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РІЧНИЙ ЗВІТ 
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2019 рік 
 

 

 



 
 

Нашим стратегічним пріоритетом вже багато років поспіль залишається 

сприяння сталому розвитку України та її взаємодії з європейськими 

країнами.  

У 2019 році нам вдалося мобілізувати понад 50 громад по всій Україні та 

залучити соціальних і медичних фахівців, спеціалістів у галузі фінансів, права 

та захисту дітей для розбудови системи інноваційних соціальних та 

медичних послуг у громадах. Головною цінністю нашої роботи є людина.  

Ми пишаємось нашим партнерством з міжнародними та національними 

організаціями, головами міст та громад, за підтримки яких ми змогли 

запровадити в Україні цифрові технології моніторингу лікування пацієнтів, 

хворих на туберкульоз на Півдні, наблизити послуги з діагностики 

туберкульозу до найуразливіших сімей на Сході України та дослідити 

можливості розвитку соціальних послуг для дітей у громадах на Півночі. Ми 

продовжуємо підтримувати осіб, які зазнали впливу війни на Сході України, 

приділяючи особливу увагу потребам жінок та дітей.   

Реалізовані у 2019 році ініціативи зробили свій внесок для досягнення 

глобальних Цілей сталого розвитку, а саме:  

Цілі 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю 

для всіх в будь-якому віці. 

Цілі 10: Скорочення нерівності всередині країн і між ними. 

Цілі 16: Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в 

інтересах сталого  розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і 

створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі 

інституцій на всіх рівнях. 

Будемо раді співпраці! 

 

 
 
 
 

 
 

Проєкти 2019 року 
 

 

Проєкт «Прихильність до лікування з використанням цифрових 

технологій» (Digital Health adherence in Ukraine) 

 

 

Проєкт «Тобі слід знати про туберкульоз!» 

(Донецька, Луганська області та місто Харків) 

 

 

Проєкт «Модернізація системи соціальної підтримки 

населення в Україні» 

  

Директорка МГО «Соціальні ініціативи  
з охорони праці та здоров’я» 

Єлєнєва Ілона Ігорівна 



 
 

Проєкт «Прихильність до лікування з використанням цифрових технологій» (Digital 

Health adherence in Ukraine) 

Проєкт діяв із жовтня 2018 р. по грудень 2019 р. на території Миколаївської та Одеської областей, які 

лідирують за рівнем захворюваності на туберкульоз в Україні.  

Уперше в Україні в практику лікування хворих на туберкульоз було впроваджено сучасну технологію 

цифрового моніторингу за перебігом лікування, яка покращує формування прихильності до 

лікування. Ми закупили контейнери для ліків Wisepill, оснащені пристроями нагадування 

EVRIMED1000 (смарт-бокси), і разом  із командою міжнародних фахівців із РАТН, Stop TB Partnership, 

TB REACH, KNCV та Everwell пілотували та запроваджували online систему медичного моніторингу та 

нагадувань – програмне забезпечення, яке дозволяє лікарю контролювати прийом ліків пацієнтом 

дистанційно. 

 

 

 

Що зроблено: 
 
942 пацієнти з туберкульозом 
скористалися смарт-боксами для 

прийому ліків 
 

 

Створено інструкції з користування 
смарт-боксами для лікарів і пацієнтів 

 

 
 
23 медпрацівники пройшли навчання 
та отримали IT супровід у 21 районі на 

Півдні України  
 

 

Проведено дослідження щодо 
використання смарт-боксів у лікуванні 
хворих на туберкульоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт реалізований за фінансування РАТН в рамках програми TB-Reach, Wave 6,  Stop TB Partnership.  

Анатолій, учасник проєкту з 

Миколаївської області, успішно 

вилікувався від туберкульозу: 

«Мені дуже сподобалася ідея не 

відвідувати щоденно сільську 

амбулаторію. Був би радий, якби 

можливість користуватися смарт-

боксом з’явилася раніше». 

 

Мета проєкту: покращити прихильність до лікування серед хворих на туберкульоз 

шляхом використання смарт-боксів з контролю прийому ліків. 

 



 
 

Проєкт «Тобі слід знати про туберкульоз!» (Донецька, Луганська обл. та м. Харків) 

Проєкт вже два роки працює у східних регіонах України, щоб забезпечити профілактику туберкульозу 

(ТБ) серед представників вразливих груп, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а починаючи з 

2020 року – осіб у складних життєвих обставинах (СЖО) з шкідливими практиками вживання 

алкоголю та населення «сірої зони».  

За цей час налагоджено співпрацю між ЦСССДМ, медичними 

закладами первинної ланки та фтизіатричною службою для втілення 

системи заходів з раннього виявлення ТБ у пілотних регіонах. Соціальні 

працівники залучають представників уразливих груп до скринінгового 

анкетування на ТБ та направляють тих, хто має підозру на ТБ, до 

медичних установ з метою обстеження.  

Силами проєкту забезпечується доставка мокротиння з віддалених 

куточків пілотних областей у медзаклади, де проводиться швидка 

діагностика наявності туберкульозу за допомогою сучасного апарату 

GeneXpert. Таким чином, вразливі групи населення, в тому числі з прифронтових територій, отримали 

доступ до ранньої діагностики туберкульозу. 

 

 

 

 
 
 

Що зроблено за 2 роки: 

 
104463 осіб охоплено скринінг-

анкетуванням на ТБ  
 

 

13417 осіб пройшли повне 

обстеження на ТБ 
 

 

4223 особам проведено 

діагностику мокротиння на 

GeneXpert 

 

Що в планах на 2020 рік: 

 
Розширити географію проєкту, 

включивши нові населені пункти 
 
 

Додати нові ЦГ: осіб у СЖО у 
зв’язку зі шкідливим вживанням 

алкоголю, населення «сірої зони» 
 

 

Збільшити охоплення скринінгом у 
1,5 рази: з 50 тис. до 75 тис. осіб 

на рік 
 

 
 

 

Проєкт упроваджується за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» в рамках гранту 
Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. 

  

Мета проєкту: організація активного виявлення та діагностики туберкульозу серед 

внутрішньо переміщених осіб у Луганській, Донецькій областях та м. Харків , надання їм 

соціально-медичних послуг в ході обстеження на туберкульоз. 

 



 
 

Проєкт «Модернізація системи соціальної підтримки населення в Україні» 

Проєкт з 2016 року реалізовується Міністерством соціальної політики України за фінансової підтримки 

Світового банку. Один із компонентів проєкту передбачає реформування інтернатів для дітей у 

кількох пілотних регіонах, серед яких Київська, Одеська, Чернігівська області та місто Київ.  У 2019 році 

LHSI долучилась до виконання проєкту в Чернігівській області. 

 

 

 

 

Що зроблено: 

 проведено аналіз потреб у соціальних послугах дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, сімей з 

дітьми в складних життєвих обставинах (СЖО) у Чернігівській області. 

Дослідження включало інтерв'ю з представниками влади, громадських 

організацій та центрів реабілітації, а також 8 фокус-груп із 

представниками вразливих груп населення.  

 

Результати дослідження засвідчили, що система інституційної опіки 

дітей не забезпечує повноцінного розвитку дитини та потребує 

поступових змін. Необхідно розвивати сімейні форми виховання та 

надавати пріоритет розвитку соціальних послуг підтримки сімей з 

дітьми у громадах. Для ефективної реформи інтернатів для дітей 

необхідно скоординувати дії, починаючи від міністерств і закінчуючи головами ОТГ, на базі яких 

розвиватимуться соціальні послуги. 

 

У грудні 2019 року директорка LHSI Ілона 

Єлєнєва взяла участь у зустрічі Координаційної 

ради з питань реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей за 

участю Прем'єр-міністра України, 

представників ключових міністерств, 

міжнародних організації, НУО та очільників 

регіонів. Учасники звітували про результати 1-

го етапу реформи з деінституалізації (реформи 

ДІ) та прийняли стратегію реалізації 2-го етапу 

реформи ДІ. 

 

  

Мета проєкту: покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та 

соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей. 

 



 
 

Інша статутна діяльність 

 

Адвокація та захист прав вразливих груп людей на доступ до медичної допомоги 
 

Третій рік поспіль LHSI в особі Ілони Єлєнєвої представляє спільноту міжнародних громадських 

організації у складі Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД при Кабінеті 

Міністрів України. 2019 рік став роком 

підбиття проміжних підсумків 

упровадження проєкту Глобального 

Фонду боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією та підготовки 

до подання заявки від країни у 2020 році 

на наступний трирічний період. 

Ілона Єлєнєва, директорка організації, та 

Ольга Цвілій, координаторка проєкту 

LHSI, увійшли до складу робочої групи з 

розробки заявки від країни, а це означає, 

що багато роботи попереду! 

 

 

 

 

 

Не перший рік наша команда підтримує 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для 

доступу до медичних та психосоціальних 

послуг у громадах. Враховуючи вразливість 

ВПО до туберкульозу, ми підтримали 

формування спільноти ВПО та вітаємо 

директора Луганського обласного ЦСССДМ 

Ірину Єременко, яка від вересня 2019 року 

представлятиме інтереси ВПО на рівні 

держави у складі Національної ради з 

питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД. 

 

 

  

На фото: склад НКР у серпні 2019 р. на чолі з Віце-

прем’єром з гуманітарних питань Павлом Розенком 

На фото: Ірина Єременко прив’язує побажання 

миру на Донбасі біля Палацу миру в Гаазі, де 

знаходиться резиденція Міжнародного Суду ООН 

 



 
Здоров’я та добробут 

 

 У 2019 році LHSI традиційно долучалася до заходів із 

привернення уваги до епідемії туберкульозу в Україні. До 

Дня боротьби з туберкульозом 24 березня ми спільно з 

партнерами провели в Києві акцію в рамках 

міжнародної ініціативи Stop TB Partnership під гаслом 

«Час діяти!». Було організовано квест для молоді з 

питань 

туберкульозу, працювали інформаційні пункти, де 

можна було 

отриматифахову 

консультацію та 

пройти скринінг 

на туберкульоз. 

LHSI в особі Ольги 

Цвілій, координаторки проєкту, входить до Керівного комітету 

Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», тож традиційно 

ми підтримували інформаційні акції  Партнерства, які проходили під гаслом #Маюсилу. 

 

Активно долучились до Міжнародної акції Глобального Партнерства «СТОП ТБ» «Час 

зупинити туберкульоз!» і працівники офісу LHSI в Києві і партнери на місцях 

  

Київ Харків 
  

Маріуполь (Донецька обл.) Сєвєродонецьк (Луганська обл.) 



 

 

Річний бюджет організації 

 

Доходи, грн. 

 

 

Витрати, грн. 

Види витрат   Кошти (грн.) 

Утримання організації  1 559 779 

Стратегічна діяльність 6 868 527 

Благодійна діяльність 214 478 

Всього: 8 642 784 

 

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 213 

+38 044 285 08 45, +38 044 285 08 20   

office@lhsi.org.ua 

www.lhsi.org.ua 

МБФ "АЛЬЯНС 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я" 

PATH

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ВІД 

БІЗНЕС-КОМПАНІЙ

8 570 213

mailto:office@lhsi.org.ua
http://www.lhsi.org.ua/

