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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 2016 році:
2.1. 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".
2.2 Програма з надання кризисної психологічної допомоги «Соціально-психологічна підтримка
демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей» в рамках «Комплексної програми соціального
захисту населення «Турбота» шляхом соціального замовлення за рахунок коштів обласного бюджету та за
підтримки МБФ «Відродження».
2.3. Програма впровадження стратегії безперервності лікування засуджених, звільнених з діагнозом
«Мультирезистентний туберкульоз (МРТБ)» в Миколаївській області, що фінансується Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується РАТН.
2.4. Організація акції до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами, що фінансується МБФ «Альянс
громадського здоров’я».
2.5. Програма «Антидискримінаційна освіта професійних спільнот», за фінансової підтримки Deloitte
Consulting LLP.
2.6. Проведення Другої тренерської школи «Толерантність та недискримінація» (#2ТШТН).
3. Фінансова діяльність за 2016 рік.
4. Наші партнери.
5. Наші контакти.
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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:
Загальні збори членів
ВБО «Ініціатива заради
життя»

Правління

Наглядова рада

Виконавчий директор

Психологи

Медичні
працівники

Юрист
Залучені
фахівці
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працівники

Бухгалтер
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Інші
(перекладачі,
програмісти
тощо)

«Програма розширення доступу уразливих груп населення до тестування на ВІЛ з
використанням швидких тестів в м. Миколаєві та районах Миколаївської області».
Фінансова та консультаційна підтримка: МБФ "Фонд Вільяма Дж. Клінтона" та Інститут інфекційних
захворювань ім. Л.В. Громашевського.
Географія проекту: м. Миколаїв (Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер, 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. Л.В.
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:
Протягом 2016 року було зроблено 5682 досліджень в м. Миколаєві та районах області швидкими тестами на
ВІЛ-інфекцію, з них 278 тестів були позитивними. 183 особам надано необхідний обсяг додаткових
обстежень та допомога у постановці на облік в профільні заклади.
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Програма з соціально-психологічної підтримки демобілізованих
військовослужбовців та членів їх сімей
Проект «Посилення організаційної спроможності Центрів допомоги демобілізованим та їх сім'ям у
Миколаївській області» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» (термін реалізації – з 20.01.201620.07.2016).
Мета - підвищення якості психологічної допомоги у м. Миколаєві та Миколаївський області, яку надають
фахівці організації військовослужбовцям, що знаходяться в військових частинах у короткотривалій відпустці
після виконання бойових завдань у зоні АТО, під час лікування у військовому шпиталі та членам сімей
військовослужбовців.
Результати:
Проведено 2 семінари для психологів на теми «Психологічні особливості військовослужбовців та
внутрішньосімейної взаємодії під час та після повернення з зони ведення бойових дій» та «Кризове
втручання та психологічна реабілітація осіб, що перенесли психотравмуючу подію» у яких прийняли участь 25
фахівців.
Розроблено методичний посібник «Психологія травмуючи ситуацій та надання психологічної допомоги»
(тираж 150 пр.), який висвітлює теоретичні питання щодо природи травми та травматичних переживань,
методологічні принципи та практичні техніки щодо здійснення психологічної допомоги постраждалим на всіх
етапах переживання посттравматичних станів. Посібник рекомендовано для використання в роботі
психологам, психотерапевтам, психіатрам, соціальним працівникам, – усім фахівцям, що працюють з
особами, травмованими внаслідок військових дій, насильства, інших видів травм; волонтерам-психологам,
які надають психологічну допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей, вимушено переміщеним
особам; а також студентам психологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Більшість психологів, що були учасниками навчальних семінарів за проектом, продовжили активну діяльність
у Казанківському, Березанському, Вознесенському, Доманівському, Жовтневому, Миколаївському,
Новоодеському, Новобузькому, Снігурівському районах щодо психологічної допомоги військовослужбовцям,
членам їх сімей, дітям.
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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 - з 20.07.2016 20.12.2016). Вперше ВБО «Ініціатива заради життя» було отримано фінансування з обласного бюджету за
механізмом соціального замовлення в межах «Комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота».
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. Психореабілітаційні заходи із сім’ями учасників АТО, сім’ями загиблих
2. Індивідуальні консультації.
3. Тренінги «Перша психологічна допомога».
4. Навчальні семінари для психологів.
5. Балінтовські групи, супервізійні, інтервізійні групи.
 Групові консультації для демобілізованих - 20 груп.
 Групові консультації для сімей учасників АТО - 4 групи.
Результати:
Під час ралізації проекту були проведені 174 індивідуальні
консультації для демобілізованих, та 48 індивідуальних
консультацій для сімей учасників АТО. Також психологами
проекту було проведено 20 групових занять для
демобілізованих, у яких загалом прийняли участь 272 особи,
та 4 групових заняття для для сімей учасників АТО, у яких
прийняли участь 42 особи.
В соціальній мережі Facebook постійно оновлюється
інформація, що може бути корисною для вузького кола
демобілізованих, комісованих після поранень бійців та їх
близьких (www.facebook.com/groups/953210551361369/).
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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 – 30.11.2016.
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:
В рамках проекту у 2016р. була проведена установча робоча
зустріч з медичним керівництвом управління Пенітенціарної
служби в Миколаївській області, обласного протитуберкульозного
диспансеру, Управління охорони здоров'я області, представників
спостережної комісії за звільненими з місць позбавлення волі. На
робочій зустрічі внесені пропозиції до проекту обласного Наказу
про впровадження моделей амбулаторного лікування хворих на
МРТБ з організацією роботи мультидисциплінарних команд.
Здійснено лобіювання його прийняття. Проведена виїзна робоча
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зустріч з визначення спільних кроків обласної фтизіатричної служби та лікарів колонії - лікарні на базі СВК
№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 із питань впровадження стратегії безперервного лікування звільнених засуджених та надання
соціально-психологічної підтримки хворим на МРТБ у Миколаївській області для формування стійкої
прихильності до лікування на амбулаторному етапі за результатами річної співпраці. 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.
За рік реалізації проекту клієнтами проекту були 67 хворих на
МРТБ. Успішно закінчили лікування – 10 осіб, 45 .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 соціальнопсихологічні труднощі, що виникають у цільової групи та які можуть стати перешкодою для безперервного
лікування.

Акція до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами
Фінансова та консультаційна підтримка: МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Географія проекту: м. Миколаїв.
Мета: Тестування на вірусний гепатит С жителів міста.
Заходи: Проведення скринінгу на ВГС для жителів міста та
надання фахових консультацій лікарів щодо профілактики,
діагностики та лікування вірусних гепатитів.
Результати: Тестування проводилось 28 липня 2016р. у найбільш
жвавих районах міста: на Центральній вулиці міста – Соборній,
біля Сіті Центру на Садовій, районі ринку «Колос» та міського
автовокзалу – супермаркету «Велмарт». Загалом протестовано
165 городян, з них позитивний результат виявлено у 10 осіб.
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Програма «Антидискримінаційна освіта професійних спільнот»
Фінансова та консультаційна підтримка: Deloitte Consulting LLP.
Термін реалізації – з 20.05.2016 – 20.12.2016.
Географія проекту: м. Київ, Миколаївська обл., Первомайський р-н; Херсонська обл., м. Херсон; Одеська
обл., м. Білгород –Дністровський.
Мета: Формування толерантного ставлення до уразливих груп населення шляхом впровадження
інформаційної кампанії, спрямованої на зниження стигми та дискримінації, стосовно представників груп
ризику до ВІЛ: РКС, СІН та ЛГБТ серед надавачів медичних послуг первинної ланки.
Заходи:


Проведено 12 семінарів для медпрацівників, в яких взяли участь 123 фахівця, та 9 семінарів для УГ, в
яких взяли участь 60 осіб;



Розповсюджено блокнотів для нотатків - 1600 шт., буклетів – 3500шт.;



Розміщені плакати у лікувальних установах;



Розміщені креативні наклейки на дверях кабінетів лікарів в лікувальних установах (в м.Херсоні та
м.Первомайську);



Проведено 3 семінари для надавачів соціальних послуг, в яких взяли участь 30 осіб, та 3 семінари для
надавачів правових послуг, в яких взяли участь 18 осіб.

Результати:
До участі в семінарі для надавачів правових послуг у м. Херсоні вдалося залучити уповноважену особу
Верховної Ради з прав людини. Головний інфекціоніст управління охорони здоров’я Херсонської міської ради
Ольга Іванівна Демедюк зазначала, що такі тренінги – надважливий елемент у виробленні толерантного
ставлення медпрацівників до своїх пацієнтів.
У медичних закладах Первомайського району вдало пройшла інформаційна кампанія: на дверях кабінетів
спеціалістіврозміщені наліпки із зображенням дружнього доктора та дружнього пацієнта, які налаштовують
обидві сторони на продуктивне спілкування.
Вдалося сформувати у учасників семінарів толерантне ставлення до уразливих груп, навчити їх спілкуванню
з представниками уразливих груп та відпрацювати навички спілкування за допомогою практичних вправ.
Представники уразливих груп населення, що приймали участі у семінарі, більш чітко та структуровано
зрозуміли свої права та обов’язки, а головне, тепер не тільки володіють інформацією про те, куди можуть
звернутися при порушенні власних прав та відчутті проявів дискримінації, а й зможуть передавати цю
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корисну інформацію своєму оточенню. Крім того,
спеціалісти медицини, освіти, соціальної сфери, права,
клієнти організації, отримали інформаційні матеріали з
питань профілактики та недопущення дискримінації.
У м.Білгород–Дністровському було прийнято рішення про
впровадження на постійній основі заходів, які
реалізовувались в рамках проекту «Антидискримінаційна
освіта професійних спільнот» ВБО «Ініціатива заради
життя».

Друга тренерська школа «Толерантність та недискримінація» (#2ТШТН)
Фінансова та консультаційна підтримка: ІСАР «Єднання».
Географія проекту: м. Київ
Мета: Навчання 20 нових регіональних лідерів з числа представників ЧСЧ/ЛГБТ- організацій та ініціативних
груп, а також підвищення кваліфікації та здобуття знаннь в сфері супервізії тренерів та тренерок випускників першої тренерської школи.
Заходи:
1. Викладення

Теоретичний

курс

"Толерантність

та

недискримінація";
2. Теоретичний курс "Тренінг та тренерство";
3. Відпрацювання тренерських навичок;
4. Групова динаміка та рефлексія;
5. Контроль знань.
Результати:
Тренерська школа допомогла підвищити рівень грамотності учасників(ць) з питань толерантності та
недискримінації; слухачі(ки) навчились аналізувати прояви упереджень та стереотипів з боку політиків, ЗМІ,
працівників освітньої, медичної сфер та ознайомитись з основами підготовки, організації та проведення
інформаційно-освітніх заходів, які спрямовані на формування толерантного ставлення по відношенню
до ВІЛ-позитивних людей, людей з інвалідністю, представників/ць ЛГБТ-спільноти, споживачів ін’єкційних
наркотиків, сексробітників/ць, етнічних та національних меншин, тощо.
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Крім того, всі учасники(ці) зазначили, що планують
впровадження принципів недискримінації у своїй роботі,
гендерно-чутливого підходу, етики корпоративної рівності та
будуть використовувати політкоректну та нестигматизуючу
лексику.

ВБО «Ініціатива заради життя»
Джерела доходів організації 2016 ( у грн.):
Кошти від благодійних та міжнародних організацій:

Грн.

ІСАР «Єднання»

251 644,47

МБФ "Фонд Вільяма Дж. Клінтона"

314 395,95

ОрганІзація PATH ( за підтримки USAID)

543 623,29

МБФ «Відродження»

100 000,00

Делойт 12/04-SD( за підтримки USAID)

526 635.93

Департамент соціального захисту населення Миколаївської ОДА

99 960,00

Пасивні доходи(% по депозитам)

1 080,99

Всього:

1 837 340,63
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Витрати організації в межах статутної діяльності 2016 ( у грн.):
Адміністративні витрати

69 837,63

Податки, внески, обов’язкові платежі

75 577,40

Соціально психологічна підтримка демобілізованих військовослужбовців з АТО та членів їх
сімей

180 629,50

Проведення другої школи лідерства для представників ЧСЧ/ЛГБТ організацій.

251 521,47

Соціальна підтримка хворих на МРТБ під час проходження амбулаторної фази лікування

469 489,88

Інформаційна компанія формування толерантного ставлення до УГ надавачами послуг

475 888,80

Благодійна діяльність - Швидкі тести та матеріали для диспансерів та ЦРЛ в місті та районах
області ( МБФ "Фонд Вільяма Дж. Клінтона")

314 395,95

Всього:

1 837 340,63

Наші партнери:
1) Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області;
2) Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради;
3) Снігурівська виправна колонія №5; Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер;
4) Миколаївський міський протитуберкульозний диспансер
5) Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер;
6) Департатмент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації;
7) Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
8) Миколаївська обласна організація товариства Червоного Хреста України;
9) Громадська організація «Молодіжний рух «Пенітенціарна ініціатива»;
10) Арбузинська центральна районна лікарня;
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11) Братська центральна районна лікарня;
12) Єланецька центральна районна лікарня;
13) Кривоозерська центральна районна лікарня.
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
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
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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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