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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»/«Serving Life». 

 

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: Вознесенська ВК№72, Казанківська ВК№93, Снігурівська CТЛ№5, Арбузинська 

ВК№83, Миколаївський слідчий ізолятор, Новобузький ВЦ№103, Центр пробації.  

Мета: зниження рівня передачі ВІЛ, туберкульозу (ТБ) та вірусного гепатиту C (ВГС) 

шляхом виявлення, догляду та лікування людей, які живуть з ВІЛ, ТБ, ВГС та перебувають 

у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, уповноважених органах пробації та в 

осередках ЛВІН в цивільному секторі, що сприятиме  виявленню нових випадків ВІЛ-

інфекції, догляду та лікуванню ВІЛ-інфікованих осіб, а також їх індексних партнерів 

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 у Новобузькому ВЦ№103, 

щодо встановлення факторів ризику та 

ризикованої поведінки щодо інфікування 

ВІЛ та виявлення осіб, які потребують 

проведення діагностики захворювання на 

туберкульоз та вірусний гепатит С.  

 Консультування та тестування на 

ВІЛ засуджених, у тому числі, за 

ініціативою медичного працівника. 

 Впровадження моделі індексного тестування 

серед ВІЛ-інфікованих осіб, узятих під варту, та їх 

партнерів в цивільному секторі. 

 Сприяння ранньому початку 

антиретровірусної терапії, утримання на лікуванні 

не менш ніж 6 місяців, формування прихильності до 

АРТ, забезпечення психосоціальної підтримки ВІЛ-

інфікованим засудженим. 

 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. 

 Мотивування засуджених до тестування та 

лікування ВГС (за наявності доступу в установі). 
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 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. 
 Надання послуг з виявлення нових випадків ВІЛ серед спільноти людей, які вживають 

ін’єкційні наркотики (ЛВІН) у цивільному секторі.   
 

Результати:  

Четвертий 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». З 13-го березня 2020 року активності були адаптовані з урахуванням 

умов загальнонаціонального карантину, пов’язаного з COVID-19: 

Спроможність здійснювати заплановані заходи за 

проектом стала можлива завдяки залученню медичних 

працівників ДКВС та  соціальних працівників із числа 

засуджених, які були офіційно прийняті  на роботу в 

організацію з 17.08.2020 року у трьох виправних 

установах - ДУ «Вознесенська ВК №72», ДУ 

«Казанківська ВК №93» та ДУ «Арбузинська ВК №83». 

Працівники протягом року здійснювали транспортування 

біоматеріалів до лабораторії, консультування ВІЛ-

позитивних клієнтів з питань дотримання прихильності до 

АРТ в онлайн режимі, супровід після звільнення та 

постановку на облік в ЛПЗ громадського сектору, 

постійно підтримували зв’язок з медичним персоналом 

виправних установ.  

Для консультування ВІЛ-позитивних засуджених 

та призначення АРТ за допомогою телемедицини було 

залучено лікаря ЛПЗ громадського сектору 

(інфекціоніста). З метою забезпечення безперервного прийому ЗПТ, надання медичної 

допомоги з питань ВІЛ,ТБ та ВГС та проведення діагностичних досліджень для осіб, які 

знаходяться під вартою в ДУ «Миколаївській слідчий ізолятор», ДУ «Новобузький 

виправний центр №103», ДУ «Снігурівська спеціалізована протитуберкульозна лікарня №5», 

ДУ «Арбузинська виправна колонія №83» були закуплені та передані талони на пальне.  

Важливою подією для організації стала нова інтервенція із залучення осіб з 

історією наркоспоживання у якості «кейс-файндерів».  

Пілотна діяльність включала у себе наступні заходи: 

1. Проведення навчальних тренінгів та індивідуальних занять для «кейс-файндерів», з 

метою підвищення якості послуг, що надаються в рамках інтервенції. 

2. Інформаційна робота у виправних установах для пошуку потенційних «кейс-

файндерів» серед засуджених, які готуються до звільнення. 

3. Тестування представників спільноти ЛВІН слиновими тестами; 
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4. Надання представникам спільноти ЛВІН з відомим ВІЛ-позитивним статусом послуг 

з індексного тестування; 

5. Супровід до лікувальних закладів осіб з позитивним результатом слинового тесту для 

дообстеження та призначення лікування; 

6. Консультування представників спільноти ЛВІН із вперше встановленим діагнозом 

ВІЛ-інфекція з метою мотивування до раннього початку лікування. 

Загалом за час реалізації проекту, з метою залучення 

до реалізації напрямку потенційних «кейс-файндерів», на 

базі організації було проведено 3 навчальних тренінги які 

включали у себе презентацію мети та завдань інноваційного 

підходу, механізмів впровадження та цільових показників 

інтервенції, особливих характеристик соціального 

працівника, який працює в осередку ЛВІН, особливості 

надання послуг з індексного тестування на ВІЛ в осередку 

ЛВІН, алгоритм використання слинних тестів та практичну 

частину - відпрацювання елементів консультування за 

принципом «рівний-рівному». 

За весь період реалізації проекту до інтервенції було 

залучено 7 «кейс-файндерів» з числа колишніх споживачів 

наркотиків у м. Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, 

Южноукраїнськ та Новий Буг. Усі надавали послуги 

безпосередньо в осередках споживання наркотичних 

речовин за наступним алгоритмом: 

1. «Кейс-файндер» пропонує активним споживачам ін’єкційних наркотиків, які, з їх слів, 

не проходили тестування на ВІЛ три місяці та більше, зробити слиновий тест.  

2. У разі погодження,  він тестує клієнта та фіксує у 

щотижневій відомості номер тесту поряд із кодом 

клієнта, робить фото використаного тесту так, щоб 

було видно результат. 

3. У разі виявлення позитивного результату, «кейс-

файндер» супроводжує клієнта до медичного закладу 

для дообстеження та призначення АРТ. 

4. Усім особам, з відомим ВІЛ-позитивним статусом, 

було запропоновано послуги з індексного тестування 

партнерів. У разі 

погодження, 

послуги 

надавалися 

згідно 

затвердженого 

алгоритму з 

індексного 

тестування.   

Крім того, коли у червні було послаблено 

заходи загальнонаціонального карантину, з метою 

розширення зони пошуку нових випадків ВІЛ-інфекції 

у віддалених районах області, було прийняте рішення 

закупити талони на пальне для організації виїздів кейс-

файндерів до віддалених населених пунктів. Таким 

чином, заходами проекту були охоплені: с Вербова 

Балка, с. Бандурка, с. Мигія, с. Бандурка, с. Кумарі, сел. 

Підгородна (Первомайський р-н), смт. Криве Озеро, с. 

Полтавка (Новобузький р-н).  
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Використання слинових тестів для тестування на ВІЛ 

стало інновацією як для співробітників організації, так і для 

клієнтів. Такий метод тестування отримав дуже позитивні 

відгуки з обох сторін. «кейс-файндери» відмічають, що такі 

тести, крім того що зручні у використанні та не потребують 

контакту з кров’ю, викликають здивування та цікавість у 

клієнтів і вони швидше погоджуються пройти тестування. 

 

Клієнт Олексій, 38 р., є інвалідом з народження 

(глухонімий). Раніше був одружений, однак дружина, яка 

теж мала інвалідність, померла, їх спільну дев’ятирічну 

доньку на даний час виховує його матір, яка оформила на 

себе опікунство (дитина цілком здорова). Олексій з ними не 

проживає, однак, надавав невелику допомогу, підробляючи 

різноробочим на ринку та на будівництвах. До того часу, як 

почав вживати наркотики. Соціальний працівник проекту 

зустрів його в осередку вживання наркотичних речовин (м. Миколаїв), де і запропонував 

йому пройти слинний тест на ВІЛ. Окрім того, що Олексій перебував у стані наркотичного 

сп’яніння, спілкування значно ускладнювали його 

фізичні особливості. Коли тест показав 

позитивний результат, соціальний працівник, як 

міг, роз’яснив клієнту необхідність звернутися до 

медичного закладу. На щастя, Олексій сам 

запропонував піти спершу разом до його матері, та 

розповісти їй про ситуацію, яка склалася. Матір 

Олексія, в свою чергу, проявила розуміння та 

допомогла соціальному працівнику супроводити 

його до лікарні, сприяла проходженню необхідних 

обстежень та взялася контролювати прийом АРВ-

терапії. На сьогоднішній день Олексій проходить 

курс лікування від наркотичної залежності та 

сподівається, що зможе одужати та проводити 

більше часу зі своєю дитиною. 

 

Клієнт Ярослав, 24 р. є статевим партнером (співмешканцем) ВІЛ-позитивної жінки 

з числа споживачів ін’єкційних наркотиків. Обидва ніде не працюють, мають неповнорічну 

дитину, практикують незахищені статеві контакти, вживають алкоголь та наркотики. 

Соціальний працівник проекту зустрів пару в осередку вживання наркотичних речовин (м. 

Миколаїв), де і запропонував клієнту пройти слинний тест на ВІЛ. Процес дообстеження та 

поставки на облік був ускладнений тим, що жінка з великим негативом та недовірою 

ставиться до лікування та медичних працівників взагалі. Хоч сама стоїть на обліку з 2018 

року, терапію ніколи не приймала, та почала відмовляти від лікування свого партнера, на 

якого має вплив, адже вона на 8 років старша за нього. Соціальному працівнику довелося 

прикласти чимало зусиль для того, щоб вмовити хлопця звернутися до лікарні та розвінчати 

міфи про те, що лікарі своїми пігулками «ставлять над ВІЛ-інфікованими експерименти». 

Клієнта було супроводжено до КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб" та 

підтверджено діагноз. 1 жовтня його було взято на облік та призначено АРТ. На сьогоднішній 

день соціальні працівники організації продовжують підтримувати зв’язок з парою з метою 

формування у клієнта прихильності до АРТ та мотивування до лікування його цивільної 

дружини. 
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«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.  

 

Результати: 

Незважаючи на епідемію коронавірусу і 

обмежений доступ співробітників організації в 

місця позбавлення волі, продовжувала 

працювати школа підготовки консультантів 

«рівний-рівному». Робота здійснювалася 

шляхом організації онлайн конференцій із 

співробітниками виправних колоній щотижня. 

Таким чином проводилося інформаційно - 

мотиваційне консультування і навчання: 

ознайомлення з правилами заповнення 

первинної документації, пояснення важливості 

дотримання конфіденційності при роботі з 

клієнтами, ознайомлення з принципами 

консультування, прийомами активного слухання і безоціночного сприйняття клієнтів. 

Також, під час консультування обговорювалися проблемні питання роботи із засудженими, і 

шляхи їх вирішення. 

З театральними групами були проведені зустрічі, в результаті яких були розроблені 

плани заходів та теми майбутніх вистав, які, на жаль, через карантинні обмеження довелося 

скасувати. Хлопці самостійно до «Дня 

боротьби зі СНІДом» підготували заходи, в ході 

яких декламували власні вірші і виконували 

пісні, грали на музичних інструментах. У 

заходах взяли також участь і працівники 

колонії, вони розповіли засудженим про День 1 

грудня, підготували приміщення. Всі дії 

театральних груп були узгоджені з командою 

проекту, їм надавалася постійна підтримка і 

забезпечення необхідними матеріалами. Крім 

того, в кожній колонії був організований і 

проведений тематичний конкурс плакатів, 

присвячений цьому дню. 
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З ініціативи засуджених в кожному 

відділенні колонії, де міститься основна маса 

засуджених, були підготовлені і розміщені 

стенди під назвою «Куточок здоров'я». Стенди 

містять інформацію про вірусних 

захворюваннях, і все бажаючі можуть взяти 

інформаційні буклети для самостійного 

вивчення. Зміст стендів постійно поповнюється. 

Незважаючи на пандемію, засуджені 

самостійно підготували та провели спортивні 

заходи в двох колоніях - тенісні і футбольні 

турніри під девізом «СПОРТ проти СНІДу». 

Для проведення цих заходів були закуплені та передані до установ виконання 

покарань мультимедійні проектори, матеріали для лаштунків і декорацій, сітки для 

футбольних воріт, кубки, свистки, грамоти та інше. 

Дуже показовим моментом стало те, що засуджені, потрапивши в ситуацію з 

карантином, коли спілкування з командою проекту стало вимушено дистанційним і велика 

частина відповідальності за заходи проекту в колоніях лягла на їхні плечі, дуже яскраво 

продемонстрували свій рівень зацікавленості, відповідальності і свої лідерські якості. 

Можливо, саме цей виклик і дозволив хлопцям 

розкрити свої кращі сторони і довести, що три роки 

реалізації проекту не пройшли для них марно. 

 Прикладом того, як впливає на окремих 

засуджених участь у проекті, є історії его учасників. 

 Ув'язнений Владислав, який одним з перших підтримав роботу проекту в 

Арбузинській виправній колонії №83, ріс, як усім здавалося, в благополучній родині. Мама 

працювала вчителем, батько на заводі інженером. Все було добре, крім того, що на 

Владислава батьки не звертали уваги, оскільки були зайняті з ранку до вечора роботою. 

Владислав дуже переживав з цього приводу, йому хотілося поговорити з ким-небудь, 

обговорити труднощі і розділити радість, але, на жаль, таку підтримку він в сім'ї не отримав. 

Зате отримав її в сумнівній компанії, де вперше спробував алкоголь, потім сигарети, 

наркотики. У місця позбавлення волі потрапив за крадіжку, потрібні були гроші на дозу. У 

колонії вже зрозумів, що зробив помилку, що наркотики - це залежність ... 

 Дізнавшись про проект, який почав реалізовуватися в колонії, з задоволенням взяв 

участь, мотивував засуджених на участь в спортивних заходах, у виготовленні і оформленні 

тематичних стендів. В даний час Владислав звільнився і повернувся до сім'ї, яка його чекала 

(дружина і двоє маленьких дітей). «Хочу сказати величезне спасибі проекту і соціальним 

працівникам за підтримку і знання, які вони мені дали. Мені не соромно повертатися до 

родини, я не просто відбував покарання, я усвідомив свої помилки і переоцінив життя. Я 

зрозумів, що здатний на щось хороше!» 
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«Формування прихильності до лікування туберкульозу та психосоціальна підтримка 

ув'язнених, хворих на ТБ». 

 

Фінансова та консультативна підтримка: 

Благодійна організація «Всеукраїнська мережа 

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»/БО "100 

ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ" в рамках проекту 

«Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції 

через створення загального доступу до своєчасної 

та якісної діагностики та лікування туберкульозу і 

його резистентних форм, розширення доказової 

профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-

інфекції, та створення стійких та життєздатних 

систем охорони здоров’я» за фінансової підтримки 

Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією. 

Термін реалізації: 01.02.2020- 31.12.2020. 

Географія: ДУ «Снігурівська спеціалізована 

туберкульозна лікарня № 5» філії ДУ «ЦОЗ ДКВС 

України» в Миколаївській області. 

Мета: Розширення лікування туберкульозу у ДУ 

«ССТЛ № 5», сприяння безперервності та високій 

прихильності до лікування, досягнення 

ефективності лікування. 

Діяльність: 

 Створення мультидисциплінарної команди проекту. З метою утримання хворого на 

лікуванні до повного його завершення шляхом надання комплексної медичної та соціально-

психологічної пацієнт-орієнтованої підтримки, в рамках проекту була створена 

мультидисциплінарна команда, до складу якої увійшли співробітники ССТЛ№5 (завідуюча 

лікарнею, 2 медичні сестри установи) та співробітники ГО «Пенітенціарна ініціатива» 

(керівник проекту, 2 соціальні працівники, документатор).  

 Сприяння у забезпеченні контролю за щоденним прийомом хворими 

протитуберкульозної терапії. В установі було організовано ДОТ супровід лікування – 

щоденна видача протитуберкульозних препаратів та контроль за прийомом, який 

здійснювався постійно залученими медичними сестрами установи згідно ДОТ-стратегії у 

часи, зазначені в режимі роботи медичних відділень, за таким алгоритмом: 

 Залучена до проекту медична сестра 

щоденно здійснює видачу ліків 

пацієнту, контролює прийом та фіксує 

його у звітній формі. 

 Соціальні працівники проекту 

щотижнево збирають первинну 

документацію, аналізують її та 

передають для внесення до бази даних 

CASE++. 

 Після аналізу отриманих даних, у разі 

дотримання режиму лікування 

пацієнтом, один раз на тиждень йому 

надається мотиваційний набір: тиждень 

продуктовий набір, наступний тиждень 

– гігієнічний набір. 

 Формування та підтримка у клієнтів прихильності до протитуберкульозного 

лікування і відповідального ставлення до процесу лікування. 
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 Індивідуальне інформаційне та мотиваційне консультування з питань прихильності до 

ПТП та АРТ (у випадку ТБ/ВІЛ), профілактики відмов від лікування та інше. 

 

Результати: 

 У зв’язку з дією вимушеного 

загальнонаціонального карантину пов’язаного  з 

пандемією COVID-19 протягом реалізації проекту 

був налагоджений дистанційний зв’язок між 

персоналом проекту для сумісного медико-

соціального супроводу та документування послуг, 

які надаються. Соціальні працівники двічі на 

тиждень зв’язувалися за телефоном з медичними 

працівниками установи та отримували інформацію 

щодо щоденного прийому препаратів клієнтами 

проекту та первинну документацію у сканованому 

вигляді, двічі на місяць здійснювали доставку 

мотиваційних наборів до установи. У разі 

виникнення проблемних ситуацій, соціальні 

працівники консультували клієнтів проекту в 

онлайн режимі.   

 Також був відпрацьований механізм супроводу 

пацієнтів, які тимчасово етапуються у зв’язку з 

провадженням кримінальної справи до ДУ 

«Миколаївський слідчий ізолятор». Медичні 

працівники ССТЛ№5 завчасно інформували про такі 

випадки соціальних працівників ГО «Пенітенціарна 

ініціатива», Вони, у свою чергу, підтримували 

телефонний зв'язок з лікарем-фтизіатром ДУ 

«Миколаївській слідчий ізолятор», що забезпечує 

контроль своєчасного прийому ліків до моменту 

прийняття рішення щодо перебування цієї особи і 

закладі. Такий механізм взаємодії дозволив 

забезпечити безперервність лікування пацієнтів у разі 

їх тимчасового вибуття з установи.  

 Найголовнішим успіхом проекту можна 

вважати те, що за рік реалізації відрив від лікування 

туберкульозу серед засуджених ССТЛ№5 склав лише 

3% від загальної кількості, а пропуски у прийомі 

пацієнтами препаратів відбувалися, здебільшого, по 

медичним показникам. 

 
«Попередження розповсюдження COVID-19 серед ВІЛ-позитивних засуджених 

Миколаївської області».  

 

Фінансова та консультативна підтримка: Stitching AFEW International. 

Термін реалізації: 05.11.2020 – 05.03.2021. 

Географія: ДУ «Вознесенська ВК№72», ДУ «Казанківська ВК№93», ДУ «Снігурівська 

ССТЛ№5», ДУ «Арбузинська ВК№83», ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор», ДУ 

«Новобузький ВЦ№103». 

Мета: Зниження рівня захворюваності на COVID-19 серед ВІЛ-позитивних засуджених, які 

відбувають покарання у виправних установах Миколаївської області.  
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Діяльність: 

 Підвищення рівня інформованості цільової групи щодо COVID-19; 

 Забезпечення представників цільової групи індивідуальними засобами захисту та 

особистої гігієн  и. 

Результати: 

В рамках проекту була розроблена та 

поширена серед представників цільової групи 

брошура, що описує симптоми, особливості 

протікання, шляхи передачі та способи 

профілактики COVID-19. Інформація, 

представлена в брошурі, орієнтована на людей 

зі зниженим імунітетом і враховує специфіку 

умов утримання у виправних колоніях 

(закритих установах, в яких одночасно 

перебуває велика кількість людей). 

 Для кожного ВІЛ-позитивного 

засудженого були закуплені і сформовані 

індивідуальні набори, до складу яких увійшли: 

рідке мило (1 фл. 500 мл), пральний порошок (2 

уп. По 400 гр), туалетний папір (2 шт.), 

Антибактеріальні вологі серветки (1 уп. 120 

шт.). Кожен ВІЛ-позитивний засуджений 

отримав такий набір двічі протягом часу 

реалізації проекту.   

Крім того, для медичної частини кожної 

виправної установи були закуплені і передані 

безконтактні термометри для вимірювання 

температури. 

 Прикладом того, яку користь приніс 

проект для конкретної людини є засуджений 

В., який відбуває покарання в одній з 

виправних колоній Миколаївської області та з 

2020 року працює в ГО «Пенітенціарна 

ініціатива» - офіційно займає посаду 

соціального працівника з числа засуджених 

(проект «Serving Life », PATH). До обов'язків 

В., як соціального працівника, входить в першу чергу консультування ВІЛ-позитивних 

засуджених з питань життя з ВІЛ та АРВ-лікування, а також з профілактики інших 

інфекційних захворювань - туберкульозу, вірусних гепатитів, ІПСШ та ін. З огляду на 
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специфіку виправної установи і щільність 

населення в ньому, а також необхідність у 

процесі своє професійної діяльності щільно 

спілкуватися з великою кількістю людей, 

постійне використання засобів знезараження і 

особистої гігієни для В. є найважливішим 

заходом для профілактики інфікування 

COVID-19. За словами В., засоби гігієни, 

якими в рамках проекту були забезпечені ВІЛ-

позитивні засуджені, особисто йому дуже 

допомогли в його роботі і дозволили 

підтримувати якість надання соціальних 

послуг в колонії на високому рівні, а 

випущений в рамках проекту буклет зробив 

інформацію щодо симптомів, особливостей 

протікання, шляхів передачі і способів 

профілактики COVID-19 доступною для 

загальної маси засуджених, чим також 

полегшив його завдання, як консультанта з 

питань збереження здоров'я. 

«Хочеться подякувати за таку допомогу в 

складній ситуації. Далеко не всі люди дають 

ув'язненим щось, допомагають, піклуються 

про їх здоров'я. Коли є такі проекти мені 

здається, що моє життя може бути комусь 

важливе, незважаючи ні на що. Величезне Вам спасибі за вашу допомогу і небайдужість!». 

 

«Соціально-психологічна підтримка осіб з інвалідністю, які знаходяться у конфлікті з 

законом та перебувають на обліку в уповноважених органах з питань пробації 

Миколаївської області». 

 

Фінансова та консультативна підтримка: бюджет Миколаївської обласної ради. 

Консультативна підтримка – Департамент соціального захисту Миколаївської обласної 

державної адміністрації. 

Термін реалізації: 15.04.2020-15.10.2020. 

Географія: Арбузинський, Братський, Березнегуватський, Веселинівський, Вітовський, 

Вознесенський, Доманівський, Єланецький, Казанківський, Миколаївський, Новобузький, 

Новоодеський, Очаківський, Первомайський райони Миколаївської області. 

Мета: Покращення соціально-психологічного стану осіб з інвалідністю, які  відбувають 

покарання без позбавлення волі. Консолідація та активізація співпраці державної установи 

та громадського сектору у  вирішенні соціально-психологічних проблем  клієнтів пробації з 

інвалідністю для  відпрацювання регіонального механізму ресоціалізації, соціальної 

підтримки, профілактики криміногенної поведінки та включення  їх в  суспільно-корисне 

життя Миколаївщини.  

 

Діяльність:  

 На виконання основного завдання проекту «Забезпечення прав осіб з інвалідністю - 

клієнтів пробації на  гідне ставлення в суспільстві та подолання стигми та дискримінації з 

боку представників органів влади та місцевого самоврядування» та досягнення його мети 

було передбачено:  

 Створення умов для ефективного впровадження проектної діяльності шляхом 

проведення комунікативних заходів із керівництвом Філії ДУ «Центр пробації» у 

Миколаївській області, його фахівцями; 
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 Проведення інформаційної кампанії щодо забезпечення прав і гарантій осіб із 

інвалідністю; 

 Соціальна-психологічна та правова допомога особам з інвалідністю - суб'єктам 

пробації; 

 Проведення семінару для начальників районних відділів філії ДУ «Центр пробації»  з 

теми покращення  рівня знань у роботі з особами з інвалідністю; 

 Проведення акції до Дня захисту прав осіб з інвалідністю: написання художнього 

твору на тему «Моя сила всупереч особливостям».   

 

Рез ультати: 

Охоплено соціальним 

супроводом  50 осіб з інвалідністю, які 

перебувають на обліку служби 

пробації; охоплено індивідуальним 

психологічним консультування 6 осіб з 

інвалідністю; надано клієнтам, які не 

порушували плану індивідуально 

виховної роботи 200 мотиваційних 

харчових наборів;  проведено семінар 

для 25 начальників районів відділів 

пробації відділів та 2 працівників філії 

пробації; надано 20 правових 

консультацій з питань дотримання 

права; розроблений та поширений 

серед клієнтів пробації інформаційний  

буклет з питань забезпечення  прав осіб із інвалідністю. Проведено акцію до Дня захисту 

прав осіб з інвалідністю з написанням  художнього твору. Автора-переможця нагороджено 

цінним подарунком. 

 
Закупівля міським бюджетом послуг соціального супроводу особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах в межах програми «Соціальний захист». 

 

Фінансова та консультативна підтримка: бюджет Миколаївської міської ради. 

Консультативна підтримка: Департамент праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). 

Термін реалізації: лютий – травень 2020р. 

Географія: м. Миколаїв. 

Мета: надання соціального супроводу мешканцям м. Миколаєва, які звільнилися з місць 

позбавлення волі та засуджені до альтернативних видів покарань (клієнтів пробації), і 

перебувають у складних життєвих обставинах, зумовлених соціальним становищем та 

способам життя, належать до груп ризику щодо захворювання на соціально-небезпечні 

хвороби, з метою доведення їх до обліку у медичні установи первинної ланки, доведення до 

лікування гепатиту С. 

 

Діяльність: • 

 Соціальна-психологічна та правова допомога жителям м. Миколаєва, які звільнилися 

з місць позбавлення волі, відбувають покарання без позбавлення волі. Цілі супроводу: 

зменшити поширення соціально-небезпечних хвороб в м. Миколаєві; довести клієнтів 

проекту до обліку в первинному медичному закладі та укласти декларацію із лікарем; 

довести хворих на гепатит С до лікування. З клієнтами проекту були підписані договори на 

обслуговування, складалися плани соціального супроводу, проведена оцінка потреб для 

мінімізації складних життєвих обставин, в яких  вони опинилися. Під час відвідування 
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клієнтів проекту, спілкування із ними надавалися інформаційні послуги щодо можливостей 

і ресурсів для подолання СЖО, допомога в оформленні заяв, звернень, документів; 

отримувачі послуги соціального супроводу перенаправлялися до інших надавачів соціальних 

послуг, у тому числі для отримання спеціальних послуг – центри зайнятості, центри 

безоплатної правової допомоги, центри тимчасового перебування, благодійні фонди для 

отримання матеріальної допомоги. 

Результати: послуги соціального супроводу були надані 61 мешканцю м. Миколаєва, 

укладена 61 декларація із сімейним лікарем, 3 особи доведені до лікування гепатиту С.  

 
«Забезпечення розумного балансу між наркополітикою та громадським здоров'ям в 

Україні». 

 

Фінансова та консультативна підтримка: Міжнародний фонд «Відродження». 

Термін реалізації: 08.12.2020-08.12.2021. 

Географія: Україна. 

Мета: покращення розуміння суті та завдань підходу сенситизації по відношенню до 

споживачів наркотиків та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної та правової 

держави, шляхом підготовки персоналу підрозділів, що зв’язані з реалізацією програм з 

боротьби з незаконним обігом наркотиків. 

Діяльність: 

 Розроблення та затвердження 3 тематичних програм для правоохоронних органів 

щодо сенситивного підходу до споживачів наркотиків; 

 Включення тематичних програм в службову підготовку: поліцейських, на базі 

Академії МВС; фахівців «Центру пробації» - на базі Академії пенітенціарної служби; 

фахівців прокуратури – на базі Національної академії прокуратури України;  

 Підготовлення по 15 осіб з числа фахівців, які проводитимуть заняття в рамках 

професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації правоохоронних органів. 

 

Результати: 

У співпраці організації з викладачами Академії пенітенціарної служби було розроблено та 

включені до програми підготовки та перепідготовки фахівців ДУ «Центр пробації» 

навчальний матеріал з гуманізації та сенситивного підходу до споживачів наркотиків. 

З метою апробації навчального курсу було проведено одноденний онлайн-семінар 

«Сенситивний підхід до споживачів наркотиків», в якому взяло участь 34 фахівця ДУ «Центр 

пробації» зі всієї України. 
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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  

1 736 614,96 

Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД»/БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ" 
1 003 307,75 

MTV Staying Alive Foundation  358 763,56 

Stitching AFEW International. 57 795,47 

Бюджет Миколаївської обласної ради 133 922,40 

Міжнародний фонд «Відродження». 23 580,18 

Бюджет Миколаївської обласної ради 59 616,96 

Інші доходи (на амортизацію ОЗ) 2 365,96 

Всього: 3 375 967,24 

Витрати організації в межах статутної діяльності Грн. 

Адміністративні витрати 474 493,51 

Податки, внески, обов’язкові платежі 176 566,07 

Комплексний пакет послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС у пенітенціарних 

закладах, проект «Заради життя»/«Serving Life» 

1 448 670,02 

Формування прихильності до лікування туберкульозу та 

психосоціальна підтримка ув'язнених, хворих на ТБ 
794 566,84 

Профілактика інфекційних захворювань у виправних закладах 

Миколаївської області, шляхом організації тюремних театрів та 

розвитку творчого потенціалу засуджених 

242 734,01 

Попередження розповсюдження COVID-19 серед ВІЛ-

позитивних засуджених Миколаївської області 

54 793,43 

Соціально-психологічна підтримка осіб з інвалідністю, які 

знаходяться у конфлікті з законом та перебувають на обліку в 

уповноважених органах з питань пробації Миколаївської 

області 

124 621,40 

Соціальний супровід мешканців м. Миколаєва, які звільнилися 

з місць позбавлення волі. 

59 520,96 

 3 375 967,24 
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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 

 

 

 

 

 

http://www.noomd-pi.org/
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