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Місія, мета та завдання ГО «Пенітенціарна ініціатива» 
 Громадська організація «Пенітенціарна ініціатива» - одна з провідних громадських 

організацій України, яка працює із засудженими. Організація створена у 2001році і з того 

часу вивчає і використовує кращі всесвітні практики роботи із засудженими і звільненими 

з місць позбавлення волі з метою побудови ефективної моделі пенітенціарної  системи. ГО 

«Пенітенціарна ініціатива» має достатнє матеріально – технічне забезпечення, фахівців та 

фінансовий менеджмент для реалізації як регіональних, так і всеукраїнських проектів.  

 

Головною метою Діяльності Організації є - сприяння ефективному соціальному 

розвитку, соціальному добробуту та соціальній безпеці представників різних верств 

населення.   
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Проектна діяльність 
 

«Комплексний пакет послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС у пенітенціарних закладах» в рамках 

проекту «Заради життя»/«ServingLife». 

 

Фінансова та консультативна підтримка: РАТН в партнерстві з ВБО «Коаліція ВІЛ-

сервісних організацій» та ВБО «Мережа організацій, що працюють в пенітенціарній сфері», 

в  закладах ДКВС. 

Термін реалізації: 1.07.2018 – 30.09.2019, 01.10.2019 – 30.09.2020. 

Географія: Ольшанська ВК№53, Вознесенська ВК№72, Казанківська ВК№93, Снігурівська 

ВК№5, Арбузинська ВК№83, Миколаївський слідчий ізолятор, Новобузький ВЦ№103, 

Центр пробації. 

Мета:Зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції, туберкульозу (ТБ) та гепатиту С (ВГС) в 

Миколаївській області шляхом виявлення, догляду та лікування людей, які живуть з ВІЛ, 

ТБ, хіміорезистентним туберкульозом (ХР-ТБ) та ВГС, у слідчих ізоляторах та виправних 

колоніях Державної кримінально-виконавчої служби та органах пробації Миколаївської 

області. 

Діяльність: 

• Інформування та проведення інформаційно-освітніх заходів щодо профілактики та 

підвищення рівня обізнаності стосовно ВІЛ, ТБ,  ХР ТБ та ВГС осіб, узятих під варту. 

• Проведення скринінгового анкетування, щодо встановлення факторів ризику та 

ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ та виявлення осіб, які потребують проведення 

діагностики захворювання на туберкульоз та вірусний гепатит С.  

• Формування прихильності до антиретровірусної терапії, забезпечення психосоціальної 

підтримки ВІЛ-інфікованим особам, узятим під варту. 

• Формування прихильності до прийому «Ізоніазиду» з метою хіміопрофілактики 

туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих осіб, узятих під варту. 

• Забезпечення проведення діагностики ТБ лабораторними методами (мікроскопія, 

культуральне дослідження, молекулярно-генетичне дослідження), особам взятим під варту. 

• Формування прихильності до лікування ТБ, забезпечення психо - соціальної підтримки 

хворим на ТБ особам, узятим під варту. 

• З метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини проведення роботи з вагітними 

жінками, узятими під варту, забезпечення психосоціальної підтримки ВІЛ-інфікованим 

вагітним, узятим під варту (СІЗО). 

• Медичний та соціальний супровід наркозалежних осіб, узятих під варту, та осіб, які 

перебувають в програмі ЗПТ (СІЗО). 

• Забезпечення проведення діагностики ТБ лабораторними методами (мікроскопія, 

культуральне дослідження, молекулярно-генетичне дослідження), засудженим. 

• Забезпечення безперервності лікування хворих з ТБ, ТБ/ВІЛ ко-інфекцією, які звільняються 

з місць позбавлення волі. 

• Поширення засобів особистої гігієни та мотиваційних наборів. 

 

Результати: 

Другий рік реалізації проекту «Заради 

життя» - це продовження впровадження 

якісних інтегрованих послуг з ВІЛ/СНІДу, 

туберкульозу та вірусного гепатиту С для 

людей «в конфлікті з законом». 

За минулий рік в рамках проекту 

відкрито два нових консультативних 

кабінети  на базі Корабельного та 

Вітовського міськрайонних відділів 

пробації, скринінгове анкетування пройшли 
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2185 осіб, швидкими тестами на ВІЛ було протестовано 1865 осіб, позитивний результат 

отримали 60 осіб, що складає 3% від протестованих. Послугами проекту скористалися 333 

ВІЛ-позитивних клієнти , на облік до цивільних закладів охорони здоров’я після звільнення 

було супроводжено з діагнозом ВІЛ – 42 особи , з діагнозом ТБ – 19 осіб. 

Важливою подією для організації стало пілотне впровадження моделі індексного 

тестування в установах ДКВС України та органах пробації Миколаївської області – 

тестування на ВІЛ статевих партнерів та партнерів із вживання ін’єкційних наркотиків ВІЛ-

позитивних людей «в конфлікті з законом». 

Завдання пілотного впровадження: 

- надання психологічної підтримки особам, узятим під варту, засудженим та 

громадянам, які знаходяться на обліку в службі пробації і   щойно дізналися про свій статус; 

- сприяння безпечному розкриттю ВІЛ-позитивного статусу статевому партнерові, 

або партнерові із вживання ін’єкційних наркотиків; 

- раннє виявлення ВІЛ у партнерів, забезпечення їм доступу до необхідних послуг 

(лікування, догляду та підтримки або зменшення шкоди); 

- надання психологічної підтримки партнерам, у яких виявлено ВІЛ статус; 

- розроблення  порядку індексного тестування для партнерів ВІЛ-інфікованих осіб, які 

перебувають в установах ДКВСУ та службі пробації. 

Цільові групи: 

• Засуджені, які мають встановлений діагноз «ВІЛ-інфекція» у ДУ «Вознесенська 

виправна колонія №72» та ДУ «Новобузький виправний центр №103»;  

• Особи, узяті під варту, які  прибувають до ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» із 

встановленим діагнозом ВІЛ та/або ті, яким діагноз ВІЛ-інфекція   встановлено в установі; 

• Громадяни, які знаходяться на обліку в філії ДУ «Центр пробації» Миколаївської 

обл. та розкрили під час консультування свій ВІЛ-статус у консультативному кабінеті. 

За час реалізації пілотного впровадження ВІЛ-інфекцію було виявлено у 6-ти осіб (1 

партнер клієнта Пробації, 1 партнер клієнта з НВЦ№103, 4 партнери клієнтів, які 

знаходяться у Миколаївському СІЗО). Яскравим прикладом  того, наскільки важливе 

впровадження такої діяльності, є історії наших клієнтів. 

Клієнт проекту 

Іван, 37 років, учасник 

АТО, близько року назад 

повернувся до дому з зони 

бойових дій. Із дружиною, 

з якою проживає у 

цивільному шлюбі більш 

ніж 15 років, та їх  

спільною донькою 

проживає в орендованій 

квартирі. Увесь цей час 

Іван безуспішно намагався 

працевлаштуватися та 

перебивався випадковими 

заробітками на будівництві. Дружина отримує мінімальну заробітну платню, подружжя має 

кредити та необхідність щомісяця оплачувати оренду житла. Така вкрай важка фінансова 

ситуація, врешті решті, штовхнула Івана здійснити злочин; як наслідок, отримати першу в 

житті судимість та опинитися на обліку в Пробації. Під час чергового візиту, інспектор 

спрямувала Івана до консультативного кабінету де він,  на етапі проведення скринінгового 

анкетування, розповів, що ніколи не вживав наркотики, однак неодноразово мав незахищені 

статеві контакти із випадковими партнерками, у тому числі, під час перебування в АТО. 

Тест на ВІЛ показав позитивний результат. Соціальний працівник розповіла про важливість 

проходження тестування на ВІЛ для його дружини, запропонувала свою допомогу, однак 

Іван категорично відмовився надати її контакти. Близько місяця клієнт знаходився у 

шоковому стані та відмовлявся від будь яких послуг, як медичних, так і соціальних. Пізніше 
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він зізнався, що не міг повірити у свій діагноз, нічого не розповів дружині та продовжував 

практикувати із нею незахищені статеві стосунки. Нарешті, завдяки наполегливості 

соціального працівника, клієнт пройшов обстеження, отримав підтвердження позитивного 

результату та дав номер телефону дружини соціальному працівнику, однак розпочинати 

лікування він все ще відмовлявся. Соціальний працівник зв’язалась з нею та запропонувала 

пройти обстеження. Лише тоді він розповів дружині про свій діагноз. Дружина сприйняла 

таку новину дуже погано, вигнала чоловіка з дому та заборонила спілкуватися з дитиною. 

Жінка (34 роки) самостійно звернулася до лікувального закладу, зробила ІФА та отримала 

позитивний результат. Після того, як у неї минув шоковий стан, вона погодилася 

поспілкуватися із соціальним працівником та з чоловіком. Ще через тиждень дружина 

дозволила Івану повернутися до дому, однак лише за умови, що він розпочне лікування. За 

допомогою соціального працівника подружжя разом відвідали лікаря, і на даний момент 

успішно лікуються та намагаються відновити стосунки. 

Дружина клієнта з 

Новобузького виправного центру 

№103 (31 рік) мешкає у с. Мала 

Лепетиха Херсонської обл., вона 

не мала змоги пройти швидкий 

тест (у місцевому ФАПі швидкі 

тести відсутні) та зробила ІФА. 

Тест показав позитивний 

результат. Жінка перебувала у 

шоковому стані, довгий час не 

виходила на зв’язок із 

соціальним працівником, 

відмовлялася відвідувати 

лікувальний заклад, припинила 

спілкуватися із своїм чоловіком, 

стала зловживати алкоголем. Минуло більше місяця, перш ніж нарешті вдалося вмовити її 

звернутися до лікаря. На кінець кварталу жінка пройшла необхідне обстеження та 

розпочала лікування. У червні її чоловік звільнився з НВЦ№103 та повернувся до дому. 

Найближчим часом він теж планує звернутися до лікувального закладу для постановки на 

ДУ облік (ВІЛ в нього було виявлено під час тестування швидкими тестами у НВЦ№103 в 

рамках проекту «Заради життя», супроводжено для обстеження та отримання лікування).  

 

«Тюремний театр» 

 

Фінансова та консультативна підтримка: MTV Staying Alive Foundation; 

Термін реалізації: 01.01.2018-31.12.2020; 

Географія: Арбузинська ВК№83, Вознесенська ВК№72; 

Мета: профілактика інфекційних захворювань у виправних закладах Миколаївської 

області, шляхом організації тюремних театрів та розвитку творчого потенціалу засуджених; 

Діяльність: 

• Створення театральних груп  у двох виправних закладах; 

• Підготовка та проведення театральних вистав на соціально важливі теми та теми 

профілактики інфекційних захворювань; 

• Підготовка консультантів за принципом «рівний-рівному» з числа засуджених, для 

проведення інформаційно-просвітницької роботи в установах; 

• Популяризація здорового способу життя та регулярного тестування на ВІЛ серед 

засуджених; 

• Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних серед засуджених і 

співробітників колоній; 

• Розповсюдження засобів індивідуальної гігієни, презервативів та лубрикантів. 
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Результати: 

Минулий рік реалізації 

проекту, без сумніву, сприяв 

істотним змінам в житті 

засуджених, які так, чи інакше 

взяли в ньому участь. Це помітно 

навіть по тій атмосфері, в якій 

відбуваються заняття з 

учасниками та масові заходи. 

Звелися до мінімуму конфліктні 

ситуації між учасниками, 

співробітники установ і засуджені 

сприймають нашу діяльність, як 

щось належне, і зі свого боку надають підтримку. Поведінка учасників театральних груп 

змінюється на очах. Вони стають більш відповідальними, щирими і відкритими, по-

справжньому включаються в роботу. Приходячи на репетиції, хлопці ніби відкладають в 

сторону тюремне життя, свої повсякденні труднощі і переживання. Вони висловлюють 

щире бажання змінювати на краще не тільки своє життя, але впливати на тюремне 

співтовариство в цілому.  

Що стосується самого тюремного 

співтовариства - подібна діяльність в колоніях 

перестала бути чимось надприродним, 

засуджені охоче відвідують масові заходи, 

виявляють ініціативу в проходженні тесту на 

ВІЛ, звертаються з питаннями до 

підготовлених консультантів. Також, згідно з 

результатами анкетування, зріс рівень 

толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних 

людей.  

Прикладом того, як впливає на окремих 

засуджених участь у проекті, є історії його 

учасників. 

 Ув'язнений Петро,  відбуває покарання за 

розбій і поширення наркотиків в Арбузинській 

ВК№83, йому 22 роки. Батьків не пам'ятає. Ріс і 

виховувався в притулку, куди його і двох його 

сестричок віддали зовсім маленькими. З розповіді, 

Петра у нього було дуже важке дитинство, в 

інтернаті над ним знущалися фізично і морально, він 

навіть хотів накласти на себе руки, але думка про те, 

що в притулку перебувають його маленькі 

сестрички, утримувала його від такого вчинку. 

Однак сталося так, що сестричок удочерили і 

забрали в різні сім'ї. Для Петра це стало катастрофою, адже, залишившись на самоті, він 

втратив сенс свого існування. Протягом тривалого часу він перебував у шоковому стані, 

потім впав у важку депресію, вихід з якої шукав у вживанні алкоголю та наркотиків. А через 

деякий час усвідомив, що єдиним сенсом життя став пошук коштів на наступну дозу. 

Спочатку невеликі  крадіжки, а потім вже й розбій привели його до позбавлення волі на 

тривалий час. 

 У виправній колонії, в свої 22 роки, Петро відчув, що життя закінчилося, відчув 

себе ні на що не здатною, втраченою для суспільства людиною.  

 На зустріч театральної групи Петра запросив сусід по бараку. Він довго вагався, а 

вже прийшовши, намагався поводити себе тихо та непомітно, довго спостерігав за ходом 
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заняття. Згодом зрозумівши, що на 

заняттях можна отримати підтримку, 

похвалу, просто поговорити і 

поділитися переживаннями, він став 

відвідувати їх  регулярно. 

 Петро не може писати, погано читає, 

проте має відмінну пам'ять, і здатен   

вивчати вірші «на слух». З його слів, 

найяскравіші і найщасливіші моменти в 

його житті пов’язані саме з участю у 

проекті. Відчуття того, що він здатен 

отримати похвалу та зробити щось корисне, буквально повертає його до життя. «Я дуже 

радий, що можу розповідати іншим людям про ВІЛ та про те, як важливо берегти своє 

здоров'я. Дуже дякую вам!".  

 Ув'язнений Володимир, 24 роки, 

відбуває покарання за розбій у 

Вознесенській ВК№ 72. Володимир вперше 

потрапив в місця позбавлення волі, де йому 

належить провести 7 років. У проекті він 

почав брати участь 2 роки тому, проте 

довгий час не виявляв яскравих здібностей 

і ініціативи. Він ніби придивлявся, чи 

можна відкритися перед нами і тюремною 

спільнотою з іншого боку. Через кілька 

місяців, після того, як він зіграв головну роль у виставі, Володимира наче підмінили. Він 

почав пропонувати свої ідеї для заходів, активно працювати як консультант «рівний-

рівному», мотивувати інших засуджених до участі у проекті та ведення здорового способу 

життя. 

За рік реалізації проекту у двох виправних установах в театральних виставах, 

безпосередньо взяли участь 45 осіб, театральні вистави відвідали більш ніж 250 засуджених. 

 

«Забезпечення прав засуджених шляхом покращення послуг служби пробації 

в Миколаївській області» 

Фінансова та консультативна підтримка: Фонд сприяння демократії Посольства США 

в Україні; 

Термін реалізації: 15.09.2018-15.08.2019; 

Географія: м. Миколаїв, Миколаївська область; 

  

Діяльність:  

1. Налагодження партнерства та організації 

соціального патронажу для засуджених. 2. 

Проведення семінарів для фахівців та 

партнерів Пробації «Питання забезпечення 

прав засуджених та підвищення якості 

послуг органів пробації в умовах 

реформування».  

3. Проведення інформаційних занять для 

засуджених у службі Пробації з питань 

дотримання прав та зниження ризикованої 

поведінки. 

4. Проведення занять для засуджених, що 

готуються до звільнення, у тюрмах Миколаївської області в рамках постпенітенціарної 

пробації. 
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Результати: 

Інформаційні заняття для засуджених.  

Заняття проводилися для двох груп засуджених: які відбувають покарання в місцях 

позбавлення волі і готуються до звільнення та які відбувають покарання без позбавлення 

волі (клієнти пробації). 

До проведення занять залучалися члени робочої групи Красіліч В.І. – заступник 

голови спостережної комісії при Миколаївській ОДА, представники територіального 

центру безоплатної вторинної правової допомоги. В інформаційних заняттях в колоніях  

взяли участь 83 засуджених. Заняття проводилися із висвітлення питань, які в першу чергу 

хвилюють засуджених,  :  про порядок звільнення, відновлення документів, що посвідчують 

особу, зміст трудового договору для осіб, які  працюють,  можливості отримати певні 

соціальні гарантії після звільнення: тимчасове житло, допомогу при працевлаштуванні, 

соціальну допомогу, медичне обстеження та встановлення ступеня непрацездатності.   

На заняттях широко використовувалися 

інтерактивні форми навчання: виконання   

вправи «Керування життям», мета якої - 

ознайомити учасників із складовими, 

необхідними для побудови алгоритму 

вирішення життєвих питань. Учасникам 

заняття були запропоновані презентація 

першочергових завдань для особи, яка 

готується до звільнення, роздатковий 

інформаційний матеріал з визначенням 

покрокових дій для вирішення цих 

першочергових завдань. 

Учасники занять продивилися фільм  

«Бути зрозумілим один одному», який знято в межах робочих заходів проекту. Фільм 

визиває довіру глядача, бо в ньому  є розповіді реальних осіб про реальні проблеми 

засудженого. Після перегляду проводилося обговорення   шляхів подолання в суспільстві 

стигми та дискримінації осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі; переваг 

соціально адаптованого життя перед життям із порушенням закону. 

Учасники було надано інформаційний довідник про органи, установи, організації, які 

надають допомогу звільненим, підготовлений фахівцями ГО «Пенітенціарна ініціатива» та 

«Порадник для засуджених  та звільнених, хворих  на хронічні захворювання», який надала 

організація – партнер ВБО «Ініціатива заради життя». 

Результативність заходу: Під час практичної вправи «Що я беру із собою» 

переважна кількість учасників у всіх колоніях надали позитивні відгуки про отриману 

інформацію і можливі алгоритми у забезпеченні свого права при звільненні.  

Інформаційні заняття досягли запланованої мети: засуджені отримали інформацію про 

можливості і шляхи відстоювання свого права, а наданий інформаційний матеріал 

допоможе і в подальшому користуватися послугами органів, установ, організацій для 

якнайшвидшого входження в  соціум. Крім того,  12 засуджених отримали індивідуальні 

правові консультації, а із Снігурівської виправної колонії 3 засуджених безпосередньо 

підготували звернення до суду за допомогою послуг адвоката безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

Друга група учасників інформаційних занять – клієнти пробації.  Для них було 

проведено 7 занять  в яких взяли участь 74 особи. Необхідно відмітити, що починати заняття 

із цією групою було складніше, тому що всі вони вважали, що марнують час, а прийшли 

тільки поставити відмітку у офіцера пробації; учасники без особливого бажання 

створювали групу, тому що не хотіли спілкуватися з відкритими обличчями.  Згодом 

тренери разом із персоналом пробації змогли подолати ці упередження.   

До занять долучалися член робочої групи: директорка Територіального центру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Гнатуша Н.В., регіональний 
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координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Миколаївській області Жепало В.М.  

На заняттях розглядалися питання: 

- про національні та міжнародні механізми захисту прав засуджених, 

- порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання із 

випробуванням, 

- порядок залучення адвоката для надання правової допомоги при затриманні, 

- про державні органи, що забезпечують контроль і нагляд за дотриманням прав 

засуджених. 

Присутні знайомилися з функціями довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid». 

Результативність заходу: Більшість учасників заходів після занять висловлювали 

думку, що вони було дуже корисні і допомогли їм краще зрозуміти  можливості 

виправлення у соціумі. Практично всі учасники висловилися за необхідність постійно 

проводити їх із засудженими. 

Фільм про дотримання прав і свобод, засуджених до різних видів покарання був 

знятий в рамках проекту і   демонструвався на заняттях для засуджених та оприлюднений

 для перегляду на сайті організації.  

Семінар-тренінг для фахівців Філії ДУ «Центр пробації» за темою «Питання 

забезпечення прав засуджених та підвищення якості послуг органів пробації в умовах 

реформування. Проведення корекційних навчальних програм для засуджених» 

проводився двічі. В межах програми заходу розглянуті питання: основи концепції прав 

людини, основи теорії впливу, мотиваційне консультування в роботі із суб’єктами 

пробації, когнітивно-поведінкове втручання, як основа соціально-виховної роботи із 

суб’єктами пробації;  основи реалізації пробаційних програм із повнолітніми та 

неповнолітніми суб’єктами пробації. В заході приймали участь, в основному, начальники 

районних у місті Миколаєві відділів пробації та їх заступники, начальники приміських 

відділів. Одна із задач семінару була направлена на те, щоби мотивувати  особовий склад 

відділів на застосування пробаційних програм до клієнтів пробації, рекомендації їх 

застосування для прийняття рішення суду. У практичних вправах були надані моделі 

роботи із пробаційними програмами,  приклади мотиваційного консультування суб’єктів 

пробації.  

Програма заходу була побудована таким чином, щоби довести до учасників 

важливість індивідуальної роботи із кожним засудженим, надання йому такої якості послуг, 

які би мотивували його на зміну ризикованої поведінки у суспільстві. 

Основним завданням  семінару - тренінгу було формування у фахівців пробації нового 

підходу до роботи із суб`єктами пробації, заснованому не на застосуванні примусу, а на 

наданні допомоги та послуг засудженим, які відбувають покарання, без позбавлення волі. 

Результативність заходу: Учасники  висловлювали задоволення участю у 

тренінгу. Було досягнуто основну мету: закладено основи для змін в роботі фахівців 

пробації, підвищено їх рівень знань щодо впровадження програм пробації. 

Семінар для волонтерів пробації.  З метою підготовки та відбору волонтерів 

пробації проведено навчально-методичний семінар «Особливості впровадження 

волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією». В заході взяли участь 20 осіб. 

Основне завдання заходу: покращити у учасників рівень знань та навичок з 

консультування для ефективної волонтерської діяльності. 

Програма заходу була побудована таким чином, щоби надати учасникам 

інструменти індивідуальної роботи із клієнтами пробації, вміння мотивувати їх на зміну 

ризикованої поведінки у суспільстві. 

Вдачею було поєднання участі у заході заступників начальників Центрального та 

Миколаївського райвідділів філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області Ткаченко 

І.М., Усачової Н.О. та майбутніх волонтерів. Для участі у семінарі були відібрані особи, 

які, по-перше, виявили бажання бути волонтером пробації, а, по-друге, мають певну 
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базову підготовку: фахову (психологи, юристи), досвід роботи (члени громадського 

формування з охорони громадського порядку).   

Результативність заходу: Учасники   висловили задоволення участю у тренінгу 

та готовність співпрацювати із фахівцями пробації. 

Тренінг для персоналу пробації. Під час реалізації проекту проведено тренінг з 

особливостей роботи із засудженими та зниження конфліктогенів при наданні правових і 

соціальних послуг. В заході прийняли участь 24 особи. 

Основна мета заходу:підвищення рівня ефективності учасників в профілактиці та подоланні 

конфліктів за рахунок впровадження в свою діяльність результативних методів. На заході 

були присутні Васюк В. А. – заступник директора ДУ «Центр пробації» (м. Київ) та 

Вдовіченко О. В. – начальник філії ДУ «Центр пробації» Миколаївської області, які високо 

оцінили необхідність проведення такого навчання для фахівців філії, особливо для 

керівників відділів тому, що на роботі їм приходиться вирішувати конфлікт серед 

співробітників різного рівня.   Сучасним управлінцям і спеціалістам різного профілю 

необхідні знання в галузі конфліктології управління та профілактики конфліктів.   

Результативність заходу: Учасники семінару відмічали, що спогади про конфлікти, як 

правило, викликають неприємні асоціації: загрози, ворожість, нерозуміння; спроби, деколи 

безнадійні, довести свою правоту, образи. Вважається, що конфлікт – завжди явище 

негативне, небажане для кожного, а особливо для керівників, оскільки їм доводиться 

стикатися з конфліктами частіше за інших. Але після навчання стало зрозумілим, що 

конфлікт – це ще й можливість щось змінити, а при вірному керуванні, значно покращити 

відносини між співробітниками, клієнтами та вплинути позитивно на ситуацію.  

 Семінар-тренінг. Додатково до заходів робочого плану на прохання керівництва 

Філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області  було проведено семінар-тренінг за 

темою «Особливості роботи з правопорушниками – учасниками АТО». Група (20 осіб) 

складалась з працівників – фахівців Пробації м. Миколаєва та Миколаївської області.   

На тренінгу  розглянуті питання складних ситуацій взаємодії між правопорушниками 

АТО/ООС, психологічні особливості цієї категорії суб’єктів Пробації та правила війни, за 

якими вони живуть, засвоєно навички зниження рівня психоемоційного напруження та 

агресії, проведення інтервенцій із «складними» суб’єктами Пробації в рольових іграх. 

Учасники тренінгу вчилися диференціювати маніпуляції і певні прояви симптоми наслідків 

бойового стресу, дійшли висновків щодо міфів, стереотипів та стигми темі ПТСР серед 

військовослужбовців, що перебували в зоні бойових дій. 

Результативність заходу: під час семінару - тренінгу учасники напрацювали 

конструктивні рішення щодо робочих питань, які стосуються взаємин між представниками 

Пробації та суб’єктами Пробації -  учасниками АТО/ООС. Також було приділено увагу темі, 

що не була запланована в процесі тренінгу, але опосередковано відноситься до теми 

успішного виконання функціональних обов’язків фахівців Пробації – тема професійного 

вигоряння та її профілактика. Учасники тренінгу оволоділи декількома інструментами 

щодо зниження рівня емоційної напруженості (своєї та клієнтів), агресії та ін. Реалізацією   

заходу закладено основи для змін в роботі фахівців пробації, підвищено їх рівень знань 

щодо покращення послуг, які надає ДУ «Центр пробації» у Миколаївський області.  

 
Програма соціального супроводу засуджених (клієнтів пробації) та звільнених з місць 

позбавлення волі. 

Фінансова та консультативна підтримка: закупівля соціальних послуг за кошти 

місцевого бюджету; 

Термін реалізації: 01.09.2019-31.12.2019; 

Географія: м. Миколаїв; 

Мета: доведення засуджених та звільнених до первинного медичного обліку та підписання 

декларації з лікарем. 

Діяльність: 

• Соціальний супровід  осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах з метою 

підписання декларації із   лікарем; 
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• Надання консультацій психолога та юриста; 

• Допомога в підготовці звернень до органів влади і місцевого самоврядування тощо. 

Результати: 

 ГО «Пенітенціарна ініціатива» останні 

чотири роки вносила свої пропозиції щодо 

надання соціальних послуг представникам 

ключових груп населення  при визначенні потреб  

у соціальних послугах, який організовує 

Департамент праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради.   

 У грудні 2018р. координаційна рада з 

питань боротьби з наркоманією, незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, алкоголізмом, 

захворюванням на СНІД та туберкульоз  при виконкомі Миколаївської міської ради визнала 

за пріоритетну групу для отримання соціальних послуг – звільнених з місць позбавлення 

волі та засуджених, які належать до груп ризику щодо захворювання на соціально-

небезпечні інфекційні хвороби. 

 Департамент праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради, 

формуючи ринок соціальних послуг для 

представників ключових груп населення, все 

більше залучає недержавних надавачів  послуг. 

У серпні 2019року відбулося підписання 

договору між міським територіальним 

центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) і ГО «Пенітенціарна 

ініціатива» про надання послуги соціального 

супроводу мешканцям м. Миколаєва, які 

звільнилися з місць позбавлення волі та 

засуджені до альтернативних видів покарання, належать до групи ризику щодо 

захворювання на соціально-небезпечні хвороби з метою  доведення їх до обліку у медичних 

установах. Ця подія відбулася завдяки порозумінню проблеми депутатами Миколаївської 

міської  ради, першим заступником Миколаївського міського голови Криленком В.І., 

завдяки великій організаційній допомозі директора Департаменту праці та соціального 

захисту населення  Василенка С.М., директора Міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бондаренка С.М. 

Реалізація програми соціального супроводу за кошти місцевого бюджету почалася у 

вересні 2019 року. За цей час ми змогли надати допомогу 77 жителям Миколаєва: - 22 

городянам, які звільнилися із місць позбавлення волі та 55 - клієнтам пробації. 

Крім доведення до лікаря, 9 осіб отримали консультації психолога та юриста.. 

Соціальними працівниками, які супроводжують засуджених і звільнених, була 

наданадопомога в підготовці звернень до 

органів влади і місцевого самоврядування. 

Тісно співпрацюючи з центром вторинної 

правової допомоги та центрами зайнятості, ми 

супроводжували, в разі необхідності, в ці 

організації. 13 нужденним через ГО 

«Волонтер» була надана допомога одягом, 9 

осіб отримали, скромні, але дуже необхідні 

гігієнічні та продовольчі набори. Була 

представлена за рахунок організації допомога у 

відновленні паспорта, дообстеження на 

генотип вірусу гепатиту С. 
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Фінансовий звіт 
 

 

Вказана фінансова інформація відповідає Податковому звіту про використання 

коштів неприбутковими організаціями та закладами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Кошти від благодійних та міжнародних організацій: Грн. 

РАТН в партнерстві з ВБО «Коаліція ВІЛ-сервісних 

організацій» та ВБО «Мережа організацій, що працюють в 

пенітенціарній сфері», в  закладах ДКВС  

1 339 613,15 

Фонд сприяння демократії  Посольства США в Україні  326 552,93  

MTV Staying Alive Foundation  310 363,90 

Миколаївський територіальний центр соціальних послуг 57 916,39 

БО «100% ЖИТТЯ» - Благодійна допомога товаром 14 516,44 

Пасивні доходи 1 642,00 

Всього: 2 050 604,81 

Витрати організації в межах статутної діяльності Грн. 

Адміністративні витрати 137 713,36 

Податки, внески, обов’язкові платежі 132 114,17 

Комплексний пакет послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС у пенітенціарних 

закладах, проект «Заради життя»/«ServingLife» 

1 147 219,12 

Забезпечення прав засуджених шляхом покращення послуг 

служби пробації в Миколаївській області   

314 285,51 

Театр в тюрмах 261 356,26 

Соціальний супровід мешканців м. Миколаєва, засуджених та  

звільнених  з місць позбавлення волі 

57 916,39 

Всього: 2 050 604,81 
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Наші партнери 

 
• Філія державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої 

служби України» в Миколаївській області; 

• Філія державної установи «Центр Пробації» в Миколаївській області; 

• Миколаївський територіальний центр соціальних послуг; 

• Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг; 

• Державна установа «Арбузинська виправна колонія №83»; 

• Державна установа «Казанківська виправна колонія №93»; 

• Державна установа «Вознесенська виправна колонія №72»; 

• Спеціалізована протитуберкульозна лікарня «Снігурівська виправна колонія №5»; 

• Державна установа «Миколаївський слідчий ізолятор»; 

• Державна установа «Новобузький виправний центр «103». 

 

 

Наші контакти 
 

Адреса: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Набережна 27 

Тел./факс: 8 (0512) 37 05 49 

Моб. тел.: 8 067 512 16 31 

Сайт: www.noomd-pi.org 

E-mail: pi2005.office@gmail.com 
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