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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 2019 році: 

2.1.  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. 

2.2. Організація роботи «Миколаївської школи медіації» 

2.3. Громадське здоров’я. 

3. Фінансова діяльність за 2019 рік.  

4. Наші партнери.  

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 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. 
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Організаційна структура: 

 

2.1. Програма з надання комплексної соціально-психологічної допомоги  

хворим з МРТБ, звільненим з МПВ, мешканцям  Миколаївської області 

Фінансова та консультаційна підтримка: Агентство США з Міжнародного розвитку (USAID), РАТН. 
 
Термін реалізації: 01.12.2015р. - 31.03.2019р. 
 
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.  
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Завдання:  
 
1. Впровадження в Миколаївській області моделі соціального супроводу засуджених, які 
звільнились з УВП та хворі на МРТБ з організацією роботи МДК.  
2. Підтримка побудованого між секторального партнерства та розширення мережі організацій 
на території області, які забезпечують  безперервність лікування та соціальний супровід колишніх 
в'язнів, в тому числі  з діагнозом МРТБ. 
3. Розробка індивідуального плану супроводу.  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:  
 

31.03. 2019 року в Миколаївській області закінчив свою діяльність компонент з надання допомоги та 
соціально - психологічної підтримки хворим на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) під час 
проходження амбулаторної фази лікування в Миколаївській області, в рамках проекту «Challenge TB», 
що фінансувався  Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та   впроваджувався  міжнародною 
організацією PATH . 

Починаючи з 01 грудня 2015 року клієнтами ВБО «Ініціатива заради життя» стали 140 пацієнтів, 
хворих на МРТБ, що потребували соціально-психологічної та матеріальної підтримки,  з яких 81 клієнт 
успішно завершив 20-місячний курс лікування.  

Як мотивування до безперервного лікування, наші клієнти регулярно отримували харчові 
мотиваційні набори, скретч - картки для поповнення телефонного зв’язку та гігієнічні набори, у разі 
потреби компенсувався проїзд до медичних закладів. Також фахівцями організації надавалися 
індивідуальні консультації соціального працівника, психолога та юриста.  

Ми пам’ятаємо кожного нашого клієнта, кожну життєву історію, кожен успіх у лікуванні та усі-усі 
слова вдячності, які чули від наших клієнтів та партнерів. Дуже сподіваємося, що у всіх людей, в житті 
яких певний час брала участь наша організація в рамках проекту «Challenge TB», все буде добре, адже 
вони гідно пройшли такий складний, для будь-якої людини, шлях.  

ВБО «Ініціатива заради життя» виражає велику подяку міжнародній організації PATH за ідею та 
реалізацію міжнародного проекту «Challenge TB», до якого була залучена і Миколаївська область. 
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Завдяки такій соціальній підтримці, люди, які стикнулися з   проблемою  МРТБ, змогли отримати 
необхідну їм соціальну підтримку, в важкі для себе часи.  

Колектив ВБО «Ініціатива заради життя» щиро вдячний  усім партнерам: МБФ «Вихід» та Товариству 
Червоного Хреста Україні в Миколаївській області, координатору, соціальним працівникам, психологам 
та юристам, а саме: Олені Чуприній, Ользі Малій, Вікторії Кваші, Яні Гряннік, Олені Окс, Ользі Жиленко, 
Марині Бізюк, Валентина Ципляк за їх сумлінну та якісну працю, за толерантність та чуйність по 
відношенню до людей, які опинились в важких життєвих обставинах. ВБО «Ініціатива ради життя» 
виражає глибоку повагу та шану керівнику Управління охорони здоров'я Миколаївської 
облдержадміністрації Георгієву П.В., головному лікарю Міського протитуберкульозного диспансеру 
Динник Т.Д. та головному лікарю Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру 
Полякову І.А., лікарям-фтизіатрам та медичним сестрам ДОТ-кабінетів м. Миколаїв, Вітовського р-ну, м. 
Вознесенськ та Вознесенського району, смт. Арбузинка та Арбузинского району, у м. Первомайськ та 
Первомайському районі , за   нелегку працю, взаємодію та між секторальне партнерство. 
 

2.2. Миколаївська школа медіації 

Проект "Сприяння демократичним реформам в Україні: медіація як спосіб забезпечення права у 
відновному правосудді"  
 
Термін реалізації: 01.09.2019 - 31.08.2020р.р. 
 
Фінансова та консультативна підтримка: Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні. 
 
Географія проекту: м. Миколаїв та Миколаївська область (м. Первомайськ) 
 
Мета: 
сприяння демократичним реформам у сфері відновного правосуддя України через впровадження 
медіації між потерпілими та правопорушниками (особливо неповнолітніми правопорушниками), як 
способу забезпечення права на захист. 
 
Заходи проекту: 
1. Проведено громадську консультацію з питань презентації проекту, побудови партнерства, 
інформування про послугу медіації громадськості  та ЗМІ. 
2. Проведено 17 просвітницьких інформаційних занять для учнів професійних училищ та 
старшокласників шкіл, їх батьків: Миколаївської гімназії № 3, учнів вищого професійного училища №21, 
Миколаївського професійного машинобудівного ліцею, Миколаївського професійного ліцею торгівлі та 
ресторанного бізнесу, прийомних батьків та батьків патронатних сімей. 
3. Організовано і проведено І та ІІ модулі навчальної програми «Базовий курс медіації та 
медіація між потерпілими та правопорушниками" для адвокатів і фахівців соціальної сфери. 
4. Проведено робочі зустрічі: з головою Центрального суду м. Миколаєва з питань залучення 
медіатора до вирішення спорів між громадянами; із заступником голови адміністрації Заводського 
району з питань організації роботи медіаторів в адміністрації району; викладачами кафедри 
цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету ім. Петра 
Могили з напрацюванням алгоритму взаємодії при наданні послуг медіації.  
5. Здійснено виступи на суспільному радіо з метою презентації проекту, інформування в 
соціальних мережах, на сайті організації про послугу медіації та заходи проекту. 
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6. Направлено звернення до Комітету Верховної ради України з питань правової політики з 
пропозиціями до проекту Закону України «Про медіацію». 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результати 
1. Питанням запровадження медіації для вирішення різного роду конфліктів в місті та регіоні 
зацікавилися державні структури, суди, правоохоронні органи, заклади освіти, центри правової 
допомоги, ювенальної пробації тощо. Вони виявили бажання підтримати організацію та стати 
партнерами у реалізації проекту у впровадженні механізмів і інструментів відновного правосуддя. 
Проведені перші медіації для сторін конфлікту. 
 
2. Підвищено рівень обізнаності учнівської молоді, батьків про можливості відновного правосуддя 
завдяки проведенню 17 інформаційних занять.  Загалом у заходах взяли участь 281 особа, в тому числі 
98 учнів. 
 
3. Розпочато навчання медіаторів в м. Миколаєві. Проведено І та ІІ модуль в межах програми 
«Базовий курс медіації. Медіація між потерпілим і правопорушником» для адвокатів і фахівців 
соціальної сфери. Розглянуто теми: Робота з конфліктом та Базові навички медіатора. У навчанні  взяли 
участь 19 осіб. 
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2.3. Громадське здоров’я 

Проект «Дотримання прав пацієнтів на доступ до безоплатних ліків»  
 
Фінансова та консультаційна підтримка: проект ПРООН «Надання послуг з організації та проведення 
процедур закупівель Міністерству охорони здоров’я України». 
 
Термін реалізації: 08.10.19 - 08.12.19 
 
Основна мета проекту: дотримання права хворих у Миколаївській і Херсонській областях на доступ до 
медикаментів за прийнятною ціною шляхом проведення моніторингу діяльності управління охорони 
здоров`я Миколаївської ОДА, Департаменту охорони здоров`я Херсонської ОДА. 
 
Географія проекту: Миколаївська, Херсонська області 
 
Завдання: 

1. Вивчення відкритої інформації щодо руху і наявності ліків за 2018 р, придбаних ПРООН за бюджетні 
кошти МОЗ, для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, із шизофренією; для 
лікування хворих на гепатит В і С;  
2. Моніторинг повного циклу планування, доставки, наявності та використання лікарських засобів по 
вказаних програмах; 
3. Проведено анкетування 200 батьків дітей, із розладами аутистичного спектру (РАС) та шизофренії, 
100 хворих на гепатити та 15 осіб, які приймають рішення:керівники УОЗ, головні лікарі 
  
Результати:  

 

Основним правом людини, закріпленим статтею 49 Конституції України, є право на охорону 
здоров'я. Тож надання медичної допомоги, яке включає доступність основних життєво необхідних 
лікарських засобів, є однією з головних передумов для реалізації цього права. 

На момент дослідження, система розподілу препаратів працювала досить стабільно. Препарати 
надходили на склад МОЗ України, термін між надходженням препаратів та виданням наказів складає 
від 1 до 20 днів. Накази УОЗ Миколаївської ОДА та ДОЗ Херсонської ОДА видавались своєчасно в день 
поставки препарату. Доставка препаратів з центрального складу до складу ЗОЗ займала 1 день. 

Однак і лікарі і пацієнти відмічали затримку з поставками препаратів, їх несистемність та відсутність 
інформації щодо термінів поставок препаратів за попередніми заявками. 

Кількість отриманих препаратів за нозологією «Розлади аутичного спектру» відрізнялася від 
замовлених незначно, а ось за нозологією «Вірусні гепатити В та С» існувала значна недопоставка 
препаратів. 

Проведений аналіз засвідчив, що за нозологією «Розлади аутичного спектру» існував досить 
великий відсоток відмов від препаратів закуплених безкоштовно. Разом з тим, причини відмов від 
препаратів здебільшого зумовлені відмовою від медикаментозного лікування загалом, а не недовірою 
до конкретно визначених препаратів. Відмова від препаратів за нозологією «Вірусні гепатити В та С» 
зумовлена побічними ефектами, які викликають препарати при лікуванні. Основними проблемами, з 
якими зіткнулись хворі обох нозологій під час свого лікування,є затримки з поставкою безкоштовних 
ліків та недостатність безкоштовних препаратів. 

Актуальна інформація щодо залишків препаратів систематично розміщувалась на офіційних веб-
сторінках УОЗ Миколаївської ОДА та ДОЗ Херсонської ОДА та на роздруківках на стендах закладів. На 
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думку керівників закладів, розміщення інформації на е-ліки є дублюванням, адже вся інформація про 
залишки препаратів щотижнево, на виконання наказу МОЗ, розміщується на офіційному сайті 
УОЗ/ДОЗ, розміщення її ще і на е-ліки потребує додаткового часу. Визначення одного ресурсу на якому 
будуть розміщені такі залишки оптимізує процес їх внесення і використання, як лікарями так і 
пацієнтами. 

Але, досить невелика кількість пацієнтів знають та користуються цією інформацією. 
Усі препарати надаються пацієнтам безкоштовно, лише в 1 випадку( із опитаних)в Херсонській 

області було запропоновано зробити благодійний внесок. 
Керівники лікувальних закладів не завжди готові обговорювати питання забезпечення ліками та 

розподіл ліків з громадськими організаціями: так в отримані інформації та анкетуванні лікарів було 
відмовлено в Херсонській області за нозологією «Розлади аутичного спектра», Херсонська обласна 
інфекційна лікарня- опитування пройшов лише один лікар. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела доходів організації 2019 рік 

Кошти від благодійних та міжнародних організацій: Грн. 

Фонд сприяння демократії  Посольства США 170 662,60 

PATH ( за підтримки USAID) 176 325,74 

ПРООН 120 000,00 

Миколаївський обласний центр занятості (соціальні послуги) 30 000,00 

Посольство ФРН 4 125,00 

Делойт ( за підтримки USAID) 7 840,57 

Всього: 508 953,91 
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Витрати організації в межах статутної діяльності 2019 рік 

Наші партнери: 

1) Південне міжрегіональне управління кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції України; 

2) Філія Державної установи «Центра пробацї» у Миколаївський 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 соціального захисту населення  Миколаївської облдержадміністрації; 

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 
ВБО - всеукраїнська благодійна організація 
ВК – виправна колонія 
ГО - громадська організація 
ГФ -  Глобальний Фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та  малярією 

Адміністративні витрати     28 834,47 

Податки, внески, обов’язкові платежі   12 551,71 

Mедіація, як спосіб забезпечення права у відновному правосудді 155 023,61 

Соціальна підтримка хворих на МРТБ  під час проходження амбулаторної фази 

лікування   

162 544,12 

Громадський моніторинг доставки, наявності та використання лікарських засобів на 

місцевому рівні 

120 000,00 

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

Миколаївському обласному центрі зайнятості   

30 000,00 

Всього: 508 953,91 
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ДУ - державна установа 
КВ – колишні в'язні 
ЛЖВ – люди, які живуть з  ВІЛ 
ЛПЗ – лікувально – профілактичний заклад 
МДК – мультидисциплінарна команда 
МПВ - місця позбавлення волі 
МРТБ - мультирезистентний туберкульоз 
РАС - розлад аутистичного спектру 
НУО - неурядова організація   
СІН - споживачі ін’єкційних наркотиків 
УГ – уразливі до ВІЛ групи населення 
УОЗ – управління охорони здоров’я 
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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