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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 2020 році: 

2.1. Громадське здоров’я. 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Проєкт «Дотримання прав пацієнтів на доступ до безоплатних ліків» 

2.2. Забезпечення доступу до альтернативних методів вирішення спорів та конфліктів зокрема шляхом 

медіації 

2.3. Робота з літніми особами 

2.4. Екологічний напрямок  

2.5. Протидія домашньому та гендерно зумовленому насиллю. 

3. Фінансова діяльність за 2020 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 

«Пенітенціарна ініціатива».  

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. 

 

http://noomd-pi.org/
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Організаційна структура: 
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2.1. Програма «Громадське здоров’я».  

2.1.1. Проєкт: 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. 
Проєкт реалізується МБФ «Вихід», до реалізації залучені фахівці ВБО «Ініціатива заради життя». 
 
Термін реалізації: з 01.04.2020 по 30.09.2023 
 
Географія проєкту: Снігурівська виправа колонія №5 Миколаївської області, м. Миколаїв, райони 
Миколаївської області.  
 
Мета проєкту: покращення виявлення випадків захворювання на туберкульоз (ТБ), зменшення та 
запобігання відривів від лікування та підвищення його ефективності. Соціально-психологічна підтримка 
хворих на ХРТБ під час проходження амбулаторного лікування надається 55 пацієнтам на рік, у 
партнерстві із фтизіатричною службою, організаціями, які працюють в сфері профілактики ТБ в 
Миколаївській області та Україні загалом.  

 
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 
правової 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:  

З 15.04.2020 року в Миколаївській області розпочав свою діяльність компонент з надання 

допомоги та соціально - психологічної підтримки хворим на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) 
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під час проходження амбулаторної фази лікування, в рамках проєкту «Підтримка зусиль у протидії 

туберкульозу в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 

впроваджується РАТН. Створено мультидисциплінарні команди (МДК), до складу яких входять медичні 

працівники, соціальні робітники неурядових організації, які опікуються хворим до кінця амбулаторної 

фази лікування. Основними завданнями МДК є зменшення та запобігання відривів від лікування та 

підвищення його ефективності у хворих на МРТБ мешканців Миколаївської області, особливо 

представників, так званих, «груп ризику»: осіб, які зловживають алкоголем, вживають наркотичні 

речовини, звільнилися з місць позбавлення волі тощо; сприяння в обстеженні на наявність 

захворювання їх найближчого кола.  

Як мотивування до безперервного лікування, клієнти регулярно отримують харчові мотиваційні 

набори, скретч - картки для поповнення телефонного зв’язку, у разі потреби компенсувався проїзд до 

мед. закладів. Також фахівцями організації надавалися індивідуальні консультації соціального 

працівника, психолога та юриста.  

 

2.1.2. Проєкт «Дотримання прав пацієнтів на доступ до безоплатних ліків»  
 
Фінансова та консультаційна підтримка: проєкт ПРООН «Надання послуг з організації та проведення 
процедур закупівель Міністерству охорони здоров’я України». 
 
Термін реалізації: 31.10.20 - 31.12.20 
 

Основна мета дослідження: вивчення організації доступу хворих за нозологією «доросла онкологія» 
до ліків, закуплених за кошти державного бюджету, виявлення та узагальнення типових недоліків в 
організації закупівель та постачанні лікарських засобів, відкритості та прозорості наявності ліків в 
медичних закладах, забезпечення ними хворих. 
 
Географія проєкту: Миколаївська, Херсонська та Одеська області. 
 
Об’єкти дослідження: заклади охорони здоров‘я в Миколаївській, Одеській та Херсонській 

областях 

КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради; 
КНП «Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради; 
КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер» Одеської обласної ради; 
КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради; 
КНП «Херсонський обласний онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради; 
КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради. 
 
Завдання: 

1. Моніторинг руху і наявності ліків, придбаних ПРООН за бюджетні кошти МОЗ, для дорослих, хворих 

на онкологічні захворювання. 
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2. Моніторинг повного циклу планування, доставки, наявності та використання лікарських засобів по 

вказаній програмі. 

 

Результати:  

 

Проведено анкетування 301 пацієнта з онкологічними захворюваннями та 16 осіб, які приймають 

рішення: керівники УОЗ/ ДОЗ та лікарі онкологічних центрів. 

Дослідженням встановлено, що основними факторами, які негативно впливають на якість 

процесу забезпечення хворих безоплатними ліками, ефективного використання бюджетних коштів, є 

неналежна координація процесу закупівлі: від розрахунку потреби, формування квот для областей, 

часу закупівлі, часу підготовки розпорядчих документів про поставку ЛЗ до ЗОЗ, своєчасності 

використання препаратів та необхідності їх перерозподілу. 

На недостатню кількість ЛЗ скаржилося до 70% пацієнтів, 60% медичного персоналу.  

Встановлені факти наявності препаратів, що втратили термін придатності, великі залишки 

окремих препаратів, або їх відсутність, що призводить до перерв в лікуванні.   

В регіонах утруднений розрахунок потреби в кількості препаратів для замовлення, що є 

наслідком неякісного ведення реєстру пацієнтів, та недосконалою методологією розрахунку. 

Дослідженням встановлено, що переважна кількість респондентів (до 70%) у всіх областях не 

володіє інформацією про етапи постачання препаратів, обсяги та терміни поставок. Фахівці ДОЗ/УОЗ 

відмічали, що раніше така інформація оприлюднювалася на сайті МОЗ, і це давало змогу своєчасно 

вносити корективи у процес забезпечення безперервного постачання препаратів і планування 

закупівель за рахунок місцевих бюджетів, у випадку відсутності закупівлі за державні кошти. 

25% респондентів відмічають, що їм доводилося додатково купувати ліки, в тому числі, на 

підтримуючу терапію, за власний кошт. 

Моніторинг показав, що значна частина респондентів (до 50%) володіє знаннями про наявність 

відкритих ресурсів з інформацією про залишки ліків у ЗОЗ. Найбільш популярними є сайти ДОЗ/УОЗ, 

портали https://eliky.in.ua/, стенди із роздруківками у ЗОЗ. В той же час аналіз якості сайтів закладів 

https://eliky.in.ua/
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виявив значні недоліки: від повної їх відсутності (Миколаївська область) до відсутності/застарілої 

інформації (Одеська область), або недостовірної інформації (Херсонська область). Це призводить до 

порушення пацієнт-орієнтованого підходу в діяльності лікувальних закладів, неможливості 

застосування своєчасних інструментів комунікації, що має велике значення в період розповсюдження 

пандемії коронавірусу. 

 

2.2. Програма: Забезпечення доступу до альтернативних методів вирішення 

спорів та конфліктів, зокрема шляхом медіації 

Проєкт "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 проєкту: 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. 

 

Завдання: 

1. Впровадження в Миколаєві моделі відновного правосуддя - програми примирення (медіації) 
між потерпілим та неповнолітнім правопорушником;  

2. Підготовлення адвокати, психологів-медіаторів, які надаватимуть послуги медіації у справах 
за участю неповнолітніх; 

3. Створення алгоритму взаємодії органів слідства, прокуратури і суду для запровадження 
медіації, за участю адвокатів-медіаторів; 

4. Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей відновного правосуддя для 
населення. 
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Результати: 
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 проєкту у впровадженні механізмів і інструментів відновного правосуддя. 

Підвищено обізнаність населення, спеціалістів різних структур та громадськості про можливості 
відновного правосуддя. Всього – 281 особа. 

Проведено навчання 19 медіаторів із числа адвокатів та працівників соціальної сфери за 
програмами та темами: «Базовий курс медіації», «Медіація між потерпілими та правопорушниками», 
«Медіації в сімейних спорах та конфліктах» та «Медіація он-лайн».  

Створено інформаційно-рекламну продукцію – буклети, брошуру «Відновне правосуддя. 
Впровадження процедури медіації між потерпілим та правопорушником», відео сюжет «Крила 
примирення» https://www.facebook.com/1437343449924385/videos/326605555281812 

З метою забезпечення подальшого розвитку відновного підходу до правосуддя та вирішення 
конфліктів, запровадження медіації у громадське життя міста, внесені пропозиції щодо прийняття 
міської програми з означеного питання; підготовлено звернення до Уповноваженого Верховної Ради з 
забезпечення прав людини щодо вдосконалення нормативно-правової бази судочинства з метою 
поширення медіації, внесені пропозиції до проєкту Закону України «Про медіацію»; обговорено 
можливості налагодження співпраці відділів освіти, служб у справах дітей, адміністрації районів м. 
Миколаєва та медіаторів при розгляді шкільних та сімейних конфліктів. 

 

2.3. Програма по роботі з літніми людьми 

Проєкт «Пам’ять та турбота».  
 
Фінансова та консультаційна підтримка:  Німецький фонд «Пам'ять відповідальність та майбутнє» 
 
Термін реалізації: 01.12.19 – 29.01.20р.р. 
 
Основна мета: Забезпечити підвищення мобільності та рівня життя колишніх жертв-в’язнів нацизму  

 
Географія проєкту: м. Миколаїв, Баштанський та Новоодеський райони Миколаївської області. 
 

https://www.facebook.com/1437343449924385/videos/326605555281812
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Результати проєкту: 

Командою проєкту було проведено 26 заходів, спрямованих на поліпшення соціальної адаптації 

в'язнів - жертв нацизму та збільшення їх мобільності, організації доступу до суспільно важливих подій, 

дозвілля, отримання корисних навичок і знань, спілкування з іншими віковими групами та відомими 

людьми м. Миколаєва та області.  

Серед представників цільової аудиторії поширене 420 комплектів благодійної допомоги. 

Експертна група розробила програму щодо поліпшення становища колишніх в'язнів - жертв нацизму 

для Миколаївської міської ради.  

Для 36 колишніх в'язнів-жертв нацизму проведено 80 правових консультацій з питань: 

присвоєння статусів, тарифів ЖКГ, реєстрації міської громадської організації колишніх в'язнів-жертв 

нацизму, оформлення нерухомості, спадщини та інше.  

11 осіб отримали послуги ремонту і обладнання житла під потреби мало мобільних і 

немобільних представників категорії.  

В рамках проєкту було організовано семінар для підготовки волонтерів по роботі з людьми 

похилого віку для 22 осіб, на основі якого було сформовано робочу групу з 10 волонтерів яка протягом 

проєкту надала послуги 54 особам, а також провела моніторинг попиту на лікарські засоби. Всього 

бенефіціарами стали 225 колишніх в'язнів - жертв нацизму та членів їх сімей.   

Моніторинг ефективності проєкту серед 191 бенефіціарів показав наступні результати  : 

Відчувають себе більш шанованими і залученими в суспільство: 

Мобільні - 41 осіб (93%); частково мобільні - 81 (80%), немобільні -25 (54%) 

Вважають, що забезпечення їх основних потреб покращився: 

Мобільні - 42 осіб (95%); частково мобільні - 91 (90%), немобільні -31 (67%) 
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2.4. Програма екологічної безпеки. 

Проєкт «Ріка та ми»  
 
Фінансова та консультаційна підтримка:. Чеська недержавна організація «NESEHNUTÍ» 
 
Термін реалізації: 01.11.20-30.12.21 
 
Основна мета: Проведення адвокаційної кампанії з метою припинення забруднення рік Інгул та 

Південній Буг через систему міської дощової каналізації. 
 
Географія проєкту: м. Миколаїв  
 
Результати:  

Наприкінці 2020 року був завершений підготовчий етап проєкту, в рамках якого було здійснено 
дослідження локалізації витоків забруднення та їх масштаб.  

Проаналізовано 4 проби води з зливостоків м. Миколаєва, які продемонстрували значні 
підвищення гранично допустимих концентрацій 
по наступним параметрам: біохімічне 
споживання кисню (БСК5) 14 -37 разів; нітрити 10-
39 разів; гранично припустимі концентрації (ГПК) 
7-18 разів.  

Значна кратність підвищення вмісту БСК5, 
нітритів і ГПК свідчить про забруднення вод 
стоками і характеризує водойми як брудні. Крім 
того, існують підвищення за змістом таких 
антропогенних для природного середовища 
речовини як аніонні поверхнево-активні 
речовини (АПАР) і фосфати, що є наслідком 
господарсько - побутової діяльності населення 
(використання миючих засобів). Вміст зазначених 
речовин в стічних водах системи зливової каналізації свідчить про наявність підключень до стоків 
господарсько-фекальної каналізації домогосподарств, що є порушенням природоохоронного 
законодавства України. Також у всіх пробах міститься велика домішка нафтопродуктів, що свідчить про 
забруднення річок з проїжджої частини міста. 
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Все це характеризує стан забруднення водойм, основними індикаторами якого є вміст 
органічних речовини і амонійних з'єднань, від яких в значній мірі залежить збереження необхідного 
рівня кисню в річках, що є основою для стабільного розвитку водної екосистеми. 

Впродовж 2021р. буде розпочата безпосередньо адвокаційна компанія, яка спонукатиме місцеву 
владу до виділення коштів для ремонту та модернізації дощової каналізації м. Миколаєва.  

 

2.5. Протидія домашньому та гендерно зумовленому насиллю. 

Проєкт «День перевтілення з Тетяною Брик»  
 
Фінансова та консультаційна підтримка: без фінансових 
надходжень, волонтерська ідея 
 
Термін реалізації: 20.11.20-20.12.20 
 
Основна мета: Показати жінкам, наскільки вони 
прекрасні та вродливі,  достойні справжнього кохання та 
здорових стосунків. 
 
Географія проєкту: м. Миколаїв  
 
Результати:  

Під час Всеукраїнської акції 2020 «16 днів проти насильства» ВБО «Ініціатива заради життя» 
разом із Миколаївським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели захід «День 
перевтілення з Тетяною Брик» під гаслом «Я була, я є, я буду». У якості «агенту змін» була залучена 
переможниця телепроекту «Супер Топ-модель по-українськи 2020», відома модель з Миколаєва 
Тетяна Брик. Зазвичай у дівчат, які перебувають в абьюзивних відносинах, самооцінка падає «до нуля». 
Жінка зневажає себе та перетворюється в «сіру мишу ». Мета заходу - показати жінкам, наскільки вони 
прекрасні та вродливі,  достойні справжнього кохання та здорових стосунків. Учасницею була дівчина, 
яка на особистому прикладі спостерігала, як люблячий чоловік поступово перетворився на кривдника, 
зробивши  їх сімейне життя пеклом. Багато українців вважають, що про такі проблеми потрібно 
мовчати. Але Ганна не мовчала, не мовчить зараз, щоби за її прикладом інші жінки звернулися за 
допомогою та міняли своє життя. Для нашої героїні організували професійну фотозйомку в вишуканій 
вечірній сукні Миколаївського дизайнера, зробили професійний макіяж, який підкреслив її природню 
красоту,  зачіску. За результатами заходу був відзнятий відеоролік, який Тетяна Брик виклала у 
особистому профілі Instagram, де він набрав більше 250 тис. переглядів 
https://www.instagram.com/tv/CJJA5Q9BsOJ/?igshid=oftl58cjc1ul 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CJJA5Q9BsOJ/?igshid=oftl58cjc1ul
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Джерела доходів організації у 2020 році 

Витрати організації в межах статутної діяльності 2020 рік 

Наші партнери: 

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

2) Філія Державної установи «Центр 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) Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

9) Миколаївська обласна організація товариства Червоного Хреста України; 

10) Громадська організація «Пенітенціарна ініціатива»; 

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

12) Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Кошти від благодійних та міжнародних організацій: Грн. 

Фонд сприяння демократії Посольства США 318 364,61 

ПРООН 142 441,52 

Фонд «EVZ» (Фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», Німеччина) 736 327,15 

Чеська недержавна організація «NESEHNUTÍ» 16 910,00 

Інші доходи (на амортизацію ОЗ) 4 448,00 

Всього: 1 218 491,28 

Адміністративні витрати     105 701,22 

Проєкт «Mедіація, як спосіб забезпечення права у відновному правосудді» 287 056,73 

Проєкт «Громадський моніторинг доставки, наявності та використання лікарських 

засобів на місцевому рівні» 

140 648,52 

Проєкт «Ми поруч. Підтримка в’язнів – жертв нацизму» 668 184,81 

Проєкт «Річка та ми» 16 900,00 

Всього: 1 218 491,28 
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13) Громадська організація «Асоціація психічного розвитку психологів та психотерапевтів» 

14) Громадське формування «Сокіл» 

15) Благодійний фонд «Віта Лайт» 

16) Благодійний фонд «Вихід» 

17) Обласна організація «Миколаївське обласне відділення Українського союзу в’язнів  – жертв націзму» 
 

Глосарій: 
АПАР - аніонні поверхнево-активні речовини 

БО - благодійна організація 
БСК5 - біохімічне споживання кисню 
БФ – благодійний фонд 
ВБО - всеукраїнська благодійна організація 
ВК – виправна колонія 
ГПК - гранично припустимі концентрації 
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 
МДК – мультидисциплінарна команда 
МПВ - місця позбавлення волі 
МРТБ - мультирезистентний туберкульоз 
РАС - розлад аутистичного спектру 
НУО - неурядова організація 
СІН - споживачі ін’єкційних наркотиків 
УГ – уразливі групи населення 
УОЗ – управління охорони здоров’я 

ЗОЗ – заклади охорони здоров’я 
ЦРЛ- центральна районна лікарня 
 

Контакти: 
Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Набережна 27,  
Телефон: +38(0512) 37-05-49, +38(067) 512-16-31 
Сайт: www.ifl.org.ua 
Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/iflua 
Е-mail: office@ifl.org.ua 

http://www.ifl.org.ua/
https://www.facebook.com/iflua

