
Звіт за 2016 рік 
ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА»

Місія та цілі організації

Конвіктус -  це неурядова організація, яка працює у трьох країнах світу -  Швеції, Естонії та 
Україні, надаючи підтримку уразливим верствам населення для покращення якості їх життя 
та здоров’я. Діяльність організації в Україні бере початок з 2006 року. Вже 10 років 
Конвіктус є надійним партнером державних установ та громадських організацій у реалізації 
програм протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, інших соціально-небезпечних хвороб, 
реінтеграції колишніх ув’язнених у суспільство та надання допомоги жінкам, які 
постраждали від насильства.
Місія організації -  будуємо дієву соціальну допомогу в Україні на засадах рівності, 
справедливості та дотриманні прав людини.
Принципи, якими ми керуємося:

• Повага та толерантність до особистості та вибору кожної людини;
• Збереження конфіденційності та анонімності наданої інформації;

Залучення представників спільнот до формування пріоритетів діяльності;
• Відкритість до співпраці та партнерства;
• Відсутність політичних та релігійних вподобань у організації.
Цільові групи з якими працює організація:

люди, які вживають наркотики; 
секс-працівники;
близьке оточення (родичі, член сім'ї) наркозалежних; 
умовно засуджені за злочини, пов'язані з вживанням наркотиків;

- колишні засуджені жінки;
- молодь (до 25 років);

внутрішньо-переміщені жінки, які постраждали від насильства; 
представники органів влади та державних організацій.

На виконання місії Конвіктус у своїй діяльності поєднує кілька основних підходів:
- розвиток організаційного потенціалу та широка співпраця; 

гендерно-чутливий підхід;
професійність у організації послуг для цільових груп організації;

- поєднання спеціалізованої дороги з допомогою за принципом «рівний-рівному» 
єдність у баченні та відданість місії організації;

- гнучкість у реагуванні на зміну наркосцени, законодавства та інших впливів.

Наші цінності:
Демократичне врядування;

- Чутливість та спрямування на потреби наших клієнтів;
Планування та розвиток;
Командний підхід та надійність;
Позитивний імідж та згуртованість;
Права людини.

Стратегічні напрями діяльності Конвіктусу в 2016році:



Стратегічний напрям 1. Профілактика інфікування ВІЛ та інших соціально небезпечних 
хвороб (ВІЛ, ІПСШ, ТБ, гепатити) серед груп найвищого ризику та забезпечення доступу 
груп ризику до медико-соціальних послуг (в Подільському районі напрямок реалізовується в 
консультаційному центрі для жінок, які опинились в СЖО по вул.Ярославській,26, на аутріч- 
маршрутах -  більше 28 точок лише в Подільському районі).

Стратегічний напрям 2. Сприяння реформам у кримінально-виконавчій службі. Забезпечення 
умов для успішної реінтеграції у суспільство осіб, що повертаються з місць позбавлення 
волі або відбувають покарання не пов’язані з ув’язненням в Подільському районі напрямок 
реалізовується в Кримінально-виконавча інспекція Подільського району м.Києва.

Стратегічний напрямок 3. Посилення організаційного потенціалу організації.

Наші програми та проекти 

Центр соціальної адаптації «Дім на півдороги»

У 2008 році за підтримки Уряду Швеції, Шведської Служби Пробації та Тюрем, а 
також Державного департаменту України з питань виконання покарань, Всеукраїнська 
благодійна організація «Конвіктус Україна» розпочала в Україні проект «Триступенева 
всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на 
випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі». В рамках проекту створено 
Центр реінтеграції «Дім на півдороги», що є значним кроком в адаптації європейсько- 
західного методу реінтеграції колишніх засуджених в Україні.

Центр функціонує в смт. Краснопавлівка, Лозівського району Харківської області у 
приміщенні, яке надано селищною радою в оренду на 25 років. Перших клієнтів Центр 
прийняв у 2010 році. На даний час частина приміщення відремонтовано, створені сучасні 
умови для проходження програми реінтеграції. Центр орієнтований на жінок, які вийшли з 
місць позбавлення волі, та співпрацює з усіма тринадцятьма жіночими колоніями України. 
Одночасно перебувати в Центрі можуть 19 жінок.

Результати 2016 року:

^  Учасницями Програми реінтеграції стали 62 жінки (20 осіб прибули із зони АТО та 
АР Крим);

^  54% жінок відновили паспорт;
^  62% - працевлаштовані;
^  84% - відновили родинні зв’язки;
^  15% - отримали навички трудової кваліфікації;

21 учасниці оформлено тимчасову реєстрацію місця перебування на базі Центру;
^  зібрано одягу та взуття на загальну суму 63514 грн;
^  за рахунок здійснення фандрейзингової діяльності було залучено ресурси, що 

частково покрили потреби Центру (медикаменти, продукти харчування, засобі гігієни, 
корм для тварин) на загальну суму 80 743,15 грн.;

^  Супровід у відновленні батьківських прав -  5 учасниць.

Зменшення випадків передачі ВІЛ та інших соціально небезпечних захворювань, 
забезпечення доступу до лікування найбільш уразливих груп населення

Метою діяльності є зниження кількості нових випадків ВІЛ в м. Києві та Київській 
області шляхом надання комплексних послуг з профілактики та доступу до лікування людям, 
які вживають наркотики; секс-працівникам/ницям; статевим партнерам наркозалежних; 
трансгендерам.



З 2009 року Конвіктус Україна співпрацює з МБФ «Альянс громадського здоров’я» та 
реалізує проекти, які пропонують послуги тестування, супроводу до лікування, надання 
засобів особистого захисту та вичерпної інформації про ВІЛ, гепатити, туберкульоз, інфекції, 
що передаються статевим шляхом. З 2016 року Конвіктус Україна розпочала співпрацю з 
Pact Inc. та FHI360 в рамках проекту USAID RESPOND, та розширила послуги з доступу до 
тестування та лікування ВІЛ для статевих партнерів наркозалежних.

У квітні 2016 року Мер Києва Віталій Кличко підписав Паризьку декларацію по 
прискоренню дій у подоланні епідемії СНІДу у великих містах. Таким чином, столиця 

України доєдналася до Глобальної мережі Fast track cities. На ряду з цим, проголошені цілі 
90-90-90 міжнародними неурядовими організаціями, що направлені на якнайшвидше 
подолання епідемії ВІЛ згуртували неурядові та урядові українські організації у спільних 
заходах.

Основні моделі, які використовувала наша організація у 2016 році:

•S Впровадження інтервенцій направлених на оптимізацію виявлення ВІЛ-інфекції та 
забезпечення лікування. Заохочення ЛВІН до тестування та залучення представників 
своїх ризикованих мереж до ланцюгів рекрутингу RDS (Respondent Driven Sampling).

S  Створення ініціативної групи представників спільноти ЛВІН, з числа співробітників 
організації та учасників програм для формування пріоритетів діяльності організації та 
політики на регіональному рівні направленої на забезпечення доступу до програм 
профілактики та лікування соціально-небезпечних захворювань, забезпеченості 
програмами замісної підтримуючої терапії.

S  Впровадження інноваційної моделі (навігація) у роботі з клієнтом, що дозволяє більш 
ефективно, з меншими втратами забезпечити уточнення позитивного результату 
тестування на ВІЛ, як складової континууму послуг в сфері профілактики, тестування, 
лікування і надання медичної допомоги в зв'язку з ВІЛ.

Результати роботи 2016 року (Київ і область)

S  Кількість СІН, які скористались послугами за 2016 рік -  11 053 особи;
S  Кількість РКС, які скористались послугами за 2016 рік - 3 947 осіб;
S  Кількість трансгендерів, які скористались послугами за 2016 рік - 27 осіб;
■S Кількість статевих партнерів СІН, які скористались послугами -  601 особа.

Київ

S  Кількість СІН, які отримали послуги - 6 493 особи;
S  Кількість СІН, які пройшли тест на ВІЛ - 5135 осіб;
•S Нові випадки ВІЛ-інфекції серед СІН було виявлено у 133 осіб, до лікувально- 

профілактичних закладів профілактики та боротьби зі СНІДом звернулося 104 особи 
(78,1%). Послуги з соціального супроводу отримувало 77 осіб, з яких почали APT 44 
особи (57,1%);

S  Кількість РКС, які охоплено послугами - 3645 осіб;
S  Кількість РКС, які пройшли тестування на ВІЛ- 3179 осіб;
S  Кількість РКС, які пройшли тестування на сифіліс - 840, отримали позитивний 

результат 21, доведені до лікування всі особи;
■S Кількість РКС, які пройшли тестування на гонорею -  420, отримали позитивний 

результат 7, доведені до лікування -  7 осіб;
■S Кількість РКС, які пройшли тестування на хламідіоз - 446, отримали позитивний 

результат троє, доведені до лікування всі особи;
S  В рамках проекту «ПрофіГендер» за допомогою моделі рекрутування PDI було 

залучено 500 жінок-споживачок ін'єкційних наркотиків, а також 50 їх сексуальних 
партнерів, серед яких проведено збір даних про поведінкових і соціальні ризики. При



тестуванні на BIJI-інфекцію з 363 клієнток, які пройшли швидкий тест, 43 отримали 
позитивний результат (11,8%). 16 з яких були включені в соціальний супровід з 
подальшою постановкою на диспансерний облік і призначенням APT. За підсумком, з 
47 жінок-ЛУІН з позитивним результатом тесту, ЗО звернулися в ЛПУ, 9 були 
включені в соціальний супровід, стани на диспансерний облік і почали приймати APT. 
Відсоток виявлення ВІЛ-інфекції вищий серед чоловіків-сексуальних партнерів - 
13,3% (4 позитивних з ЗО клієнтів, які проходили тестування).

Київська область

■S Кількість СІН, які отримали послуги -  4560 осіб;
■S Кількість СІН, які пройшли тест на ВІЛ -  3433 особи, з них 80% протестованих - це 
нові ЛВІН, 20 % - старі учасники програм профілактики. 164 особи отримали позитивний 
результат (5,0 % із протестованих). Кількість осіб, які здали ІФА -  136 (83% від виявлених). 
Кількість клієнтів, які стали на Д-облік -  96 (71% від ІФА). Кількість людей, які почали 
приймати APT -  77 (80% від Д-обліку).
■S Кількість протестованих на ВІЛ партнерів СІН -  601 людина. Кількість клієнтів у яких 
результат тесту на ВІЛ показав позитивний результат -  35 (5,8 % із протестованих).
■S Кількість клієнтів, які здали ІФА -  31 (89% від виявлених).
■S Кількість клієнтів, які стали на Д-облік -  21 (60% від виявлених). АРТ-терапію почали 
приймати 15 осіб (72% від Д-обліку).
•/ Кількість РКС, які охоплено послугами - 380 осіб.

^  Кількість РКС, які пройшли тестування на ВІЛ -  280 осіб.
•S Кількість РКС, які пройшли тестування на сифіліс -  162 людини, отримали позитивний 

результат 11 осіб, всі доведені до лікування.
■S Кількість РКС, які пройшли тестування на гонорею -  44, жодна особа не отримала 

позитивний результат.
^  Кількість РКС, які пройшли тестування на хламідіоз -  44 особи, отримали позитивний 

результат 1 людина, яка доведена до лікування.

Мобільна амбулаторія

Мета роботи - забезпечити доступ до послуг профілактики та тестування для 
представників уразливих груп населення у віддалених районах Києва та Київщини. 
Мобільна амбулаторія - це важливий інструмент для наближення послуг з тестування на ВІЛ, 
гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом до тих, хто їх потребує, але через 
віддаленість регіону або небажання звертатись до медичних закладів -  не користується ними. 
Уразливі групи населення Києва та Київщини в МА можуть отримати послуги тестування на 
ВІЛ, сифіліс, гепатит В, гепатит С, хламідіоз та гонорею; супровід до лікувального закладу у 
разі отримання позитивного результату швидкого тесту; консультації з питань збереження 
здоров'я, безпечної поведінки; видача шприців, інформаційних матеріалів, презервативів, 
дезенфікангів; визначення кількості CD4 лімфоцитів портативним аналізатором PIMA ТМ; 
перенаправления на програми реабілітації, детоксикації тощо.

Результати 2016 року:

•S Кількість протестованих осіб склала 2658 людей;
•S По AHF було протестовано 892 особи, 12 людей виявлено позитивний результат. Всім 

особам видані направлення до лікаря-інфекціоніста.
•S Пройшли тестування на ВІЛ - 1464 особи, 54 позитивних результати.



^  Тестування на гепатит С -  141 особа. Позитивних результатів на гепатит С -  79.
^  Гепатит В - 140 осіб (2 результата «+»), гонорея -  159 людей (7 результатів +), сифіліс -  

328 осіб (26 результата «+»), хламідіоз 126 (1 результат «+»)
^  Скринінг на туберкульоз пройшли 983 особи (виявлено 3 позитивні результати на 

захворювання).

Мобілізація жінок-переселенок проти домашнього та гендерно-оріеитованого
насильства

Враховуючи збройний конфлікт, яким охоплено Україну, в 2015 році наша організація 
почала розробляти ідеї для відповіді на виклики, зокрема на наслідки військових дій на 
Донбасі. Проаналізувавши становище тих, хто змушений був покинути свої домівки й 
будувати нове життя в незвичних, а деколи - ворожих умовах, ми виявили, що саме жінки- 
переселенки стали тими, хто з однієї сторони найбільше уразливий до насильства, а з іншої - 
має сили боротись та мобілізувати себе й свою спільноту проти цього явища. Нашою ідеєю 
для проекту стало не лише допомогти тим, хто вже постраждав, але й по-максимуму вкласти 
у розвиток потенціалу спільноти, аби явище насильства стало видимим та могло бути 
викорінено.

У 2016 році, за підтримки Європейського Союзу та у співпраці з ГО «Аналітичний 
центр «Соціоконсалтинг», «Конвіктус Україна» розпочала трирічний проект «Мобілізація 
внутрішньо переміщених жінок проти домашнього та гендерно-орієнтованого насильства». 
Дана діяльність спрямована на посилення ролі української жіночої спільноти переселенок у 
забезпеченні тендерної рівності та захисту своїх прав. Проект став відповіддю на поточні 
проблеми, які пов'язані з військовою агресією в Україні та передбачає створення та 
адаптацію моделі соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства жінкам- 
ВПО та їх дітям; підтримку (субгрантування) ініціатив, які направлені на профілактику та 
протидію насильству, адвокаційну та інформаційну роботу в десяти цільових регіонах -  м. 
Києві, Київській, Донецькій,. Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, 
Запорізькій, Одеській, Черкаській областях.

Результати 2016 року:
^  Проведене дослідження найбільш розповсюджених форм та видів насильства в спільноті 

ВПО, можливостям йому протистояти та мобілізуватись проти цього явища. Опитано 1003 
жінки із числа ВПО та 50 регіональних експертів. Продуктом є аналітичний звіт із 
рекомендаціями, які знадобляться в подальшому нам та іншим НУО, ДО в роботі із ВПО. 
Створена база даних жінок-лідерок із числа ВПО (до 200 осіб), НУО та ДО, які працюють 
із ВПО в Україні (близько 150 організацій).
Розроблена субгрантингова політика, інформаційна стратегія.

^  Оголошено конкурс субгрантів регіональних ініціатив на протидію насильству щодо 
жінок. В 2017 році буде надано 7 субгрантів на загальну суму 28 000 євро.

^  Проведено прес-конференцію в УНІАН, де було презентовано результати дослідження.
^  Щонайменше проект отримав 40 згадок у національних та регіональних ЗМІ.
^  Проведено 10 тренінгів «Мобілізація жінок-переселенок проти домашнього та гендерно- 

орієнтованого насильства та написання заявки на грант» для лідерок із числа ВПО. В 
заходах взяли участь 150 жінок-ВПО.
Розроблена програма, положення, супровідна документація для роботи Центру соціально- 
психологічної реабілітації жінок-ВПО, які постраждали від насильства та їх дітей.

Проект «Міст». Збільшення доступу ЛВІН та їх близького оточення до виявлення та
лікування ВІЛ-інфекції».



Несвоєчасне виявлення BIJI у групі людей, які ін’єкційно вживають наркотики (ЛВІН) 
обумовлює високу захворюваність, смертність, розповсюдження ВІЛ серед близького 
оточення, з яким існують поведінкові та статеві ризики інфікування. Поєднання напрямів 
виявлення ВІЛ серед осіб, які ін’єкційно вживають наркотики та серед їх партнерів, 
використання рекрутингу через соціальні мережі, стимулювання спільнот до більш безпечної 
поведінки та своєчасного лікування може значною мірою знизити поширення ВІЛ, що в 
свою чергу надасть можливість попередити загострення й виникнення нових хвиль епідемії.

Розширення програм лікування ВІЛ серед ВІЛ-інфікованих наркозалежних, шляхом 
ефективного виявлення випадків ВІЛ-інфекції в спільноті та забезпечення соціального 
супроводу, є метою проекту. Основними завданнями проекту є сприяння формуванню 
поведінки серед учасників інтервенції, яка дозволить їм зберегти здоров’я та водночас 
виступити агентами зміни поведінки у своїй спільноті; надання послуг з супроводу в 
тестуванні на ВІЛ; здійснення кейс-менеджменту, який включає підтвердження позитивного 
результату швидкого тесту на ВІЛ-інфекцію в закладах охорони здоров’я, постановку на 
диспансерний облік у зв’язку з ВІЛ-інфекцією, сприяння забезпеченню діагностики та 
своєчасного направлення на лікування, початок APT.

Результати роботи у 2016 році:
'ґ  В інтервенції по моделі OCF (Київська область) прийняли участь 216 осіб, ВІЛ «+» 

виявлено у 56 клієнтів (26%). Оскільки тестування на ВІЛ проходять абсолютно всі 
учасники інтервенції, процент ВІЛ «+» показує розповсюдженість захворювання серед 
ЛВІН. До соціального супроводу залучено 41 клієнт (послуга надавалась згідно 
визначеним критеріям участі), APT призначено 21 особі (51%).

■S В інтервенції по моделі OCF (м. Київ) прийняли участь 1126 осіб, виявлено ВІЛ у 261 
клієнта (23%), так як тестування на ВІЛ проходять абсолютно всі учасники інтервенції, 
процент ВІЛ+ показує розповсюдженість захворювання серед ЛВІН. До соціального 
супроводу залучено 122 клієнта (послуга надавалась згідно визначеним критеріям 
участі), APT призначено 55 особам (45%).

Проект «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних тендерно-чутливих 
інтервенцій зі зменшення шкоди в України».

Україна є однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ країн в Європі - понад 1% 
дорослого населення країни в даний час живе з вірусом імунодефіциту людини. «Рушійною 
силою» епідемії, як і раніше залишаються споживачі(-ки) ін'єкційних наркотиків, більшість з 
яких завжди становили чоловіки. Однак, в даний час збільшилася кількість нових випадків 
ВІЛ-інфекції серед жінок, що вживають наркотики ін'єкційним шляхом - майже половина 
всіх випадків ВІЛ-інфікування в даній групі, і це число зростає.

Точна кількість жінок-СІН, які живуть з ВІЛ, невідома, оскільки багато осіб неохоче 
повідомляють про свою наркотичну залежність медичним працівникам. Ймовірно, що їх 
інфікування відбулося або парентеральним шляхом через вживання наркотиків, або статевим
- під час сексу з чоловіком, який вживає ін'єкційні наркотики.

Модель «ПрофіГендер» реалізується за підтримки Expertise France 5% 
Initiative через МБФ «Альянс з громадського здоров'я». Проект «Розбудова потенціалу з 
метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в Україні» на 
етапі пілотування передбачає розробку, апробацію та впровадження гендерно-чутливих 
підходів та якісних послуг, збільшення охоплення жінок та їх сексуальних партнерів у 
проектах зменшення шкоди.

Результати роботи у 2016 році:
^  До проекту залучено 500 жінок-ЛУІН, які раніше ніколи не отримували послуги в 
програмах зменшення шкоди, а також 50 їх сексуальних партнерів.



■/ За друге півріччя проекту було організовано понад ЗО занять для 150 учасників і 
учасниць (жінки - ЛУІН і їх сексуальні партнери) з відпрацювання і закріплення навичок 
безпечної поведінки.

Завдяки тісній співпраці з керівництвом КМКЛ «Соціотерапія», співробітниці проекту 
«Профігендер» на щотижневій основі проводили групові заняття для клієнток сайту замісної 
терапії, із залученням до участі до соціально-психологічної гри «Я-Нова».
■/ Розроблена та впроваджена тендерна політика організації.
■/ Проведено «Місячник гендеру» в організації, впродовж якого кожен співробітник 
пройшов навчання з тендерної тематики та з впровадження гендерно-чутливих послуг в 
діяльність «Конвіктус Україна».

Впроваджено систему супервізії. В рамках проекту відбулося чотири трупових 5 
індивідуальних супервізій для співробітників, які надають послуги безпосередньо уразливим 
групам, з метою вирішення актуальних питань, конфліктів, професійних задач та 
попередження синдрому емоційного згоряння.
^  Відбулось два дводенних стажування для представників інших організацій, як 
державного, так і громадського сектору. Під час даного навчання розглядалися основні 
поняття по даній темі, тендерні відмінності по наданню консультативних послуг споживачам 
і споживачкам ін'єкційних наркотиків, а так само на важливості розробки і прийняття 
тендерної політики організації.

Організовано круглий стіл «Партнерство заради рівності» для представників НУО 
Подільського району, адміністрації та управління праці та соціального захисту населення. За 
результатами круглого столу підписаний Меморандум про співпрацю між ВБО «Конвіктус 
Україна», Громадською радою при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації та ГО «Фонд гармонізованого суспільства».

Створено брошуру «Гендерне насилля» з допомогою якої клієнтки можуть 
ідентифікувати насилля по відношенню до себе, а також отримати інформацію з приводу 
отримання екстреної допомоги.
•/ Створено групу в соціальній мережі для жінок-ЛУІН для забезпечення довірливого 
спілкування між клієнтками та їх.

Соціальний супровід з елементами кейс-меиеджменту клієнтів, представників 
вразливих груп, в рамках програми лікування вірусного гепатиту С

Проект «Соціальний супровід з елементами кейс-менеджменту клієнтів, представників 
уразливих груп, в рамках програми лікування вірусного гепатиту С» спрямований на 
допомогу в отриманні доступу до лікування представників уразливих груп населення. 
Реалізується дана діяльність за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Метою проекту є забезпечення доступу до лікування ВГС зі схемою, що включає 
препарат, прямої дії - софосбувір і розробка інноваційних моделей медико-соціального 
супроводу лікування.

Однією з основних переваг проекту є використання у схемах лікування препарату 
прямої дії -  софосбувіру та надання послуг супроводу клієнта соціальним працівником від 
первинної консультації і до закінчення курсу лікування.

Результати роботи у 2016 році:
^  Роздано 2 000 купонів з 50% знижкою на діагностику в лабораторії «Сінево».
^  Розроблено чіткі критерії участі в проекті, тим самим забезпечення лікуванням тих, 
хто цього найбільш потребує.
^  Опрацьовано 76 запитів на проходження курсу лікування в Києві і 18 в Київській 
області. Всі потенційні клієнти проекту були перенаправлені на діагностику для визначення 
їх можливості проходження курсу лікування.
^  У м . Києві пройшли лікування за програмою 103 людини, в Київській області 20 
людей. 101 людина вилікувалась від гепатиту С.



Соціальне бюро «VINCI»

Соціальне бюро - це унікальний заклад, який створений ВБО «Конвіктус Україна», 
покликаний надати комплексний супровід у доступі до лікування нарко та алко залежності.

Працівники Соціального бюро -  досвідчені фахівці, які можуть задовольнити запит 
клієнта, використовуючи поєднання принципу «рівний-рівному» та профільної медичної і 
соціальної допомоги; допоможе подолати бюрократичні бар’єри в постановці на облік, 
отриманні лікування чи інших перешкод на шляху до одужання.

Результати роботи у 2016 році:
✓ Розпочато співпрацю з 12 реабілітаційними центрами та 7 установами, що надають 
послуги з детоксикації.
•/ За 4 місяці роботи спеціалісти Бюро направили на реабілітацію 8 осіб.
■S Проведено зустрічі та координацію співпрацю з Національною поліцією Києва та 
спеціалістами Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді.
•/ Презентовано модель роботи соціального бюро VINCI в міжнародній школі 
соціального підприємництва NEWDoor (м. Рига, Латвія).
•/ Презентовано модель роботи проекту в Міжнародній школі соціального 
підприємництва Selab (м. Київ).
■/ Прийнято участь в IX Міжнародній конференції УФБ "Соціальні інновації: нові 
рішення старих проблем" (м. Київ).

Проект «Надання послуг зменшення шкоди підліткам, які вживають наркотики, в 
Україні: знайти тих, хто не отримує послуги».

З січня 2016 року ВБО «Конвіктус Україна» за підтримки СНІД Фонду Елтона Джона 
(Elton John AIDS Foundation, EJAF) через МБФ «Альянс громадського здоров'я» розпочала 
впровадження проекту «Надання послуг зменшення шкоди підліткам, які вживають 
наркотики, в Україні: знайти тих, хто не отримує послуги».

Мета проекту - попередження інфікування ВІЛ, гепатитами та іншими соціально 
небезпечними хворобами в середовищі підлітків, які вживають психоактивні речовини та, які 
не були раніше залучені до профілактичних програм, шляхом надання їм послуг зі 
зменшення шкоди та формування навичок безпечної сексуальної та ін’єкційної поведінки.

Цільова група: підлітки, від 10 до 18 років, які практикують вживання хімічно 
активних речовин (включно з алкоголем, ін’єкційними та неін’єкційними наркотиками, 
токсичними речовинами ) та їх статеві партнери.

В рамках роботи проекту був відкритий та успішно функціонує молодіжний клуб 
«Street power», де підлітки можуть отримати різноманітні послуги: тестування на ВІЛ, 
медико-соціальний супровід, участь у тренінгах зі зменшення шкоди, консультації 
психолога, юриста, участь у цікавих іграх, квестах, різноманітних гуртках (з рукоділля, 
фінансової грамотності, фотомистецтва, англійської мови), спортивні заходи (футбол, 
волейбол, настільний теніс, хокей), заходи з дозвілля (кіноклуб, походи до боулінг-клубу, 
аквапарку, ролледрому тощо).

Результати роботи у 2016 році:
S  Створена мережа партнерських організацій, які падають послуги підлітками нашої 
цільової групи в місті Києві (близько 17 організацій). 
Було проведено опитування серед клієнтів проекту «Про ефективність використання 
здобутих знань та навичок під час участі в проекті». Результат опитування: цільова група 
проекту, використовує та популяризує серед свого оточення навички застосування



презервативів, попереджуючи інфікування ІПСШ, ВІЛ, гепатитів, небажаної вагітності, 
Ін’єкційні споживачі ПАР застосовують принципи зменшення шкоди - використовують 
презервативи, стерильний інструментарій.
S  Для фахівців партнерських організацій було підготовлено та проведено тренінг 
«Особливості консультування і тестування на ВІЛ підлітків груп ризику» в якому прийняли 
участь 15 осіб.

Шляхом фандрайзингу -  було залучено додаткові кошти, більше 10 тисяч гривень, на 
спортивне знаряддя, розважальні заходи, подарункові сертифікати для клієнтів проекту.
S  Спеціалісти проекту прийняли участь у засіданні круглого столу в Укрінформ, де 
презентували результати роботи проекту.
■S 3 метою обміну досвідом проект відвідали гості з Америки, Чехії, лікарі з Африки.
S  За 2016 рік послугами проекту було охоплено 745 підлітків, з них: СІН- 124, СНІН -  
621.Тестування на ВІЛ пройшли -  534 клієнта проекту (СІН -  107, СНІН -  427). Тренінги зі 
зменшення шкоди відвідали - 307 клієнтів проекту.
■S' Було підготовлено та залучено до роботи проекту -  30 підлітків-волонтерів, 
помічників соціальних працівників на аутріч-маршрутах.
•S Послугами психолога проекту скористалися -  101 підліток. Послугами з дозвілля 
охоплено - 485 підлітків.

Розповсюдження засобів особистого захисту та інформаційних матеріалів 

Шприци

Роздано: 348 673 шт.

Зібрано: 127 057 шт.

Голок роздано - 117 964 шт; Презервативів роздано -  696 718 шт.

Серветки, лубриканти, змазки роздано - 219 038 шт.

Інформаційні матеріали (брошури, листівки, газети) - 7 181 шт.


