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Основні досягнення МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та
здоров’я» в 2015 році
Шановні колеги та друзі!

«Коли в країні криза
та
війна,
місія
організації і допомога
людям стає більш
важливою
і
актуальною. Я рада
щоорганізація змогла
втримати коллектив,
зібрати нові ідеї та
продовжити намічені
задачі.
Багато зроблено, але
ще більше попереду!»
Наталія Лук'янова,
Голова Правління
організації

Минулий
рік
був
одним
з
найскладніших за часи незалежності
України та роботи організації. Багато
минуло подій, які залиши великі
відбитки в світовій історії всієї країни
та роботі неурядових організацій. Це
був рік становлення нового світу, нової
свідомості та нових нас, і це вплинуло
на зміну пріоритетів та цінностей
роботи.
Згідно з місією організації та
основних пріоритетів роботи, команда
LHSI працює у сферах охорони
здоров'я, соціальної політики та
захисту прав дітей та молоді. Основною
метою нашої діяльності було і
залишається - покращання становища
найбільш
уразливих
категорій
населення України та якості соціальних
і
медичних
послуг,
сприяння
впровадженню
нових
стандартів
соціальних послуг, а також підвищення
рівня знань і навичок соціальних та
медичних працівників в нашій країні.
За минулий рік наша команда
експертів
та
керівництво
LHSI
продовжило
налагодження
ефективного
співробітництва
з
державним сектором та органами
місцевого самоврядування. Також нам
вдалося реалізувати всі заплановані
активності та проекти, які продовжили
розбудову ініціатив та дій щодо
профілактики соціально-небезпечних
хвороб, покращення становища молоді,
організації юридичної допомоги для
малозабезпечених сімей та осіб, з
акцентом на особливість допомоги
внутрішньо
переміщеним
особам
(ВПО) з зони конфлікту. Діяльність
LHSI розповсюджувалася на 7 регіонів
України,
особливу
увагу
було
приділено східним регіонам з метою
надання
якісної
та
ефективної
допомоги постраждалим внаслідок
терористичних дій з боку бойовиків та
військового агресора в зоні АТО.

Зокрема, з вересня 2015 року
розпочалась
реалізація
проекту
«Доступні юридичні послуги для
ВПО - гарантія стабілізації та
розвитку суспільного життя в
країні», основною метою якого є
надання безкоштовної юридичної
підтримки вимушено переміщеним
особам. Даний проект реалізовувався
спільно з міськими центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді в містах Сєверодонецьк та
Лисичанськ, Луганської області та
місті Києві.
Також, було проведено робочі
зустрічі, круглі столи, тренінги й
семінари для державних службовців,
соціальних, медичних працівників,
представників
міжнародних
та
недержавних організацій. Як і в
минули роки, ми продовжуємо
підтримувати
роботу
центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді у напрямку профілактики
соціально небезпечних хвороб серед
уразливих груп, а також надання
соціальних послуг дітям та сім’ям,
які
перебувають
у
складних
життєвих обставинах.
У 2016 році заплановані нові
проекту
та
активності.
LHSI
продовжить
роботу
у
сферах
реформування та розбудови системи
охорони
здоров’я
в
Україні,
подолання наслідків епідемій ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу,
підтримки уразливих груп населення
та верств населення, які опинилися у
складних життєвих обставинах, ВПО
та
постраждалим
внаслідок
проведення АТО. Також ми активно
підтримуємо
міжнародне
співробітництво, яке спрямоване на
обмін досвідом та спільними
перспективами подолання соціально
негативних явищ та вирішення
суспільно важливих проблем.
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Загальна інформація про організацію
Міжнародна громадська організація «Соціальні
ініціативи з охорони праці та здоров’я» (далі – LHSI)
зареєстрована у 2002 році в Міністерстві юстиції
України. Згідно зі Статутом LHSI, наша діяльність
поширюється на територію України та інших країн.

Статутні Завдання Організації

впровадження освітніх, наукових проектів i
програм, спрямованих на зміну поведінки особи,
покращення громадського здоров'я;

сприяння розвитку соціальних програм у сфері
охорони здоров'я та праці, збереження трудових
ресурсів;

сприяння здійсненню моніторингу вирішення
соціально-трудових проблем незахищених верств
населення, захисту прав працюючих та членів їхніх
сімей;

сприяння
практичному
здійсненню
загальнодержавних, регіональних, місцевих та
міжнародних проектів і програм з профілактики
ВІЛ/СНІД, наркоманії та інших соціально
небезпечних захворювань, пропагування здорового
способу життя;

сприяння проведенню i розповсюдженню
результатів соціальних ініціатив з охорони праці та
здоров'я, покращання життя людей, вирішення
соціальних проблем;

сприяння організації співпраці з молодіжними
лідерами, представниками місцевих громад,
урядових
структур,
органів
місцевого
самоврядування, громадських та міжнародних
організацій,
налагодженню
співпраці
із
зарубіжними фахівцями та науковцями, сприяння
взаємодії та обміну досвідом між організаціями
різних країн.

«Наша місія - це
вирішення
соціальних
проблем суспільства та
просування ідеї сталого
розвитку людства шляхом
розвитку послуг у соціальній
сфері, сфері громадського
здоров’я та охорони праці,
розбудови потенціалу міст,
громад
та
громадян,
вирішення
соціально
значущих проблем через
надання
різнопланової
допомоги державним та
недержавним організаціям,
особам з числа груп ризику, а
також шляхом заохочення
до відкритого та прозорого
діалогу, координації зусиль
усіх
зацікавлених
партнерів.»
Ілона Єлєнєва,
Директор організації
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Організаційна структура LHSI у 2015 році
Загальні збори організації – вищий орган прийняття рішень.
Правління організації – керує між загальними зборами.
Голова правління організації очолює Правління та представляє організацію.
Директор організації здійснює оперативне керівництво.
Наглядова рада здійснює нагляд за фінансовою та господарською діяльністю.

Органіграма управління організацією

Органіграма управління проектами
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Стратегічні пріоритети LHSI у 2015 році

Діяльність LHSI у 2015 році здійснювалася за
наступними стратегічними напрямками:
- Координація зусиль державних та недержавних партнерів
з питань протидії поширенню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та інших соціально небезпечних явищ на
місцевому та регіональному рівнях.
- Надання послуг та захист прав вразливих верств
населення, в т.ч. молоді, споживачів ін’єкційних
наркотиків, людей, уразливих до ВІЛ, туберкульозу, та
інших соціально вразливих верств населення.
- Покращання надання послуг у сфері охорони здоров’я.
- Розбудова соціально-відповідального трьохстороннього
партнерства у різних сферах (бізнес-влада-працівники,
бізнес- влада-громада).
- Запровадження цільових програм профілактики
ВІЛ/СНІДу та/або туберкульозу, в тому числі з питань
безпеки на робочому місці.
- Адвокація та надання експертизи щодо нормативноправового регулювання соціальної сфери та сфери
громадського здоров’я; міжнародне співробітництво.
- Розвиток програм для дітей та молоді, посилення
волонтерського руху.
- Сталий людський розвиток

Основна мета діяльності LHSI –
сприяння розвитку соціальних програм
у сфері охорони здоров’я та праці, в
тому числі координація зусиль для
подолання проблеми ВІЛ/СНІД та ТБ
на
місцевому,
обласному
та
національному рівнях.

Програмна діяльність LHSI у 2015 році
Протягом 2015 року МГО «Соціальні ініціативи з охорони
праці та здоров’я» реалізовувала наступні проекти:
1. Проект:
«Гарантії
правового
захисту ВПО
Луганщини»;
2. Проект: «Назустріч людям»;
3. Проект: «Доступні юридичні послуги для ВПО —
гарантія стабілізації та розвитку суспільного життя в
країні»;
4. Проект: «Дослідження механізмів фінансування з
метою забезпечення надання послуг в сфері боротьби з
ВІЛ/СНІД для ключових груп населення»;
5. Проект: «Правова підтримка населення — запорука
миру та стабільного розвитку Лисичанську».

Надалі детально розглянемо інформацію щодо проектів МГО «Соціальні
ініціативи з охорони праці та здоров’я»
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Проект: «Дослідження механізмів фінансування з метою
забезпечення надання послуг в сфері боротьби з ВІЛ/СНІД для ключових
груп населення»
Термін

реалізації

проекту:

з

5

червня

по

25

вересня

2015

року.

Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в межах гранту
Проекту «Реформа ВІЛ-послуг у дії» згідно угоди з компанією Делойт Консалтинг
LLPGrantNo. 02.Policy-01 від 05.06.2015 року.
Партнери: Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця та громадська організація
«Соціум ХХІ».
Географія

проекту:

Львівська,

Полтавська,

Миколаївська,

Одеська,

Дніпропетровська області та м. Київ.
Мета: Вивчити наявні фінансові механізми, в т.ч. соціального замовлення,
державно-приватного партнерства та інших видів державної підтримки, які існують
в Україні для забезпечення диверсифікації джерел фінансування, необхідних для
життєстійкої відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в країні. Також специфічною метою
було збільшити можливості надавачів послуг брати участь у соціальному
замовленні.
Досягнення:
- було проведено комплексний аналіз
діючого
механізму
соціального
замовлення, який реалізується в Україні
для надання послуг ЛЖВ та ключовим
групам
населення;
проведено
комплексний
аналіз
механізму
державно-приватного
партнерства, яке діє в Україні для
надання медичних та соціальних послуг
у
сфері
ВІЛ;
- розроблено загальні та більш детальні
рекомендації
для
соціального
замовлення,
державно-приватного
партнерства та інших видів договорів,
які можуть існувати в Україні та були
виявлені в ході дослідження;
- відбулось збільшення можливостей
надання послуг у сфері профілактики
ВІЛ на місцевому рівні у процесі подачі
заявок на соціальне замовлення та інші
види фінансування.
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»
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Проект: «Гарантії правового захисту ВПО Луганщини»
Термін реалізації проекту: грудень 2015 року.
Фінансування: Норвезька рада у справах біженців.
Географія проекту: Луганська область
Мета: Забезпечити доступність правових консультацій для вимушено переселених
осіб (ВПО), які проживають на даній території.
Завдання: Поінформувати ВПО про їх права та можливості безоплатного
правового захисту. Надати алгоритм отримання безоплатної правової допомоги
ВПО на даній території. Надати безоплатну правову допомогу щодо найбільш
актуальних правових питань у форматі групових сесій та індивідуальних
консультацій.
Досягнення: Було поінформовано про можливість отримання правової допомоги
на означеній території 300 чоловік із представників цільової аудиторії. Не менше
50 осіб отримали правову допомогу з найбільш актуальних питань. Підвищився
рівень правової обізнаності та дотримання прав і свобод людини і громадянина
серед ВПО Луганської області.

Проект: «Доступні юридичні послуги для ВПО — гарантія стабілізації та
розвитку суспільного життя в країні»
“Чоловік проживав в місті, не підконтрольному
Україні, з батьком, власником житла, який більше
не мав близьких. Коли батько помер, виникла
необхідність в отриманні свідоцтва про право на
спадщину, але строк для прийняття спадщини
пропущений у зв'язку з тим, що син померлого
перебував на заробітках, безвиїзно. Тому виникла
необхідність встановити додатковий строк для
подання заяви про прийняття спадщини, яка
належала його батьку. Зайвих коштів у нього
немає. Фахівцем МГО “Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров'я” було надано допомогу у
складанні позовної заяви про встановлення
додаткового строку для прийняття спадщини,
збору документів та направлення заяви до
відповідного суду.”
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Термін реалізації проекту: з жовтня 2015 року по лютий 2016 року
Фінансування: за фінансової підтримки Програми розвитку ООН в Україні (в
межах проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми
внутрішньо переміщених осіб в Україні») та Уряду Японії
Основна мета: надання безкоштовної юридичної підтримки вимушено
переміщеним особам спільно з міськими центрами соціальних служб для дітей,
сім’ї та молоді цільових міст проекту
Географія реалізації: м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Київ
Діяльність проекту: Даний проект, спрямований на надання юридичної підтримки
вимушено переміщеним особам, що проживають у містах Проекту, реалізується
спільно з місцевими центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді і має на
меті надання безоплатних юридичних консультацій задля сприяння правовому
захисту осіб, що цього потребують. У рамках проекту будуть діяти юридичні
консультації, які внутрішньо переміщені особи можуть отримати у разі потреби
безкоштовно. Планується, що за півроку діяльності проекту у кожному з міст буде
надано консультації не менше 350 особам із числа ВПО, які цього потребують.
Також наприкінці діяльності проекту буде видано практичний посібник для ВПО із
описом алгоритму вирішення тих чи інших юридичних питань.
Юристи Проекту надали і продовжують надавати консультації не захищеним і
соціально уразливим громадянам, вимушено переселеним особам з таких питань:
- як отримати довідку вимушено переселених осіб з тимчасово окупованої
території;
- як оформити державні соціальні виплати по народженню дитини;
- як вірно переоформити пенсії;
- куди влаштуватись на роботу;
- як отримати перепустку на тимчасово окуповану територію;
- де знайти житло?
Також постійно надавалася підтримка та здійснювалася переадресація до
відповідних установ іншого профілю, які допомагали ВПО у вирішенні актуальних
питань.
З моменту старту проекту юридичними послугами було охоплено більше ніж 240
осіб, приблизно 170 з яких було перенаправлено, для подальшого вирішення
проблеми, у необхідні для них заклади або соціальні служби та громадські
організації
з
якими
є
домовленість
про
співпрацю.
Завдяки цьому проекту люди підіймають голови, долають труднощі і змінюють своє
життя
на
краще,
для
себе
і
своїх
близьких!
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“Молода жінка, яка виховує доньку, розлучилась
із чоловіком, який знаходився у місцях
позбавлення волі. Жінка проживає з бабусею та
з донькою у маленькій квартирі. Ні аліментів, ні
іншої соціальної допомоги від держави жінка не
отримувала. Зрозуміло, що однією пенсії на двох
дорослих та одну маленьку дитину не
вистачало. За станом здоров'я молода мама не
має можливості працювати, адже перенесла
вже не одну операцію. Жінка знайшла в собі
сили, щоб звернутися до міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за
допомогою, адже саме подолати труднощі була
вже не в змозі. Фахівець із соціальної роботи
уважно вивчила проблемні питання даної сім'ї.
Молода жінка була направлена на консультацію
до юриста. За сприянням фахівця із соціальної
роботи були оформлені та направлені до суду
відповідні документи на отримання аліментів.
Жінка стала на облік до Центру зайнятості.
Жінка змінила своє ставлення до ситуації, вона
повірила в свої сили та робить усе можливе аби
її дитина отримувала все необхідне та жила
повноцінно та щасливо. ”

Проект: «Правова підтримка населення — запорука миру та стабільного
розвитку Лисичанську»
Термін реалізації проекту: з жовтня 2014 року по травень 2015 року
Фінансування: Міжнародний благодійний фонд «Відродження»
Мета: Надати необхідну безоплатну правову допомогу людям, які опинилися у
складних життєвих обставинах у результаті політичного конфлікту у Луганській
області.
Досягнення: Створено функціонуючий Лисичанський центр правової інформації
та консультацій. В рамках діяльності цього центру фаховими юристами надається
безкоштовна юридична підтримка та консультації особам, які постраждали від
незаконних дій озброєних протиправних формувань. Партнером проекту виступила
місцева влада міста Лисичанська, зокрема Центр правової інформації та
консультацій надавав послуги у приміщенні міського центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. У рамках даного проекту фаховими юристами впродовж 8
місяців реалізації проекту було надано юридичну підтримку 600 особам, які
опинились у складних життєвих обставинах внаслідок збройного конфлікту та
терористичних дій у м. Лисичанську.
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Проект: «Назустріч людям»
Термін реалізації проекту: з грудня 2015 року по травень 2016 року,
Фінансування: за підтримки Міжнародної благодійної організації “Фонд Східна
Європа”.
Географія проекту: м. Ржищів, Київська область
Партнери: Ржищівський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) та Ржищівська міська рада.
Мета: Покращення якості життя осіб похилого віку територіальної громади міста
Ржищів шляхом створення та забезпечення функціонування Центру соціальної
активності.
Досягнення: В 2015 році було знайдено приміщення для організації центру
соціальної активності для надання послуг особам похилого віку, у подальшому буде
проведено його капітальний ремонт, закуплено меблі та обладнання для надання
соціальних послуг.
- Організація роботи центру соціальної активності для
осіб похилого віку у м. Ржищів, включаючи ремонтні
роботи у приміщенні, які розпочались наприкінці 2015
року і закінчаться за три місяці;
- Забезпечення доступу особам похилого віку до якісних
соціальних, юридичних і побутових послуг у громаді;
- Створення умов людям похилого віку м. Ржищів для їх
спілкування (між собою, рідними, друзями, знайомими);
- Розповсюдження досвіду проекту в інші міста та
регіони України.
В результаті діяльності проекту більше 1000 осіб
похилого віку отримають необхідні послуги у громаді,
завдяки цьому буде покращено якість їхнього життя;
вжито заходів для забезпечення сталості запроваджених
послуг, й у довгостроковій перспективі очікується
забезпечення цими послугами за рахунок місцевої влади
після завершення проекту.
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Огляд річного бюджету організації
Загальний бюджет МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я» за 2015
фінансовий рік склав 1 849 695 грн.

№

Розподіл за донорами

Кошти (грн)

1

ООН

233838

2

США

1489929

3

Країни Євросоюзу

33578

4

Інші джерела фінансування

92350

Всього:

1849695

Кошти

ООН
США
Країни ЄС
Інші джерела
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Витрати за видами видатків

Видатки

Витрати (грн)

% від загальної
суми

Діяльність у сфері охорони здоров'я

1326770

72%

Соціальна політика

262752

14%

Утримання офісу

260173

14%

Витрати

Охорона здоров'я
Соціальна політика
Адміністративні витрати
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