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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства 
упродовж 2013 -  2015 років

1. Назва ІГС: Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА».

2. Скорочена назва ІГС: ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА».

3. Дані про легалізацію ІГС: організація зареєстрована 14.06.2007 року, Свідоцтво А01 №625752.

4. Адреса, контакти: юридична адреса м. Київ, пр. Маяковського, 7а, оф. 170, тел.+38 044 592 58 47.

5. Мета та напрями діяльності: М ета діяльності Всеукраїнської благодійної організації «КОНВІКТУС 
УКРАЇНА» —  забезпечення рівного доступу уразливих груп до медико-соціальних послуг та реінтеграція 
в суспільство засуджених шляхом налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, державою, і 
бізнесом.

Напрями діяльності: 1) профілактика ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб серед 
споживачів наркотиків; 2) профілактика ВІЛ/СНІДу та інфекцій, які передаються статевим шляхом, серед 
працівників секс-бізнесу; 3) реінтеграція в суспільство колишніх засуджених жінок.

В м.Києві працюють 2 консультаційні центри для осіб, що належать до груп найвищого ризику 
інфікування ВІЛ -  в Деснянському та Подільскому районах міста.

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
Представники організації входять у склад таких дорадчих органів, як: Київська міська координаційна

рада з питань протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, Громадська рада при Київській обласній державній 
адміністрації; Київська обласна Координаційна рада з питань протидії ВІЛ\СНІДу та туберкульозу; 
Координаційна рада Деснянського району м. Києва з питань протидії наркоманії; Громадська рада при 
Києво- Святошинськіій РДА, Громадська рада при виконавчому комітеті Васильківської міської рад; 
Міжсекторальна робоча група при Київській міській Координаційній раді с питань протидії ВІЛ\СНІДу та 
туберкульозу. Крім того, ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» брала участь у розробці та є виконавцем 
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекці'іУСНІДу на 2014-2018 роки; входила 
до складу робочої групи при Міністерстві соціальної політики з розробки законодавчих документів щодо 
створення соціальних послуг.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, 
учасники, кінцевий результат), проведена робота.



ВБО «Конвіктус Україна» реалізує ряд проектів за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з 
ВІЛ/СНІД в Україні».

Організація реалізує проекти профілактики та протидії епідемії ВІЛ/СНІД на території міста Київ, 
Київської області (м. Боярка, м. Васильків, смт. Глеваха, м. Бориспіль, м. Бровари, м .Ірпінь, м.Біла 
Церква) та в 2013-2014 роках- на території Кіровоградської області та міста Кіровоград.

Конвіктус реалізує масштабний проект «Крок назустріч». Робота з клієнтами побудована шляхом 
роботи точок аутріч і функціонування громадських центрів в Деснянському та Подільському районах 
міста. Метою проекту є надання безпечного місця для обміну інформацією, взаємної підтримки для 
отримання побутових, інформаційних і соціальних послуг. В рамках проекту відбувається переадресація 
клієнтів в програми реабілітації, детоксикації, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних, замісної 
підтримуючої терапії, проведення освітніх заходів з метою поліпшення якості життя вразливих груп. 
Реалізація проекту відбувається з метою створення комплексу послуг для впливу на зміну поведінки груп 
ризику на більш безпечну і зменшення кількості нових випадків інфікування ВІЛ.

Конвіктус за весь час роботи у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІД та зменшенні шкоди заслужив 
достатній рівень авторитету серед донорів та партнерів. Цей факт підтверджує довіра з боку МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» у довірі в реалізації пілотних проектів на базі Організації. 
Серед цих проектів: «Збільшення доступності лікування ВІЛ-інфекції для представників груп ризику». 
Цей пілотний проект у 2013 році став дуже важливим для програм профілактики, оскільки залежні 
споживачі та жінки, що залучені до секс-бізнесу, не мають достатньої мотивації до зміни поведінки, 
направленої на покращення індивідуального стану здоров’я, а також зменшення ймовірності інфікування 
статевих партнерів.

Також, Конвіктус в 2013 році успішно реалізував пілотні проекти: «Втручання силами рівних», «Раннє 
виявлення туберкульозу серед уразливих груп» та «Профілактика ВІЛ серед умовно засуджених за статті, 
що пов’язані з вживанням наркотиків Київської та Кіровоградської областей». Кожен з вищезгаданих 
проектів є дуже важливим для збільшення рівня якості послуг, які отримують клієнти Організації, 
розширення кола «важкодоступних» клієнтів, підвищення рівня адвокації інтересів уразливих груп.

Також, у 2013 та 2014 роках команда Конвіктус успішно реалізувала проект «Надання медико- 
соціальних та інформаційно-просвітницьких профілактичних послуг з діагностики, лікування та 
профілактики ВІЛ/ІПСШ представникам ГР за принципами кейс-менеджменту» на території м.Київ та 
Київської області та проект «Профілактика ВІЛ та ІПСШ серед пацієнтів, що знаходяться на 
стаціонарному лікуванні в Комунальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний 
протитуберкульозний диспансер» та Білоцерківський протитуберкульозний диспансер».

За 2013 рік послугами проектів Організації було охоплено: 5811 СІН, 2640 РКС, 288 близького 
оточення. Було протестовано 3101 клієнтів за допомогою швидких тестів на ВІЛ, 1293 клієнти на сифіліс, 
1238 - на Гепатит В та 1245 - на Гепатит С, а також на гонорею -  632 людини, хламідіоз -  641.

У 2014 році Конвіктус продовжував реалізацію всіх проектів, як певний комплекс одного великого 
проекту профілактики «Крок назустріч». За 2014 рік послугами проектів Організації було охоплено: 6867 
споживачів наркотиків, 3871 жінок секс-бізнесу, 295 близького оточення. Було протестовано близько 3765 
клієнтів за допомогою швидких тестів на ВІЛ, 1226 клієнтів на сифіліс, на Гепатити В -  1696 клієнтів, 
Гепатит С -  1744 людини, а також на гонорею -  759, хламідію -  762 людини.

У листопаді 2014 року Конвіктус отримав одну з одинадцяти мобільних амбулаторій для тестування та 
реалізації проектів профілактики у Київській області.

Конвіктус з березня 2013 року почав реалізацію проекту «Підтримка Конвіктус Україна» (2013-2015 
рр.) за фінансової підтримки Уряду Швеції, що включає подальшу підтримку і розвиток програми 
реінтеграції, підвищення якості життя і шансів на успішну реінтеграцію у суспільство колишніх 
ув’язнених. Проект реалізовується у тісній співпраці з Державною пенітенціарною службою України, 
Міністерством соціальної політики та Управлінням даних закладів у Харківській області.

Проект реалізується за Триступеневою програмою адаптації на базі Центру соціальної адаптації, що 
функціонує смт Краснопавлівка, Харківської області. Проект приніс значні досягнення, оскільки 85% 
жінок, що завершують програму в Центрі, успішно будуть своє життя у суспільстві.



В Подільському районі працює унікальний для України центр для осіб, яких торкнулась епідемія 
ВІЛ/СНІДУ та для осіб, що залучені до проституції. Наші клієнтки -  це молоді жінки (близько 800 -  
жительки Подільського району), які вибрали на своєму шляху через різні причини та обставини заняття 
проституцією. Ми допомагаємо таким жінкам залишитись здоровими, профілактувати 
насильство,вирішувати медико-соціальні та юридичні труднощі, і в момент, коли жінка захоче залишити 
це заняття -  повернутись до соціального життя з найменшими втратами.

В консультаційному центрі на Подолі надаються такі послуги:
Консультації щодо безпечної сексуальної поведінки та захисту від ВІЛ, гепатитів, ІПСШ 

Тестування на ВІЛ, гепатити та захворювання, що передаються статевим шляхом 
Консультації щодо лікування гепатитів, туберкульозу та інфекцій, що передаються статевим 

шляхом
Консультації юриста
ГІеренаправлення на консультація, огляд лікарем -дерматовенерологом.
Скринінг на ТБ, направлення на діагностику ТБ
Консультації щодо можливих програм догляду та підтримки ВІЛ-позитивних
Засоби особистої безпеки (презервативи, антисептик, лубриканти) в зручний час та спосіб - в
центрі на Подолі з 11 до 18 та з пн. по пт.з 18.00 до 02.00 за заявкою.
Перенаправлення на огляд та консультацію гінеколога в Клініки, дружні до молоді 
Тренінги щодо особистого розвитку відвідувачів
Інформаційні заняття щодо працевлап
поведінки, взаємодії з міліцією, протидп 
Творча майстерня.


