається в колоніях, розрахована 
на 4–6 місяців. Під час перебу-
вання в Центрі з жінками працю-
ють фахівці, використовуючи ін-
дивідуальний підхід та розроблені 
методики роботи з цією цільовою 
групою жінок.

Аналіз результатів показав 
ефективність програми: так, 
із числа учасниць, які повністю 
пройшли Програму, – 83% жі-
нок є соціально адаптованими 
та успішно ресоціалізовані у су-
спільство (мають сім’ї, місце ро-
боти та не вживають психоактив-
них речовин і алкоголю).

За період із березня 2010 року 
по грудень 2016 року учасницями 
програми стали 215 жінок. Рівень 
рецидиву становить 7,4%.
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Кінцевим резуль-
татом проекту має 
стати передача Цен-
тру на забезпечення 
Харківській області 
та подальше впро-
вадження програ-
ми в Україні як типо-
вої. Очікується, що 
діяльність Установи 
буде фінансуватися 
за рахунок місце-
вих органів держав-
ної влади, а модель 
Програми реінтегра-
ції використовувати-
меться як ефективна 
модель у реінтеграції 
засуджених та імпле-
ментації європейсь-
кого досвіду на тере-
нах всієї України.

Директорка Центру
Наталія Мацак 

«Проект сприяє зменшен-
ню кількості рецидивів зло-
чинів, скоєних жінками, які 
звільнилися з місць позбав-
лення волі та засуджених до 
альтернативних видів пока-
рань, шляхом надання психо-
логічної підтримки, допомоги 
у вирішенні соціальних і пра-
вових потреб у період їх реін-
теграції. Також проект довів 
ефективність моделі Програ-
ми, яка б могла бути викори-
стана та адаптована україн-
ським урядом у теперішній 
тюремній реформі».   

учасницями Програми реінтеграції  стали 62 жінки (20 з них – із зони АТО та АР Крим)

ІНФОГРАФІКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2016 РОКУ:

відновили родинні 
зв’язки

84%

отримали навички
трудової кваліфікації

15%

відновили паспортпрацевлаштовані

62%

учасниць оформлено 
тимчасову 

реєстрацію місця 
перебування на базі 

Центру

13%

за рахунок здійснення фандрейзингової 
діяльності  було залучено ресурси, що 

частково покрили потреби Центру 
(медикаменти, продукти харчування, 
засоби гігієни, корм для тварин), на 

загальну суму 

80 743,15  ГРН

зібрано одягу та взуття
на загальну суму

 63 514 ГРН

54%
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ІСТОРІЯ УСПІХУ ПРЯМА МОВА
Наталя

(УМАНСЬКА ВК № 129)
Наталя ще з самого початку 

участі у Програмі вирізнялася се-
ред інших учасниць – енергійна, 
комунікабельна, зі своєю точ-
кою зору, яку ніколи не боялася 
озвучувати та відстоювати. Вона 
– медична сестра за освітою та 
будівельник за покликанням. У 
Програму прибула з чіткими ціля-
ми – відстояти батьківські пра-
ва на доньку, відновити контакт 
із близькими, які відмовилися від 
спілкування, коли Наталя вчинила 
злочин.

Для самої учасниці це здава-
лося досить реальним, але для 
досягнення цієї мети вона докла-
ла чимало зусиль: і через пев-
ний час на зв’язок вийшли бать-
ки дівчини, маленькими кроками 
вдалося відновити спілкування, 
пробачити образи один одному, 
завдяки консультаціям та супро-
воду юрисконсульта ВБО «Конвік-
тус Україна» позов колишнього 
чоловіка Наталі щодо позбавлен-
ня її батьківських прав на донь-
ку було розглянуто у судовому 
порядку та відхилено. З часом 
учасниця відновила спілкуван-
ня з донькою, яку неодноразово 
відвідувала під час проходження 
програми реінтеграції, офіційно 
працевлаштувалася в будівельну 
організацію.

Але маленького містечка для 
невгамовної енергії Наталі вия-

вилося замало, тому після закін-
чення участі в Програмі учасниця 
переїхала до Києва. На сьогодні 
у житті учасниці все складається 
саме так, як вона планувала: На-
таля знайшла роботу, яка їй до 
душі та дає змогу задовольняти 
не тільки свої потреби, а й утри-
мувати доньку; в житті учасниці 
з’явився чоловік, який прийняв ми-
нуле Наталі. Зараз пара прожи-
ває в громадянському шлюбі.

Оксана, 42 роки
«Всем! Всем! Всем соцра-

ботникам Центра и всем со-
трудникам от меня низкий по-
клон. Огромное спасибо за 
помощь, за участие в моей 
судьбе. Без Вас я бы не спра-
вилась. Это Ваша заслуга, что в 
скором времени я встречусь с 
семьей. Я многому здесь нау-
чилась, помню все советы, ко-
торые Вы мне давали, и буду их 
придерживаться. Вы очень нуж-
ны участницам программы, 

Олена, 35 років
«Я, Ильюк Аленка, благодарна 

всем сотрудникам Центра «Дом 
на полпути» за то, что они помог-
ли мне измениться. После занятий 
я научилась: нормально разгова-
ривать, без «сленга», справляться 
со своей агрессией, контролиро-
вать свои эмоции, распоряжаться 
деньгами. Без поддержки Центра я 
бы этого не достигла. Я искренне 
благодарна всем соцработникам 
за работу, проделанную со мной. 
Я всегда буду помнить Вас. Спа-
сибо Вам, что Вы сделали из меня 
человека, который может начать 
жизнь с чистого листа!»

многие без Вас не смогут спра-
виться со своими проблемами. 
Надеюсь, что будем поддерживать 
с Вами связь, мне небезразлична 
судьба Центра, который вернул 
меня к жизни. Еще раз огромное 
спасибо за оказанную мне по-
мощь. Здоровья Вам крепкого, сил 
на всех нас и благополучия». 
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РОЗДІЛ ІІ

ЗМЕНШЕННЯ ВИПАДКІВ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ ТА ІНШИХ 
СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ 
НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Метою нашої діяльності 
є зниження кількості нових 
випадків ВІЛ у м. Києві та 
Київській області шляхом 
надання комплексних по-
слуг із профілактики та до-
ступу до лікування людям, 
які вживають наркотики; 
секс-працівникам/пра-
цівницям; статевим пар-
тнерам наркозалежних; 
трансгендерні люди. У квітні 2016 року мер Києва 

Віталій Кличко підписав Паризьку 
декларацію з прискорення дій у 
подоланні епідемії СНІДу у вели-
ких містах. Таким чином, столи-
ця України доєдналася до гло-
бальної мережі Fast track cities. 

Разом з цим проголошені цілі 
90-90-90 міжнародними неурядо-
вими організаціями, що спрямо-
вані на якнайшвидше подолання 
епідемії ВІЛ, згуртували неурядові 
та урядові українські організації у 
спільних заходах. 

З 2009 року «Конвіктус Україна» спі-
впрацює з МБФ «Альянс громадського 
здоров’я» та реалізує проекти, які про-
понують послуги тестування, супроводу 
до лікування, надання засобів особи-
стого захисту та вичерпну інформацію 
про ВІЛ, гепатити, туберкульоз, інфекції, 
що передаються статевим шляхом. З 
2016 року «Конвіктус Україна» розпоча-
ла співпрацю з Pact inc. та FHI360 в рам-
ках проекту USAID RESPOND і розшири-
ла послуги з доступу до тестування та 
лікування ВІЛ для статевих партнерів 
наркозалежних. 
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ОСНОВНІ МОДЕЛІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛА НАША 
ОРГАНІЗАЦІЯ У 2016 РОЦІ:

- Впровадження інтервенцій, спрямованих на оптимізацію вияв-
лення ВІЛ-інфекції та забезпечення лікування. Заохочення ЛВІН до те-
стування та залучення представників своїх ризикованих мереж до лан-
цюгів рекрутингу RDS (Respondent Driven Sampling). 

- Створення ініціативної групи представників спільноти ЛВІН се-
ред співробітників організації та учасників програм, для формування 
пріоритетів діяльності організації та політики на регіональному рівні, 
спрямованої на забезпечення доступу до програм профілактики та 
лікування соціально небезпечних захворювань, забезпеченості про-
грамами замісної підтримуючої терапії.

- Впровадження інноваційної моделі (навігація) у роботі з клієнтом, 
що дає змогу більш ефективно, з меншими втратами, забезпечити 
уточнення позитивного результату тестування на ВІЛ як складової кон-
тинууму послуг у сфері профілактики, тестування, лікування і надання 
медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ. 

- Залучення та утримання нових учасників шляхом заохочення лі-
дерів зі спільноти ЛВІН та РКС до волонтерської діяльності. Достовірно 
відомо, що лідери спільнот мають вплив на думку всередині групи, є 
ефективними помічниками у профілактичній роботі серед важкодо-
ступних груп при впровадженні «фокусного тестування» на ВІЛ. 

- Відкриття ПОШ (пункти обміну шприців/надання послуг) на базі 
кримінально-виконавчих інспекцій міста Києва, а саме Дніпровсь-
кого, Деснянського, Оболонського, Шеченківського, Солом’янського 
районів.

- Відкриття Денного центру на базі Святошинського КВІ для ЛВІН. 
Центр здійснює свою роботу в рамках Закону про пробацію. Метою 
діяльності Денного центру є зменшення темпів поширення ВІЛ-інфек-
ції та інших соціально небезпечних захворювань, поліпшення якості 
життя серед представників груп ризику (ЛВІН), які перебувають на об-
ліку в кримінально-виконавчій інспекції. У центрі, крім основних послуг 
зі зменшення шкоди, учасникам пропонується психологічне консуль-

тування, групи самодопомоги, тренінги, професійна перепідготовка 
з метою перекваліфікації та соціалізації.

- Адвокація інтересів ВІЛ-позитивних спільнот із груп ризику зі зни-
ження порогу та прискорення процесів діагностики ВІЛ, призначення 
АРТ на регіональному рівні.

- У рамках проекту «Розвиток потенціалу з метою реалізації якісних 
гендерно чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в Україні. Модель 
«ПрофіГендер» розроблено гендерну політику, що регулює впровад-
ження гендерного підходу в діяльність організації для забезпечення 
рівноправного доступу жінок, чоловіків та трансгендерних людей до 
гендерно чутливих та якісних послуг, а також врегульовує гендерну 
рівність серед робочого колективу ВБО «Конвіктус Україна». 

- Проведення стажування та круглих столів для представників ор-
ганізацій і установ, як державного, так і громадського сектору, щодо 
впровадження гендерно чутливого підходу в наданні послуг. 

- Підписання меморандумів та розширення співпраці у досягнен-
ні цілей 90-90-90. 
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15 648

Скористались послугами за 2016 рік:

СІН (11 053 особи)

РКС (3 947 особи)

СНІН
(621 особи)

трансгендери
(27 осіб)

Київ

СІН, які отримали 
послуги 

6 493

СІН, які пройшли 
тест на ВІЛ

5135

133 особи ВІЛ +

клієнти, 
які 

доведені 
з минулих 

років 

клієнти, 
які 

доведені 
в 2016 
році

189 осіб 
звернулись

до ЛПУ

161 особа 
підтвердила 
свій статус

157 клієнтів 
стали на ДО

100 осіб почали 
отримувати 
АРТ-терапію

106

83

84*
84*

78
2241 36

27***
9**

вже перебувають під медичним наглядом (ДО)
підтвердили свій статус ВІЛ+ до 2016 року
підтвердили свій статус ВІЛ + у 2016 році 

*
**
***

38

Київська область

4638

98
осіб

164 особи ВІЛ +

3433

особи 
протестовано 
на Гепатит С

509 позитивних 
результатів

1004 548 осіб 
протестовано 
на Гепатит С

329 позитивних 
результатів

Гепатит С Київська областьКиїв

СІН, які отримали 
послуги 

СІН, які пройшли 
тест на ВІЛ

клієнти, 
які 

доведені 
з минулих 

років 

клієнти, 
які 

доведені 
в 2016 
році

174 осіб 
звернулись

до ЛПУ

156 осіб 
підтвердили 
свій статус

142 клієнти 
стали на ДО

98 осіб почали 
приймати 

АРТ-терапію

61

59
113

31** 31**
38

86 73

20*

19***

СІН — споживачі ін'єкційних наркотиків
СНІН — споживачі неін'єкційних наркотиків
РКС — робітники/ці комерційного сексу

ДО — диспансерний облік
ЛПУ — лікувально-профілактичні установи
АРТ — антиретровірусна терапіям
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ІСТОРІЯ УСПІХУ

ПРЯМА МОВА

Олена Р.

Олена – дівчина зі складною історією. 
До знайомства з аутріч-працівниками 
ВБО «Конвіктус Україна» вона більше де-
сяти років вживала наркотичні речовини і 
ніколи не користувалась послугами з про-
філактики. Під час проведення тестування 
у дівчини виявили ВІЛ. Це кардинально змі-
нило ставлення Олени до власного життя. З 
допомогою кейс-менеджера організації 
Олена пройшла всі етапи обстежень, ста-
ла на облік у центр СНІДу і почала АРВ-те-
рапію. Всебічна підтримка працівників 
допомогли дівчині боротися зі своєю за-
лежністю, вона прийняла рішення пройти 
курс лікування в реабілітаційному центрі. 
Наразі Олена вже 7 місяців веде тверезий 
спосіб життя та надихає своїм прикладом 
інших людей. 

директор медичного центру «ФАРМІН»

керівник Деснянського районного сектору 
Київського міського відділу Центрального 

міжрегіонального управління з питань вико-
нання кримінальних покарань

Роман Решетник

Альона Горбаченко

«Мы занимаемся помощью наркоза-
висимым людям уже много лет. Заме-
стительная терапия, как метод лечения 
наркозависимости, доказала свою ре-
зультативность как в Украине, так и за 
границей. Но своей деятельностью мы 
покрываем только одно направление 
работы  – лечение наркозависимости 
с помощью специальных препаратов. 
Для комплексного предоставления услуг 
– тестирование на ВИЧ и гепатит С, со-
провождение клиентов в медицинские 
учреждения, предоставление необходи-
мой информации – нам нужна помощь 

«Сотрудничество с благотворительными и 
общественными организациями – это инно-
вационный подход в решении социальных 
проблем для государственных учреждений. 
Как показала практика, такое сотрудничество 
привнесло позитивные изменения в работу 
нашего отдела  и помогло эффективно вне-
дрять основные положения Закона Украины 
«О пробации». Социальные работники ВБО 
«Конвиктус Украина» проводят комплексную 
профилактическую работу с людьми, кото-
рые получили условные сроки наказания по 
статьям, связанным с незаконным оборотом 
наркотических веществ, тем самым воспол-
няют информационные пробелы, меняя пове-
дение таких людей на более безопасное. Это 
огромный труд, цена которого измеряется 
количеством изменившихся жизней в лучшую 
сторону. Мы очень ценим наше сотрудниче-
ство и совместную работу и, конечно же, на-
деемся на продолжение совместно начатого 
дела».

партнерских организаций. Для нас такой ор-
ганизацией стала ВБО «Конвиктус Украина». 
В совместной работе мы определили опти-
мальный алгоритм оказания помощи нашим 
клиентам и улучшили качество предоставляе-
мых услуг. Мы благодарны руководству и со-
циальным работникам организации за про-
деланную работу и надеемся на дальнейшее 
эффективное  сотрудничество».

осіб пройшли 
тестування на ВІЛ

3 ВІЛ +;

3 особи звернулось 
до ЛПУ;

3 особи на ДО;

2 особи доведено 
до АРТ.

280

Київ

3 645 осіб РКС, які охоплено послугами 380 осіб РКС, які охоплено послугами

Київська область

особа тестування
на сифіліс

11 позитивних
результатів;

всі особи отримали 
лікування.

151

осіб тестування
на хламідіоз

1 позитивний 
результат;

всі особи отримали 
лікування.

37

осіб
протестовано на 

Гепатит В

1 позитивний 
результати

67

осіб тестування
на сифіліс

20 позитивних 
результатів;

всі особи отримали 
лікування.

795

осіб тестування
на гонорею

7 позитивних 
результатів;

всі особи отримали 
лікування.

412

осіб пройшли 
тестування на ВІЛ

41 ВІЛ +;

18 осіб звернулось 
до ЛПУ;

5 осіб на ДО;

2 особи доведено 
до АРТ.

3179

осіб тестування
на хламідіоз

5 позитивних 
результатів;

всі особи отримали 
лікування.

436

особи
протестовано на 

Гепатит В

2 позитивні 
результати

682

особи тестування 
на гонорею

0 позитивних
результатів.

44

ІПСШ

Гепатит В
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МОБІЛЬНА АМБУЛАТОРІЯ

Мета роботи – забезпечити доступ до 
послуг профілактики та тестування для 
представників уразливих груп населен-
ня  у віддалених районах Києва та Київ-
щини. 

Мобільна амбулаторія – це важливий 
інструмент для наближення послуг із те-
стування на ВІЛ, гепатити, інфекції, що 
передаються статевим шляхом, до тих, 
хто їх потребує, але через віддаленість 
регіону або небажання звертатись до 
медичних закладів не користується 
ними. Уразливі групи населення Києва 
та Київщини в клініці на колесах можуть 
отримати: послуги тестування з викори-
станням швидких тестів на ВІЛ, сифіліс, 
гепатит В, гепатит С, хламідіоз та гоно-
рею; супровід до лікувального закладу 
у разі отримання позитивного результа-
ту швидкого тесту; консультації з питань 
збереження здоров’я, безпечної по-
ведінки; також мобільна амбулаторія 
здійснює видачу шприців, інформацій-
них матеріалів, презервативів, дезин-
фікантів; визначення кількості CD4-лім-
фоцитів портативним аналізатором 

PIMA ТМ; перенаправлення 
на програми реабілітації, 
детоксикації тощо.

Мобільна амбулаторія по-
чала працювати в «Конвіктус 
Україна» з грудня 2014 року 
і на сьогодні довела свою 
ефективність і важливість у 
залученні до тестування та 
профілактичних інтервенцій  
важкодоступних груп ризи-
ку. 

Діяльність реалізується у 
тісній співпраці з регіональ-
ними медичними закла-
дами (Київський обласний 
центр профілактики та бо-
ротьби зі СНІДом, районні 
кабінети довіри у Київській 
області, Київський міський 
центр профілактики та бо-
ротьби зі СНІДом), за під-
тримки МБФ «Альянс із гро-
мадського здоров’я та AHF 
Ukraine. 

0,
7%

 р
ез

ул
ьт

ат
 +

0,3% результат +

7,
8%

 р
ез

ул
ьт

ат
 +

4,4
%

  р
ез

ул
ьт

ат
 +

1,5% результ
ат+56% результат +

2,8 % результат +
2 356 осіб 

Пройшли
тест на ВІЛ   

141 особа
Гепатит С

140 осіб
Гепатит В

159 осіб 
Гонорея

328 осіб 
Сифіліс

126 осіб
Хламідіоз

983 особи
Пройшли
скринінг на 
туберкульоз

Кількість
візитів:

2 658 осіб

* всі особи, які отримали позитивні результати швидких тестів, отримали направлення до ЛПУ

ТЕСТУВАННЯ В УМОВАХ МОБІЛЬНОЇ АМБУЛАТОРІЇ
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ІСТОРІЯ УСПІХУ

Ольга В.
 

Дівчина вживала наркотики 
протягом 18 років і заробляла на 
це секс-працею на трасі. Зі слів 
клієнтки, за день вона витрачала 
приблизно 600 гривень «на шир-
ку». Також їй потрібні були гроші 
на оренду кімнати в Києві та міні-
мальні витрати на харчування. 

При першій зустрічі дівчина от-
римала консультацію від соціаль-
них працівників, презервативи, 
лубриканти. Проте від тестування 
на ВІЛ дівчина відмовилася. Коли 
ми зустріли Ольгу вдруге, все ж 
змогли вмотивувати її пройти тест. 
Останній раз вона тестувалася 
на ВІЛ 4 роки тому, коли прохо-
дила лікування від туберкульозу 
легень, на той момент результат 
був негативним. На жаль, цього 
разу дівчині пощастило менше 
– результат швидкого тесту на 
ВІЛ виявився позитивним. Вона 
дуже засмутилася і не знала, 
що робити далі. Ми допомогли 
Ользі подолати первинний страх 
перед ВІЛ-інфекцією, розвіяли 
стереотипи, допомогли знайти в 
собі сили боротися за своє здо-
ров’я і життя. Протягом двох тиж-
нів дівчина проходила обстежен-
ня у лікарів Київського міського 
центру СНІДу. У результаті обсте-
ження діагноз ВІЛ-інфекція було 
підтверджено, дівчина отримала 
АРВ-препарати. 

Аби Ользі було легше впора-
тися з наркозалежністю та бути 
більш прихильною до лікування, 
ми допомогли їй стати на безко-
штовну програму замісної тера-
пії. Через певний час співробітни-
ки «Конвіктусу» стали набагато 
рідше зустрічати дівчину на трасі. 
Причиною цього стало те, що те-
пер їй не потрібно було заробля-
ти на наркотик. 

Зі слів клієнтки, вона почала 
зменшувати дозу препарату, 
щоб у подальшому кинути вжи-
вати. У неї покращилося само-
почуття і з’явилася нова надія на 
майбутнє.

ПРЯМА МОВА

24 роки

Світлана

«Вперше я пройшла тестування 2 мі-
сяці тому. Це був тест на ВІЛ та сифіліс. 
Живу я в маленькому містечку, де боялась 
обстежуватись, оскільки підозрювала, 
що я інфікована і про це могли дізнати-
ся мої знайомі та родичі, а в Києві не зна-
ла, куди можна звернутися. Одного разу 
моя подруга порекомендувала «Конвіктус 
Україна». Я прийшла в ком’юніті-центр, де 
пройшла експрес-тестування на ВІЛ та 
сифіліс. Соціальна працівниця мені де-
тально розповіла про шляхи передачі ін-
фекцій та що потрібно робити, аби зали-
шатися здоровою. Також мені порадили 
звернутись до дерматовенеролога, щоб 

здати аналізи на гонорею та хламідіоз. 
Результат моїх тестів виявися негативним, 
і з мене спав тягар важких думок. Тепер я 
знаю про стан свого здоров’я та проход-
жу тестування регулярно. Дякую команді 
«Конвіктусу» за те, що вони надають такі 
необхідні послуги!»
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РОЗДІЛ ІІІ

ІННОВАЦІЇ 2016 року
 

Проект «Мобілізація жі-
нок-переселенок проти 

домашнього та гендерно 
орієнтованого насильства»

Враховуючи збройний конфлікт 
в Україні, в 2015 році наша ор-
ганізація почала розробляти ідеї 
для відповіді на виклики, зокре-
ма на наслідки військових дій 
на Донбасі. Проаналізувавши 
становище тих, хто був змуше-
ний залишити свої домівки і бу-
дувати нове життя в незвичних, а 
подекуди ворожих умовах, ми 
виявили, що саме жінки-пересе-
ленки стали тими, хто, з одного 

боку, найбільш уразливий до на-
сильства, а з другого – має сили 
боротись та мобілізувати себе і 
свою спільноту проти цього яви-
ща. Ідеєю нашого проекту стало 
не лише допомогти тим, хто вже 
постраждав, а й максимально 
докласти зусиль у розвиток потен-
ціалу спільноти, аби про явище 
насильства стало більш відомо 
та його могло бути викорінено.

У 2016 році, за підтримки Євро-
пейського Союзу та у співпраці 
з ГО «Аналітичний центр «Соціо-
консалтинг», «Конвіктус Україна» 
розпочала трирічний проект 
«Мобілізація жінок-переселенок 
проти домашнього та гендер-
но орієнтованого насильства». 

Ця діяльність спрямована на по-
силення ролі української жіночої 
спільноти переселенок у забез-
печенні гендерної рівності та за-
хисту своїх прав. Проект став від-
повіддю на поточні проблеми, які 
пов’язані з військовою агресією 
в Україні, та передбачає: ство-
рення й адаптацію моделі со-
ціально-психологічної допомоги 
постраждалим від насильства 
жінкам-ВПО та їхнім дітям; під-

тримку (субгрантування) ініціатив, 
які спрямовані на профілактику 
та протидію насильству, адвока-
ційну та інформаційну роботу 
в 10 цільових регіонах – м. Києві, 
Київській, Донецькій, Луганській, 
Харківській, Дніпропетровській, 
Полтавській, Запорізькій, Одесь-
кій, Черкаській областях.

керівниця проекту 
ЮЛІЯ ЦАРЕВСЬКА

«Проект важливий насам-
перед тим, що він не лише 
сервісний, не лише надає по-
слуги, а й розвиває жіночі спіль-
ноти ВПО в 10 цільових регіонах, 
профілактує, а не лише проти-
діє насильству як факту, який 
вже мав місце. Одна з най-
вагоміших складових проекту 

– це субгрантування ініціатив 
на місцях, де можуть бути вра-
ховані специфічні регіональні 
потреби та самі ВПО зможуть 
заповнювати ті прогалини, які є 
у великих та маленьких містах, 
селищах і селах».
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ІСТОРІЯ УСПІХУ
Олена Горбенко дуже хотіла у 

Харкові, куди вона переселилася 
із зони бойових дій, знайти одно-
думців серед жінок, які не можуть 
бути осторонь гендерних про-
блем та допомагають вирішувати 
конфлікти. Їй самій багато чого 
хотілося забути з минулого життя. 

Під час участі у тренінгу «Мобілі-
зація жінок-ВПО проти домаш-
нього та гендерно орієнтовано-
го насильства», який проводила 
наша організація в Харкові, Оле-
на зустріла розумних, професій-
них жінок, які прагнули того, що й 
вона: врятувати країну, захистити 
жінок від насильства. Вона зро-
зуміла, що настав час діяти і вона 

має підтримку. 

«Якщо не ми, то хто?» – з цією 
думкою Олена після тренінгу, вже 
як членкиня громадської організа-
ції «Майбутні генії» та майстриня 
хенд-мейду,  почала працювати 
над темою допомоги ВПО. З не-
похитною вірою в успіх вона взяла 
участь у міському конкурсі со-
ціальних проектів і перемогла у 
Творчій Майстерні (проект «Ляль-
ка своїми руками» для сімей воїнів 
АТО та ВПО). Сьогодні Олена з ен-
тузіазмом втілює проект у життя і 
сподівається на нові досягнення. Пiдготовлено

аналiтичний звiт iз 
рекомендацiями 
по роботi з ВПО

Оголошено 
конкурс субгрантів 

регіональних 
ініціатив на 
протидію 

насильству щодо 
жінок

Створено базу 
даних 

жінок-лідерок ВПО 

Підготовлено до 
відкриття Центр 
психосоціальної 

допомоги

Розроблено 
субгрантингову 

політику та 
інформаційну 

стратегію

Проведено 
прес-конференцію 

в УНІАН

Проведено 10 
тренінгів для 

лідерок із числа 
ВПО 

У тренінгах взяли 
участь 150 
жінок-ВПО 

1003

Опитано 1 003 
жінки

з числа ВПО 

50

Опитано 50 
регіональних 

експертів

Створено базу  із 
числа ВПО 

(близько 200 осіб) 

200

Створено базу  із 
близько 150 
організацій

150

Більше 40 згадок
у ЗМІ

40

 У 2017 році буде 
надано

7 субгрантів на 
загальну суму 

28 000 євро

28000
€

+

+

+

+
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ПРЯМА МОВА

Людмила, 39 років

«Я была вынуждена покинуть 
Донецк после оккупации, посе-
лилась с сыном в Харькове. Было 
очень сложно: там осталось мое 
все – бабушка, дедушка, кварти-
ра, собака, которую пришлось 
оставить, могилы родственни-
ков… Мужа я оставила раньше, 
он бил меня и ребенка. Я была 
зла, растеряна, одинока и в дру-
гом городе. Я начала приходить 
в себя через полгода, нашла ра-
боту в банковской сфере, волон-
терила в организации, которая 
передавала помощь в «серую» 
зону. Мне предложили попасть 
на тренинг для женщин-лидеров, 
которые хотят помогать таким 
же, как они – переселенцам. 
Я пришла, научилась много-
му, поняла, что насилию можно 
противостоять, а самое главное 
– познакомилась с такими же 
женщинами из Донецкой и Лу-
ганской области. У нас похожие 
судьбы, с тремя из них мы стали 
подругами. Я не одинока на но-
вом месте».

Ольга, 27 років

«Мої враження від проходжен-
ня тренінгу «Мобілізація жінок 
ВПО проти домашнього та ген-
дерного насильства і написан-
ня проектної заявки на грант» є  
дуже позитивними. Усі теми були 
дуже важливими для нашого су-
спільства. Я отримала необхід-
ну інформацію, щоб допомогти 
жінкам у важких життєвих об-
ставинах. Тема насилля зараз у 
нашій країні дуже актуальна,  і 
тому на цьому тренінгу, завдя-
ки чудовим тренерам, я отри-
мала багато відповідей на свої 
запитання стосовно того, як і де 
можна допомогти  тим, хто по-
терпає від насилля. Обговорення 
причин, наслідків, форм та ознак 
насильства відкрили можливості 
на практиці допомагати жерт-
вам насилля, побачити пробле-
му зсередини і зробити рішучі 
кроки, щоб змінити своє життя 
та життя своїх дітей. Дуже вдячна 
усім організаторам і тренерам 
за такий вклад у долю нашого 
народу і його звільнення від на-
силля».

Анна Мартинюк
Керівниця напряму

«Важливим у подоланні епідемії ВІЛ є лікування за 
допомогою АРТ всіх представників спільнот, які його 
потребують. Для охоплення програмами лікування 
уразливих груп необхідно індивідуально працювати з 
кожним учасником, незалежно від того, чи це новий 
випадок ВІЛ, чи особа знає про свій статус. Адже 
єдиним і основним критерієм лікування за допом-
огою АРТ є ВІЛ-статус. Цей проект є інтервенцією, 
спрямованою на виявлення всіх випадків ВІЛ у спіль-
ноті наркозалежних осіб, їхніх статевих партнерів, ін-
ших груп, що мають поведінковий ризик інфікування, 
для забезпечення лікуванням програмами АРТ».

Проект «Міст». Збільшення 
доступу ЛВІН та їх близького 

оточення до виявлення та 
лікування ВІЛ-інфекції

Несвоєчасне виявлення ВІЛ у 
групі людей, які ін’єкційно вжива-
ють наркотики, зумовлює висо-
ку захворюваність, смертність, 
поширення ВІЛ серед близького 
оточення, з яким існують поведін-
кові та статеві ризики інфікуван-
ня. Поєднання напрямів виявлен-
ня ВІЛ серед осіб, які ін’єкційно 
вживають наркотики, та серед 
їхніх партнерів, використання ре-
крутингу через соціальні мережі, 
стимулювання спільнот до більш 
безпечної поведінки та своєчас-
ного лікування може значно зни-
зити поширення ВІЛ, що, у свою 
чергу, надасть можливість запо-
бігти загостренню й виникненню 
нових хвиль епідемії. 

Розширення програм лікуван-
ня ВІЛ серед інфікованих нарко-
залежних, шляхом ефективного 
виявлення випадків ВІЛ-інфекції 
у спільноті, та забезпечення со-
ціального супроводу є метою 
проекту. Основними завдання-
ми проекту є: сприяння форму-
ванню поведінки серед учасників 
інтервенції, яка дозволить їм збе-
регти здоров’я та водночас висту-
пити агентами зміни поведінки у 
своїй спільноті; надання послуг 
із супроводу в тестуванні на ВІЛ; 
здійснення кейс-менеджменту, 
який включає підтвердження по-
зитивного результату швидкого 
тесту на ВІЛ-інфекцію в закладах 
охорони здоров’я, постановку 
на диспансерний облік у зв’язку 
з ВІЛ-інфекцією, сприяння забез-
печенню діагностики та своєчас-
ного направлення на лікування, 
початок АРТ.
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Проект поєднує два невід’ємні 
компоненти, які є основними 
складовими цієї інтервенції:

Optimized Case Finding, OCF – 
оптимізація виявлення випадків 
ВІЛ-інфекції, заохочення до те-
стування на ВІЛ-інфекцію ЛВІН 
та членів їх соціальних мереж, 
допомога у тестування на ВІЛ із 
використанням швидких тестів, 
надання якісних консультацій із 
профілактики ВІЛ-інфекції, моти-
вування учасників скористатися 
послугами соціального супро-
воду.

Community Initiated Treatment 
Intervention, CITI – лікування за до-

помогою спільнот, безпосеред-
ній соціальний супровід кейс-ме-
неджером, навігація конкретного 
учасника до призначення АРТ.

Цільові групи, які охоплює про-
ект: люди, які вживають ін’єкційні 
наркотики (ЛВІН), статеві партне-
ри ЛВІН; партнери по вживанню 
ін’єкційних наркотиків або ста-
теві партнери представників со-
ціальних мереж ЛВІН.

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Сергій С. 

Сергій пройшов швидке тестування на 
ВІЛ в «Конвіктусі» та отримав позитивний 
результат. При проведенні первинної кон-
сультації кейс-менеджером було з’ясо-
вано інформацію про те, що учасник не-
щодавно переїхав з окупованої території 
України, міста Кіровського Донецької об-
ласті, і є вимушеним переселенцем. 

Кілька разів хлопець намагався припи-
нити вживання наркотичних речовин і ста-
ти учасником програми реабілітації. Але 
Сергій потребував не тільки уточнення по-
зитивного результату швидкого тесту на 
ВІЛ, а й комплексного обстеження, оскіль-
ки тіло його було покрите фурункулами. 
Кейс-менеджер, завдяки налагодженій 
роботі з Деснянським кабінетом довіри 

Київського міського центру профілактики 
та боротьби зі СНІДом, за кілька днів допо-
могла учаснику здати 1-2 ІФА, зареєстру-
ватися на диспансерний облік, пройти об-
стеження у дерматовенеролога, зробити 
рентгенографію легень. 

Після того, як Сергій пройшов курс реа-
білітації (3 місяці), сестра прийняла його 
у свою сім’ю і допомагає йому. Сергій 
залишається тверезим, сумлінно виконує 
всі умови диспансеризації, приймає АРТ 
і з надією на краще дивиться в майбутнє. 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

М. КИЇВ

216 осіб взяли 
участь в 

інтервенції 

ІНТЕРВЕНЦІЯ ЗА МОДЕЛЛЮ OCF

у 56 клієнтів 
виявлено ВІЛ

26%
ВІЛ+

41 особу взято 
під соц. супровід

73%
від виявлених

21 клієнт 
отпримав АРТ

51%

1 126 осіб взяли 
участь в 

інтервенції 

у 261 клієнта 
виявлено ВІЛ

122 особи взято 
під соц. супровід

47%
від виявлених

55 клієнтів 
отпримали 

АРТ

51%23%
ВІЛ+
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Тетяна Бєглова,
керівниця проекту

«Тема гендерної рівності є особливо 
актуальною в Європі, проте новою для 
ВІЛ-сервісних організацій, складною та 
незрозумілою для багатьох, оскільки вона 
стосується особистих стереотипів кожно-
го з нас, які пов’язані з нашим вихованням 
та уявленнями, що складались у суспіль-
стві протягом багатьох років. ООН однією 
з глобальних цілей сталого розвитку вва-
жає досягнення гендерної рівності до 2030 
року». 

Крім того, з біологічної точки 
зору, жінки більш уразливі щодо 
передачі ВІЛ-інфекції, порівняно 
з чоловіками. Найчастіше жінки 
не вводять наркотики ін’єкційним 
шляхом самостійно, а потребу-
ють допомоги партнера. 

Саме ж вживання наркотиків 
часто пов’язане з сексуальними 
стосунками. Тому жінки більш 
схильні покладатися на чоловіка 
в питаннях віднаходження і приго-
тування наркотиків. Всі зазначені 
фактори підвищують уразливість 
жінок до ВІЛ. Прогалини у надан-

ні гендерно орієнтованих послуг 
у проектах зменшення шкоди 
стають на заваді на шляху призу-
пинення епідемії. За результата-
ми формативного досліджен-
ня щодо гендерно орієнтованих 
проектів та послуг, проведеного 
МБФ «Альянс громадського здо-
ров’я» в 2015 році, порівняно з чо-
ловіками, жінки-СІН висловили 
потреби в консультуванні психо-
логів та лікарів, розвитку навичок 
комунікації серед членів сім’ї, з 
лікарями, у безпечному просторі, 
діяльності, яка сприяла б тому, 
щоб вони відчували себе більш 
впевненими і корисними.

Модель «ПрофіГендер» ре-
алізується за підтримки Expertise 
France 5% Initiative через МБФ 
«Альянс громадського здоров’я».  
Проект «Розбудова потенціалу з 
метою реалізації якісних гендер-
но-чутливих інтервенцій зі змен-
шення шкоди в Україні» на етапі 
пілотування передбачає розроб-
ку, апробацію та впровадження 
гендерно-чутливих підходів і якіс-
них послуг, збільшення охоплен-
ня жінок та їхніх сексуальних пар-
тнерів у  проектах зменшення 
шкоди.

За 11 місяців діяльності проекту 
було зроблено чимало – залуче-
но 550 нових клієнтів організації, з 
кожним проведено індивідуальне 
навчання, значна частина з цих 
клієнтів та клієнток були залучені 

Проект «Розбудова потенціа-
лу з метою реалізації якісних 

гендерно-чутливих інтер-
венцій зі зменшення шкоди в 

Україні»

Україна є однією з найбільш ура-
жених епідемією ВІЛ країн в Єв-
ропі – більше 1% дорослого насе-
лення країни зараз живе з вірусом 
імунодефіциту. Рушійною силою 
епідемії, як і раніше, залишаються 
споживачі ін’єкційних наркотиків, 
більшість з яких завжди становили 
чоловіки. 

Однак наразі збільшилася кіль-
кість нових випадків ВІЛ-інфекції се-
ред жінок, які вживають наркотики 
ін’єкційним шляхом – майже по-
ловина всіх випадків ВІЛ-інфікуван-

ня в цій групі, і це число зростає.
Точна кількість жінок-СІН, які 

живуть з ВІЛ, невідома, почасти 
тому, що багато хто неохоче 
повідомляє про свою наркотич-
ну залежність медичним пра-
цівникам. Ймовірно, що інфіку-
вання цих жінок відбулося або 
парентеральним шляхом через 
вживання наркотиків, або стате-
вим – під час сексу з чоловіком, 
який вживає ін’єкційні наркоти-
ки.

Дослідження, проведені в 
Україні та світі, показують, що чо-
ловіки і жінки, які вживають ін’єк-
ційні наркотики, стикаються з 
різними ризиками, а поведінка 
жінок-СІН пов’язана з більшою 
кількістю ризиків інфікування ВІЛ, 
порівняно з чоловіками.
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Залучено осіб, які раніше не отримували 
послуги у програмах зменшення шкоди

50500

Розроблено та впроваджено гендерну 
політику організації

Проведено «Місячник гендеру»
в організації

Відбулося 4 групових
і 5 індивідуальних 

супервізій для 
співробітників

Впроваджено 
систему 
супервізії 

Організовано захід «Партнерство 
заради рівності» для представників 

НУО Подільського району. Підписано 
Меморандум про співпрацю

Пройшли два дводенні стажування для 
представників інших організацій

2

Створено брошуру «Гендерне насилля» Створено групу в соціальній мережі для 
жінок-СІН для забезпечення довірчого 

спілкування

Організовано понад 30 занять для 
приблизно 150 учасників і учасниць з 

відпрацювання та закріплення навичок 
безпечної поведінки

30150

Участь у 
соціально-

психологічній грі 
«Я-Нова»

Проведено
групові заняття 

для клієнток сайту 
замісної терапії

Я
НОВА

на групові заняття з різноманіт-
них тем. Окрім безпосередньої 
роботи з наркозалежними жін-
ками, проект спрямований на 
навчання соціальних працівників 
та працівниць організації роботі 
в рамках гендерно чутливого під-
ходу та надання гендерно орієн-
тованих послуг, що покращує 
якість консультування жінок із груп 
ризику та допомагає їм своєчас-
но звертатись за послугами до 
організацій та медичних установ. 

Навчання, окрім співробітників 
«Конвіктус Україна», пройшли та-
кож близько 20-ти представників 

державних установ та недержав-
них організацій, що брали участь 
у дводенних стажуваннях у рам-
ках проекту. Також було органі-
зовано круглий стіл у Подільській 
РДА та підписано меморандум 
із популяризації гендерно-чутли-
вого підходу, таким чином забез-
печуючи охоплення більшої кіль-
кості представників організацій 
у різних напрямах, які пов’язані з 
наданням послуг уразливим гру-
пам та групам ризику.

Олена П.

Олені 42 роки, вона вживає 
наркотики понад 15 років. Дав 
спробувати та «присадив на гол-
ку» її чоловік, який помер кілька 
років тому. Ні дочка, ні інші «мо-
тиватори» життя не зупиняли Оле-
ну у вживанні. Жінка почувалася 
все гірше і гірше, двічі лікувала 
туберкульоз. Коли сусідка пора-
дила їй прийти до нашого про-
екту, Олена не знала, що існу-
ють ВІЛ-сервісні організації, де є 
можливість отримати допомогу, 
не підозрювала, що може бути 
ВІЛ-інфікованою, і не знала про 
ВІЛ практично нічого. Після того 
як тест на ВІЛ показав позитив-
ний результат, Олена одразу за-

ручилась підтримкою соціальних 
працівників, у короткий проміжок 
часу стала на диспансерний об-
лік у Центр СНІДу та почала отри-
мувати АРВ-терапію. Окрім ВІЛ-ін-
фекції в Олени виявили гепатит С, 
і силами нашої організації вона 
була направлена на лікування, 
що завершилось успішно. Протя-
гом місяця, завдяки наполегливій 
роботі соціальних працівників, 
життя Олени повністю змінилося 
– вона почала лікуватись, дбати 
про себе та практикувати більш 
безпечну поведінку. Олена пора-
дила звернутись до проекту ще 
двом своїм подругам, з якими 
вживала наркотики раніше. Усі 
вони наразі постійно отримують 
послуги в нашій організації.
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 Проект «Соціальний супровід 
з елементами кейс-менед-
жменту клієнтів,  представ-

ників уразливих груп, у рамках 
програми лікування вірусного 

гепатиту С»

Проект «Соціальний супровід з 
елементами кейс-менеджменту 
клієнтів, представників уразливих 
груп, у рамках програми лікування 
вірусного гепатиту С» спрямований 
на допомогу в отриманні доступу до 
лікування представників уразливих 
груп населення. Реалізується така 
діяльність за підтримки МБФ «Альянс 
громадського здоров’я». 

Метою проекту є забезпечення до-
ступу до лікування ВГС за схемою, 
що включає препарат прямої дії – 
софосбувір, і розробка інновацій-
них моделей медико-соціального 
супроводу лікування.

Однією з основних переваг проек-
ту є використання у схемах лікуван-
ня препарату прямої дії – софосб-
увіру та надання послуг супроводу 
клієнта соціальним працівником від 
первинної консультації і до закінчен-
ня курсу лікування. 

керівник проекту
ЄВГЕН СКЛЯРЕНКО

«Впровадження цього проек-
ту відкрило доступ до лікуван-
ня людям, які вкрай цього по-
требували, але через високу 
вартість препаратів не могли 
собі цього дозволити. Великою 
перевагою такого проекту є 
всебічний супровід клієнта, 
забезпечення прихильності та 
координації лікування. Повний 
цикл надання послуг в одному 
проекті є унікальною прак-
тикою в Україні, аналогів якій 
ще не було. Протягом 2016 
року проект упроваджував-
ся як пілотний, всі недоліки і 
труднощі були опрацьовані 
й виправлені, тому подальше 
його впровадження має дати 
ще кращі результати».
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ІСТОРІЯ УСПІХУ

ПРЯМА МОВА

Олександр С.

Олександр, молодий чоловік, 
який за покликом серця вступив 
до лав ЗСУ на початку збройно-
го конфлікту на Сході. Виконав-
ши свій обов’язок громадянина 
і повернувшись до мирного жит-
тя, він вирішив покращити своє 
здоров’я. Саме тоді Олександр 
і дізнався про наявність у ньо-
го вірусного гепатиту С. Дороге 
лікування, проходження всіх не-
обхідних аналізів, бюрократич-
ність процедур та постановки на 
лікування на довгий період часу 
затримали його початок.

Завдяки проекту «Соціальний 
супровід з елементами кейс-ме-
неджменту клієнтів, представ-
ників уразливих груп, у рамках 
програми лікування вірусного 
гепатиту С» Олександр отримав 
можливість розпочати лікування, 
пройшов усі необхідні процеду-
ри для залучення до проекту і без-
заперечно дотримувався при-
значеної схеми лікування. Наразі 
Олександр успішно завершив 
курс лікування і має змогу жити 
повноцінним життям, будувати 
кар’єру і особисте життя. 

Андрій, 31 рік

 «Наркозалежність – це хворо-
ба! Один раз спробуєш і вже 
важко зупинитись. Я це неодно-
разово чув від інших, але думав, 
що в моєму випадку все буде 
по-іншому. Один раз «за ком-
панію», другий – тому що просто 
погано чи сумно. А потім ще раз, 
і ще... Не встигаєш зрозуміти, як 
все змінилось одразу і надовго, 
а можливо й назавжди. Звичай-
но, нікого тепер звинувачувати, 
окрім самого себе, але розумін-
ня приходить іноді занадто пізно. 
Коли я дізнався, що інфікований 

гепатитом С, подумав, що це кі-
нець. Я нічого не знав про цю хво-
робу. В такі моменти вкрай важ-
ливо мати когось, хто зрозуміє, 
підтримає і не засудить за колись 
неправильно прийняте рішення. 
Для мене такими людьми стали 
соціальні працівники проекту. 
Такий шанс трапляється, можли-
во, раз на все життя. І я його не 
проґавив. Тепер я точно знаю, як 
жити далі, жити достойно і руха-
тись тільки вперед».

роздано купонів із 
50% знижкою на 

діагностику в 
лабораторії

2000

чіткі критерії участі 
у проекті, 

забезпечення 
лікуванням тих, хто 

цього найбільш 
потребує

запитів на 
проходження курсу 
лікування у Київській 

області

18

всі клієнти були 
перенаправлені на 

діагностику для 
визначення їхньої 

можливості 
проходження курсу 

лікування

запитів на 
проходження курсу 

лікування в Києві

76

особи у м. Києві 
пройшли лікування 

за програмою 

103

осіб у Київській 
області  пройшли 

лікування за 
програмою

20

людина вже 
вилікувалась від 

гепатиту С

101
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СОЦІАЛЬНЕ БЮРО VINCI

Соціальне бюро – це унікальний заклад, створений ВБО «Конвіктус 
Україна» і покликаний надати комплексний супровід у доступі до ліку-
вання нарко- та алкозалежності. 

Працівники соціального бюро – досвідчені фахівці, які можуть за-
довольнити запит клієнта, поєднуючи принцип «рівний-рівному» та 
профільну медичну і соціальну допомогу; подолати бюрократичні 
бар’єри в постановці на облік, отриманні лікування чи інших переш-
код на шляху до одужання. 

Участь у конференції УФБ 
«Соціальні інновації: нові рішення 

старих проблем»

SELab

Міжнародна 
школа 

соціального 
підприємництва

Selab 
м. Київ

Міжнародна 
школа 

соціального 
підприємництва

 NEWDoor
м. Рига, Латвія

Презентовано модель роботи 
соціального бюро VINCI 

співпраця з 
Київським 

міським центром  
соціальних 

служб для сім’ї, 
дітей, молоді. 

співпраця з 
Національною 
поліцією Києва

4 місяці
роботи

8 осіб 
направлено на 
реабілітацію 

12 
реабілітаційниих 

центрів  

7 установ, що 
надають послуги 

з детоксикації

СПІВПРАЦЯ

4

Дмитро С.

Дмитру 33 роки, він має стаж 
вживання наркотиків понад 15 
років. Чоловік познайомився з 
аутріч-працівниками в Дніпропе-
тровському районі та попросив 
про допомогу, але не мав коштів 
на реабілітацію. 

Дмитро проживав із 
матір’ю-пенсіонеркою та ніде не 

працював. Він був перенаправ-
лений спеціалістами VINCI до 
реабілітаційного центру Міської 
клінічної наркологічної лікарні №5 
«Маріїна школа» на стаціонарне 
лікування. На сьогодні тверезий 
6 місяців і пройшов програму 
повністю. 

ІСТОРІЯ УСПІХУ
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теві партнери.
У рамках роботи проекту було від-

крито та успішно функціонує мо-
лодіжний клуб Street power, де підлітки 
можуть отримати різноманітні по-
слуги: тестування на ВІЛ, медико-со-
ціальний супровід, участь у тренінгах 
зі зменшення шкоди, консультації 

психолога, юриста, участь у цікавих 
іграх, квестах, різноманітних гуртках 
(із рукоділля, фінансової грамотності, 
фотомистецтва, англійської мови), 
спортивні заходи (футбол, волейбол, 
настільний теніс, хокей), заходи до-
звілля (кіноклуб, походи до боулінг-клу-
бу, аквапарку, роледрому  тощо).

Проект «Надання послуг 
зменшення шкоди підліт-
кам, які вживають нар-

котики, в Україні: знайти 
тих, хто не отримує по-

слуги»

З січня 2016 року ВБО «Кон-
віктус Україна» за підтримки 
СНІД Фонду Елтона Джона 
(Elton John AIDS Foundation, 
EJAF) через МБФ «Альянс гро-
мадського здоров’я» розпо-
чала впровадження проекту 
«Надання послуг зменшення 
шкоди підліткам, які вживають 
наркотики, в Україні: знайти 
тих, хто не отримує послуги». 

       Мета проекту – запобі-
гання інфікуванню ВІЛ, гепа-
титами та іншими соціально 
небезпечними хворобами в 
середовищі підлітків, які вжи-
вають психоактивні речовини 
та які не були раніше залучені 
до профілактичних програм, 
шляхом надання їм послуг зі 
зменшення шкоди та фор-
мування навичок безпечної 
сексуальної та ін’єкційної по-
ведінки.  

Цільова група: підлітки, від 
10 до 18 років, які практикують  
вживання хімічно активних ре-
човин (включно з алкоголем, 
ін’єкційними та  неін’єкційни-
ми наркотиками,  токсични-
ми речовинами) та їхні ста-

керівник проекту
АЛЛА МЕЛЬНИК

«Наш проект є унікальним та 
важливим тим, що досвід роботи 
з підлітками, які вживають психо-
активні речовини, є новим не тіль-
ки для нашої країни, а й для інших 
країн світу. 

Молодіжний клуб – це місце, 
де підлітки можуть щиро й від-
крито поговорити з дорослими 
про свою залежність та не бути 
осудженими, отримати медичну, 
юридичну та психологічну допом-
огу.

Також, на мою думку, важли-
вими досягненнями проекту є 
почуття довіри підлітків, їх зацікав-
леність та відвідуванння заходів 
у Клубі, участь наших клієнтів в 
інших проектах, які реалізують 
партнерські організації (тренінги, 
квести, навчання, стажування, оз-
доровлення). 

Проект дає підліткам мож-
ливість альтернативного дозвілля 
та формує світогляд про те, що 
отримати задоволення можна і 
від соціально прийнятного спосо-
бу життя».
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15 осіб взяли участь у 
тренінгу «Особливості 

консультування і тестування 
на ВІЛ підлітків груп ризику»

15

10 тисяч гривень залучено 
на спортивне спорядження, 

розважальні заходи, 
подарункові сертифікати   

Спеціалісти проекту 
презентували результати 

роботи проекту в Укрінформі

З метою обміну досвідом 
проект відвідали гості з 
Північної Америки, Чехії, 

лікарі з Африки

Послугами 
проекту було 

охоплено 
745 підлітків

Тестування на ВІЛ 
пройшли 534 

клієнти проекту

Тренінги зі 
зменшення шкоди 

відвідали 307 
клієнтів проекту

СНІН
621 підлітка

СІН
124

СНІН
427 клієнти

СІН
107 307

Послугами з дозвілля 
охоплено 485 підлітків

485

Послугами психолога 
проекту скористався 101 

підліток

101

30 підлітків-волонтерів 
залучено до роботи в проект

Було проведено 
опитування серед 
клієнтів проекту 

про ефективність  
використання 

здобутих знань

Створено мережу 
партнерських організацій

Цільова група 
популяризує 

серед оточення 
навички 

застосування 
презервативів  

Ін’єкційні 
споживачі ПАР 
застосовують 

принципи 
зменшення шкоди 

Саша, 16 років

«В молодежный клуб Streetpower 
меня привел мой приятель. Вместо 
того,  чтобы  проводить время дома, 
играя в компьютерные игры, или 
бродить по улицам, я могу прово-
дить это время в клубе Streetpower 
со своими друзьями, играя в на-
стольный теннис, мафию. Мне 
нравится изучать английский язык, 
делать поделки своими руками. В 
Клубе я впервые прошел тестиро-
вание на ВИЧ. Раньше я регулярно 
посещал клуб, сейчас прихожу 
реже, но знаю, что когда мне бу-
дет нужна помощь, я смогу прийти 
в Клуб, где мне всегда рады и где 
найду поддержку и понимание со 
стороны сотрудников Клуба. Спа-
сибо!»

 

Михайло, 15 років

«С социальными работниками 
ВБО «Конвиктус Украина» я позна-
комился на улице. Они подошли 
ко мне и предложили послушать 
о проекте, который помогает под-
росткам. Так я стал клиентом про-
екта и участником молодежного 
клуба Streetpower. До Клуба я был 
малообщительным и замкнутым. 
Много времени проводил на улице, 
на заброшенных стройках. В моло-
дежном клубе Streetpower я нашел 
новых друзей. Сейчас я волонтер и 
помогаю социальным работникам 
на аутрич-маршрутах.

Также я сильно переживал, так 
как думал, что у меня ВИЧ. В Клубе я 
смог пройти тест на ВИЧ: медицин-
ский работник очень просто объяс-
нила, что такое ВИЧ-инфекция, что 
делать, чтобы не инфицироваться 
ВИЧ и другими инфекциями, и что 
делать, если у меня будет позитив-
ный результат теста на ВИЧ.

Здесь я чувствую поддержку со 
стороны социальных работников, 
знаю к кому обратиться за помо-
щью, если будет такая необходи-
мость. Благодаря доверию работ-
ников Клуба ко мне я чувствую свою 
значимость и важность.  Спасибо 
ВБО «Конвиктус Украина» за то, что 
есть такой проект для подростков и 
такой молодежный клуб».

ПРЯМА МОВА
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РОЗДІЛ ІV

Участь у просвітницьких 
заходах

Традиційно спеціалісти ВБО 
«Конвіктус Україна» активно бра-
ли участь у масових заходах, 
що проводилися в місті Києві та 
Київській області. За минулий 
рік під час акцій та фестивалів, 
спрямованих на профілактику 

та збереження здоров’я, було 
охоплено більше 15 тисяч осіб. 
Учасники заходів отримали 
фахові консультації щодо про-
філактики інфікування соціаль-
но небезпечними захворювання-
ми, засоби особистого захисту 
та інформаційно-довідкову літе-
ратуру про ВІЛ, гепатити, тубер-
кульоз, ІПСШ. 

Найбільшим масовим заходом 
у 2016 році став Європейський 
тиждень доступного тестування, 
що відбувся з 21 листопада по 5 
грудня, і був присвячений Всесвіт-
ньому дню боротьби зі СНІДом. У 
рамках заходу благодійна органі-
зація «Конвіктус Україна» реалізу-
вала низку соціально-просвітни-

цьких ініціатив, що спрямовані 
на покращання інформованості 
населення про ВІЛ. Представни-
ки нашої команди надавали кон-
сультації, проводили анонімне 
експрес-тестування на ВІЛ. 507 
осіб пройшли тест на ВІЛ, у 7 осіб 
виявлено позитивний результат.

У Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом – 1 грудня, під час спіль-
ного заходу  «Конвіктус Україна» 
та Альянсу громадського здо-
ров’я (Alliance for Public Health) 
відбувся масштабний флешмоб 
#PutRedRibbonOn #Пов’яжиЧер-
вонуСтрічку навпроти головного 
корпусу Київського національ-
ного університету ім. Шевченка, 
де була розгорнута найбільша 
в Україні червона стрічка довжи-
ною 20 метрів. Крім того, студен-
ти київських вузів  мали змогу аб-

солютно безкоштовно пройшли 
експрес-тестування на ВІЛ в умо-
вах мобільної амбулаторії, отри-
мати презервативи та фахову 
консультацію лікарів щодо про-
філактики й діагностики ВІЛ. Під 
час акції було протестовано 33 
особи, не виявлено жодного по-
зитивного результату. Зазначимо, 
що вперше в Україні всім охочим 
були надані тести для домашньо-
го самотестування.

Велику увагу у 2016 році було 
приділено містам-супутникам 
Києва – Василькову, Боярці, Бро-

варам, де місцеве населен-
ня, часто через брак коштів, не 
завжди має змогу регулярно про-
ходити медичне обстеження, що 
відображається на епідеміологіч-
ній ситуації у місті. Так, 12 травня 
2016 року у приміщенні Василь-
ківської ЦРЛ відбулася профілак-
тично-просвітницька акція. Було 
протестовано на ВІЛ-інфекцію 56 
осіб, один позитивний результат. 
Захід відбувся за фінансової та 
технічної підтримки AHF UKRAINE 
(AIDS Healthcare Foundation).

28 липня з нагоди Всесвітнього 
дня боротьби з вірусними гепа-
титами у васильківському парку 
«Венеція» відбулася інформа-
ційно-профілактична акція,  де 
кожен охочий міг безкоштовно 
та анонімно обстежитися на на-
явність вірусу гепатиту С і дізнати-
ся більше про це соціально не-
безпечне захворювання. Загалом 
за час проведення акції було ви-
користано 90 тестів. У трьох осіб 
було виявлено гепатит С. Також 30 
осіб пройшли тестування на ВІЛ, 
було виявлено одну ВІЛ-позитивну 
особу. Зазначимо, за допомо-
гою 15 мультитестів (ВІЛ, гепатит 
С, гепатит B та сифіліс) не вияв-
лено жодних випадків інфекцій.
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РОЗДІЛ V

Висвітлення діяльності ВБО 
«Конвіктус Україна» у ЗМІ

Минулий рік запам’ятався ак-
тивною співпрацею «Конвіктус 
Україна» з українською медіас-
пільнотою. Більше 110 згадувань 
у пошукових системах Google 
та Yandex – це все унікальні ма-
теріали про організацію. 

Серед головних інформаційних 
приводів у 2016 році – проведен-
ня тестування на ВІЛ та гепатити 
в рамках різноманітних акцій та 
фестивалів, інформаційно-про-
філактичні лекції в навчальних 
закладах Києва та Київській об-
ласті, презентація нових проектів 
організації. 

Справжній ажіотаж в україн-
ському медіапросторі викликав 
сюжет 17 каналу про секс-пра-

цівниць із Донбасу, які, переїхав-
ши до Києва після початку воєн-
ного конфлікту, суттєво змінили 
карту робітниць комерційного 
сексу. У матеріалі також звер-
нено увагу на необхідність ле-
галізації проституції в Україні та 
адвокації інтересів жінок цієї про-
фесії. Сюжет отримав більше 10 
активних посилань інших ЗМІ, а 
журналістами були використані 
коментарі спеціалістів ВБО «Кон-
віктус Україна». 

Також великий за обсягом ма-
теріал присвячено робітницям 
комерційного сексу на LB.ua, в 
якому детально описувалась їх 
робота. Велику увагу було при-
ділено проблемам здоров’я, 
оскільки секс-працівниці є в групі 
ризику щодо захворювань на ВІЛ, 
гепатити, ІПСШ.

Не залишилася осторонь уваги 
журналістів прес-конференція в 
УНІАН у рамках проекту «Мобілі-
зація внутрішньо переміщених 
жінок проти домашнього та ген-
дерно орієнтованого насиль-
ства», де було презентовано до-
слідження, яке проводилося у 10 
проектних регіонах України про-
тягом березня-липня 2016 року 
ВБО «Конвіктус Україна» та ГО 
«Аналітичний центр «Соціокон-
салтинг».  

Нагадаємо, ВБО «Конвіктус 
Україна» спільно з ГО «Соціокон-
салтинг» за підтримки Європей-
ської комісії у 2016 році розпоча-
ла цей проект із посилення ролі 
української жіночої спільноти пе-
реселенок у забезпеченні ген-
дерної рівності та захисту прав. 
Проект став відповіддю на поточні 
проблеми, пов’язані з військовою 
агресією в Україні. Презентація 

відбулася в найрейтинговішо-
му агентстві України – УНІАН, де 
спеціалісти з гендерних питань 
розповіли про нагальні пробле-
ми жінок-переселенок. 

Також активну участь у привер-
ненні уваги до переселенок, які 
постраждали від гендерного на-
сильства, бере канал «Донбас 
реалії». Експертки «Конвіктусу» 
неодноразово відвідували теле-
студію ЗМІ, де розповідали про 
найактуальнішу інформацію 
щодо ситуації в країні. 

Окремо слід відзначити спі-
впрацю в місцевими ЗМІ, оскіль-
ки саме вони подекуди є дже-
релом інформації для місцевих 
жителів. Газети та інтернет-ре-
сурси активно звітували про акції 
«Конвіктусу» в Боярці, Броварах, 
Вишневому щодо профілактики 
ВІЛ, гепатитів, ІПСШ. 
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Посилення організаційного 
потенціалу

«Конвіктус Україна» прагне бути 
гнучкою організацією у реагуван-
ні на потреби та виклики нашої 
країни, воліє відповідати міжна-
родним вимогам до благодійних 
організацій. Упродовж цього року 
наша команда працювала над 
вдосконаленням процедур ор-

ганізації, що забезпечують ефек-
тивність управління та підзвітності. 
Щороку «Конвіктус Україна» про-
ходить незалежний фінансовий 
аудит провідними експертами. 
Наші звіти, презентації проектів та 
результати постійно розміщують-
ся на сайті організації, на сторін-
ках соціальних мереж, сайтах 
партнерів – неурядових організа-
цій та державних установ.  

РОЗДІЛ VІ

Широка співпраця дає змогу 
«Конвіктус Україна» впроваджува-
ти інноваційні підходи у роботу та 
ділитися своїм досвідом на між-
народній арені.

Для лобіювання інтересів ураз-
ливих верств населення та участі 
у формуванні державної політики 
представники «Конвіктус Україна» 

працюють у громадських радах 
та дорадчих органах. Важливою 
подією цього року стало обрання 
Євгенії Кувшинової, виконавчої ди-
ректорки «Конвікус Україна», на 
місце представника ВІЛ-сервіс-
них НУО у складі Національної 
ради з протидії туберкульозу та 
ВІЛ/СНІДу. Її кандидатуру було 
обрано після одноголосного рі-
шення більш ніж 20-ма ВІЛ-сервіс-

ними організаціями України. 
Працівники нашої команди 

постійно відвідують тренінги та 
навчання для підвищення своєї 
кваліфікації, розвитку нових нави-
чок та освоєння нових інструментів 
у роботі з уразливими категорія-
ми населення. Це дозволяє нам 
будувати адресну допомогу та 
максимально відповідати потре-
бам учасників наших програм. 
«Конвіктус Україна» приділяє ве-
лику увагу й розбудові внутрішньої 
та зовнішньої комунікації. За під-
тримки ІСАР «ЄДНАННЯ» в межах 
RESPOND Project наша органі-
зація провела низку навчальних 
заходів для персоналу організа-
ції та партнерів. Серед них серія 
тренінгів на адвокаційну темати-
ку, мета яких – навчити громадсь-
ких діячів, активістів та представ-
ників НУО розробляти стратегію, 
що буде використана для визна-
чення подальших кроків у реалі-
зації адвокаційної діяльності, аби 
встановлювати ефективні зв’язки 
з представниками державних та 
місцевих органів влади, розуміння 
законодавства та певних законів, 
нормативних актів, яких бракує 
для розвитку діяльності ВІЛ-сервіс-
них організацій, а також для най-
більш продуктивної комунікації з 
владою. 

У вересні Команда «Конвіктус 
Україна» потрапила до 5-ки най-
кращих на турнірі з футзалу в Жи-
томирі. 8 вересня співробітники 

Всеукраїнської благодійної ор-
ганізації «Конвіктус Україна» бра-
ли участь у відкритому турнірі з 
футзалу в місті Житомир та посі-
ли четверте місце у десятці. Захід 
із символічною назвою «Джерело 
життя» організовано Обласною 
громадською організацією «Аква 
Віта», спільно з Всеукраїнською 
благодійною організацією «Кон-
віктус Україна». Турнір спонсору-
вали: UNAIDS, місцева компанія з 
перенесення зображень Magic, 
ТМ «Зерновита», магазин спор-
тивного одягу «Спорт+» і релігійна 
місія Caritas-Spes. 

На спортивному майданчи-
ку змагалися 10 команд із різних 
міст України: Київ, Дніпро, Рів-
не та Житомир. Окрім команд 
від реабілітаційних центрів та 
громадських організацій, що 
спеціалізуються на лікуванні та 
профілактиці залежності від нар-
котиків, участь у турнірі взяли ко-
манди нової поліції Житомира, 
Державної пенітенціарної служ-
би регіону та команда Житомир-
ської міської ради. Турнір відбувся 
за сприяння Управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Житомир-
ської міської ради, Житомирсь-
кого міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді та 
Асоціації футзалу Житомирщи-
ни.

 
З 5–7 грудня у стінах Віденсько-

го офісу ООН відбулася Технічна 
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нарада на рівні спільнот щодо 
контролю випадків передозувань 
опіатами. У складі української 
делегації – Мирзахід Султанов 
(УНП ООН), Володимир Ярий (Го-
ловний лікар Київської наркологіч-
ної клініки «Соціотерапія»), Сергій 
Шум (заступник директора НДІ 
соціальної, судової психіатрії та 
наркології МОЗ України) та Єв-
генія Кувшинова (виконавчий ди-
ректор «Конвіктус Україна»).

Основним завданням зустрічі 
було обговорення проекту Про-
токолу – Мультицентрового до-
слідження з комплексної Стратегії 
профілактики опіоїдного передо-
зування, розробленого в рамках 
Програми з лікування наркотичної 
залежності та спостереження за 
хворими Управлінням Організа-
ції об’єднаних Націй з наркотиків 
і злочинності (УНЗ ООН) і Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ).

Основною рекомендацією в 
цьому посібнику ВООЗ є підви-
щення доступності опіоїдного ан-
тидоту Налоксону і навчання його 

віктус Україна». Так, у 2016 році 
МБФ «Альянсом громадсько-
го здоров’я» в рамках реаліза-
ції проекту «Технічна допомога 
у сфері MiO та ефективного ви-
користання даних» (METIДA), за 
кошти Центрів контролю та про-
філактики захворювань, Атланта, 
США (CDC), реалізовано дослід-
ження «Оцінка шляхів передачі ВІЛ 
серед вперше зареєстрованих 
випадків захворювання в Україні». 
Менеджер у соціальній сфері 
«Конвіктус Україна» брала участь 
у дослідженні як регіональний 
координатор зі збору даних у м. 
Києві. 

Мета дослідження – оцінка мас-
штабів та причин неточної кла-
сифікації шляхів інфікування ВІЛ 
у системі рутинного епіднагляду 
(стандартної реєстрації випадків 
інфікування ВІЛ) та оцінка тенден-
ції в розподілі шляхів інфікування 
в часі. Основні завдання – визна-
чення шляхів інфікування ВІЛ за 
допомогою більш незалежної пе-
ревірки інформації про фактори 
ризику серед пацієнтів з ВІЛ, за-
реєстрованих в Україні протягом 
аналогічних періодів часу в 2013–
2015 рр., а також оцінка тенденції 
в пропорційному розподілі шляхів 
інфікування у 2013–2015 рр. Для 
виконання завдань використано 
три основних джерела даних: ін-
терв’ю з учасниками, клінічні дані 
щодо ВІЛ та дані тестування на ге-
патит С і В. 

використовувати тих людей, які 
можуть стати свідками передозу-
вання опіоїдів.

Ця зустріч є початком велико-
го дослідження, особливу ува-
гу в якому буде приділено оцінці 
доцільності підвищення доступ-
ності Налоксону. Очікується, що 
в ньому візьмуть участь мінімум 
одна східноєвропейська країна – 
Україна, і три центральноазіатські 
країни – Казахстан, Киргизстан і 
Таджикистан. 

Також минулого року спеціалі-
сти «Конвіктусу» взяли участь у    
зйомках навчального фільму, від-
знятого UNODC Programme Office 
in Ukraine. Картину створено за 
підтримки Національної поліції 
України та Національної академії 
внутрішніх справ України на тему 
взаємодії підрозділів Національної 
поліції з програмами зменшення 
шкоди від немедичного вживан-
ня наркотиків/профілактики ВІЛ, 
вірусних гепатитів тощо.

Окремо хочемо виділити до-
слідження, які провела ВБО «Кон-

У м. Київ розмір вибіркової су-
купності становить 520 осіб, цільо-
ва група дослідження – пацієнти 
віком від 18 років, у яких було за-
реєстровано ВІЛ протягом одна-
кових тримісячних періодів (жов-
тень – грудень) трьох років – 2013, 
2014 та 2015 рр.

У рамках дослідження розгляну-
то нинішні та попередні практики 
ризикованої поведінки серед па-
цієнтів із вперше в житті встанов-
леним діагнозом ВІЛ-інфекція з 
метою кращого розуміння ролі 
відповідних шляхів передачі ін-
фекції в розвитку епідемії. Окрім 
того, якісний компонент дослід-
ження дозволить оцінити існуючі 
практики медичних фахівців до 
встановлення ймовірних шляхів ін-
фікування ВІЛ у пацієнтів, виявити 
основні бар’єри у встановленні 
шляхів інфікування і за результа-
тами дослідження скоригувати 
відповідні керівництва та провести 
відповідні коригувальні заходи для 
удосконалення процесу встанов-
лення ймовірних шляхів інфікуван-
ня ВІЛ.
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РОЗДІЛ VІІ
ПОШИРЕННЯ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОГО ЗАХИСТУ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Роздано:
7 181 шт.

Інформаційні матеріали 
(брошури, листівки, газети)

Шприци

348 673 шт. Зібрано

127 057 шт.Роздано

Роздано:
117 964 шт.

Роздано:
696 718 шт.

Роздано:
219 038 шт.

Голки Презервативи
Серветки,

лубриканти, змазки

РОЗДІЛ VІІІ
Звіт про фінансовий стан (станом на 31 грудня 2016 року)

Звіт про фінансові результати  за 2016р.

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
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7 8

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ
ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА»

Уряд Швеції
3 517 128 грн

Європейський Союз
 в особі

Європейської комісії
1 534 612 грн

Pact, inc
355 824 грн

Інші благодійні
надходження

2 866 грн

МБФ «Альянс
громадського

здоров’я»
7 811 447 грн

ІСАР «ЄДНАННЯ»
297 646 грн

Європейська група 
з лікування СНІДу

16 135 грн

БФ «ФУНДАЦІЯ
АНТИСНІД-Україна»

53 887 грн 
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Утримання СУ «ЦСА
«Дім на півдороги»

13
11,8%

Фінансування ГО 
«АЦ «Соціоконсалтинг»

14
4,2%

Тренінги для клієнтів
15

0,2 %

Витрати на підтримку
діяльності організації4,3%

12

Планування та
адміністрування 4,7%

11

Зовнішні професійні
послуги1,2 %

10

Витрати на
відрядження,
транспортні послуги

2,0 %
9

Витрати на підтримку
клієнтів/цільової групи 1,4%

8

Заходи для партнерів
та команди3,2 %

7

Інфраструктура 
та інше обладнання 0,8%

6

Видавничі та 
комунікаційні витрати 2,2%

5

Технічна підтримка35,2%
4

Податки на фонд
оплати праці4,8%

3

Оплата праці23,8 %
2

Товари для сфери
охорони здоров'я 0,2%

1

13 589 525 грн
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СТРУКТУРА ВИТРАТ ВБО "КОНВІКТУС УКРАЇНА"
 У 2016 РОЦІ



2016
річний звіт

Адрес: м. Київ, Басейна ½, 3 поверх

www.convictus.org.ua 
uaconvictus@gmail.com 

(044) 592 58 47

 https://www.facebook.com/convictus.ukraine 

 https://twitter.com/Convictus_Ukr 

 https://vk.com/convictus_ukraine 

 https://www.youtube.com/channel/UC17O2DZYQjWluuWB6YJGnfw 
 

Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус Україна»


