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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 – 30.06.2022. 

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. 

 Забезпече ння проведення діагностики ТБ 

лабораторними методами (мікроскопія, культуральне 

дослідження, молекулярно-генетичне дослідження), 

особам взятим під варту.  
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 Мотивування засуджених до тестування та 

лікування ВГС (за наявності доступу в установі). 

 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:  

П’ятий 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 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 працюють в організацію 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.  

Було продовжено впровадження інтервенції із залучення осіб з історією 

наркоспоживання у якості «кейс-файндерів».  

За весь період реалізації проекту до інтервенції було залучено 10 «кейс-файндерів» з 

числа колишніх споживачів наркотиків у м. Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, 
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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.   

 

Клієнт Олександр, 44р., – вперше виявлений індексний партнер у м. Первомайськ. 

Ще кілька років тому він був успішним чоловіком з непоганим заробітком, мав дружину та 

доньку. Але саме наявність «зайвих» грошей і зруйнувала його життя. Клієнт почав 

зловживати алкоголем, користуватися послугами робітниць комерційного сексу. Така 

поведінка призвела до того, що дружина його покинула, забравши дитину. А ще через 

півроку він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, потрапив до автомобільної аварії, 

в якій отримав важкі травми та став інвалідом. 

Не маючи змогу працювати, чоловік проживав 

у своєї матері та продовжував зловживати 

алкоголем. Кілька місяців тому він зустрів 

жінку, яка змінила його життя на краще. 

Чоловік переїхав до неї і почав будувати нові 

стосунки.  

Контакти чоловіка, як свого статевого 

партнера, кейс-файндеру надала ВІЛ-

позитивна жінка з числа споживачів 

ін’єкційних наркотиків, яка, крім того, має 

багаторічний досвід надання послуг 

комерційного сексу. Тест виявився 

позитивним. Клієнт дуже емоційно відреагував 

на те, що він має ВІЛ-інфекцію, довго не міг в 

це повірити, відмовлявся йти на контакт з 

соціальним працівником. Підтримку клієнтові 

та допомогу у встановленні з ним контакту 

надала його цивільна дружина. Саме завдяки їй, 

чоловік погодився звернутися до лікувального 

закладу, пройти дообстеження та розпочати 

лікування. 

Встановлення діагнозу не тільки не зіпсувало, але, в якомусь сенсі, навіть зміцнило їх 

стосунки. На даний час клієнт продовжує отримувати лікування та демонструє високу 

прихильність. Його дружина також пройшла тест на ВІЛ, результат виявився негативним.  
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Пілотний напрямок по самотестуванню  на ВІЛ серед осіб, які перебувають на 

обліку в уповноважених органах з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» в Миколаївській області.  

19-20.04 2021 року 

фахівцями ВБО «Мережа 

організацій, що працюють у 

пенітенціарній сфері» с залученням 

фахівців  ГО «Пенітенціарна 

ініціатива» було проведено  низку 

робочих зустрічей з тренінговими 

заняттями на робочому місті для 

працівників філії Центру пробації у 

Миколаївській області, а саме 

Центрального та Корабельного 

районів Миколаєва, 

Первомайського, Вознесенського та 

підрозділів пробації Миколаєва, які 

згідно Протоколу пілотного проєкту 

з впровадження самотестування на 

ВІЛ серед осіб, які перебувають на обліку в уповноважених органах з питань пробації, 

залучені до реалізації напрямку.   

31.05-02.06.2021 року в смт. 

Коблеве Миколаївської області було 

проведено триденний тренінг з питань 

впровадження пілотного проєкту в 

Миколаївській області для фахівців 

пробації вищезгаданих районів, 

організований Центром пробації та ВБО 

«Мережа організацій, що працюють в 

пенітенціарній сфері». Метою тренінгу 

було удосконалення навичок опитування 

(анкетування) з питань ВІЛ-інфекції, 

туберкульозу, ВГС, консультування щодо 

ВІЛ-інфекції, організації самотестування  

на ВІЛ серед громадян, які перебувають 

на обліку в уповноважених органах з 

питань пробації. Після завершення навчання, 21 працівник пробації був готовий до 

впровадження самотестування клієнтів пробації на ВІЛ на Миколаївщині.  

Згідно розробленому Протоколу пілотного проєкту з впровадження самотестування 

на ВІЛ серед осіб, 

які перебувають на 

обліку в 

уповноважених 

органах з питань 

пробації, в рамках 

звітного кварталу 

було опрацьовано 

наступна модель 

взаємодії між 

працівниками 

УОПП та 

соціальними 

працівниками:   
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1. Працівники УОПП, залучені до реалізації пілотного проєкту, передають на 

щотижневій основі заповнену форму звітності щодо результатів пілотного проєкту 

працівнику партнерської НУО.  

2. Соціальний працівник, залучений до реалізації пілотного проєкту, передає на 

квартальній основі заповнену форму звіту НУО щодо результатів пілотного проєкту з 

впровадження самотестування на ВІЛ серед субєктів пробації  проєкту «Заради життя».  

Після проведення підготовчого етапу  з національними та регіональними партнерами, та 

отримання 02.06 слинових тестів на баланс організації, з 07.06 у Миколаївській області  

розпочато заходи пілотної інтервенції.  

З 01.06.2021 по 30.09.2021 були 

досягнуті такі результати 

пілотного впровадження: 

• Скринінговим анкетуванням 

щодо інфікування ВІЛ охоплено 605 

осіб, що складає 101% від 

запланованої кількості. 

• Наявність ризиків щодо 

інфікування ВІЛ показали 337 осіб, 

що складає 56% від кількості осіб, 

охопленим скринінговим 

анкетуванням. Зазначена кількість 

значно менше тієї, що передбачалася 

протоколом пілоту (було 

передбачено, що ризики будуть 

виявлені у 70%). 

• Усім особам, які за результатами скринінгового анкетування мають ризики щодо 

інфікування ВІЛ, було запропоновано послуги з тестування на ВІЛ. З них погодились пройти 

самотестування 312 осіб (92%), що можна розцінювати як ефективний результат 

консультативної роботи з боку інспекторів пробації, адже протоколом передбачалося що на 

такі послуги погодяться 90 % осіб, які мають ризики.  

• Слинові тести для самотестування отримали 100% осіб які погодились на послуги з 

тестування - 312 осіб.  

• Після самотестування на ВІЛ за допомогою до соціального працівника ГО 

«Пенітенціарна ініціатива» звернулися 4 особи, які отримали позитивний результат: 

  1 особа у Вознесенському міськрайонному відділі. Клієнта було супроводжено 

до кабінету «Довіра» КП "КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня" ВМР, обстежено, 

взято на облік та призначено АРТ. 

  3 особи у 

Первомайському 

міськрайонному відділі.  

З них 2 клієнтів було 

супроводжено до КНП 

«Первомайська центральна 

міська багатопрофільна 

лікарня» ПМР, обстежено, 

взято на облік та призначено 

АРТ.  

Крім того, під час 

надання одному з клієнтів 

послуг з індексного 

тестування, було вперше 

виявлено ВІЛ у його цивільної 

дружини, яку також було 

супроводжено для постановки 
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на облік та призначено АРТ, що можна вважати додатковим успіхом пілотного 

впровадження.  

Загалом, можна зробити висновок, що інтервенція має значний позитивний результат, 

особливо в районних відділах, віддалених від обласного центру, адже за 4 місяці реалізації 

було виявлено 4 нових позитивних випадка серед суб’єктів пробації та 1 серед їх індексних 

партнерів.  

 

«Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в установах 

ДКВС Миколаївської області». 

 

Фінансова та консультативна підтримка: Благодійна організація «Всеукраїнська мережа 

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»/БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ" в рамках проекту 

«Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в установах ДКВС 

України» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією. 

Термін реалізації: 16.01.2021- 31.12.2021. 

Географія: ДУ «Снігурівська спеціалізована туберкульозна лікарня № 5» філії ДУ «ЦОЗ 

ДКВС України» в Миколаївській області, ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор», ДУ 

«Казанківська виправна колонія №93», ДУ «Вознесенська виправна колонія №72», ДУ 

«Арбузинська виправна колонія №83» 

Програмні компоненти  

106 М. Формування прихильності до протитуберкульозного лікування та 

психосоціальна підтримка ув’язнених, хворих на мультирезистентний туберкульоз 

(МРТБ);  

107 М. Формування прихильності до протитуберкульозного лікування та 

психосоціальна підтримка ув’язнених, хворих на чутливий туберкульоз. 

Мета: Досягнення безперервності, високої прихильності та ефективності лікування у осіб, 

які лікують чутливий та мультирезистентний туберкульоз у Снігурівській спеціалізованій 

туберкульозній лікарні №5 філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Миколаївській області. 

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: 
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 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. 

 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.   

 Найголовнішим успіхом проекту можна вважати те, що за рік не відбулось жодного 

випадку перерваного лікування, що говорить про високу ефективність заходів проєкту, а 

пропуски у прийомі пацієнтами препаратів відбувалися, здебільшого, по медичним 

показникам.  

 Клієнт Олексій, 38 р., був на супроводі нашої організації, успішно завершив 

лікування туберкульозу 22.02.2021. Але через 7 місяців в нього трапився рецидив хвороби, і 

у вересні 2021 року йому був призначений курс лікування новими препаратами. Олексій був 

пригнічений, він погодився на повторне лікування, але на справді майже не вірив що воно 

допоможе і був налаштований відмовитися від терапії. Медичні працівники ССТЛ №5, в якій 

утримувався клієнт, повідомили соціальному працівнику організації, що готують його 

документи до подачі прохання дострокового звільнення, у зв’язку з поганим самопочуттям 

та низкою хвороб, лікування яких у місцях позбавлення волі неможливе, і, скоріш за все, це 

прохання погодять.  

 З самого початку нового курсу 

лікування для Олексія, соціальний 

працівник організації почала з ним 

посилену роботу з формування бажання 

лікуватися та прихильності до ПТП терапії 

під час особистих та онлайн консультації. 

Довгий час клієнт був непохитний, він 

просто хотів звільнитися та поїхати 

додому, у Тернопільську обл., де на нього 

чекали мама та брат, а далі – будь що буде.    

 Соціальний працівник організації для 

мотивування клієнта до лікування навіть 

зв’язалась з його братом, з яким в них з 

Олексієм були доволі теплі стосунки. 

Спільними зусиллями медичних працівників установи, соціального працівника НУО, рідних 

– Олексія вдалося вмовити продовжувати лікування, щоб мати змогу жити и провести більше 

часу зі своєю сім’єю.  

 18.10.2021р. клієнта було достроково звільнено від відбування покарання через 

погіршення стану здоров’я, і, за його згодою, одразу транспортовано до Миколаївського 

обласного протитуберкульозного диспансеру для продовження стаціонарного лікування. 
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Звісно, ми тримали зв’язок і після звільнення Олексія, він відповідально поставився до 

лікування, щоденно приймав препарати. Через деякий час щоденного прийому ПТП терапії, 

коли він отримав декілька поспіль результатів аналізів, які свідчили, що він більше не є 

МБТ+, Олексій отримав виписку зі стаціонару, та поїхав продовжувати амбулаторне 

лікування додому, до своєї сім’ї, яка дуже його чекала. 

 

Програмний компонент 108 М. Забезпечення продовження протитуберкульозного 

лікування особами, які звільняються з місць позбавлення волі. 

Мета: Забезпечення безперервного доступу до протитуберкульозного лікування та 

постановки на диспансерний облік після звільнення в заклади охорони здоров’я осіб, які 

готуються до звільнення зі Снігурівської спеціалізованої туберкульозної лікарні №5 ФДУ 

«ЦОЗ ДКВС України» в Миколаївській області. 

Діяльність:  
 Проведення первинної оцінки потреб осіб, хворих на ТБ, які готуються до 

звільнення\звільняються з ССТЛ№5 (за 3 місяця до звільнення). Розробка та впровадження 

індивідуального плану супроводу спільно з клієнтом, з урахуванням його особистих 

обставин. 

 Консультування засуджених, хворих на ТБ, які готуються до звільнення\звільняються 

з ССТЛ№5 з питань, стосовно оформлення пенсійних виплат, порядку відновлення 

документів, працевлаштування тощо.  

 Організація та забезпечення супроводу/транспортування клієнтів після звільнення:  

 Сприяння та контроль постановки на диспансерний облік хворих на ТБ, звільнених з 

ССТЛ№5. Клієнтам БК- соціальними працівниками проекту було забезпечено соціальний 

супровід для постановки на облік за місцем проживання (розробка індивідуального плану 

соціального супроводу, здійснений вибір місця та куратора ДОТ, організована зустріч 

лікуючого лікаря та соціального працівника з хворим; передача інформації районному 

фтизіатру). У випадку, якщо клієнт звільнявся до іншого регіону, з клієнтом постійно 

підтримувався телефонний зв’язок. Факт постановки на ДО підтверджується талоном від 

лікаря, який здійснив постановку на ДО. 

 Контроль за неперериванням лікування ТБ після звільнення з установ виконання 

покарань. 

 Після постановки на облік, для подальшого продовження лікування та медико-

соціального супроводу клієнтів було переадресовано до НУО, які реалізують напрямки з 

ДОТ на свободі, та в інші ЛПЗ для розширення спектра послуг, що надаються (відновлення 

документів, групи самодопомоги, консультації юристів і психологів, наркологів та 

дерматовенеролога, гуманітарна допомога тощо).  

 Одноразове надання мотиваційних пакетів клієнтам, які стали на облік до 

фтизіатричних служб громадського сектору.  

Результати: 

 За 2021 рік до напрямку було включено 26 пацієнтів ССТЛ №5, що складає 86% від 

запланованої кількості. На кінець року звільнилися з установи 24 особи, на облік до закладів 

охорони здоров'я з метою продовження лікування ТБ було взято 18 клієнтів (що складає 75% 

від кількості засуджених, що звільнились), з них 6 - в регіоні відбування покарання, 12 – в 

інших регіонах). 

Програмний компонент 111 М. Формування прихильності до хіміопрофілактики 

туберкульозу у ВІЛ-позитивних осіб, які перебувають в установах ДКВС України. 

Мета: Зменшення кількості захворювання на туберкульоз у ВІЛ-позитивних осіб, які 

перебувають в  установах Державної кримінально-виконавчої служби Миколаївської області. 

Діяльність: 

 Транспортування біоматеріалів (мокротиння) з виправних установ до лабораторії 

ССТЛ№5 для проведення скринінгу та діагностики туберкульозу. 

 Сприяння в наданні консультацій лікарем-фтизіатром з метою призначення курсу 

хіміопрофілактики ТБ.  
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 Надання консультацій соціального працівника ВІЛ-позитивним ув’язненим і 

засудженим з метою мотивації до початку профілактичного курсу лікування, формування 

прихильності до лікування  і профілактики  відмов.  

 Щомісячна видача мотиваційних наборів з метою підтримки прихильності до 

хіміопрофілактичного лікування ТБ.  

 Щомісячна оцінка прихильності до лікування. У разі виявлення ризику переривання 

лікування, соціальний працівник інформував про це медичний персонал установи та 

організовував в індивідуальному порядку спільний пошук вирішення проблемної ситуації, в 

залежності від того, які фактори (медичні, психологічні чи соціальні) негативно  впливають 

на прихильність. 

Результати: 

 За 2021 рік на супровід був взятий 31 клієнт, з них 17-ти особам діагноз ВІЛ-інфекція 

було встановлено протягом звітного періоду. За рік реалізації проєкту стався лише 1 випадок 

переривання профілактичного лікування. 

Програмний компонент 138 М. Забезпечення діагностики та соціальний супровід 

лікування вірусного гепатиту С в установах ДКВС України 

Мета: Підвищення ефективності лікування ВГС у ВІЛ-позитивних осіб, які перебувають в 

установах ДКВС Миколаївської області. 

Діяльність: 

 Організація забору та транспортування до лабораторії «Протос» зразків крові для 

проведення ПЛР для підтвердження діагнозу (якісний показник) ВІЛ-позитивним 

засудженим, які попередньо мали позитивний результат швидкого тесту. 

 Організація візиту лікаря-інфекціоніста філії ЦОЗ ДКВС України в Миколаївській 

обл., з метою встановлення діагнозу та призначення лікування (після отримання результатів 

аналізу).  

 Сприяння в наданні консультацій лікаря-інфекціоніста при в ході лікування.  

 Надання консультацій соціального працівника з метою формування прихильності до 

лікування та унеможливлення переривання.  

 Щомісячна видача мотиваційних наборів з метою підтримки прихильності до 

лікування ВГС.  

 Організація забору та транспортування до лабораторії «Протос» зразків крові для 

проведення ПЛР після закінчення лікування з метою оцінки ефективності лікування ВГС. 

Результати: 

 У 2021 році на супровід було взято 15 клієнтів, які відповідали критеріям відбору. З 

них, за результатами проведеного ПЛР після завершення лікування, 12 успішно вилікували 

гепатит С, що склало 80% від загальної кількості. 

«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.  

Діяльність: 

 Підвищення рівня інформованості цільової групи щодо COVID-19; 

 Забезпечення представників цільової групи індивідуальними засобами захисту та 

особистої гігієн  и. 

Результати: 
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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 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 
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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: квітень 2021 – жовтень 2021. 

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, підвищення рівня знань щодо дотримання прав в сфері  

медичної допомоги особам  із інвалідністю в умовах пандемії «СОVID – 19».  Поширення 

досвіду співпраці філії ДУ «Центр пробації» і ГО «Пенітенціарна ініціатива» у  вирішенні 

соціально-психологічних проблем клієнтів пробації з інвалідністю  серед спільноти  FREE 

ZONE. 

Діяльність:  

 Розробка та тиражування тематичних інформаційних матеріалів ( буклетів) щодо прав 

осіб з інвалідністю на медичну допомогу в умовах пандемії «СОVID – 19», з контактною 

інформацію про установи і організації, що надають допомогу особам з інвалідністю на 

Миколаївщині;  

 Проведення циклу вебінарів з питань дотримання права на медичну, соціальну 

допомогу, профілактики правопорушень, ведення діалогів примирення та зменшення 

конфліктності;   

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

теми покращення  рівня знань   щодо забезпечення права клієнтів пробації на медичну 

допомогу; 

 Забезпечення щоквартальними харчовими наборами, сезонним одягом (за потребою) 

з метою поліпшення якості життя; 

 Психологічні консультації з метою профілактики кризово-депресивного стану  

представників ключової групи;  

 Правове консультування з питань забезпечення права на соціальну, медичну 

допомогу, отримання соціальних послуг в умовах пандемії «СОVID – 19»;  

 Проведення робочих зустрічей з адміністрацією та співробітниками філії ДУ «Центр 

пробації» в Миколаївської області з питань організації соціальної, правової підтримки осіб з 

інвалідністю, суб'єктів пробації.  

Рез ультати: 
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Охоплено соціальним супроводом 45 осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку 

служби пробації; охоплено індивідуальним психологічним консультування 12 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 10 правових консультацій з питань 

дотримання права; розроблений та поширений серед клієнтів пробації інформаційний  буклет 

з питань забезпечення  прав осіб із інвалідністю.  

 
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 

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 
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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 55 мешканцю м. Миколаєва, 

укладена 55 декларація із сімейним лікарем.  

 
«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». Надання комплексного пакету послуг з 

ВІЛ, туберкульозу (ТБ) та вірусного гепатиту С (ВГС) у 

пенітенціарних закладах та органах пробації Державної 

кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України в 12 регіонах 

України в рамках проекту «Заради життя» (Serving Life) 

1 284 456,77 

БО «100% ЖИТТЯ» Прискорення прогресу у зменшенні тягаря 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції в установах ДКВС Миколаївської 

області 

926 702,53 

Фонд AFEW Інтернешнл ESF 2020/2259 - Профілактика 

COVID-19 в тюрмах. 

93 855,17 

ДСЗН МОДА - Соціальна підтримка осіб з інвалідністю в 

органах пробації 

137 716,00 

Міжнародний фонд «Відродження» - Баланс  між 

наркополітикою та громадським здоров’ям 

1 320 419,82 

ММЦ місцевий бюджет  Соціальний супровід мешканців м. 

Миколаєва, які звільнилися з місць позбавлення волі 

13 474,59 

Інші доходи (на амортизацію ОЗ) 15 864,24 

Всього: 3 792 489,12 

Витрати організації в межах статутної діяльності Грн. 

Адміністративні витрати 543 465,42 

Податки, внески, обов’язкові платежі 288 533,29 

Комплексний пакет послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС у пенітенціарних 

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

991 899,19 

Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції в установах ДКВС Миколаївської області 
700 613,33 

Попередження розповсюдження COVID-19 серед ВІЛ-

позитивних засуджених Миколаївської області 

82 930,46 

Соціальна підтримка осіб з інвалідністю в органах пробації 120 220,00 

Баланс  між наркополітикою та громадським здоров’ям 1 055 175,23 

Соціальний супровід мешканців м. Миколаєва, які звільнилися 

з місць позбавлення волі 

9 652,20 

 3 792 489,12 
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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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