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Зміст:
1. Історія організації «ВБО Ініціатива заради життя»: місія, мета, завдання, програми діяльності,
організаційна структура.
2. Програми діяльності «ВБО Ініціатива заради життя» у 2014 році:
2.1. Програма впровадження стратегії безперервності лікування засуджених, звільнених з діагнозом
«туберкульоз» в Миколаївській області. Проект «Туберкульоз prison NET.UA», за підтримки Коаліції ВІЛ-», за підтримки Коаліції ВІЛсервісних організацій.
2.2. Програма розширення доступу уразливих груп населення до тестування на ВІЛ з використанням
швидких тестів в Миколаєві та районах Миколаївської області. Проект забезпечення швидкими тестами на
ВІЛ - інфекцію в м. Миколаєві та районах Миколаївської області, за підтримки МБФ "Фонд Вільяма Дж.
Клінтона".
2.3 Програма по лобіюванню виконання та фінансування заходів програми протидії туберкульозу в місті
Миколаєві.
3. Фінансова діяльності за 2014 рік.
4. Наші партнери, донори.
5. Наші контакти.
Історія створення ВБО «Ініціатива заради життя»
Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя» створена в 2011 році, як об'єднання
організацій, що працюють у сфері ВІЛ-сервісу. Основний засновник організації - Миколаївській обласний
громадській молодіжний рух «Пенітенціарна ініціатива». В заснуванні ВБО «Ініціатива заради життя» так
само взяли участь організації та фахівці, які багато років співпрацюють з «Пенітенціарною ініціативою»:
Ярослав Стрельніков (БО «Варіант», Донецьк); Вікторія Скачко (БФ «Анти-СНІД», Луганськ); Костянтин
Ключарьов (БФ «Парус», Харків); Леніана Чайка (БФ «Громадське здоров'я», Полтава); Ольга Безуська (ГО «За
рівні права», Херсон); Зорян Кісь (ВБО «Точка опори», Київ) та інші.
Мета діяльності організації - об`єднання зусиль неурядових організацій, громадян, направлених на
здійснення благодійної діяльності, спрямованої на соціальний розвиток і поліпшення добробуту
представників різних верств населення України.
Предмет діяльності - безкорислива діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, яка
не передбачає одержання прибутку від цієї діяльності, відповідно до мети та завдань, визначених Статутом
Організації та законодавством України.
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Програми діяльності «ВБО Ініціатива заради життя» у 2014 році:
- Програма впровадження стратегії безперервності лікування засуджених, звільнених з діагнозом
«туберкульоз» в Миколаївській області (продовження діяльності, розпочатій у термін з 2011 – 2013 рр.)
- Програма розширення доступу уразливих груп населення до тестування на ВІЛ з використанням швидких
тестів в Миколаєві та районах Миколаївської області (продовження діяльності, розпочатій у термін з 2012 –
2013 рр.)
- Програма по лобіюванню виконання та фінансування заходів програми протидії туберкульозу в місті
Миколаєві
Програма впровадження стратегії безперервності лікування засуджених, звільнених з діагнозом
«туберкульоз» в Миколаївській області :
проект «Туберкулёз prison NET.UA»»
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Фінансова та консультаційна підтримка: Коаліції ВІЛ-сервісних організацій та Фонду Ріната Ахметова
«Розвиток України» до 30.09.2013, з жовтня 2013 по грудень 2014 за підтримки Державної установи
«Український центр контролю за соціально – небезпечними хворобами МОЗ України».
Географія проекту: Снігурівська виправа колонія №5 Миколаївської області, Миколаївська область,
регіони України.
Мета проекту: розробка і впровадження стратегії безперервності лікування засуджених, звільнених з
діагнозом «туберкульоз», включаючи формування прихильності до ТБ-терапії, індивідуальний соціальний
супровід; організація всеукраїнської мережі партнерських організацій.
Задачі:
1. Розробити і впровадити в Миколаївській області найбільш ефективну модель роботи із
засудженими, які були хворі на туберкульоз в минулому чи на даний момент.
2.

Побудувати стійке міжсекторальне партнерство, як міжобласне, так і на території області, яке
забезпечить безперервність лікування для звільнених засуджених.

3.

Підвищити рівень обізнаності та
знизити ризик повторного інфікування ТБ
в групі засуджених, які звільняються з
місць
позбавлення
волі,
шляхом
формування у них прихильності до
лікування та наданню комплексної
медико-соціальної
та
юридичної
допомоги.

Задля досягнення мети проекту ми:
1. Ініціювали укладення меморандуму
про співпрацю і взаємопорозуміння в
питаннях профілактики туберкульозу між службами та громадськими організаціями, які
надають соціальний супровід засудженим та звільненим з місць позбавлення волі (Обласний
протитуберкульозний диспансер, Управління Державної пенітенціарної служби України в
Миколаївській області, УМВС України в Миколаївській області, ВБО «Ініціатива заради життя»,
ВБО «Подолання», Миколаївська обласна організація «Червоний хрест».);
2. Уклали договори про співробітництво із Миколаївським обласним центром зайнятості і
головним Управлінням праці та соціального захисту населення Миколаївської
облдержадміністрації для забезпечення соціального супроводу звільнених;
3. Провели
ряд
робочих зустрічей із керівництвом Снігурівської ВК№5, обласного
протитуберкульозного диспансеру, органами міліції та установами соціального захисту
населення;
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4. З метою підвищення рівня обізнаності в питаннях профілактики туберкульозу та формування
прихильності до лікування в групі засуджених мультидисциплінарна команда проекту проводить
тренінги, інформаційні заняття, надає індивідуальні та групові консультації психологів, юриста,
медичних працівників, обласного фтизіатра;
5. Засуджені забезпечені різноманітною інформаційною літературою з питань профілактики
туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, захисту своїх прав та можливості звернутися за допомогою до
організацій і установ, які зобов’язані надавати допомогу звільненим та хворим на туберкульоз.
6.

Випущений інформаційний буклет «Довідник допомоги» для громадян України, які хворіють на
туберкульоз та звільняються з місць позбавлення волі

Результати:
Завдяки комплексному підходу до
вирішення стратегічних задач
напрямку
діяльності, встановленню продуктивних робочих
зв’язків із обласними протитуберкульозними
диспансерами більшості регіонів України,
обласними координаторами проекту «Зупинимо
туберкульоз в Україні», ефективно побудованим
ланцюжкам взаємодії ВБО «Ініціатива заради
життя»
із державними установами
та з
громадськими організаціями різних областей
України, під час реалізації проекту ми надали
послуги 638 засудженим Снігурівської колонії,
сприяли доведенню до постановки на облік у
протитуберкульозному закладі та продовженні
лікування після звільнення 381 особам. Це більш 64 % наших клієнтів загалом по Україні. По Миколаївській
області біля 90 % клієнтів продовжують лікування у цивільному секторі після звільнення.
Кількісний звіт про заходи, проведені ВБО «Ініціатива заради життя»,
в Снігурівській виправній колонії №5 Миколаївської області за 2014 рік
Заходи
2014
Консультації психолога
60
Консультації соціального працівника
60
Консультації лікаря - фтизіатра
60
Консультації медичного працівника
178
Консультації юриста (колонії)
71
Консультації психолога (колонії)
304
Тренінги
11
Інформаційні заняття
12
Радіо/відео лекції
184
Гігієнічні набори (мило, шампуні)
303
Гігієнічні набори (зуб. паста, зуб. щітка)
303
Станки для гоління
303
Харчові набори
Україна, 54030, м. Миколаїв, вул. Набережна 2773
Інформаційні матеріали
тел/факс: (0512) 37 05 49, (067) 511 09 31 e-mail: office@ifl.org.ua
Кількість клієнтів, охоплених заходами
203

Кількість клієнтів, які взяті на облік:
Миколаїв

Інші міста України

2014г.

2014г.

БК+

19

11

БК-

81

14

Загальна кіл-ть

«Програма розширення доступууразливих груп населення до тестування на ВІЛ з використанням
швидких тестів в Миколаєві та районах Миколаївської області».
Фінансова та консультаційна підтримка: МБФ "Фонд
Вільяма Дж. Клінтона" та Інститут інфекційних захворювань ім.
Громашевського.
Географія проекту: м. Миколаїв (Миколаївський обласний
протитуберкульозний диспансер та Миколаївський обласний
шкірно-венерологічний диспансер, Миколаївський обласний
наркологічний диспансер) ,
Арбузинський, Братський,
Єланецький,
Кривоозерський,
Новобузьский
райони
Миколаївської області.
Мета: Розширення доступу уразливих груп населення до тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів.
Заходи:
1. Залучення ЛПЗ до проекту відбувається після попередньої підготовки персоналу на тренінгу, який
організовує МБФ "Фонд Вільяма Дж. Клінтона" спільно із Інститутом інфекційних захворювань ім.
Громашевського
2. Забезпечення швидкими тестами та усіма необхідними для роботи матеріалами ЦРЛ в районах.
3. Тестування проводиться за алгоритмом, який затверджено Наказом МОЗ від 21.12.2010
№ 1141
«Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ - інфекцію та забезпечення якості
досліджень».
4. Ведення первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх
заповнення.
Результати:

Україна, 54030, м. Миколаїв, вул. Набережна 27
тел/факс: (0512) 37 05 49, (067) 511 09 31 e-mail: office@ifl.org.ua

1) Протягом 2014 року було зроблено 3448 досліджень в м. Миколаєві та районах області швидким
тестами на ВІЛ-інфекцію, з них 182 теста були позитивними. 133-м особам надано необхідний обсяг
додаткових обстежень та допомога у постановці на облік в профільні заклади.

Програма по лобіюванню виконання та фінансування заходів програми протидії туберкульозу в
місті Миколаєві
Фінансова та консультаційна підтримка: при підтримці Коаліції ВІЛ-сервісних організацій та Державної
установи «Український центр контролю за соціально – небезпечними хворобами МОЗ України».
Географія проекту: м. Миколаїв
Мета: Зниження розповсюдження туберкульозу в м.
Миколаєві шляхом лобіювання виконання та
фінансування заходів програми протидії туберкульозу
на 2013 - 2016 роки. Доповнення програми заходами
АКСМ- стратегії.
Заходи:
1. Презентація проекту представникам громадськості
та засобів масової інформації на прес-конференції.
2.Виступ співробітників проекту в міських засобах
масової інформації (газета, радіо),
3.Розміщення інформації по проекту на сайті організації та інформаційному бюлетені Миколаївського
обласного ресурсного центру.
4.Проведення тренінгів з АКСМ-стратегії для персоналу міських лікувальних закладів.

5. Розробка пропозицій до АКСМ-стратегії та лобіювання інтеграції АКСМ-компонента в міську програму
протидії ТБ;
6.Проведення «громадських слухань» про хід виконання міської програми протидії ТБ та результати
моніторингу,
7. Винесення підсумків громадської експертизи на розгляд виконкому міської ради і прийняття його рішення,
8. Проведення робочі зустрічі з постійними комісіями міської ради з охорони здоров'я і планово-бюджетної.
9. З метою лобіювання питань соціального замовлення на соціальні послуги для хворих на туберкульоз,
проведення робочої зустрічі з начальником департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської
ради.
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10.Виконком Миколаївської міської ради направив листа до Кабінету Міністрів України про
проведену громадську експертизу, 22.09.14р. матеріали експертизи розміщені на урядовому вебсайті http://civic.kmu.gov.ua
Результати:

1. Проведено моніторинг виконання міської програми протидії туберкульозу шляхом проведення
громадської експертизи.
2. Прийняте рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про розгляд проекту рішення
Миколаївської міської Ради «Про внесення змін та доповнень до міської цільової соціальної
Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки в частині доповнення
програми компонентом АКСМ- стратегії».

Джерела доходів організації 2014 ( у грн.):
Кошти від благодійних та міжнародних організацій:
Коаліція ВІЛ-сервісних організацій

367445,04

МБФ "Фонд Вільяма Дж. Клінтона"

65 000,00

Витрати організації:
1

Адміністративні витрати: оренда приміщення, оплата послуг зв’язку,
канцелярські та банківські витрати, обслуговування орг. техніки
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40477,91

2

Інформаційне-технічне обслуговування 1:С Підприємство, лампа-реціркулятор

6186.00

3

Швидкі тести та матеріали для диспансерів та ЦРЛ в місті та районах області

65 000,00

4

Проведення цільових заходів: за проектами «Туберкульоз prison net.UA», за підтримки Коаліції ВІЛ-»

187714,43

«Здоров’я громади під контроль громадськості»

64663,76

5

Внески по добровільному страхуванню

1800,00

6

Податки, внески, обов'язкові платежі

63636,90

Наші донори:
Місія Коаліції – зміцнення і розширення участі ВІЛ-сервісних
організацій, їхніх об'єднань та мереж, які надають послуги в сфері
репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ-інфекції та
підтримки людей, які живуть з ВІЛ, подолання епідемії ВІЛ/СНІД,
туберкульозу й інфекцій, що передаються статевим шляхом.
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Державна установа «Український центр контролю за

соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» створено відповідно до
наказу МОЗ України від 17.10.2012 № 201-О «Про реорганізацію Державної організації (установа, заклад)
Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом Міністерства охорони здоров’я України» шляхом
приєднання до ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України» Державної
організації «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України».

Наші партнери:

1) Державна пенітенціарна служба України
2) ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони
здоров’я України»

3) Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області
4) Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
5) Снігурівська виправна колонія №5
6) Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер
7) Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер
8) Миколаївський обласний центр зайнятості
9) Головне Управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації
10) Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
11) Миколаївське відділення ВБО «Подолання»
12) Миколаївська обласна організація товариства Червоного Хреста України
13) Миколаївський обласний громадський молодіжний рух «Пенітенціарна ініціатива»
14) Миколаївське регіональне відділення асоціації міст України

Україна, 54030, м. Миколаїв, вул. Набережна 27
тел/факс: (0512) 37 05 49, (067) 511 09 31 e-mail: office@ifl.org.ua

15) Арбузінська центральна районна лікарня
16) Братська центральна районна лікарня
17) Єланецька центральна районна лікарня
18) Кривоозерська центральна районна лікарня

Глосарій:
БО - благодійна організація
БФ – благодійний фонд
ВБО - всеукраїнська благодійна організація
ВК – виправна колонія
ГО - громадська організація
ГФ - Глобальний Фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
ДУ - державна установа
КВ – колишні в'язні
ЛЖВ – люди, які живуть з ВІЛ
ЛПЗ – лікувально – профілактичний заклад
МПВ - місця позбавлення волі
НУО - неурядова організація
УГ – уразливі до ВІЛ групи населення
ЦРЛ- центральні районі лікарні
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Адреса:
54030, м. Миколаїв,
вул. Набережна 27,
т. (80512) 37-05-49, 8(067) 512-16-31
сайт: www.ifl.org.ua

e-mail: office@ifl.org.ua
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