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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 2018 році: 

2.1. Програми з соціально-психологічної та юридичної підтримки демобілізованих військовослужбовців та 

членів їх сімей 

2.2 Програма впровадження стратегії безперервності лікування засуджених, звільнених з діагнозом «МРТБ, 

поширений туберкульоз» в Миколаївській області, що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та впроваджується РАТН. 

2.3. Проект «Тренінги з організаційного розвитку» 

2.4. Проект: Надання соціальних послуг для безробітних, які перебувають на обліку в Миколаївському 

обласному центрі зайнятості. 

3. Фінансова діяльність за 2018 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: 
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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: 

 Реалізація проекту розпочалася у вересні 2017р. і весь час заходи проекту виконувалися відповідно до 

кошторису, зазначеному в Угоді. Заходи проекту виконувалися відповідно робочого плану, весь перелік 

заходів виконаний відповідно Угоди. 

Окрім запланованих заходів на залишок коштів вдалося провести навчальний семінар-тренінг для 

співробітників військкоматів та розробити та надрукувати третій вид інформаційного матеріалу «Дорожні 

карти для учасників АТО». 

Співробітники організації впродовж роботи проекту приймали участь у додаткових заходах, які були 

організовані партнерами: 

- 3 квітня 2018 року в рамках проекту "Я маю право " Перший миколаївський місцевий центр з надання 

БВПД у партнерстві з ВБО "Ініціатива заради життя" та студентами-консультантами юридичної клініки «Ex 

aequo et bono» Національного університету кораблебудування ім. Адм. Макарова Факультет морського 

права НУК провели FlashMob "На захисті прав учасників АТО";  

- фотоконкурс «Мій тато – герой», який було започатковано Першим центром надання безоплатної 

правової допомоги разом із нашою організацією.  На конкурс було представлено 125 фоторобіт. Найкращі 

фото були представлені на окремому сайті та у міський бібліотеці ім. М.Л.Кропивницького. Переможцями 

конкурсу стали 16 учасників, яким були вручені цінні подарунки;  

- За ініціативи учасників заходів у соціальній мережі ФБ відкрито сторінку «На допомогу учасниками 

АТО»;  

- 26.07.2018Р. прийняли участь в експертній зустрічі з обговорення змін до законодавства з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/posts/1989719864385244 

В цілому в заходах проекту прийняли участь 292 учасники. Видано і розповсюджено 3 тис. примірників  

інформаційних матеріалів.  

Завдяки побудованим партнерським зв’язкам із органами соціального захисту, центрами зайнятості, 

Державною службою з питань ветеранів та учасників АТО, військових частин, військового комісаріату, ми не 

мали організаційних труднощів в реалізації заходів проекту. Всі наші партнери відмічали актуальність теми 

проекту, своєчасність розгляду проблем учасників АТО. 

mailto:office@ifl.org.ua
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https://www.facebook.com/mykolaivcentre/posts/1989719864385244
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Найбільшою проблемою було подолання пасивності учасників АТО у вирішенні своїх проблем. 

Особливо це відчувалося у віддалених районах області: Доманівському, Снігурівському, Кривоозерському. 

Ми намагалися максимально залучити до тренінгових навчань представників цих районів, передати у райони 

як можна більше інформаційних матеріалів. 

Проект був направлений на цільові групи: представників центрів надання допомоги учасникам АТО, 

представників установ та організацій, які надають послуги учасникам АТО та безпосередньо учасників АТО.  

Ми протягом всіх заходів встановлювали зворотній зв'язок із їх учасниками. На інформаційних заняттях 

та тренінгах проводилося вхідне  та заключне анкетування, обмін думками щодо результативності заходу. У 

нас  не було негативних відгуків. Відгуки засобів масової інформації, відгуки учасників в соціальних мережах 

теж були позитивні.  

Показовим в цьому сенсі є засідання «круглого столу», де учасники схвально відгукнулися про сам 

проект, високий рівень подання матеріалів тренерами освітніх заходів, фаховими інформаційними 

матеріалами, виготовленими за підтримки проекту. Для нас важливою була подяка і підтримка волонтерів та 

присутніх, на час зустрічі військовослужбовців,пункту допомоги учасникам АТО на міжміському автовокзалі. 

Реалізацією заходів проекту була вирішена одна із задач – встановлення партнерських зв’язків  між 

органами та установами, які надають допомогу учасникам АТО. Це неодноразово підкреслювали учасники 

заходів. 
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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 31.12.2018 

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. 
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Результати: 

Загальна кількість клієнтів, залучених з початку проекту (01.12.2015) – 137осіб.  Згідно робочому плану 
проекту у 2018 році було проведено щомісячні засідання команди проекту, консультації та робочі зустрічі з 
головами МДК в районах Миколаївської області ( а саме м. Миколаїв, Вітовському р-ні, м. Вознесенськ та 
Вознесенському р-ні, смт. Арбузинка та Арбузинскому р-ні, а також у м. Первомайськ та Первомайському р-
ні). На протязі року фахівцями організації  прийнято участь у регіональних робочих зустрічах фтизіатричної 
служби та ВІЛ/ТБ- сервісних організацій, у семінарі "Застосування нових підходів до лікування та нових 
протитуберкульозних препаратів" , організованому Центром громадського здоров’я МОЗ України у 
Миколаївській області. Досвід роботи по соціальному супроводу хворих на МРТБ було обговорено на 
засіданнях Миколаївської міської координаційної ради з питань боротьби з наркоманією, незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, алкоголізмом, захворюванням на СНІД та 
туберкульоз при виконкомі Миколаївської міської ради та обласної координаційної ради з питань протидії 
туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Миколаївській області. 

30 вересня 2018р. закінчився 3й рік реалізації проекту «Challenge TB» в Миколаївській області. За цей 
час клієнтами нашої організації стали 61 пацієнт, хворі на МРТБ, що потребували соціально-психологічної та 
матеріальної підтримки, - з яких 24 клієнти у 2018 році успішно завершили 20-місячний курс лікування.  

Як мотивування до безперервного лікування наші клієнти за час реалізації третього року проекту 
пацієнти отримали 306 харчових мотиваційних наборів, 156 скретч-карток та 147 гігієнічних наборів. 7 
клієнтам був компенсований проїзд до мед.закладів. Також фахівцями організації було надано 221  
індивідуальні консультації соціального працівника і психолога, та 56 індивідуальних консультацій юриста. 

З 1 жовтня 2018р. ВБО «Ініціатива заради життя» розпочався новий період реалізації проекту 
«Challenge TB», клієнтами проекту стало 30 хворих на МРТБ, які проходять амбулаторне лікування м. 
Миколаїв, Вітовському р-ні, м. Вознесенськ та Вознесенському р-ні, смт. Арбузинка та Арбузинскому р-ні, а 
також у м. Первомайськ та Первомайському р-ні. 

 

2.3. Проект «Тренінги з організаційного розвитку» 

Фінансова підтримка: Громадська організація «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку 

громадських ініціатив «ЄДНАННЯ» (за підтримки USAID)  

Термін реалізації: з 16.01.2018 року по 16.04.2018 року 
 

Географія проекту: м. м.  Миколаїв, Южноукраїїнськ (Миколаївська обл.) Київ, Северодонецьк (Луганська 

обл.).  

Мета: Підвищення професійної компетентності, поглиблене вивчення процесів медіації, підвищення якості 

послуг з медіації, які надають члени ВБО "Ініціатива заради життя" та слухачі «Миколаївської школи 

медіації». 

Діяльність:   

1) 21-23 лютого 2018 року проведено триденний тренінг “Медіація у сімейних спорах”   
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2) 30 березня – 1 квітня 2018 року проведено  триденний тренінг «Застосування медіації для 

вирішення конфліктів за участю неповнолітніх»  
3) Підготовлено інформаційні матеріали  до тренінгів: «Сімейна медіація» та «Базові навички 

медіації між потерпілим та правопорушником». 
 

Результати: Учасники тренінгу (24 особи), слухачі Миколаївської школи медіації, підвищили свою 
професійність за такими темами: Медіація в сімейних спорах; Медіація для вирішення конфліктів за участю 
неповнолітніх (медіація в кримінальних справах). 
Кількість осіб, які можуть надавати послуги за вказаними темами збільшилася на 7 осіб. Всього організація 
має можливість залучати до надання послуг медіації 25 осіб, які є членами організації та інших організацій-
партнерів. Вказані особи пройшли підготовку, наповнену практично, методично та теоретично. Вони 
зазначили, що готові надавати послуги медіації та посередництва в сімейних конфліктах та спорах.  В своїй 
діяльності  наші медіатори керуються Державним стандартом надання послуги посередництва (медіації), 
ведуть документацію, яка супроводжує процес медіації.  
Учасники тренінгів ознайомлені з іншими формами вирішення конфліктів: громадський форум та коло 
порозуміння. Засвоєння цих методик увійшло до перспективного плану з опанування діалогових технік. 
Цінність вказаних методик у можливості, завдяки їх застосуванню, вирішувати конфлікти в громаді, яких на 
даний час достатньо, в тому числі,  у новостворених об’єднаних громадах на Миколаївщині. 
Завдяки підвищенню професійності членів організації, ВБО «Ініціатива заради життя» укріплює позиції 
організації, яка впроваджує медіацію в регіоні. Ми розширюємо можливості організації в діяльності щодо 
захисту прав людини та допомоги у вирішенні конфліктів.  Працівники правозахисних організацій-партнерів 
виявили бажання отримати знання з медіації. Таким чином ми маємо перспективи щодо розвитку діяльності 
організації в напрямку медіації та діалогів, формуванню регіональної групи ГО та державних організацій, що 
застосовують вказані практики у своїй діяльності.   

 

2.4. Проект «Надання соціальних послуг для безробітних, які перебувають на обліку 
в Миколаївському обласному центрі зайнятості» 

 
Фінансова та консультаційна підтримка: Миколаївський обласний центр зайнятості (соціальні послуги)  

 
Термін реалізації: 15 вересня – 15 жовтня 2018 року 
 
Географія: Миколаївська обл. (12 районів) 
 
Мета: Надання соціальних послуг безробітним, які перебувають на обліку в Миколаївському обласному 
центрі зайнятості з метою сприяння їх працевлаштуванню. 
 
Діяльність: Проведено 12 семінарів-тренінгів для безробітних, які перебувають на обліку в центрах 
зайнятості Миколаївської області (12 районів Миколаївської області). 
 
Результати: понад 180 осіб отримали інформацію, що сприяє мотивації до працевлаштування, 
пройшли тестування з метою визначення своїх сильних сторін, створили план дій щодо пошуку 
роботи. 
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Джерела доходів організації 2018 (у грн.): 

Витрати організації в межах статутної діяльності 2018 рік 

 

Кошти від благодійних та міжнародних організацій: Грн. 

Фонд сприяння демократії  Посольства США 352 099,84 

«Миколаївська школа медіації» за підтримки Посольства ФРН 4 125,00 

PATH ( за підтримки USAID)  420 700,52 

ІСАР «ЄДНАННЯ»( за підтримки USAID) 102 000,00 

Делойт12/04-SD( за підтримки USAID) 8 310,05 

Миколаївський обласний центр занятості (соціальні послуги) 15 000,00 

Всього: 902 235,41 

Адміністративні витрати 56 643,93 

Податки, внески, обов’язкові платежі 25 514,64 

Посилення організаційної спроможності Центрів допомоги демобілізованим 

учасникам АТО та їх сім’ям 

315 896,82 

Тренінги  з організаційного розвитку-медіація в сімейних спорах   101 992,00 

Соціальна підтримка хворих на МРТБ  під час проходження амбулаторної фази 

лікування   

387 192,02 

Соціальні послуги(тренінги-семінари) для безробітних, які перебувають на обліку в 

Миколаївському обласному центрі зайнятості   

14 996,00 

Всього: 902 235,41 
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Наші партнери: 

1)  Філія ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області; 

2) Філія ДУ «Центр охорони здоров`я ДКВС України» в Миколаївській області; 

3) Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради; 

4) Снігурівська виправна колонія №5;  

5) Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер; 

6) Миколаївський міський протитуберкульозний диспансер; 

7) Департамент праці та соціального захисту населення  Миколаївської міської ради; 

8) Обласний центр зайнятості населення; 

9) Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

10) Миколаївська обласна організація товариства Червоного Хреста України; 

11) Громадська організація «Пенітенціарна ініціатива»; 

12) Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Миколаївській області; 

13) 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 
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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 

 

 

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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