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1. Основні досягнення МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та 

здоров’я» у 2013 році  

Лук’янова                 
Наталія                   

Леонідівна 
Голова Правління 

 
 
Від  імені  колективу 
МГО «Соціальні  ініці-
ативи з охорони пра-
ці та здоров’я»  я  
дякую  за співпрацю  
та  небайдужість  до  
соціальних проблем  в  
Україні  всім партне-
рам,  які  разом  з на-
ми щодня роблять 
все можливе  для  
покращання  стано-
вища  населення на-
шої  країни.  Колеги  з 
державних,  міжна-
родних,  громадських,  
профспілкових орга-
нізацій, ми щиро  пи-
шаємося  можливіс-
тю працювати пліч о 
пліч з вами та зав-
жди готові  до  впро-
вадження нових сус-
пільно корисних ініці-
атив! 

Шановні колеги та друзі! 
 

Вже традиціи но, представляємо 
вашіи  увазі звіт про діяльність МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони пра-
ці та здоров'я» (LHSI) за 2013 рік. 
Цеи  рік був дуже різноманітним, ці-
кавим та непередбачуваним на по-
дії .    

Відповідно до місії  нашої  органі-
зації  та основних пріоритетів робо-
ти, ми працюємо у сферах охорони 
здоров'я, соціальної  політики та за-
хисту прав дітеи  та молоді.  

Основною метою нашої  діяльно-
сті є покращання становища наи -
більш уразливих категоріи  населен-
ня Украї ни та якості соціальних і 
медичних послуг, сприяння впрова-
дженню нових стандартів соціаль-
них послуг, а також підвищення рів-
ня знань і навичок соціальних та 
медичних працівників в нашіи  краї -
ні. 

Основна заслуга команди і керів-
ництва LHSI за весь час роботи орга-
нізації , це налагодження  ефектив-
ного  співробітництва  з державним 
сектором та органами місцевого са-
моврядування 

Протягом року наша команда 
працювала над розробкою нормати-
вно-правових актів як у соціальніи , 
так і медичніи  сферах, підтримувала 
та координувала цю роботу на різ-
них рівнях.  Нами проводилися круг-
лі столи, робочі зустрічі, тренінги и  
семінари для державних службов-
ців, соціальних,  медичних  праців-
ників, представників міжнародних 
та недержавних організаціи  і  багато  
іншого. Як і раніше, ми продовжує-
мо підтримувати роботу центрів со-
ціальних служб для сім’ї , дітеи  та 
молоді у напрямку профілактики 
соціально небезпечних хвороб серед 
уразливих груп, роботі з дітьми та 

молоддю, яка перебуваю у складних 
життєвих обставинах. 

Минулого року наші представни-
ки взяли активну участь у розробці 
Загальнодержавної  програми забезпе-
чення профілактики ВІЛ-інфекції , лі-
кування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2014 - 
2018 роки та забезпечили прозорість 
даного процесу, налагодили тісну 
співпрацю з представниками Мініс-
терства соціальної  політики Украї ни 
та долучилися до розробки Державних 

стандартів надання соціальних послуг. 

З метою представлення інтересів 

уразливих груп на державному рівні та 

надання відповідної технічної підтримки 

державним органам влади представники 

нашої організації стали членами громад-

ських рад, дорадчих органів і т.д.  

На 2014 рік ми маємо великі пла-
ни. Насамперед, буде продовжуватися 
відповідальна багаторічна діяльність 
із подолання у нашіи  краї ні епідеміи  
ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, підтрим-
ки уразливих груп населення та тих 
и ого верств, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. Нами плануєть-
ся продовжувати роботу щодо удоско-
налення нормативно-правової  бази 
передусім у сферах молодіжної  та со-
ціальної  політики, захисту прав. Ми 
будемо сприяти  створенню  умов  для 
впровадження механізмів соціального 
замовлення на місцевих рівнях, з ме-
тою забезпечення надання якісних, 
адресних соціальних послуг уразли-
вим верствам нашого населення, роз-
витку молодіжного  руху  та гендерної   
рівності,  залученні  соціально  відпо-
відального  бізнесу  до  вирішення 
проблем суспільної  важливості. 

 
Лук’янова Наталія Леонідів-

на, Голова Правління МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров’я  
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2. Загальна інформація про організацію 

Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я» (далі – LHSI) зареєстрована у 2002 році 
в Міністерстві юстиції  Украї ни. 

 
Статутні Завдання Організації включають: 
 

1. впровадження освітніх і наукових проектів i програм, спря-
мованих на зміну поведінки особи, покращання громадсько-
го здоров'я; 

 
2. сприяння: 
     розвитку соціальних програм у сфері охорони здоров'я та 

праці, збереження трудових ресурсів; 
 
     здіи сненню моніторингу вирішення соціально-трудових 

проблем незахищених верств населення, захисту прав працюючих 
та членів ї хніх сімеи ; 

 
     практичному здіи сненню загальнодержавних, регіональних, 

місцевих та міжнародних проектів і програм з профілактики ВІЛ/
СНІДу, наркоманії  та інших соціально небезпечних хвороб, пропагу-
вання здорового способу життя; 
 

    проведенню i розповсюдженню результатів соціальних ініці-
атив з охорони праці та здоров'я, покращання життя людеи , вирі-
шення соціальних проблем; 

 
    організації  співпраці з молодіжними лідерами, представника-

ми місцевих громад, урядових структур, органів місцевого самов-
рядування, громадських та міжнародних організаціи , налагоджен-
ню співпраці із зарубіжними фахівцями та науковцями, сприяння 
взаємодії  та обміну досвідом між організаціями різних краї н. 

 
 

 
 
 

Єлєнєва   
Ілона Ігорівна  
Директор LHSI 

 
Основна місія нашої ор-
ганізації це вирішення  
соціальних  проблем  
суспільства та  просу-
вання  ідеї сталого  роз-
витку  людства  шля-
хом  розвитку послуг  у  
соціальній сфері, сфері 
громадського  здоров’я  
та  охорони  праці,  роз-
будови потенціалу  
міст,  громад  та  гро-
мадян,  вирішення  соці-
ально  значущих  про-
блем  через надання  
різнопланової допомоги  
державним та  недер-
жавним  організаціям,  
особам  з  числа  груп  
ризику,  а  також  шля-
хом  заохочення  до  від-
критого  та прозорого  
діалогу,  координації  
зусиль  усіх зацікавлених  
партнерів. 

2.1. Організаційна структура 
 

Загальні збори організації – вищии  орган прии няття рішень. 
 

Правління організації – керує між загальними зборами. 
 

Голова правління організації – очолює Правління та представляє 
організацію. 
 

Директор організації – здіи снює оперативне керівництво. 
 

Наглядова рада – слідкує за фінансовою та господарською діяльні-
стю. 
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У 2013 році персонал LHSI складав 8 осіб. 

На договірних засадах у регіонах працювало 107 залучених фахівців, 4 тренери/експерти. 

2.2. Органіграма управління організацією

 

 

 

 

 

2.3. Органіграма управління проектами 
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3. Стратегічні пріоритети LHSI у 2013 році 

Діяльність LHSI у 2013 році здійс-
нювалася за наступними стра-
тегічними напрямками:  
 

1. Сприяння розвитку та 
підтримка соціальних ініціатив 
міст та громад, в т.ч. обмін досві-
дом.  

2. Координація зусиль дер-
жавних та недержавних партнерів 
з питань протидії  поширенню 
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, нарко-
манії  та інших соціально небезпе-
чних явищ на національному, міс-
цевому та регіональному рівнях.  

3. Надання послуг та захист 
прав вразливих верств населення, 
в т.ч. дітеи -сиріт та молоді з ї х чи-
сла, споживачів ін’єкціи них нар-
котиків, людеи , уразливих до ВІЛ, 
туберкульозу, та інших соціально 
вразливих верств населення.  

 
4. Покращання надання послуг 

у сфері охорони здоров’я. 
5. Розбудова соціально-

відповідального трьохсторонньо-
го партнерства у різних сферах 
(бізнес-влада-працівники, бізнес-
влада-громада) . 

7. Адвокація та надання екс-
пертизи щодо нормативно-
правового регулювання соціаль-
ної  сфери та сфери громадського 
здоров’я; міжнародне співробітни-
цтво. 

8. Розвиток програм для ді-
теи  та молоді, посилення волон-
терського руху. 

 

 
 

Основна мета дія-

льності LHSI – 

сприяння розвит-

ку соціальних про-

грам у сфері охо-

рони здоров’я та 

праці, в тому чис-

лі координація зу-

силь для подолан-

ня проблеми ВІЛ/

СНІД та ТБ на міс-

цевому, обласному 

та національному 

рівнях. 

У 2013 році МГО «Соціальні іні-
ціативи з охорони праці та здо-
ров’я» реалізовувала наступні 
проекти: 
 

1. Проект «Профілактика інфіку-
вання ВІЛ серед споживачів ін’єк-
ціи них наркотиків із залученням 
потенціалу ЦСССДМ» (за підтримки 
МБФ «Міжнароднии  Альянс з ВІЛ/
СНІДу,   за кошти Глобального фон-
ду боротьби зі СНІДом, туберкульо-
зом та малярією, 10 раунд); 

 

2. Проект «Організація та прове-
дення тренінгів зі стратегії  змен-
шення шкоди та раннього виявлен-
ня туберкульозу (за підтримки Іні- 

ціативного центру сприяння акти-
вності та розвитку громадського 
почину “ЄДНАННЯ”); 

 

3. Проект «Діалог влади та гро-
мади: забезпечення стабільності 
програм по боротьбі з ВІЛ/
СНІДом» (за підтримки ВБО 
«Всеукраї нська мережа ЛЖВ»,  за 
кошти Глобального фонду боро-
тьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією, 10 раунд); 

 

4. Проект «Зміцнення потенціа-
лу з розробки законодавства щодо 
молоді» (за підтримки Програма 
МАТРА посольства Королівства 
Нідерландів в Украї ні). 

4. Програмна діяльність LHSI у 2013 році  
 

Діяльність LHSI у 

2013 році розпо-

всюджувалась на 6 

регіонів України , а 

саме: АР Крим, Ха-

рківська, Херсонсь-

ка, Луганська, Чер-

нігівська та Івано-

Франківська обла-

сті.  
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4.1. Проект «Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків 

із залученням потенціалу ЦСССДМ» 

Проект “Профілактика 
інфікування ВІЛ серед 
споживачів ін’єкційних 
наркотиків із залучен-
ням потенціалу центрів 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді» є 
одним з наи більш дов-
готривалих та масштаб-
них за територією прое-
ктом, що реалізує МГО 
«Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоро-
в’я».  

Проект стартував у 
2009 році із залучен-
ням 6 пілотних центрів 
соціальних служб для 
сім’ї , дітеи  та молоді 
(далі - ЦСССДМ) у Хар-
ківськіи  області, а з по-
чатку 2013 року про-
ект впроваджується за 
сприяння 22 ЦСССДМ у 
5 регіонах Украї ни (АР 
Крим, Харківська, Лу-
ганська, Чернігівська 
та Івано-Франківська 
області). 

Протягом 2013 року за послугами звер-
нулося 3791 особа, з числа нових клієн-
тів.  

Основні досягнення проекту у 2013 році: 
На всіх 22 саи тах проекту функціонува-

ли стаціонарні та польові пункти надання 
послуг для споживачів ін’єкціи них нарко-
тиків (далі – СІН), серед яких: 22 — стаціо-
нарні пункти обміну шприців, 31 мобільнии  
маршрут до віддалених раи онів областеи  
та 40 аутріч-маршрутів до місць скупчення 
цільової  аудиторії  у маленьких містах.  

Протягом року на саи тах систематично 
працювали мультидисциплінарні команди 
фахівців до складу яких входять спеціаліс-
ти місцевих ЦСССДМ та медичні працівники 
закладів охорони здоров’я, а також інші фа-
хівців, що дало змогу забезпечити надання 

необхідного пакету послуг для цільової  гру-
пи. 

На 22 саи тах соціальними та профілак-
тичними послугами за рік було охоплено 
8265 споживачів ін’єкційних наркотиків, 
серед яких 6399 чоловіків та 1866 жінок, ос-
новна вікова категорії  яких  - 27-35 років.  
Кожного року збільшується кількість клієн-

тів охоплених роботою соціальних працівни-

Співвідношення чоловіків та жінок, охопле-
них послугами стратегії зменшення шкоди у 

рамках реалізації проектної діяльності 
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4.1. Проект «Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків 

із залученням потенціалу ЦСССДМ» 

На кожному із саи тів була налаго-
джена співпраця між центром соціальних 
служб для сім’ї , дітеи  та молоді та місце-
вим лікувально-профілактичним закладом 
з переадресації  СІН на підтвердження ре-
зультатів діагностики на ВІЛ-інфекцію. За 
рік швидкими тестами на ВІЛ було про-
тестовано 3475 СІН,  з яких виявлено 204 
позитивних результати. 91% з яких звер-
нулися до кабінетів “Довіри” для підтвер-
дження позитивного результату.  

У порівнянні з 2012 роком, кіль-
кість протестованих клієнтів на ВІЛ 
збільшилася на 7%. Крім того у 2013 ро-
ці на сайтах було запроваджено тесту-
вання на сифіліс. Всього протестовано  
1614 СІН, з них виявлено 21 позитивний 
результат.  

 
Крім проведення тестування на ВІЛ 

та сифіліс, серед СІН продовжувалася робо-
та щодо поширення засобів індивідуально-
го захисту. 

Протягом 2013 року серед СІН було 
поширено понад 433 тис. шприців, 571 тис. 
спиртових серветок, 145 тис. презервати-
вів, 40 тис. інформаціи но-профілактичних 
матеріалів. На стаціонарних пунктах в лі-
кувальних установах споживачам надава-

лась долікарняна допомога, видавалися 
вітаміни та мазі. 

Кваліфікованими спеціалістами 
ЦСССДМ надавалися консультації  СІН що-
до профілактики ВІЛ, гепатитів, туберку-
льозу, способів безпечнішого вживання 
ін’єкціи них наркотиків, попередження пе-
редозувань тощо. Двічі на місяць на кож-
ному саи ті проводились збори груп взає-
модопомоги для СІН або ї хнього близького 
оточення з актуальних для цільової  групи 

питань. 
Неабияка увага в проекті  також 
приділяється підготовці фахівців, 
які працюють з клієнтами на міс-
цях. Починаючи з регулярних тре-
нінгів з питань зменшення шкоди 
для соціальних фахівців та тренін-
гів з питань ДКТ для медичного 
персоналу на місцях, закінчуючи 
щомісячними он-лаи н консульта-
ціями з підвищення професіи них 
навичок та регулярному обміну 
досвідом між фахівцями із різних 
регіонів проекту. З метою більшо-
го охоплення клієнтів та досягнен-

ня важкодоступних клієнтів на саи тах поча-
ли впровадження вторинного обміну, відпо-
відно до якого лідери спільноти СІН, ставши 
волонтерами проекту, поширюють засоби 
індивідуального захисту серед споживачів, 
які відмовляються від контакту із соціаль-
ними працівниками проекту. 

На кожному із саи тів працює запрова-
джена система єдиного обліку клієнтів, за-
вдяки чому кожнии  споживач, якии  зареєст-
рувався в програмі та отримав пластикову 
картку клієнта, може отримувати послуги в 
будь-якому регіоні Украї ни, де діє проект 
профілактики ВІЛ серед споживачів ін’єк-
ціи них наркотиків. 

ПРОТЕСТОВАНО 
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4.2. Проект «Організація та проведення тренінгів зі стратегії зменшення шкоди та ран-

нього виявлення туберкульозу 

Термін реалізації: листопад 2013 року.  
Основні завдання проектної діяльності: 

- Закріпити знання 
соціальних та аутріч пра-
цівників, які працюють в 
рамках проекту 
«Профілактика інфікуван-
ня ВІЛ серед споживачів 
ін’єкціи них наркотиків із 
залученням потенціалу 
ЦСССДМ»,  стосовно Стра-
тегії  зменшення шкоди 
при роботі із споживача-
ми ін’єкціи них наркоти-

ків, з урахуванням нових тенденціи  консуль-
тування у ціи  сфері; 

- Надати знання соціальним та аутріч пра-
цівникам стосовно раннього виявлення та на-
правлення на діагностику туберкульозу; 

- Здіи снити обмін досвідом у рамках реалі-
зації  проекту «Профілактика інфікування ВІЛ 
серед споживачів ін’єкціи них наркотиків із 
залученням потенціалу ЦСССДМ» фахівців різ-
них саи тів та поліпшити ї х знання, щодо адмі-
ністративних аспектів діяльності проекту. 

20-22 листопада та 27-29 листопада 2013 
року фахівцями LHSI було організовано та про-
ведено 2 тренінги зі стратегії зменшення шко-
ди та раннього виявлення туберкульозу за іде-
нтичною програмою. Учасниками тренінгів 
стали фахівці та волонтери міських та раи он-
них центрів соціальних служб для сім’ї , дітеи  
та молоді, що мають вагомии  досвід соціально
-профілактичної  роботи серед споживачів 
ін’єкціи них наркотиків. На тренінги були за-
прошені мінімум по три фахівці від кожної  ко-
манди саи тів, що відповідають за організаціи -
ну та, безпосередньо, роботу з клієнтами – ке-
рівник, соціальнии  та аутріч  працівники саи -
ту.  

Всього взяло участь близько 70 осіб.  
Тренінги були сплановані, як логічне допо-

внення до проекту, що реалізується у 5 ре-
гіонах України, а саме: «Профілактика ін-
фікування ВІЛ серед СІН із залученням по-

тенціалу центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді» (далі – Проект). Дета-
льніше про Проект див. пункт 4.1. 

Мета тренінгів – удосконалення навичок 
роботи у проекті «Профілактика інфікування 
ВІЛ серед споживачів ін’єкціи них наркотиків 
із залученням потенціалу ЦСССДМ», підви-
щення кваліфікації  учасників у проведенні 
консультування клієнтів, систематизація 
знань та умінь у питаннях адміністрування 
проекту, підвищення и ого ефективності, фор-
мування базових знань щодо профілактики 
туберкульозу. 

Учасники тренінгу мали змогу в інтеракти-
вніи  формі ознаи омитися із міжнародним та 
украї нським досвідом впровадження страте-
гії  зменшення шкоди, а саме про основні ї ї  
компоненти та принципи, про первиннии  ко-
нтакт із СІН, мотивування до участі у Проекті, 
методами ефектив-
ного спілкування 
та консультування, 
основними засада-
ми внутрішнього 
моніторингу і оцін-
ки роботи Проекту, 
організацію та про-
веденням груп вза-
ємодопомоги, шляхами підвищення ефектив-
ності проекту зменшення шкоди. 

Крім того, учасники тренінгу отримали ві-
дповідні знання щодо  профілактики тубер-
кульозу у проектах зменшення шкоди, основ-
ні  симптоми, способи діагностики та консу-
льтування клієнтів з підозрою на туберку-
льоз та заходи по захисту на робочому місці. 

Тренінги стали доволі потужним стимулом 
для розуміння необхідності організації  та 
проведення спільних між представниками 
різних областеи  зустрічеи  з обміну досвідом, 
усвідомлення конкретної  ролі кожного задія-
ного у проекті.  
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4.3. Проект «Діалог влади та громади: забезпечення стабільності програм по боротьбі 

з ВІЛ/СНІДом»  

Проект «Діалог влади та громади: забез-
печення стабільності програм по боро-
тьбі з ВІЛ/СНІДом» (за підтримки ВБО 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ»,  за кошти 
Глобального фонду боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією) старту-
вав наприкінці 2012 року. 
 

Основні завдання проекту: 
 

1. Забезпечення участі НУО, що працю-
ють у сфері подолання ВІЛ-інфекції /СНІД, 
до створення нової  Загальнодержавної  про-
грами забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції , лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014 – 
2018 роки на національному рівні з метою 
внесення до цієї  програми стратегічно важ-
ливих напрямків для подолання епідемії  
ВІЛ/СНІДу (повного забезпечення лікуван-
ням ВІЛ-позитивних людеи , участь ВІЛ-
сервісних НУО у державному соціального 
замовленні, фінансування програм замісної  
терапії ). 

 
2. Забезпечення та лобіювання внесення 

в Державні стандарти надання соціальних 
послуг тих позиціи , що відповідають інте-
ресам ВІЛ-позитивних людеи  та ї х організа-
ціям. 

 

1. Участь у розробці Загальнодержавної 
програми забезпечення профілактики 
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підт-
римки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 
на 2014 – 2018 роки. 
Міністерство охорони  здоров’я Украї ни 

поставило за мету до 01 квітня 2013 року 
забезпечити підготовку та внесення в уста-
новленому порядку на розгляд Верховної  
Ради Украї ни законопроекту про Загально-
державну програму забезпечення профілак-
тики ВІЛ-інфекції , лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 
СНІД на 2014 – 2018 роки (далі – Загально-
державна програма). 

Фахівцями МГО «Соціальні ініціативи з охо-
рони праці та здоров’я») було налагоджено 
тісну співпрацю з Державною службою Украї -
ни з питань протидії  ВІЛ-інфекції /СНІДу та 
інших соціально небезпечних захворювань 
(далі – Держслужба Украї ни соцзахворювань).  
Протягом січня-лютого 2013 року було 

сформовано склад міжвідомчої  робочої  групи 
з питань розробки проекту Загальнодержав-
ної  цільової  соціальної  програми протидії  ВІЛ
-інфекції /СНІДу на 2014-2018 роки, якии  за-
тверджено наказом Держслужби Украї ни соц-
захворювань. 
Починаючи з лютого 2013 року фахівці LHSI 

спільно з представ-
никами Держслуж-
би Украї ни соцзах-
ворювань організу-
вали та провели 6 
засідань міжсек-
торальної робочої 
групи, 1 засідання міжрегіональної робочої 
групи та 1 засідання розширеного кругло-
го столу, на якому відбулося громадське об-
говорення проекту Загальнодержавної  про-
грами.  Всього у засіданнях робочих груп взя-
ло участь близько 100 представників держав-
них установ/закладів та міжнародних, гро-
мадських організаціи .  
Результатом плідної  роботи усіх зацікавле-

них сторін стало схвалення  13 листопада 20-
13 року Кабінетом Міністрів Украї ни Загаль-
нодержавної  програми протидії  ВІЛ-інфекції /
СНІДу на 2014-2016 роки, а 06 грудня 2013 
року проект Закону «Про затвердження Зага-
льнодержавної  цільової  соціальної  програми 
протидії  ВІЛ-інфекції /СНІДу на 2014-2018 ро-
ки» було зареєстровано у Верховніи  Раді 
Украї ни. 
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Паралельно із національним рів-
нем велася активна робота на ре-
гіональному рівні.  

По-перше, в рамках реалізації  
проектної  діяльності було підтрима-
но розробку Херсонської  та Харківсь-
кої  регіональних програм  з профіла-
ктики ВІЛ/СНІДу, догляду та підтри-
мки ВІЛ-інфікованих на 2014-2018 
роки, до яких було включено програ-
мні заходи із догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих, передбачено відпо-
відне фінансування на дані заходи. 
Крім того, при розробці регіональ-
них програм, було враховані заходи 
із організації  профілактичної  роботи 
із підвищеного групами ризику до 
інфікування на ВІЛ.   

З метою обговорення основних 
програмних заходів, індикаторів та 
фінансування регіональних програм 
було організовано та проведено 2 
круглих столи. Всього у круглих сто-
лах взяло участь близько 30 зацікав-
лених осіб. Основним позитивним 
результатом роботи стало те, що на 
всі профілактичні заходи, з догляду і 
підтримки ВІЛ-інфікованих та хво-
рих на СНІД регіональних програм 
передбачене 100% фінансування із 
обласних бюджетів, що дає нам змо-
гу говорити про продовження робо-
ти із запобігання поширення епіде-
мії  ВІЛ-інфекції  на регіональних рів-
нях.  

По-друге, в рамках реалізації  про-
ектної  діяльності у м. Києві було ор-
ганізовано та проведено  два тренін-
ги з питань соціального замовлення 
та розробки регіональних цільових 
соціальних програм протидії  ВІЛ-
інфекції /СНІДу на 2014-2018 роки. 
Учасниками тренінгу стали предста-
вники департаментів соціальної  по-
літики облдержадміністраціи  та ВІЛ-
сервісних громадських організаціи  
Украї ни.  Всього 48 осіб. 

Основною метою тренінгів було 
обговорення головних завдань, на-
прямків діяльності та співпраці між 
представниками департаментів со-
ціальної  політики облдержадмініст-
раціи  та неурядовими ВІЛ-
сервісними організаціями у сфері 
надання соціальних послуг ЛЖВ та 
групам наи більш уразливим до ВІЛ, 
вироблення уніфікованого підходу з 
питань планування спільного плану 
діяльності на рівні регіонів під час 
розробки регіональних цільових со-
ціальних програм протидії  ВІЛ-
інфекції /СНІДу на 2014-2018 роки, 
запровадження механізму соціаль-
ного замовлення. 
Протягом двох днів учасники тре-

нінгу мали змогу обговорити питан-
ня надання соціальних послуг гру-
пам підвищеного ризику щодо інфі-
кування ВІЛ, враховувати гендер-
нии  підхід при плануванні вищеза-
значених послуг та прослідкувати 
основні напрямки та шляхи співпра-
ці між департаментами соціальної  
політики та представниками неуря-
дових організаціи .  Крім того, учас-
ники тренінгу обговорили основні  
етапи планування та впровадження 
соціального замовлення на місцево-
му рівні. 
Змішаність групи, а саме участь у 

тренінгу представників департаме-
нтів соціальної  політики облдержа-
дміністраціи  та ВІЛ-сервісних гро-
мадських організаціи  Украї ни, дала 
змогу познаи омити між собою дер-
жавнии  та громадськіи  сектор, нала-
годити зв’язки і саме головне, на-
працювати подальші кроки співпра-
ці при організації  роботи з предста-
вниками груп ризику, впровадженні 
соціального замовлення на місцево-
му рівні.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Робота щодо 
розробки прое-
кту Загально-
державної ці-
льової соціаль-
ної програми 
протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу 
на 2014-2018 
роки велася як 
на національно-
му, так і на ре-
гіональному 
рівнях 
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4.3. Проект «Діалог влади та громади: забезпечення стабільності програм по боротьбі 

з ВІЛ/СНІДом»  

2. Участь у розробці Державних 
стандартів надання соціальних 
послуг,  та забезпечення прозорос-
ті даного процесу. 
Питання підвищення якості со-

ціальних послуг, що надаються 
особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, набуває усе 
більшого значення та більш прак-
тичних підходів до вирішення. Ак-
тивізуються недержавні організа-
ції , громадські об’єднання, благо-
діи ні фонди, що поширюють свою 
діяльність на соціальну сферу та 
безпосередньо залучені до надан-
ня соціальних послуг. Можна го-
ворити про існування передумов 
для формування конкуренції  між 
державними соціальними служба-
ми та недержавним сектором. 
Актуальним, наразі, є питання 

делегування частини функціи  і 
обов’язків, що покладені на дер-
жавну систему соціального захис-
ту, недержавним організаціям. 
Суттєвим при цьому є дотриман-
ня гарантіи , забезпечення однако-
во якісного рівня послуги, незале-
жно від форми власності надавача 
послуги та місця проживання 
отримувача. 
Протягом 2013 року фахівцями 

LHSI було розроблено проект 
«Державного стандарту соціаль-
ної  адаптації  ВІЛ-
інфікованих» (далі – Державнии  
стандарт). 
Вищезазначении  проект Держа-

вного стандарту протягом року 
було представлено та обговорено 
на засіданнях круглого столу за 
участі зацікавлених сторін з пи-
тань розробки Державних станда-
ртів надання соціальних послуг.  
  

Крім того, з метою залучення 
більшої  кількості громадських ор-
ганізаціи  до процесу реформуван-
ня соціальної  сфери Украї ни, а са-
ме розробки Державних стандар-
тів надання соціальних послуг 
особам, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, було 
організовано апробацію Держав-
ного стандарту на базі Харківсько-
го  та Херсонської  областеи . Апро-
бація Державного стандарту про-
ходила на базі державних уста-
нов/закладів та громадських ор-
ганізаціи . Дании  підхід дав змогу, 
при підведенні підсумків апроба-
ції , побачити основні позитивні 
моменти та недоліки використан-
ня норм проекту Державного ста-
ндарту як спеціалістами держав-
них установ/закладів так і спеціа-
лістами громадських організаціи .   

Питання впровадження меха-
нізму соціального замовлення та 
використання у роботі державних 
стандартів соціальних послуг в 
Украї ні не є новим. Харківська об-
ласть має великии  досвід у цих 
питаннях, а саме місто Харків. З 
метою висвітлення даного досвіду 
у м. Харків було організовано та 
проведено прес-конференцію. 

Після проведення апробації  
проект Державного стандарту со-
ціальної  адаптації  ВІЛ-
інфікованих було передано до Де-
партаменту соціальних послуг Мі-
ністерства соціальної  політики 
для подальшого використання у 
роботі.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом реалі-
зації проектної 
діяльності роз-
роблено проект 

«Державного 
стандарту соці-
альної адапта-

ції ВІЛ-
інфікованих» 
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4.4. Проект «Зміцнення потенціалу з розробки законодавства щодо молоді» 

Термін реалізації: з грудня 2013 року по листопад 2014 року 
Основна мета: покращити спроможність молоді, молодіжних організаціи , виконавчої  

влади та суб’єктів законодавчої  ініціативи щодо розробки сучасного законодавства щодо 
сталого розвитку молоді в Украї ні. 

Географія реалізації проекту:  Луганська, Чернігівсь-
ка область та місто Киї в. 
Проектом передбачається проведення соціологічного 

дослідження з метою аналізу проблем та прогалин у су-
часному законодавстві щодо молоді, винаи дення оптима-
льних шляхів залучення молоді до процесу прии няття 
рішень,  в т.ч. на місцевому та національному рівнях. 
Результати дослідження будуть представлені та обго-

ворені на двох регіональних (Луганська та Чернігівська 
області) та національному семінарах (м. Киї в) серед фахівців та експертів з молодіжної  полі-
тики, представників державного, недержавного секторів та науковців. 
Підготовлені та обговорені зміни до Закону щодо соціального становлення та розвитку 

молоді, якии  буде подании  Міністерству молоді та спорту Украї ни для подальшої  роботи. 

5. Громадська позиція організації, участь та діяльність  у громадських радах, успіхи ор-

ганізації 

Наталія Лук’янова, Голова прав-
ління МГО «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я» є членом 
Комітету з регіональної  політики 
Національної  ради з питань протидії  
туберкульозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу. 
На засіданнях вищезазначеного Ко-
мітету, Наталія Лук’янова піднімала 
питання роботи із групами ризику, 
ефективність впровадження заходів 
із профілактики поширення ВІЛ-
інфекції /СНІДу, туберкульозу та ге-
патитів громадськими організація-
ми у регіонах, впровадження соціа-
льного замовлення в Украї ні. В ре-
зультаті активної  роботи було  по-
ширено на регіональні та місцеві ра-
ди з питань протидії  туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції /СНІДу  напрацьова-
нии  покроковии  алгоритмом взає-
модії  служб на місцях щодо покра-
щення виявлення туберкульозу, з 
урахуванням місцевої  специфіки та 
контингенту осіб з підозрою та ту-

беркульоз. Крім того, було прии нято 
рішення про створення при Комітеті 
з регіональної  політики Національ-
ної  ради з питань протидії  туберку-
льозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу робочої  
групи з питань аналізу основних ме-
ханізмів запровадження соціального 
замовлення на місцях. Робочу групу 
очолює Наталія Лук’янова. 
 Директор LHSI, Ілона Єлєнєва, у 
листопаді 2013 року була обрана за-
ступником представника від спіль-
ноти Міжнародних громадських ор-
ганізаціи  у  Національніи  раді з пи-
тань протидії  туберкульозу та ВІЛ-
інфекції /СНІДу. 
 Крім того, фахівці LHSI є членами 
громадських рад, а саме: 
1. Громадської  Ради при Державніи  
службі Украї ни з питань протидії  ВІЛ
-інфекції /СНІДу та інших соціально 
небезпечних захворювань.  
2. Громадської  ради при Міністерстві 
соціальної  політики Украї ни. 

 
 
 
 
Представни-
ки організації  
є членами гро-
мадських рад, 
комітетів  
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5. Громадська позиція організації, участь та діяльність  у громадських радах, успіхи ор-

ганізації 

На засіданнях громадсь-
ких рад фахівцями LHSI підніма-
лися питання організації  ефекти-
вної  роботи з представниками 
груп ризику у малих містах та 
віддалених/важкодоступних ра-
и онах Украї ни, участь у розробці 
та надання експертної  оцінки 
при  розробці нормативно-
правових документів медичної  та 
соціальної  сфер. Таким чином, 
експерти організації  взяли участь 
у розробці проекту Закону Украї -
ни «Про соціальні послуги», якии  
об’єднує два діючі Закони Украї -
ни «Про соціальну роботу з сім’я-
ми, дітьми та молоддю» та «Про 
соціальні послуги». Крім того, бу-
ло надано технічну допомогу 
Державніи  службі молоді та спор-
ту Украї ни при розробці Держав-
ного стандарту послуг, що нада-
ються закладами і установами 
для забезпечення заи нятості мо-
лоді.  
 Голова правління та ди-
ректор МГО «Соціальні ініціативи 
з охорони праці та здоров’я» про-
тягом року проводили адвокаціи -
ні зустрічі  з народними депута-
тами Украї ни, посадовцями, нау-
ковцями та лідерами громад. В 
результаті зустрічеи  були визна-
чені пріоритетні питання щодо 
подальшої  співпраці з метою по-
силення протидії  епідемії  ВІЛ/
СНІДу та туберкульозу, захисту 
прав дітеи  та молоді, стратегії  
покращення соціальних послуг 
на різних рівнях в державі у маи -
бутньому, залучення неурядово-
го сектору та закладів соціально-
го обслуговування на місцях до 
питань соціальної  підтримки та 
супроводу дітеи  та молоді, які по-

страждали від епідеміи . 
 Одним із основних досяг-
нень будь-якої  організації , є ви-
знання ефективності ї ї  діяльнос-
ті серед представників органів 
влади та громадських організа-
ціи . Реалізації  одного із проектів 
LHSI визнано на міжнародному 
рівні. 
 Інноваціи ну модель працев-
лаштування соціально-вразливої  
молоді, яка була розроблена та 
впроваджена командою LHSI протя-
гом  2011-2012 рр. за підтримки 
програми МАТРА, Нідерланди, серед 
вихованців та випускників інтерна-
тних закладів для дітеи -сиріт та ді-
теи  позбавлених батьківського пік-
лування Вінницької  та Одеської  об-
ластеи , було визнано на світовому 
рівні міжнародною організацією Gl-
obal Development Network одним із 
шести спів-фіналістів конкурсу, 
представників усіх континентів сві-
ту, в категорії  1: «Японська нагоро-
да за наи більш інноваціи нии  проект 
з розвитку» (Japanese Award for 
Most Innovative Development Project 
(MIDP)).  
(http://www.gdn.int/html/
page2.php?
MID=3&SID=24&SSID=24&SCID=32&S
SCID=64. ) 
 Фахівці міжнародної  органі-
зації  Ashoka (США) – члени відбірко-
вої  комісії  конкурсу – високо оціни-
ли результати впровадження моде-
лі під час спілкування з молоддю у 
м. Жмеринка та у м. Вінниця, яке 
відбулося протягом квітня 2014 ро-
ку  впродовж оціночного візиту.    

 
 
 

Інноваційну мо-

дель працевлаш-

тування соціаль-

но-вразливої мо-

лоді, яка була роз-

роблена та впро-

ваджена коман-

дою LHSI протя-

гом  2011-2012 рр. 

серед вихованців 

та випускників 

інтернатних за-

кладів для дітей-

сиріт та дітей 

позбавлених бать-

ківського піклу-

вання було визна-

но на світовому 

рівні міжнарод-

ною організацією 

Global Development 

Network . 

http://www.gdn.int/html/page2.php?MID=3&SID=24&SSID=24&SCID=32&SSCID=64
http://www.gdn.int/html/page2.php?MID=3&SID=24&SSID=24&SCID=32&SSCID=64
http://www.gdn.int/html/page2.php?MID=3&SID=24&SSID=24&SCID=32&SSCID=64
http://www.gdn.int/html/page2.php?MID=3&SID=24&SSID=24&SCID=32&SSCID=64
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6. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення організації у 2013 році 

6.1. Кадрове забезпечення 

У 2013 році персонал LHSI складав 8 осіб. 

На договірних засадах у регіонах працювало 107 залучених фахівців, 4 тренери/експерти. 

Кадрове забезпечення організації 

 

8

107

4

Персонал LHSI 

Залучені фахівці

Тренери/експерти

6.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Центральнии  офіс LHSI знаходиться у м. Києві та виступає адміністративно-координаціи ним 

центром з впровадження та реалізації  проектів на обласних та раи онних рівнях. Діяльність 

LHSI у 2013 році розповсюджувалась на 6 регіонів Украї ни, а саме: АР Крим, Харківська, 

Херсонська, Луганська, Чернігівська та Івано-Франківська області.  
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6. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення організації у 2013 році 

№ з/п Розподіл за донорами Кошти 

1. Глобальнии  фонд для боротьби зі СНІДом, тубе-
ркульозом та малярією (ГФ) 

3 871 400 грн. 

2. Фінансування від ООН (ВООЗ) 446 200 грн. 
3. Фінансування державних грантонадавачів краї н 

Євросюзу 

640 000 грн. 

4. Благодіи ні пожертви 33 600 грн. 
5. Інші джерела фінансування 82 300 грн. 
Всього   5 073 500 грн. 

6.3. Огляд бюджету організації за 2013 рік 

Загальний бюджет організації за 2013 фінансовий рік склав 5 073 500 грн. 

Загальний бюджет організації за 2013 рік 

 
 

76% 
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6. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення організації у 2013 році 

Витрати за видами видатків 

 

№ 
з/п 

Витрати Сума, грн % від 
загаль-
ної суми 

Діяльність у сфері охорони здоров’я, спрямована на подолання викликів 
ВІЛ/СНІД та туберкульозу – 79% 
1.1 Адвокація та нормативно-правове регу-

лювання в сфері ВІЛ та ТБ на централь-
ному рівні 

429 100 грн. 8% 

1.2 Місцеве самоврядування: децентраліза-
ція послуг та координація зусиль у міс-
тах та раи онах 

100 000 грн. 2% 

1.3 Покращання соціальних та медичних по-
слуг для вразливих категоріи  населення, 
в т.ч. у віддалених містах та селах Украї -
ни 

3 395 800 грн. 66% 

1.4 Запровадження комунікації , спрямованої  
на зміну поведінки 

0 грн. 3% 

2. Соціальна політика – 7% 

2.1 Розвиток соціальних програм для дітеи  
та молоді 375 000 грн. 7% 

3. Соціальний діалог – 0,4% 

3.1 Розбудова соціально-відповідального 
трьохстороннього партнерства у сфері 
праці щодо ВІЛ та ТБ 

20 000 грн. 0,4% 

4. Утримання офісу – 13,6% 

Адміністративні витрати 703 400 грн. 13,6% 

Всього 5 073 500 грн. 100 % 

Розподіл витрат за видами видатків 

 

 
 
 

 

 

 

 

Найвагоміша 

частина ви-

трат LHSI у 20-

13 році (за вида-

ми видатків) 

була здійснена  

на діяльність у 

сфері охорони 

здоров’я та 

спрямовувалася 

на подолання 

викликів ВІЛ/

СНІДу і туберку-

льозу в Україні. 
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