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Місія, мета та завдання ГО «МР «Пенітенціарна ініціатива» 

 Громадська організація «Молодіжний рух «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 «Молодіжний рух «Пенітенціарна ініціатива» має достатнє 

матеріально – технічне забезпечення, фахівців та фінансовий менеджмент для реалізації 

як регіональних, так і всеукраїнських проектів.  

Головною метою Діяльності Руху є - сприяння ефективному соціальному 

розвитку, соціальному добробуту та соціальній безпеці представників різних верств 

населення.   
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Проектна діяльність 

«Формування прихильності та утримання на АРВ- лікуванні хворих, звільнених з 

місць позбавлення волі в Миколаївський області». 

Фінансова та консультативна підтримка: БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» в рамках 

проекту «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаною з ВІЛ, до представників груп 

високого ризику в медичних закладах України» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID). 

Термін реалізації: 1.01.2017 – 31.08.2017. 

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

Снігурівська ВК№5. 

Мета: формування прихильності до АРТ та забезпечення доступу до соціальних і 

медичних послуг для ВІЛ-позитивних засуджених, які звільняються з місць позбавлення 

волі в Миколаївській області. 

Діяльність: 

 Проведення до та після тестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію 

засуджених, які готуються до звільнення  

 Консультації юриста з питань вирішення соціальних проблем, що виникають після 

звільнення, проведення груп підготовки до звільнення. 

 Соціальний супровід протягом 3-х місяців засуджених, що звільняються. Надання 

допомоги у процесі призначення АРТ та постановці на диспансерний облік до 

закладів охорони здоров’я.  

 Активне залучення профільних фахівців, для вирішення питань з адаптації 

(відновлення документів, відновлення взаємин з близькими, допомога у взаємодії з 

будь-якими державними органами, працевлаштування), використання підходу 

«посилена переадресація», який передбачає перевірку результатів звернень клієнтів 

к спеціалістам. 

 Надання мотиваційних харчових та гігієнічних наборів та матеріальної допомоги 

для проходження дорого вартісних обстежень у приватних лабораторіях, з метою 

своєчасної діагностики та лікування опортуністичних інфекцій. 

Результати: 

Завдяки реалізації проекту нам вдалося значно посилити компонент профілактики 

ВІЛ-інфекції серед засуджених на етапі підготовки до звільнення та побудувати дієвий 

механізм соціального супроводу ВІЛ-позитивних засуджених в Миколаївській області, що 

звільняються, який сприятиме формуванню прихильності до АРТ та утриманню на 

лікуванні.  
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7 червня 2017 року на базі 

Миколаївського обласного центру 

паліативної допомоги та інтегрованих 

послуг Миколаївської обласної ради 

(колишній СНІД-Центр) відбулася 

робоча зустріч із фахівцями Центру, 

медичними працівниками 

пенітенціарних установ Миколаївської 

області та працівниками Громадської 

організації «Молодіжний рух 

«Пенітенціарна ініціатива». Метою зустрічі стало обговорення проблемних питань у 

взаємодії, як під час реалізації соціальних програм, що реалізує «Пенітенціарна 

ініціатива» на базі виправних установ, так і в процесі призначення та моніторингу 

лікування ВІЛ-позитивним засудженим. 

Основні питання, які було розглянуто на зустрічі стосувалися забезпечення 

диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-

лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення АРТ, організації 

лабораторного супроводу (імунологічні та вірусологічні дослідження) та ведення 

обліково-звітної документації щодо постановки на диспансерний облік ВІЛ-інфікованих.   

 Завдяки сприятливій атмосфері та можливості ведення відкритого діалогу, вдалося 

досягти порозуміння, визначити шляхи вирішення проблемних питань та побудувати 

ефективний механізм взаємодії в процесі надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-

інфікованим засудженим та тим, хто звільнився з місць позбавлення волі. 

28-29 серпня 2017 року у смт. Коблево було проведено робочу зустріч зі 

співробітниками виправних закладів Миколаївської області, які увійшли до складу МДК в 

рамках реалізації проекту – представниками медичної, соціально – психологічної служби 

та інспекторами з підготовки до 

звільнення. Мета зустрічі - 

презентація результатів реалізації 

проекту, обговорення успіхів, яких 

вдалося досягнути, та труднощів, 

що виникали, а також подальших 

кроків у взаємодії. 

 Оскільки за вісім місяців 

плідної співпраці усі члени МДК 

досягли порозуміння, атмосфера 
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під час обговорення була легкою та доброзичливою, учасники жваво ділилися досвідом 

вирішення проблемних ситуацій та активно включалися у пошук сумісних рішень. 

Під час підведення підсумків працівники закладів зазначили, що саме реалізація 

таких проектів дозволяє побудувати дієвий механізм соціального супроводу ВІЛ-

позитивних засуджених.  

В рамках 

проекту ми намагалися 

не тільки 

проконсультувати, але 

й допомогти вирішити 

проблемні питання 

клієнтів проекту. 

Наприклад, клієнт В., 

який відбував 

покарання у 

Снігурівський ВК№5, 

ніколи не мав 

паспорту, і не міг 

підтвердити факт свого громадянства. За нашим сприянням йому було надано адвоката 

системи безоплатної вторинної правової допомоги, підготовлені документи до суду, за 

підтримки проекту сплачено судові витрати. Самостійно наш клієнт навряд чи зміг би 

вирішити це питання.  

За нашим супроводом клієнт О. був направлений до заступника голови 

міськвиконкому м. Н. Каховка, голови спостережної комісії Давидюка С.П., який допоміг 

йому вирішити питання отримання разової матеріальної допомоги та працевлаштування. 

Позитивним прикладом вдалого соціального супроводу можна вважати історію 

клієнта С., який відбував 5 років 

покарання в Снігурівської виправної 

колонії №5. Він не в перший раз 

знаходився в місцях позбавлення волі, мав 

алкогольну залежність. 

Діагноз ВІЛ встановили в місцях 

позбавлення волі. Почав приймати 

терапію. Лікування приймає сумлінно, 

пропусків не має. Дуже цікавився темою 

ВІЛ і станом свого здоров’я. При зустрічі 
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з соціальним працівником ставив запитання щодо життя з ВІЛ та прийом і побічні дії АРВ 

-препаратів. Соціальний працівник проекту надав йому інформацію о ВІЛ - інфекції, і в 

індивідуальному консультуванні розповів про плюси терапії також надав інформаційне 

освітні матеріали. У клієнта важка життєва ситуація , він сирота, у нього немає ніяких 

родичів. На час звільнення він не мав житла. До ув’язнення у нього був будинок, поки він 

відбував свій термін покарання,будинок розібрали і розікрали. Також клієнт мав ряд 

хронічних захворювань, які впливають на його працездатність. Він хотів оформити 

часткову непрацездатність. 

Після виходу на свободу, 

встав на облік в кабінет довіри, 

пройшов медичне обстеження в 

незалежній лабораторії «Інвітро». 

Також С. була надана допомога для 

проходження медичного 

обстеження, які дали змогу 

оформити клієнту пенсію. 

Додатково влаштувався на легку 

працю (коптити рибу), влаштував 

своє особисте життя . Коли йшов в СНІД-центр, щоб встати на облік познайомився і з 

дівчиною також зі статусом. Тепер живуть разом, приймають терапію  і відвідують СНІД-

центр.  

С. став одним із небагатьох клієнтів, хто думає про своє здоров'я, своє життя і 

майбутнє. 

 Щодо кількісних результатів проектів, можемо зазначити що 158 осіб, які 

готуються до звільнення у 4х виправних закладах, пройшли швидкий тест на ВІЛ та 

дізналися результат. З них позитивний результат отримали 2 засуджених. Загалом, за час 

реалізації проекту, на соціальний супровід було взято 36 ВІЛ-позитивних засуджених. 

АРВ- терапію після звільнення отримують 32 клієнти, 8 з яких 

розпочали лікування під час участі у проекті. 

Крім того, в рамках проекту було адаптовано та   

розтиражовано «Щоденник прихильності», який є корисним 

помічником для клієнтів, що готуються до початку АРВ-

лікування, або нещодавно його розпочали, та «Довідник 

переадресації» що значно полегшує доступ до необхідної 

інформації щодо закладів, де клієнти можуть отримати ту чи іншу 

послугу після звільнення.  
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«Центр комплексної підтримки «профілактика +» 2» 

Фінансова та консультативна підтримка: БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

Термін реалізації: 01.01.2015 – 31.12.2017; 

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

Арбузинська ВК№83, Снігурівська ВК№5 та Миколаївський слідчий ізолятор; 

Мета: своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції в осіб, що знаходяться у виправних закладах 

Миколаївської області, забезпечення призначення АРВ-лікування та його безперервності, 

під час звільнення з місць позбавлення волі. 

Діяльність: 

 Проведення профілактичних заходів з метою зменшення ризику інфікування ВІЛ 

серед засуджених, які перебувають в пенітенціарних закладах; 

 Мотивація до проходження тестування на ВІЛ з метою виявлення ВІЛ-інфікованих, 

постановки на облік, забезпечення лікування, а також профілактики передачі ВІЛ; 

 Мотивація клієнтів до раннього початку АРТ; 

 Формування прихильності до медичних послуг і АРТ задля досягнення 

ефективності лікування з метою подовження та підвищення якості життя ВІЛ-

інфікованих; 

 Попередження розвитку СНІД-асоційованих захворювань та передачі ВІЛ. 

Результати: 

В рамках проекту співробітниками напрямку з профілактики ВІЛ проводилися 

інформаційні консультації щодо мотивування до проходження тестування на ВІЛ, шляхів 

передачі ВІЛ-інфекції, необхідності дотримання безпечної поведінки, а також 

використання презервативів, лубрикантів та дезінфектантів, заходи, спрямовані на 

формування навичок здорового способу життя. 

Послугами проекту за напрямком профілактики протягом 2017 року скористалися 

2617 осіб, з них швидкий тест на ВІЛ пройшли 1332 особи, що складає 50% від загальної 

кількості охоплених клієнтів. До напрямку з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих було 

перенаправлено 8 клієнтів з метою подальшого супроводу, яких було виявлено у процесі 

тестування швидкими тестами. 

 За компонентом з догляду та підтримки, під час візитів у виправні заклади роботу 

було спрямовано, у першу чергу, на мотивацію клієнтів до раннього початку АРТ та 

надання інформації щодо механізму дії АРВ-препаратів, режиму і особливостей прийому 

АРТ, побічних дій препаратів. Особлива увага приділялася клієнтам, які відмовляються 

від лікування. За рік заходами проекту було охоплено 384 особи, які мають ВІЛ-

позитивний статус. АРТ було призначено 70 клієнтам. 
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«Тюремний театр» 

Фінансова та консультативна підтримка: MTV Staying Alive Foundation; 

Термін реалізації: 1.01.2017-15.12.2017; 

Географія: Ольшанська ВК№53, Вознесенська ВК№72; 

Мета: профілактика інфекційних хвороб 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 хвороб; 

 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. 

Результати: 

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

безпосередньо взяли участь 46 осіб, театральні вистави відвідали більш ніж 300 

засуджених. 

Робота волонтерського 

театру дозволила залучити 

велику кількість засуджених, 

що в свою чергу підвищило 

рівень охоплення цільової 

аудиторії та сприяла суттєвим 

змінам в житті якщо не всієї 

спільноти, то окремих його 

членів точно. 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 в 

кращу сторону не тільки своє життя, але впливати на тюремне співтовариство в цілому.  

Постійні учасники говорять про те, що піднімають теми профілактики ВІЛ в 

процесі спілкування з іншими ув'язненими. Наприклад, говорять про те, що не можна 
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користуватися чужим станком 

для гоління, або, що необхідно 

використовувати презервативи 

під час статевих контактів. 

Участь в роботі проекту не 

пройшла безслідно ні для 

одного учасника театральної 

групи. Кожен з тих, хто за ці 

місяці виходив на сцену, мав 

для цього свої причини, і 

участь у творчій діяльності в 

значній мірі вплинуло на 

життя кожного засудженого. 

Для кого-то це стало способом 

довести своїм близьким, що 

він не зовсім «пропаща 

людина» і дати привід, 

можливо, в перший раз в 

житті, пишатися собою, у 

багатьох значно підвищилася 

самооцінка, з'явилася віра в 

себе і власні сили змінити 

щось то в своєму житті на 

краще. 

Однією з найбільш 

пам'ятних для нас історій, 

стала історія хлопця на ім'я 

Руслан, який за свої 26 років 

вже втретє відбуває покарання 

у виправній установі. Коли він 

був немовлям, мати викинула 

його у смітник, де він і загинув 

би, якби не допомога 

випадкових людей. Ця зрада самої близької людини зіграла головну роль в 

світосприйнятті Руслана - все своє життя, спочатку в притулку, а потім в тюрмах, він з 

недовірою ставиться до будь-якого прояву людського участі до себе, є дуже замкнутою і 
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відлюдним людиною, має масу комплексів і вкрай низьку самооцінку. З ним довелося 

дуже багато працювати, перш, ніж він зміг вийти на сцену. Однак, через півроку участі в 

проекті і зігравши найважливішу роль в спектаклі, Руслан змінився кардинально. Він 

перестав боятися висловлювати свою точку зору, став сприймати хороші слова на свою 

адресу, і, як він сам сказав, в перший раз життя відчув свою значимість і визнання з боку 

оточуючих. 

Крім цього, в обох театральних групах беруть участь ВІЛ-позитивні засуджені, які 

не приховують свій ВІЛ-статус в тюремному середовищі. Така публічна демонстрація, як 

їх активної життєвої позиції, так і дружнього ставлення до них з боку інших учасників 

групи, в цілому, позитивно впливає на ставлення до ВІЛ-позитивних засуджених у 

виправних колоніях, що, знову-таки підтверджують результати анкетування загальної 

маси засуджених. 

Без перебільшення можемо сказати, що, незважаючи на більш ніж 10-ти річний 

досвід роботи організації в місцях позбавлення волі, весь процес реалізації проекту став 

для нас одним великим відкриттям. Новим, важливим і нескінченно цінним для нас стало 

почуття, яке ми зазнали, коли людина, яка ніколи в своєму житті не зустрічалася з 

хорошим ставленням до себе, не отримувала ніяких нагород і навіть просто визнання своєї 

цінності і важливості, як людини, яка за 30 років свого життя встигла зробити чимало 

досить серйозних злочинів, зі сльозами на очах каже: «Коли я стояв на сцені і мені 

аплодували, це був найщасливіший момент у моєму житті. Спасибі вам велике".  
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Фінансовий звіт 

  Кошти від благодійних та міжнародних організацій: Грн. 

MTV Staying Alive Foundation «Тюремний театр» 276 692,90 

ММБФ "Юнітус  - Благодійна допомога товаром 235,86 

Мережа ЛЖВ  -  Благодійна допомога товаром 2 196,94 

ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ"  010-US- 15  «Формування 

прихильності та утримання на АРВ- лікуванні хворих, 

звільнених з місць позбавлення волі в Миколаївський області» 

697 770.49 

ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" 102-61-15-M  «Центр 

комплексної підтримки «Профілактика+»2» 

689 800,90 

Пасивні доходи 311,19 

Всього: 1 667 008,28 

Витрати організації в межах статутної діяльності Грн. 

Адміністративні витрати 155 163,54 

Податки, внески, обов’язкові платежі 137 930,39 

Театр в тюрмах 201 313,91 

Формування прихильності та утримання на АРВ- лікуванні 

хворих, звільнених з місць позбавлення волі в Миколаївський 

обл 

591 156,60 

Центр комплексної підтримки «Профілактика+»2»    581 443,84 

Всього: 1 667 008,28 

 

Вказана фінансова інформація відповідає Податковому звіту про використання коштів 

неприбутковими організаціями та закладами.  

 

Наші партнери 

 Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг; 

 Державна установа «Арбузинська виправна колонія №83»; 

 Державна установа «Казанківська виправна колонія №93»; 

 Державна установи «Вознесенська виправна колонія №72»; 

 Державна установа установи «Ольшанська виправна колонія №53»; 

 Спеціалізована протитуберкульозна лікарня «Снігурівська виправна колонія №5». 

 Державна установа «Миколаївський слідчий ізолятор». 

Наші контакти 
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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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