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Шановні колеги та друзі!   

 У черговий раз 

представляємо Ва-

шій увазі річний звіт 

про діяльність МГО 

«Соціальні ініціа-

тиви з охорони пра-

ці та здоро-

в'я» (LHSI) за 2014 

рік. 2014 рік вияви-

вся роком боротьби, 

складним, насиче-

ним, непередбачу-

ваним як для нас, 

так і для всієї краї-

ни. 

 

Минулого року нам вдалося реалізувати всі 

заплановані активності та продовжити розбудо-

ву ініціатив щодо профілактики соціально-

небезпечних хвороб, покращення становища 

молоді, організувати юридичну допомогу для 

малозабезпечених та особливо для внутрішньо 

переміщених осіб із зони  АТО.  Це  був  особ-

ливий  рік  для нас, адже ми підбили підсумки 

роботи 5-річного,  наймаштабнішого  як  за   

часовими, так   і   за   територіальними   межами,   

проекту «Профілактика інфікування ВІЛ серед 

споживачів ін’єкційних наркотиків із залучен-

ням потенціалу ЦСССДМ». Крім того, було 

втілено в життя річні проекти «Зміцнення по-

тенціалу з розробки законодавства щодо моло-

ді», реалізований на національному рівні, та 

проект «Тобі слід знати про туберкульоз», що 

був поширений на Закарпатську область, та 

інші ініціативи. 

 

Наша діяльність розповсюджувалася на 6 ре-

гіонів України, особливу увагу було приділено 

східним регіонам з метою надання якісної та 

ефективної допомоги постраждалим внаслідок 

терористичних дій з боку банд-формувань в 

зоні АТО. Зокрема, наприкінці 2014  року   

розпочалась   реалізація проекту «Правова підт-

римка населення – запорука миру та стабільно-

го розвитку Лисичанська», головною метою 

якого є надання безоплатної правової допомоги 

жителям Луганського регіону та внутрішньо 

переміщеним особам, які опинилися в складних 

обставинах і потребують юридичної підтримки, 

з метою покращення їх становища.  

У 2014 році LHSI важлива роль відводилась 

налагодженню ефективного співробітництва з 

державним сектором та органами місцевого са-

моврядування. Протягом року в рамках проекту 

«Зміцнення потенціалу з розробки законодавства 

щодо молоді» наша команда працювала над роз-

робкою нормативно-правових актів щодо актуа-

льних питань, які турбують молодь. 

Ми проводили круглі столи, робочі зустрічі, 

тренінги й семінари для державних службовців,  

соціальних,  медичних  працівників, представни-

ків міжнародних та недержавних організацій.  

Як і раніше,  ми продовжували підтримувати 

роботу центрів соціальних служб для сім’ї, ді-

тей та молоді у напрямку профілактики соціаль-

но небезпечних хвороб серед уразливих груп. З 

метою представлення інтересів уразливих груп 

на державному рівні та надання відповідної 

технічної підтримки державним органам влади 

представники нашої організації брали участь 

в роботі громадських рад та дорадчих органів. 
 

У подальшій роботі нас очікують великі перс-

пективи. Насамперед, ми будемо продовжувати 

активну роботу з реформування та розбудови 

системи  охорони  здоров’я в Україні.  Актуаль-

ним для нас залишається подолання наслідків 

епідемій ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, 

підтримка уразливих  груп  населення та верств 

населення, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. LHSI планує  продовжувати  роботу 

щодо удосконалення нормативно-правової бази 

передусім у сферах  молодіжної  політики, соці-

альної допомоги та охорони здоров’я. Особли-

ву увагу планується приділити аспектам, прин-

ципам та особливостям надання допомоги 

в н у т р і ш н ь о  п е р е м і щ е н и м  о с о б а м  та 

постраждалим внаслідок проведення АТО. 

Важливим для нас  залишається  підтримка між-

народного співробітництва, спрямованого на 

обмін досвідом та спільних перспектив  подо-

лання  соціально  негативних  явищ та  вирішен-

ня  суспільно важливих проблем. 

 

Лук’янова Наталія Леонідівна,   

Голова Правління МГО «Соціальні  

ініціативи з охорони  

праці та здоров'я» 
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Місія LHSI: 

Вирішення соціальних 
проблем суспільства та 
просування ідеї сталого 
розвитку людства шляхом 
р о з в и т к у  п о с л у г  у 
с о ц і а л ь н і й  с ф е р і , 
громадського здоров’я та 
охорони праці, розбудови 
потенціалу міст, громад та 
г р о м а д я н  в и р і ш е н н я 
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.   

Відповідно до місії нашої організації та основних пріо-

ритетів роботи, ми працюємо у сферах охорони здоров'я, 

соціальної та молодіжної політики та захисту прав людей. 

Для досягнення програмних цілей, ми тісно співпрацюємо 

з державним, недержавним сектором та органами місцево-

го самоврядування. Цього року нам вдалося залучити до 

такого багаторівневого діалогу і молодих людей, лідерів 

своїх громад, з метою підтримки євроінтеграційного курсу 

країни. 

Значну увагу ми приділяємо інформаційно-
просвітницькій роботі. Так, розробляються, виготовляють-
ся та поширюються соціально-рекламні та методичні мате-
ріали за різними напрямами діяльності, проводяться на-
вчальні заходи для працівників соціальної та медичної 
сфер України, профспілок та бізнесу, представників ЗМІ, 
молоді та студентів. 

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (далі – LHSI) зареєстро-

вана у 2002 році в Міністерстві юстиції України. Згідно зі Статутом LHSI, наша діяль-

ність поширюється на всю територію України та інші країни. 

2.1. Статутні завдання Організації включають:  

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

 сприяння здійсненню моніторингу вирішення соціально- 

трудових проблем незахищених верств населення, захисту 

прав працюючих та членів їхніх сімей;  

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

 розвиток програм для дітей та молоді; 

 сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та мі-

жнародних проектів і програм з профілактики ВІЛ/СНІД, наркоманії та інших соціаль-

но небезпечних хвороб, пропагування здорового способу життя;  

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

 сприяння організації співпраці з молодіжними лідерами, представниками місцевих 

громад, урядових структур, органів місцевого самоврядування, громадських та міжна-

родних організацій, налагодженню співпраці із зарубіжними фахівцями та науковцями, 

сприяння взаємодії та обміну досвідом між організаціями різних країн.  
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2.4. Органіграма управління організацією 

Загальні збори організації – вищий  орган прийняття рішень. 

Правління організації – керує між загальними зборами. 

Голова правління організації – очолює Правління та представляє організа-
цію. 

Директор організації – здійснює оперативне керівництво. 

Наглядова рада – слідкує за фінансовою та господарською діяльністю. 

2.2. Організаційна структура LHSI у 2014 році 

 2.3. Кадрове забезпечення  
 

У 2014 році У 2014 році персонал LHSI скла-

дав 7 осіб. 

На договірних засадах у регіонах працю-
вало 93 залучених фахівців, 6 тренерів/
експертів.  
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2.5. Стратегічні пріоритети LHSI у 2014 році  

   Діяльність LHSI у 2014 році здійснювалася за наступними 
стратегічними напрямками:  
1. Координація зусиль державних та недержавних партнерів з 
питань протидії поширенню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, нар-
команії та інших соціально небезпечних явищ на місцевому та 
регіональному рівнях.  

2. Надання послуг та захист прав вразливих верств населення, 
в т.ч.  молоді, споживачів ін’єкційних наркотиків, людей, ураз-
ливих до ВІЛ, туберкульозу, та інших соціально вразливих 
верств населення.  
3. Покращання надання послуг у сфері охорони здоров’я. 
4. Розбудова соціально-відповідального трьохстороннього пар-
тнерства у різних сферах (бізнес-влада-працівники, бізнес-
влада-громада) . 
5. Запровадження цільових програм профілактики ВІЛ/СНІДу 
та/або туберкульозу, в тому числі з питань безпеки на робочо-
му місці. 
6. Адвокація та надання експертизи щодо нормативно-
правового регулювання соціальної сфери та сфери громадсь-
кого здоров’я; міжнародне співробітництво. 
7. Розвиток програм для дітей та молоді, посилення волонтер-
ського руху. 
8. Сталий людський розвиток. 

  
 Основна  мета дія- 
льності 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. 

3. Програмна діяльність LHSI у 2014 році 

У 2014 році МГО «Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров’я» реалізовувала наступні проекти: 

1. Проект «Діалог влади та громади: забезпечен-
ня стабільності програм по боротьбі з ВІЛ/СНІДом»; 

2. Проект «Профілактика інфікування ВІЛ се-
ред споживачів ін’єкційних наркотиків із залученням 
потенціалу ЦСССДМ»; 

3. Проект «Зміцнення потенціалу з розробки 
законодавства щодо молоді»; 

4. Проект «Тобі слід знати про туберкульоз: Діа-
гностика туберкульозу серед представників груп ризи-
ку у Закарпатській області»; 

5. Проект «Правова підтримка населення – запо-

рука миру та стабільного розвитку Лисичанська». 

 

 

Діяльність   LHSI у 
2014    році   розпо-
всюджувалась на 6 
регіонів України , а 
саме  АР  Крим, Хар-
ківська, Закарпатсь-
ка, Луганська, Чер-
нігівська та Івано-
Франківська області. 
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Фінансова підтримка: ВБО  «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ», за кошти Глобального фонду 

боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 

3.1.  Проект «Діалог влади та громади: забезпечення стабіль-
ності програм по боротьбі з ВІЛ/СНІДом» 

Термін  реалізації: 2012 – січень 

2014 року  

Географія проекту: державний, 

регіональний рівень  

   Головним завданням, що було  пос-
тавлено  перед  фахівцями LHSI, в рам-
ках  проекту  «Діалог влади та громади: 
забезпечення стабільності програм по 
боротьбі з ВІЛ/СНІДом» стало  забезпе-
чення повноцінного представлення 
інтересів громадського сектору під час 
розробки проекту Загальнодержавної 
програми. Тому в ході реалізації  запла-
нованих  постійно погоджували напра-
цювання та збиралися пропозиції, за-

уваження до заходів Загальнодержавної програми від міжнародних, громадських організацій, 
центральних органів виконавчої влади. Крім того, спеціалістами Організації  було налагоджено 
тісну співпрацю з Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 
соціально небезпечних захворювань (далі – Держслужба України соцзахворювань), а також сфор-
мовано склад міжвідомчої робочої групи з питань розробки проекту Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, який затверджено наказом 
Держслужби України соцзахворювань.  

Фахівці LHSI спільно з представниками Держслужби України соцзахворювань організували та про-
вели 6 засідань міжсекторальної робочої групи, 1 засідання міжрегіональної робочої групи та 1 
засідання розширеного круглого столу, на якому відбулося громадське обговорення проекту За-
гальнодержавної програми.  Всього у засіданнях робочих груп взяло участь близько 100 предста-
вників державних установ/закладів та міжнародних, громадських організацій.  

Результатом плідної роботи усіх зацікавлених сторін стало схвалення  Кабінетом Міністрів Укра-
їни Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2016 роки, а також за-
твердження ВРУ 20 жовтня 2014 року Закону «Про затвердження Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки». 

 

Паралельно   із   національним  рівнем велася активна робота на  регіональному рівні. В 
ході роботи Регіональних експертів було організовано та проведено 2 круглих столи з питань 
розробки регіональних програм та представлення представниками установ/організацій на базі, 
яких проходила апробація, попередніх результатів апробації, обговорення основних труднощів 
при використанні Стандарту. У м. Харків відбулася прес-конференція з питань розробки регіо-
нальних програм та апробації Державного стандарту послуги соціальної адаптації ВІЛ – інфіко-
ваних, під час якої, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціаль-
ного захисту населення, розповіла про досвід міста Харкова у питаннях соціального замовлення 
та впровадження стандартів соціальних послуг.  Крім того, в рамках реалізації проектної діяль-
ності у м. Києві було організовано та проведено  два тренінги з питань соціального замовлення 
та розробки регіональних цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-
2018 роки.  



Крім послуг  інформаційного  та профіла-
ктичного  характеру клієнти проекту отриму-
вали медичні послуги.  Зокрема, протягом 
2014 року було проведено майже 2800 тесту-
вань швидкими тестами на ВІЛ, серед  них  
було  виявлено  150  позитивних  результатів, 
що становить 18% від  усіх  проведених  тестів. 
Водночас близько 80%, осіб, у яких  було  вияв-
лено  позитивний результат звернулися до 
кабінетів “Довіри”, для підтвердження діагно-

зу. Також  за звітний період  було  про-
ведено 1270 тестувань на гепатит В, се-
ред  яких  було  виявлено  100 позитив-
них результатів; та 1265 тестувань  на 
гепатит С, що дали 234 позитивні ре-
зультати.  
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3.2. Проект «Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних 
наркотиків із залученням потенціалу ЦСССДМ» 

Мета проекту: знизити рівень інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків через викорис-

тання потенціалу центрів соціальних служб інструментів стратегії зменшення шкоди: розповсюджен-

ня шприців, презервативів, спиртових серветок, лубрикантів, інформаційних матеріалів про безпечніше 

вживання наркотиків; надання консультацій, можливості добровільного тестування, первинної медич-

ної допомоги і перенаправлення в інші установи для надання супутніх послуг. 

Термін  реалізації: березень 2009 – січень 2015  

Географія проекту: Харківська область 
(Ізюмський, Чугуївський та Харківський р-
ни, міста Куп’янськ, Лозова та Первомайсь-
кий); Луганська область (міста Алчевськ, 
Брянка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Стаха-
нов); АР Крим (Джанкойський, Красногвар-
дійський та Ленінський р-ни, міста Алушта, 
Красноперекопськ, Євпаторія, Керч); Івано-

Франківська область (Галицький та Калусь-
кий р-ни); Чернігівська область 
(Бобровицький та Козелецький р-ни). 

Фінансова підтримка: МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу,   за 

кошти Глобального фонду боротьби зі СНІ-
Дом, туберкульозом та малярією  

Основні досягнення проекту за 2014 рік. 
У першому півріччі проект здійснював-

ся на 22 сайтах у 5 регіонах України; у дру-
гому — на 15сайтах у 4 регіонах. Попри при-
пинення проектної діяльності в другому пів-
річчі на 7 сайтах пі-
вострову через анек-
сію Криму та складні 
умови надання пос-
луг в Луганській об-
ласті, на окупованих 
т е р о р и с т и ч н и м и 
угрупуваннями те-
риторіях, реалізація 
проекту пройшла 
успішно. У 2014 році 
функціонували: 22 
стаціонарні пункти обміну шприців, 28 мо-
більних маршрутів до віддалених районів та 
34 аутріч-маршрутів до місць скупчення ці-
льової аудиторії. 

В ході реалізації проекту послугами було 
охоплено 8 370 споживачів ін’єкційних  нар-
котиків. Серед клієнтів проекту було  поши-
рено понад 870 тис. шприців та голок, 1млн. 
спиртових серветок,  майже 165 тис. презер-
вативів та 24 тис. лубрикантів, 36 тис. інфор-
маційно-профілактичних матеріалів.  



Основні досягнення проекту «Профілактика інфікування ВІЛ 
серед споживачів ін’єкційних наркотиків із залученням по-

тенціалу ЦСССДМ» реалізовані завдання за 5 років 
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 Проект «Профілактика інфікування ВІЛ серед спожива-
чів ін’єкційних наркотиків із залученням потенціалу 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» є од-
ним з найбільш довготривалих та масштабних за територі-
єю проектом, реалізованим МГО «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я». Проект стартував в 2009 році із 
залученням 6 пілотних центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді (ЦСССДМ) в Харківській області, а у пода-
льшому за 5 років його реалізації до роботи проекту було 
залучено сумарно 31 ЦСССДМ у 6 регіонах України.   
 Розвиток проектної  діяльності та успішна реалізація 
поставлених завдань дозволило щорічно  збільшувати кіль-

кість клієнтів, які отримували необхідні послуги  в межах проекту. Так у 2009 році пос-
лугами проекту було  охо-
плено 4916 осіб, в той час 
як у 2014 році їх  число  
становило – 8 370  осіб. 
 Одним із головних за-
вдань, поставлених перед  
командою LHSI, під  час 
реалізації проекту, було 
розвиток потенціалу 
ЦСССДМ з метою покра-
щення якості та розши-
рення спектру послуг, зад-
ля чого безперервно нада-
валася технічна підтримка 

службам соціально-профілактичної роботи при ЦСССДМ. Вирішальним кроком для 
реалізації  цього  завдання стало формування  міждисциплінарних  команд, що  
включали фахівців центрів соціальних служб та закладів охорони здоров’я. Це дозво-
лило наблизити якісні послуги до  клієнтів проекту та сприяло наданню необхідного 
базового пакету послуг СІН. Завдяки вдало побудованому державно-приватному пар-
тнерству між LHSI та мережею міських та районних ЦСССДМ було налагоджено  ме-
ханізм переадресації СІН на діагностику ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпеч-

них хвороб; клієнти змогли отримувати не тільки  профі-
лактичні та освітні послуги, а було  полегшено  шлях  
отримання долікарняної допомоги у стаціонарних  ліку-
вальних установах, медичними праців-
никами видавалися вітаміни, проводи-
лися консультації  безпечного  вживан-
ня наркотичних  речовин та попере-
дження інфікування ВІЛ, гепатитами В 
і С та іншими інфекціями, що переда-
ються статевим шляхом. 
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3.3. Проект «Зміцнення потенціалу з розробки законодавства 

щодо молоді» 

Мета проекту: покращити спроможність молоді, молодіжних організацій, виконавчої влади та суб’єк-

тів законодавчої ініціативи розробляти сучасне законодавство з метою сталого розвитку молоді в 

Україні. 

Термін  реалізації: грудень 2013 року – листо-

пад 2014 року  

Фінансова підтримка: програма МАТРА по-

сольства Королівства Нідерланди в Україні  

Географія проекту: проект впроваджувався 

на національному рівні, пілотними регіона-

ми виступали  Луганська, Чернігівська об-

ласті та місто Київ. 

Основні досягнення проекту. 

Реалізація даного проекту потре-

бувала особливої  наполегливості 

та злагодженості дій команди LH-

LHSI, фахівців Міністерства моло-

ді та спорту України, яке виступа-

ло партнером проекту та залуче-

них експертів з питань молодіжної 

політики. Водночас за рік реаліза-

ції проекту нам вдалося пройти 

складний та насичений шлях від 

проведення соціологічного дослі-

дження з метою  аналізу проблем 

та прогалин у сучасному законо-

давстві щодо молоді до винесення 

законопроекту «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо удосконалення 

окремих положень молодіжної 

політики)» на розгляд Верховної Ради України 

(ВРУ).   

   Однім із головних здобутків проекту стало 

успішне залучення широкого кола експертів, а 

головне, молодих лідерів з усієї України, до про-

цесу оновлення законодавства з питань молоді. В 

результаті запропоновані зміни стосуються не 

лише  закону про підтримку соціального станов-

лення та розвиток молоді ("Закон про молодь"), 

розробленого ще в 1993 році, а й до низки інших 

нормативних актів. Цей крок був необхідним 

через численні зміни в структурі уряду, а також 

в економічній та соціальній сферах. Для досяг-

нення поставленої цілі, а також з метою винай-

дення оптимальних шляхів залучення молоді до 

процесу прийняття рішень, в т. ч. на місцевому 

та національному рівнях, було  проведено  соціо-

логічне дослідження, що  

включало такі методи: 

- кабінетне дослідження існую-

чого законодавства, національ-

них і регіональних програм 

щодо молоді, міжнародного 

законодавства та досліджень; 

- глибинне інтерв’ю, проведене 

із 16 фахівцями молодіжної по-

літики, які працюють  на  регіо-

нальному та національному рів-

нях; 

- анкетування майже 400 моло-

дих людей з Чернігівської та 

Луганської  областей та міста 

Києва з метою дослідження їх  

потреб.      

   Результати дослідження були 

представленні на семінарах-обговореннях, 

проведених на регіональному (Луганська та 

Чернігівська області) та національному (м. 

Київ) рівнях. До обговорення на національно-

му рівні були запрошені представники Мініс-

терства у справах молоді та спорту України, 

молодіжних відділів Чернігівського, Лугансь-

кого та Київського регіональних органів влади, 

молодіжних активістів та молодіжних громад-

ських організацій, депутати ВРУ, вчені, проф-

спілкові діячі. Під час обговорень були  розро-

блені рекомендації, включені до опублікованої 

брошури "Звіт дослідження: Прогалини та пот-

реби в національному законодавстві та місце-

вій політиці в Україні" (детальніше можна 

ознайомитися за посиланням: http://

www.lhsi.org.ua/images/2015/

Report_youth_2014.pdf). 
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  В ході дослідження було виявлено брак 

знань, навичок та мотивації молоді стосовно то-

го, як саме на практиці постійно брати участь у 

процесі прийняття рішень щодо молодіжних пи-

тань, відстоювати свої інтереси як на національ-

ному, так і на рівні громади. Саме задля подо-

лання цих слабких сторін для представників мо-

лодіжних організацій та активних молодих ліде-

рів  7-8 жовтня 2014 року був проведений дво-

денний тренінг «Ніяких рішень про нас без нас». 

Основні тези семінару та відповіді на питання 

учасників тренінгу та онлайн-обговорень лягли в 

основу вебінару «Ніяких рішень про нас без 

нас», який був прове-

дений за місяць пото-

му.  Із  відеозаписом 

вебінару можна озна-

йомитися за посилан-

ням: https://

www.youtube.com/

watch?

v=bwIYDnSZc80. Крім 

того, за матеріалами 

тренінгу та результа-

тами семінарів-

обговорень представ-

никами LHSI було 

розроблено та опублі-

ковано методичні ре-

комендації "Посібник 

для молоді: жодних 

рішень про нас без 

нас" (http://www.lhsi.org.ua/images/uploads/

Guide_1.pdf), що був поширений тиражем 2000 

примірників серед молодіжних активістів, дер-

жавних та регіональних  установ, що  піклуються  

питаннями, дотичними до молодіжної політики, 

та інших  зацікавлених  сторін. 

За результатами проведеного дослідження, гро-

мадського обговорення та Всеукраїнського засі-

дання за круглим столом, проведеного з метою 

удосконалення нормативно-правової бази з пи-

тань молоді, було підготовлено законопроект 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо удосконалення окремих положень 

молодіжної політики)». Поправки до законів, що 

стосуються молодіжної політики, були розроблені 

групою експертів LHSI й розглянуті та затвердже-

ні офіційною робочою групою, створеною при 

Міністерстві молоді та спорту. Законопроект 

пройшов процедуру громадського обговорення: як 

під час круглих столів, так і шляхом розміщення 

на веб-ресурсах Міністерства молоді та спорту й 

LHSI. Після збору та обробки всіх коментарів та 

відгуків експертом LHSI, остаточний законопро-

ект був наданий в Міністерство молоді та спорту, 

переданий народному депутату ВРУ нового скли-

кання Крулько І. І.  та представлений на націона-

льному круглому столі для представників уряду, 

профспілок, роботодавців, молодіжних та громад-

ських організацій, депутатів парламенту.  

4 грудня 2014 закон був переданий до розгляду у 

Верховну Раду України групою з 5 депутатів, а 3 

лютого 2015 відбулося засідання парламентського 

Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спор-

ту та туризму Міністерства молоді та спорту Украї-

ни, під час якого було розглянуто та підтримано 

законопроект №1248 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо удосконалення 

окремих положень молодіжної політики)»,  який 

розробила група народних депутатів України.  

   Команда LHSI зіткнулася із численними трудно-

щами під час реалізації проекту, адже дослідження 

припало на буремні 

події Майдану,  одна із 

пілотних областей, Лу-

ганська, переживала 

воєнні дії, у 2014 року 

відбулися позачергові 

вибори Президента 

України та вибори на-

родних депутатів Украї-

ни, що докорінно  змі-

нило політичну систему 

в Україні, проте не 

сприяло стабільності в 

політичних питаннях. 

Всі ці події відбилися 

на результатах проекту,  

підвищили актуальність 

роботи з молоддю. За-

вдяки високій громад-

ській свідомості після Революції Гідності молоді 

люди проявляють більший інтерес до формування 

молодіжної політики та мають велику потребу в 

підвищенні знань та вмінь саме щодо побудови 

демократичного процесу вирішення молодіжних 

питань. Саме тому експерти проекту особливу ува-

гу приділили процесам залучення молодих людей 

до створення та обговорення законопроекту. Зокре-

ма було передбачено громадське обговорення, що  

сприяло  підвищенню  активності та політичної  

позиції серед молоді. Для підвищення ефективності 

проведення громадського обговорення експертами 

було використано сучасні канали інформування 

молоді, зокрема сайти національної та регіональної 

влади, LHSI, сторінки  в соціальних мережах. 

Окрім того, ми пишаємося тим, що наша діяльність 

не раз висвітлювалась у регіональних ЗМІ.            

Незважаючи на те, що проект закінчився у 2014 

році, команда МГО «Соціальні ініціативи з охоро-

ни праці та здоров’я» продовжує працювати над 

розвитком демократичного молодіжного руху в 

Україні, співпрацює з національними молодіжними 

організаціями та підтримує ініціативу провідних 

молодіжних організацій щодо створення молодіж-

ної платформи для побудови конструктивного та 

прозорого демократичного діалогу. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52702
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Основна мета: активізація виявлення випадків захворювання на туберкульоз у Закарпатській 

області серед осіб та сімей, які належать до груп високого ризику захворювання на туберкульоз, 

а саме: ЛЖВ, наркозалежні, бездомні, особи, звільнені з місць позбавлення волі протягом 2-х ро-

ків, та представники ромських громад. 

3.4. Проект «Тобі слід знати про туберкульоз: Діагностика тубер-

кульозу серед представників груп ризику у Закарпатській облас-

ті»  

Термін  реалізації: лютий – грудень 2014 
року  Фінансова підтримка: ВБО «Коаліція 

ВІЛ-сервісних організацій, за кошти Гло-
бального фонду боротьби зі СНІДом, ту-

беркульозом та малярією  Географія проекту: Закарпатська область 

(Берегівський, Виноградівський, Мукачівсь-

кий, Іршавський, Пречинський, Тячівський 

райони та м. Ужгород). 

Основна діяльність. 
     Завдяки ефективній співпраці з Закарпатсь-
ким обласним центром соціальних служб для ді-
тей, сім’ї та молоді, підтримки місцевої влади та 

небайдужості соціальних фахівців на місцях було 
впроваджено механізм переадресації людей у скла-
дних життєвих обставинах для проходження діаг-
ностики на туберкульоз у медичних закладах пер-
винної медико-соціальної допомоги з подальшим 

соціальним супроводом клієнтів, які схильні до 
уникання медичного догляду. З цією метою  соціа-

льні працівники місцевих ЦСССДМ пройшли навчання під час семінару 20-21 

травня 2014 «Тобі треба знати про туберкульоз: налагодження переадресації 
та взаємодії медичних та соціальних служб для виявлення туберкульозу серед 
груп ризику» у м. Ужгород. Навчені соціальні працівники працювали у 7-ми 
районах області: виявляли та мотивували важкодоступних клієнтів з груп ри-

зику щодо ТБ та скеровували їх до  лікувальних  закладів з метою проходження 
флюорографічних обстежень.  

  Всі клієнти, які пройшли обстеження, 
отримували мотиваційні продуктові набо-
ри. Крім того, клієнтам, у яких було  вияв-
лено  позитивний результат, надавався со-
ціальний супровід  в лікувальні заклади з 
метою обстеження та отримання ними не-
обхідних  лікувальних  послуг. Із  клієнта-
ми, чий результат був негативний, прово-
дилася подальша інформаційно-
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В результаті проектом було пов-
ністю виконано поставлений інди-
катор: скеровано до обстеження на 
туберкульоз 400 осіб, які мали хоча 
б три симптоми туберкульозу та 
належали до групи підвищеного 
ризику щодо зараження туберку-
льозу. Та важливим досягненням є 
досвід тіснішої співпраці між меди-
чними та соціальними установами. 
Для Закарпатського регіону найбільш 
характерною групою ризику щодо ту-
беркульозу з-поміж усіх груп, на які 
спрямовуються кошти Глобального Фо-
нду боротьби зі СНІДом, туберкульо-
зом та малярією, виділені Україні, є 
представники ромських громад. Що бу-
ло доведено не лише експертною дум-
кою, а й досвідом проекту.  В проекті 
була організована та проведена робота 
щодо виїзду флюорографа у ромські 
громади та залучення ромів до обсте-
ження. 

Реалізація проекту відбувалася на тлі 
значного скорочення штатів ЦСССДМ 
через кризу в країні, збільшення наван-
таження на соціальну сферу області че-
рез міграцію значної кількості внутріш-
ньо переміщених осіб зі сходу України 

та потребу у соціальній реабілітації по-
страждалих у зоні АТО. Ці події впли-
нули на перебіг проекту, але спільними 
зусиллями нам вдалося досягти постав-
леної мети: надати допомогу представ-
никам групи ризику та запровадити 
дієвий механізм координації між меди-
чними та соціальними закладами на 
місцях.  

   Започаткована робота мала й шир-
ший вплив на громаду:   
 підвищився потенціал місцевих 
ЦСССДМ у наданні соціальних пос-
луг, дотичних до проблеми туберку-
льозу, які самостійно почали прово-
дити навчання з цих питань для ши-
ршого кола представників громади 
(проведено 76 групових занять для 
1917осіб); 
 покращився інфекційний контроль 
на робочих місцях для соціальних 
фахівців, для чого були закуплені 
засоби індивідуального захисту та 
дезінфектанти; 
 проводилася інформаційна робота. 

Результати проекту «Тобі слід знати про туберкульоз: Діагности-

ка туберкульозу серед представників груп ризику у Закарпатсь-

кій області»  
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3.5. Проект: «Правова підтримка населення – запорука миру та 

стабільного розвитку Лисичанська» 

Мета проекту: надати необхідну безоплатну правову допомогу людям, які опинилися у скрутних життє-

вих обставинах у результаті проведення антитерористичної операції у Луганській області.  

Основна проблема, на вирішення якої спря-
мовано проект – необхідність отримання право-
вої допомоги у значно більших обсягах, ніж це 
було раніше, мешканцями м. Лисичанськ, а та-
кож вимушеними переселенцями із  зони АТО 
через об’єктивні обставини, що унеможливлю-
ють отримання такої допомоги на комерційній 
основі, – нестача коштів внаслідок вимушеної 
міграції за межі постійного проживання, недоо-
тримання соціальних виплат у результаті 
збройного конфлікту, збільшені видатки на 
лікування та ін. Більшість людей традиційно 
звертаються по допомогу до профільних держа-
вних установ. Проте можливостей фахівців цих 
установ не достатньо для вирішен-
ня актуальних  юридичних пи-
тань. 

   Водночас LHSI, вбачаючи ва-
жливість співпраці із  органами 
державної влади, заручилася парт-
нерством Лисичанської міської 
державної адміністрації, з якою 
укладений меморандум про спів-
працю, та її підрозділом – Лиси-
чанським міським центром соціа-
льних служб для сім’ї, дітей та молоді, зокрема 
центр правової інформації та консультацій на-
дає послуги у приміщенні останнього. В рамках 
діяльності Лисичанського центру правової ін-
формації та консультацій фаховими юристами 
надається безкоштовна юридична підтримка та 
консультації особам, які постраждали від неза-
конних дій представників озброєних форму-
вань. 

   Станом на кінець січня 2015 року Центром 
було надано консультації близько 250 клієнтам, 
які звернулися за правовою допомогою. Най-
більш типовими питаннями, з яким звертались 
клієнти були:  
- питання отримання гуманітарної допомоги, в 
тому числі щодо надання такої допомоги дер-
жавними органами, міжнародними благодійни-
ми організаціями (наприклад, Товариством Че-
рвоного Хреста), порядку отримання такої до-
помоги, необхідних документів, видів допомоги 

(продукти харчування, зимові речі, для побуту, 
допомога у відновленні чи ремонті постражда-
лих жилих приміщень); 
- поставлення на облік осіб, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної опера-
ції, в тому числі органів, до яких необхідно зве-
ртатись, їхні адреси, графік роботи, перелік 
необхідних документів; 
- переоформлення та отримання пенсій, соціа-
льних виплат (особливо соціальних виплат на 
дітей); 
- отримання щомісячної адресної допомоги 
особам, які переміщуються з тимчасово окупо-

ваної території України та районів 
проведення антитерористичної 
операції, для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на опла-
ту житлово-комунальних послуг, в 
тому числі розмірів такої допомо-
ги, строку, упродовж якого можли-
ве отримання допомоги, переліку 
необхідних документів, органу, до 
якого необхідно звертатись; 
- відновлення втрачених внаслідок 
проведення антитерористичної 

операції документів (паспорту, трудової книж-
ки), порядку отримання документів, в тому чи-
слі виписок з державних реєстрів, наприклад, 
які підтверджують наявність страхового стажу; 
- порушення прав осіб, які були незаконно  зві-
льнені з роботи, питання працевлаштування (в 
тому числі за відсутності трудової книжки); 
- переведення коштів в устави Ощадбанку на 
звільненій території з рахунків у філіях Ощад-
банку на тимчасово окупованій території Укра-
їни. 

Планується, що у рамках даного проекту 
фаховими юристами у тісному партнерстві з 
місцевими органами виконавчої влади буде 
надано юридичну підтримку щонайменше 600 
особам, які опинились у складних життєвих 
обставинах внаслідок озброєного конфлікту та 
терористичних дій у м. Лисичанськ, а також 
вимушеним переселенцям із зони АТО.   

Термін реалізації проекту: жовтень 2014 – червень 

2015 року 

Географія проекту:  м. Лисичанськ 
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Преставники 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, Наталія Лук’янова та Ілона 
Єлєнєва ініціювали та увійшли до складу ро-
бочої групи Комітету з вивчення питання 
про існуючий досвід та практики впрова-
дження механізму соціального замовлення та інших механізмів цільо-
вої фінансової підтримки недержавних організацій в Україні.  

На засіданнях вищезазначеного Комітету, Наталія Лук’янова підні-
мала питання роботи з групами ризику, ефективність впровадження 
заходів із профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу 
та гепатитів громадськими організаціями у регіонах, впровадження со-
ціального замовлення в Україні. Крім того, директор LHSI Ілона Єлєнє-
ва є постійним представником організації у Спільноті міжнародних 
громадських організацій  у Національніи раді з питань протидії тубер-
кульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Протягом 2014 року виступала в ролі 
заступника представника від Спільноти у Національній раді. Крім того, 
фахівці LHSI є членами громадських рад, а саме:  

1.Громадської Ради при Державній 
службі України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції /СНІДу та інших со-
ціально небезпечних захворювань.  

2. Громадської ради при Міністерс-
тві соціальної політики України. 

 

4. Громадська позиція організації, участь та діяльність у гро-
мадських радах, успіхи організації 
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Громадська позиція організації, участь та дія-
льність у громадських радах, успіхи органі-

зації 

Голова правління та директор МГО «Соціальні ініці-
ативи з охорони праці та здоров’я» протягом року про-
водили адвокаційні зустрічі з народними депутатами 
України, посадовцями, науковцями, лідерами громад, 
різними донорами коштів та міжнародними організація-
ми. В результаті зустрічей були визначені пріоритетні 
питання щодо подальшої співпраці з метою посилення 
протидії епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, захисту 
прав дітей та молоді, просування ідеї залучення молоді 
до прийняття рішень на національному та місцевому 
рівнях, стратегії покращення соціальних послуг на різ-
них рівнях в державі у майбутньому, залучення неурядового сектору та закладів 
соціального обслуговування на місцях до питань соціальної підтримки та супрово-
ду дітей і молоді у складних життєвих обставинах. 
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»  не залишилась осторонь 
подій, пов’язаних із Революцією Гідності та воєнними діями на сході України. Про-
тягом 2014 року організація співпрацювала з  місцевою владою, ЦСССДМ Донець-
кої та Луганської областей та надавала підтримку вимушеним внутрішнім пересе-
ленцям, передаючи гуманітарну допомогу та запроваджуючи юридичні послуги. 
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» в період з грудня 2014 по 
січень 2015 року провела кількісне соціологічне дослідження, що мало на меті 
проаналізувати першочергові та другорядні потреби внутрішньо переміщених 
осіб в Україні, які були змушені залиши місця свого постійного проживання вна-
слідок проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській облас-
тях та анексії АР Крим. Окрім цього була вивчена  якість отриманих послуг з боку 
державних та недержавних організацій, рівень задоволення цими послугами. 

Дане дослідження було проведено із залученням партнерських установ та ор-
ганізацій, зокрема ЦСССДМ м. Києва, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровсь-
кої, Чернігівської, Харківської, Луганської, Закарпатської, Івано-Франківської та 
Львівської областей та громадських та волонтерських організацій міста Києва. У 
дослідженні взяло участь 471 особа з вищезазначених регіонів України. 

   Результати даного дослідження оприлюдне-
ні українською та англійською мовами на офіційному 
сайті МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здо-
ров’я» http ://www.lhsi .org.ua/images/2015/
Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf та можуть бути вико-
ристані державними та недержавними організаціями, 
благодійними фондами та волонтерськими об’єднання-
ми у наукових та практичних цілях. 

http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Short_Survey_Resume_Eng_LHSI2015.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf
http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf


Центральний офіс LHSI знаходиться у м. Києві 

та виступає адміністративно-координаційним 

центром з впровадження та реалізації проектів 

на обласних та районних рівнях. Діяльність 

LHSI у 2014 році поширювалась на 6 регіонів 

України. 

5. Матеріально-технічне забезпечення 

6. Огляд бюджету організації за 2014 рік 

Загальний бюджет організації за 2014 фінансовий рік склав 4 349 643 грн. 

№  Розподіл за донорами  Кошти  

1.  
Глобальний фонд для боротьби зі СНІ-

Дом, туберкульозом та малярією (ГФ)  
3643952 

2.  
Кошти європейських донорів (Програма 

МАТРА посольства Королівства Нідерла-

нди в Україні) 

646749 

3.  
Приватні благодійні фонди (МБФ 

«Відродження») 
28342 

4.  Інші джерела фінансування 30600 

Всього   4349643 

Річний звіт   

за 2014 рік 
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