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Історія створення ВБО «Ініціатива заради життя»
Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя» створена в 2011 році, як об'єднання
організацій, що працюють у сфері медико-соціального сервісу. Основний засновник організації - ГО
«Молодіжний рух «Пенітенціарна ініціатива». В заснуванні ВБО «Ініціатива заради життя» також 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.

Організаційна структура:
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2.1. Програми з соціально-психологічної та юридичної підтримки демобілізованих
військовослужбовців та членів їх сімей
Проект «Посилення організаційної спроможності Центрів допомоги демобілізованим та їх сім'ям у
Миколаївській області» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США (термін реалізації – з
31.07.2017-31.08.2018).
Мета - Покращення організаційної спроможності обласного та районних центрів допомоги демобілізованим
та їх сім'ям завдяки підвищенню їх рівня правової освіти, підготовки фахівців, які працюють із вказаною
категорією громадян та побудови ефективного механізму взаємодії органів влади, місцевого
самоврядування, громадського сектору у вирішенні правових проблем ветеранів.
Результати:
Велику зацікавленість представників органів влади, місцевого самоврядування, громадськості викликала
презентація проекту. Партнерами проекту є Департамент соціального захисту населення Миколаївської
облдержадміністрації, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
Миколаївській області, Миколаївський обласний центр зайнятості.
За час реалізації проекту проведено інформаційне заняття для учасників АТО у м. Миколаєві, в якому
прийняли участь 14 учасників. Проведено навчальний семінар-тренінг для 2-х груп представників центрів
допомоги учасникам АТО, установ і організацій, які надають допомогу учасникам АТО, що складався з двох
модулів: питання прав, пільг і гарантій військовослужбовців, які приймали участь у антитерористичній
операції та питання конфліктної психології та медіації конфліктів при наданні правових і соціальних послуг
учасникам АТО. Розроблені інформаційні матеріали для установ та організація, які надають допомогу
учасникам АТО та брошура про шляхи отримання правової і соціальної допомоги для учасників АТО.
В соціальній мережі активно працює група «На допомогу учасникам АТО м. Миколаїв».
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Проект
«Соціально-психологічна
підтримка
демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей» за підтримки департаменту соціального захисту
населення Миколаївської облдержадміністрації Основні виконавці - фахівці Миколаївської психологічної
кризисної служби (термін реалізації – грудень 2017).
Мета: надання соціально-психологічної підтримки демобілізованим військовослужбовцям та членам їх
сімей.
Географія проектів: м. Миколаїв, райони Миколаївської області.
Мета: підвищення якості психологічної допомоги у м. Миколаєві та Миколаївський області для
демобілізованих військовослужбовців.
Заходи:
1.
2.
3.





Психореабілітаційні заходи із сім’ями учасників АТО, сім’ями загиблих
Індивідуальні консультації.
Балінтовські групи, супервізійні, інтервізійні групи.
Групові консультації для демобілізованих
Групові консультації для сімей учасників АТО
Групові консультації за методом «рівний рівному»

Результати:
Під час реалізації проекту були проведені 34 індивідуальні
консультації для демобілізованих, та 46 індивідуальних
консультацій для сімей учасників АТО. Також психологами
проекту було проведено 15 групових занять для
демобілізованих, у яких загалом прийняли участь 168 осіб, та 7 групових занять для сімей учасників АТО, у
яких прийняли участь 87 осіб.
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2.2. Програма з надання комплексної соціально-психологічної допомоги хворим з
МРТБ, звільненим з МПВ, мешканців Миколаївської області
Фінансова та консультаційна підтримка: Агентство США з Міжнародного розвитку (USAID), РАТН.
Термін реалізації – з 01.12.2015 по 31.12.2017
Географія проекту: Снігурівська виправа колонія №5 Миколаївської області, м. Миколаїв, райони
Миколаївської області.
Мета проекту: впровадження стратегії безперервності лікування та соціальної підтримки колишніх в'язнів,
хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), включаючи формування прихильності до ТБ- терапії,
індивідуальний соціальний супровід, в тому числі у співдружності із ЛПЗ громадського сектору,
фтизіатричною службою та партнерськими організаціями, які працюють в сфері профілактики ТБ в
Миколаївській області та Україні загалом.
Завдання:
1.
Впровадження в Миколаївській області моделі соціального супроводу з організацією роботи МДК, із
засудженими, які звільнились з УВП та хворі на МРТБ.
2.
Підтримка побудованого міжсекторального партнерства та розширення мережі організацій на
території області, які забезпечують безперервність лікування та соціальний супровід колишніх в'язнів, а
також осіб, які звільнились з діагнозом МРТБ.
3.
Розробка індивідуального плану супроводу та надання комплексної медико-соціальної та юридичної
допомоги особам, які звільнилися з місць позбавлення волі з діагнозом МРТБ.
4.
Формування у медичного персоналу первинної ланки толерантного відношення до осіб, хворих на
МРТБ.

Результати:
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Для забезпечення високої ефективності роботи проекту у 2017 році ВБО
«Ініціатива заради життя» регулярно проводила низки робочих
зустрічей із зацікавленими сторонами (керівництвом обласної
фтизіатричною службою, адміністрацією Снігурівської ВК№5).
Щомісячно проводились консультації та зустрічі з головами районних та
міських МДК. Організовано та проведено підсумковий "Круглий стіл" із
організаціями-партнерами та представниками фтизіатричної служби,
під час якого було обговорено досягнення (кращі практики), бар’єри та
перспективи впровадження амбулаторних моделей лікування хворих
на МРТБ (РРТБ) з метою покращення якості надання комплексних,
інтегрованих медичних послуг, орієнтованих на потреби пацієнтів, для
формування стійкої прихильності до лікування на амбулаторному етапі
хворих на хіміорезистентний туберкульоз у Миколаївській області.
Завдяки мультидисциплінарному підходу до соціального супроводу
хворих на МРТБ вдалося ефективно налагодити взаємодію НУО та медичного персоналу фтизіатричної
служби, районних фтизіатрів, що позитивно вплинуло на якість та успіхи роботи з клієнтами проекту в усіх
районах його реалізації.
Загальна кількість клієнтів, залучених з початку проекту з – 109 осіб. За минулий 2017 рік клієнтами проекту
були 87 хворих на МРТБ. Успішно закінчили лікування – 43 клієнти, 32 продовжують лікування під нашим
супроводом, 12 вибуло з проекту з різних причин (переадресація в іншу НУО,повернення до МПВ тощо). Усі
клієнти отримували комплексну соціально-психологічну підтримку від ВБО «Ініціатива заради життя», яка
включає в себе формування прихильності до ТБ-терапії, індивідуальний соціальний супровід. Як мотивацію
до безперервного прийому ліків, клієнти регулярно отримують картки поповнення рахунку, продуктові і
гігієнічні набори. З клієнтами регулярно проводяться індивідуальні консультації психолога, соціального
працівника, а також юриста за запитом. Окрім цього, працівники проекту намагаються вирішувати усі
соціально-психологічні труднощі, що виникають у цільової групи та які можуть стати перешкодою для
безперервного лікування.
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2.3. Акція до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами
Фінансова та консультаційна підтримка: МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Географія проекту: м. Миколаїв.
Мета: Проведення інформаційної компанії с профілактики вірусного гепатиту С серед жителів міста.
Заходи: на рекламних стовпах міста по пр. Центральний та вулиці Соборній було розміщено 68 плакатів А2
формату "Петрович"; проведено інформаційно-просвітницьку акцію серед мешканців міста на центральній
вулиці, проведено на базі Обласного центру здоров’я пресс- брифінг для журналістів.
Результати: Привернення уваги керівництва міста щодо епідемії вірусного гепатиту С; підвищення рівня знать
населення пов’язаних з профілактикою та лікуванням вірусних гепатитів.
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2.4. Проект “Миколаївська школа медіації”
Фінансова підтримка: Міністерство Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччини. Партнери:
Луганський гуманітарний центр, Центральна міська бібліотека ім. М.Л.Кропивницького м. Миколаєва.
Географія проекту: м. Миколаїв, м. Вознесенськ та Южноукраїнськ Миколаївської області.
Мета:
1) Попередження девіацій та захист прав неповнолітніх, схильних до правопорушень, шляхом надання послуг
медіації.
2) Надання знань, умінь та навичок фахівцям, діяльність яких пов`язана із соціальним супроводом дітей груп
ризику щодо використання системи посередництва (медіації), ефективного застосування новітніх
конфліктологічних технологій у практичній діяльності з профілактики і вирішення конфліктних ситуацій.
Результати:
За результатами навчання сформовано групу із 28 фахівців, здатних надавати послуги медіації. На даний час
вказані особи подовжують надавати послуги медіації в межах своєї професійної діяльності та за запитом від
навчальних закладів, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, служби у справа дітей.
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Джерела доходів організації 2017 (у грн.):
Кошти від благодійних та міжнародних організацій:

Грн.

Фонд сприяння демократії Посольства США, відділ преси, освіти та культури

202 016,10

Посольство Федеративної Республіки Німеччини

301 557,68

Організація PATH ( за підтримки USAID)

456 772,35

Делойт 12/04-SD( за підтримки USAID)

81 521,99

Департамент соціального захисту населення Миколаївської ОДА

75 740,00

Пасивні доходи (% по депозитам)

987,30

Всього:

1 118 595,42

Витрати організації в межах статутної діяльності 2017 ( у грн.):
Адміністративні витрати

79 887,23

Податки, внески, обов’язкові платежі

37 078,14

Соціально психологічна підтримка демобілізованих військовослужбовців з АТО та членів
їх сімей

253 171,27

Миколаївська школа медіації – захист прав громадян

274 255,43

Соціальна підтримка хворих на МРТБ під час проходження амбулаторної фази лікування

409 257,49

Інформаційна компанія формування толерантного ставлення до УГ надавачами послуг

64 945,86

Всього:

1 118 595,42
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Наші партнери:
1) Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області;
2) Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради;
3) Снігурівська виправна колонія №5;
4) Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер;
5) Миколаївський міський протитуберкульозний диспансер;
6) Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації;
7) Обласний центр зайнятості населення;
8) Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
9) Миколаївська обласна організація товариства Червоного Хреста України;
10) Громадська організація «Молодіжний рух «Пенітенціарна ініціатива»;
11) Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Миколаївській області
12) Громадське формування «Сокіл»

Глосарій:
БО - благодійна організація
БФ – благодійний фонд
ВГС – вірусній гепатіт С
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
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ЛГБТ- лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів
ЛЖВ – люди, які живуть з ВІЛ
ЛПЗ – лікувально – профілактичний заклад
МДК – мультидисциплінарна команда
МПВ - місця позбавлення волі
НУО - неурядова організація
РКС – робітники комерцйного сексу
СІН - спожівачі інекцйних наркотиків
УГ – уразливі до ВІЛ групи населення
ЧСЧ – чоловіки, що мають секс з чоловіками
ЦРЛ- центральні районі лікарні

Контакти:
Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Набережна 27,
Тел.: (80512) 37-05-49, 8(067) 512-16-31
Сайт: www.ifl.org.ua
Е-mail: office@ifl.org.ua
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