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

в 2016 році 

 

 
Шановні колеги та друзі! 

 

 

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 громадського 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 команда LHSI 
продовжила співпрацю з державним сектором та органами 
місцевого самоврядування, а також підтримала та розбудовувала 
спроможність неурядових організацій відповідати на виклики 
сьогодення в соціальній сфері. Наші проекти продовжили 
розбудову ініціатив з профілактики соціально-небезпечних 
хвороб, покращення становища молоді, психосоціальній 
підтримки та інтеграції дітей. Особливу увагу ми приділили 
допомозі внутрішньо переміщеним особам (ВПО), в тому числі 
дітям. З грудня 2015 року стартував проект «Нова Оселя: 
інтеграція та психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених 
дітей у місті Києві та Одеській області» за фінансової підтримки 
Європейського союзу. У рамках проекту було проведено конкурс 
серед громадських організацій та благодійних фондів, за 
результатами якого 13 волонтерських та громадських організацій 
націлених на підтримку дітей ВПО отримали кошти для реалізацій 
своїх проектів. 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 2017 
році заплановані нові проекти та активності, спрямовані на 
підтримку уразливих 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Понад 14 років наша організація 
працює задля 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 
та громад, вирішення соціально 
значущих проблем через надання 
різнопланової    допомоги 
державним та недержавним 
організаціям і в тому числі 
соціально вразливим особам  з 
числа ВПО, а також шляхом 
заохочення до відкритого та 
прозорого діалогу, координації 
зусиль  усіх          зацікавлених 
партнерів. Від імені  колективу 
МГО «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я» я дякую 
за співпрацю та небайдужість до 
соціальних проблем в Україні всім 
партнерам, які разом з нами 
щодня роблять все можливе для 
покращання становища населення 
нашої країни. Колеги з державних, 
міжнародних,   громадських, 
профспілкових організацій,  ми 
щиро пишаємося можливістю 
працювати пліч о пліч з вами та 
завжди готові до впровадження 
нових суспільно   корисних 

ініціатив! 
 

Єлєнєва Ілона Ігорівна 
Директор LHSI 

 
 
 

 

 

 
3 



Загальна інформація про організацію 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З метою    посилення 
взаємодії   при  здійсненні 
заходів,  спрямованих на 
забезпечення 
психосоціальної підтримки 
сімей  з   дітьми, які 
постраждали від збройних 
конфліктів,   LHSI  в  цьому 
році   укладено  11 
меморандумів про 
співпрацю з бюджетними 
установами. 

Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та 
здоров’я» (далі – LHSI) зареєстрована у 2002 році в Міністерстві юстиції 
України. 
Представники МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” беруть 
активну участь у формуванні відповіді в державі на суспільно гострі виклики, 
зокрема: 
1) У 2016 році директорка LHSI була обрана до Національної ради з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як представник спільноти 
міжнародних громадських організацій, а також вже багато років поспіль LHSI є 
постійним членом регіонального комітету при Національній раді протидії 
туберкульозу. 
2) Також представники організації входять до кластеру ООН щодо захисту 
дітей, де розглядаються питання внутрішньо переміщених дітей та дітей, що 
перебувають у зоні АТО. 
3) Приймали участь у робочій групі з протидії туберкульозу при КМДА. 
4) Входили до громадських рад при Міністерстві соціальної політики України та 
МОЗ України. 

Організаційна структура LHSI у 2016 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. 

Управління проектами 
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Стратегічні пріоритети LHSI у 2016 році 
 

Діяльність LHSI у 2016 році здійснювалася за 
наступними стратегічними напрямками: 

 

- Діяльність у сфері покращення громадського 
здоров’я та впровадження профілактичних 
програм з ВІЛ/СНІД, ТБ та інших соціально 
небезпечних хвороб. 

 

- Діяльність з розвитку інституційної 
спроможності вже існуючих мереж, зокрема 
професійних спілок (демократизація та 
забезпечення дотримання прав), державних та 
недержавних організацій, які надають 
соціальні послуги та медичні послуги різним 
категоріям населення (покращення доступу до 
послуг соціально уразливих верств населення). 

 
- Діяльність у сфері формування та 
впровадження сучасної молодіжної політики в 
Україні, яка базується на партисипативному 
підході. Захист прав дітей. 

 
- Діяльність, направлена на підвищення рівня 
зайнятості в країні, на розвиток соціальної 
політики та забезпечення рівних можливостей. 

 

 
Тренінги та вебінари для фахівців з 
метою     надання ефективної 
психосоціальної підтримки дітей 
ВПО та сімей, які постраждали від 
бойових дій на сході України та 
анексії АР Крим. 

 

Програмна діяльність LHSI у 2016 році 

Протягом 2016 року МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» реалізовувала 

наступні проекти: 

1. Проект «Нова Оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка внутрішньо 

переміщених дітей у місті Києві та Одеській області 

2. Проект «Назустріч людям» 

3. Проект «Тобі слід знати про туберкульоз» 

4. Проект «Доступні юрпослуги для ВПО - гарантія стабілізації та розвитку 

суспільного життя в країні» 
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Проект «Нова Оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка внутрішньо 

переміщених дітей у місті Києві та Одеській області» 
 

Термін реалізації проекту: з січня 2016 року по лютий 2018 року. 
 

Фінансування: Європейський Союз. 
 

Основна ціль проекту: заохочення та активізація участі 
організацій громадянського суспільства у розширенні програм з 
реабілітації та реінтеграції для забезпечення відновлення та 
психологічної допомоги для внутрішньо переміщених дітей і 
дітей, що постраждали від збройного конфлікту в Україні. 

 

 

 
Спеціалістами LHSI та 
експертами   ICDI 
(Фундація «Міжнародні 
ініціативи з розвитку 
дитини», Нідерланди), 
спільно з кафедрою 
соціальної реабілітації 
факультету психології 
КНУ ім. Т.Г.Шевченка 
підготовлено методичні 
рекомендації    для 
провайдерів послуг, які 
надають  допомогу 
дітям із числа ВПО та їх 
сім’ям, та розроблено 
курс підвищення 
кваліфікації. 

Специфічна ціль проекту: підвищення соціальної інтеграції та 
надання психосоціальної підтримки дітям, переміщеним до 
Одеської області та міста Києва. 

 

Географія реалізації проекту: Одеська область та м. Київ. 
 

Партнери проекту: ICDI (Фундація «Міжнародні ініціативи з 
розвитку дитини», Нідерланди) та НОСУ (Національна організація 
скаутів України). 

 

За проектом заплановані наступні кроки: 
 

- Оцінка потенціалу ОГС та картування існуючих місцевих служб 
підтримки дітей ВПО; 
- Розробка методології та керівних принципів роботи із 
внутрішньо переміщеними дітьми та дітьми, що постраждали 
внаслідок збройного конфлікту; 
- Тренінги та семінари для фахівців задля ознайомлення із 
розробленою методологією та керівними принципами для 
ефективної соціально-психологічної підтримки дітей ВПО; 
- Надання психологічної підтримки дітям ВПО (місцевими ОГС); 
- Підтримка внутрішньо переміщених родин; 
- Розробка локальних планів дій для інтеграції дітей ВПО в 
приймаючих громадах; 
- Субгранти місцевим ОГ-С для впровадження реінтеграційних дій 
на рівні громади; 
- Організація таборів відпочинку для найбільш уразливих дітей 
ВПО; 
- Кампанії з підвищення обізнаності в громадах задля підвищення 
рівня толерантності щодо ВПО; 
- Поширення найкращих практик та обмін досвідом. 

 
 
 
 

 

 



У рамках реалізації проекту на протягом 2016 року відбулися наступні події: 
 

23 червня 2016 року наша Організація провела 
круглий стіл «Презентація результатів 
дослідження потенціалу провайдерів  послуг 
дітям  з  числа  ВПО  та  їх  сім’ям  у       громадах». 

 
У засіданні круглого столу брали участь: радник 
Міністра соціальної політики України, Директор 
Департаменту захисту прав дитини та усиновлення 
Міністерства соціальної політики України,  
заступник голови Київської міської державної 
адміністрації, представники міжнародних, 
державних, неурядових та волонтерських 
організацій, які опікуються питаннями внутрішньо 
переміщених осіб і забезпечують необхідну 
допомогу     дітям-переселенцям     та     їх     сім’ям. 

 
Про важливість реалізації таких проектів зазначили 
як директор Департаменту захисту прав дитини та 
усиновлення Мінсоцполітики, так і Директор 
Київського міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, адже вони: «дають 
можливість не лише побачити та усунути 
недоліки, але й отримати суттєву підтримку 
там, де держава та місцеві органи влади на 
сьогодні цього зробити ще не в змозі». 

 

20 липня 2016 року в м. Одесі пройшов круглий стіл на 
якому учасники зібрання обговорювали звіт за 
проведеним дослідженням потенціалу провайдерів 
психосоціальних послуг та презентували власні практики 
роботи з дітьми та сім’ями ВПО у громадах. 

 
У круглому столі приймали участь: директор LHSI Ілона 
Єлєнєва та експерти проекту, директор Одеського 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Емма Андреасян та Одеського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Юлія Гайдаржі, 
а також фахівці цих центрів, представники відповідних 
департаментів Одеської обласної адміністрації, керівники 
та фахівці центрів соціальних служб, служб у справах 
дітей, управлінь освіти, молоді та спорту державних 
адміністрацій м. Подільська та м. Белгород-Дністровська, 
представники низки громадських організацій м. Одеси та 
області. 

 

Проведений захід став певним форумом для учасників 
соціально-психологічної роботи з дітьми та сім’ями ВПО, 
на якому вони започатковували або зміцнювали 
професійні контакти, обмінювались думками та досвідом, 
планували майбутні справи. 
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В Одесі з 18 по 23 серпня 2016 року відбулися тренінги  
для надавачів послуг дітям із числа внутрішньо 
переміщених осіб та їх сім'ям: «Психосоціальна робота з 
дітьми та молоддю, які зазнали впливу війни». 

 

У заходах взяли участь 43 представники міжнародних, 
бюджетних та небюджетних (громадських, волонтерських, 
благодійних, інших) організацій міста Києва та Одеської 
області. 

 

Метою заходів було ознайомлення учасників з 
вітчизняними та зарубіжними концепціями та практиками 
психосоціальної допомоги дітям та молоді, які зазнали 
впливу війни, розробка подальших стратегій та  
планування роботи за даним напрямом на рівні громади. 

 

Ці тренінги стали першим етапом курсу підвищення 
кваліфікації професіоналів у сфері соціальних послуг за 
новими методологією та практиками роботи з дітьми, які 
зазнали впливу війни, на рівні громад. 

Курс тривав до листопада 2016 року і завершився 
підсумковим тренінгом. 

 

Правильний активний відпочинок для дітей є 
запорукою міцного фізичного та психологічного 
здоров’я та сприяє психо-соціальній інтеграції. LHSI, в 
рамках проекту, приймали участь в організації заходів 
для дітей ВПО і ось один з них: 

У літку 2016 року діти з сімей, які переїхали із зони 
АТО до міста Києва та Одеської області долучилися до 
скаутського наметового табору "Витоки", який тривав 
протягом липня-серпня 2016 року на Черкащині. За 
кошти , які виділила LHSI, Національна організація 
скаутів України організувала відпочинок для дітей.  
ICDI та LHSI приймали активну участь у заході. 18 
серпня команда LHSI разом з ICDI відвідала табір та 
поспілкувалась з його учасниками. 

Під час перебування у таборі діти отримали корисні 
знання про навколишній світ, навички орієнтування на 
місцевості. Навчилися розпалювати багаття та 
самостійно готувати на ньому їжу. А також отримали 
ази надання першої медичної допомоги. 
Дітям запропонували спробувати пожити 
невеличкими патрулями, самостійно вирішувати певні 
питання щодо життєдіяльності групи, обирати види 
активностей самостійно. Завдяки такому підходу 
вдалося продемонструвати, що дитяча думка може і 
повинна бути почута. 
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8-10    грудня    у    Києві    відбувся    семінар    на     тему: 
«Створення та організація діяльності у громадах 
осередків позашкільної роботи з дітьми, які опинились у 
складних життєвих обставинах». Захід був організований 
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 
(LHSI)    у    партнерстві    з    нідерландською   Фундацією 
«Міжнародна ініціатива з розвитку дітей» (ICDI) за 
фінансової підтримки ЄС у рамках проекту «Нова оселя». 
Цей  семінар  став  черговим  заходом,  який  провели 
для розвитку професійних компетенцій надавачів послуг 
щодо створення та організації діяльності осередків, 
орієнтованих на потреби дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 
Спікери Маттайс Еувема – директор ICDI та Рутгер ван 
Оденховен – старший керівник з реалізації програм ICDI 
ознайомили учасників з європейським досвідом 
створення та організації діяльності Центрів соціальної 
профілактики «Nest» та основними підходами до роботи 
з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. Учасники дізналися про методи та практики 
залучення громади до підтримки та розвитку діяльності 
осередків для дітей. 
Під час останнього дня тренінгу, 10 грудня, учасники 
відвідали виставку під назвою «Як тебе звати?» у 
Мистецькому Арсеналі. Цей захід присвячений 
проблемам соціальної адаптації та інтеграції сімей 
внутрішньо переміщених осіб. 
Після закінчення екскурсії експозицією, учасники 
семінару продовжили обговорення принципів  та 
методів роботи з дітьми та сім’ями, які опинились у 
складних життєвих обставинах, зокрема з дітьми та 
сім’ями ВПО у форматі напів структурованого 
дискусійного клубу в рамках експозиції виставки. Що до 
вражень від семінару, то очікування переважної 
більшості учасників цілком виправдались. Лише двоє 
учасників оцінили зміст семінару як «добрий», решта 
вважають його «відмінним». Коментуючи зміст, 
учасники відмітили його доступність, зрозумілість, 
різнобічність, наповненість. 

 

 
Учасники тренінгу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рутгер ван Оденховен та Маттайс 
Еувема розповідають про європейський 

досвід роботи з дітьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учасники тренінгу на виставці у 
Мистецькому Арсеналі 

 

 

Конкурс грантів 

У    рамках     проекту     було     проведено     конкурс     грантів     для     неприбуткових     організацій. 

З     майже     півсотні     заявок     до     підтримки     було     відібрано     13      проектів.    

Ознайомитися зі списком переможців ви можете за електронним посиланням: http://bit.ly/2kHKITH 
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Проект «Назустріч людям» 
 

Термін реалізації проекту: з грудня 2015 року по 
травень 2016 року. 

Фінансування:    Міжнародна   благодійна  організація 
«Фонд Східна Європа» за підтримки Фонду 
"Монсанто". 

Основна мета: Покращення якості життя осіб  
похилого віку територіальної громади міста Ржищів 
шляхом створення та забезпечення функціонування 
Центру соціальної активності. 

Географія реалізації:  м. Ржищів 

Діяльність проекту: Створення та функціонування 
Ржищівського центру соціальної активності для 
надання соціальних послуг особам похилого віку. 
Партнером проекту виступає місцева влада міста 
Ржищева, зокрема Ржищівський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) та Ржищівська міська рада. 

У рамках проекту були реалізовані наступні завдання: 

- Організація роботи центру соціальної активності для 
осіб похилого віку у м. Ржищів, включаючи ремонтні 
роботи у приміщенні; 

 

- Забезпечено доступ особам похилого віку до якісних 
соціальних, юридичних і побутових послуг у громаді; 

 

- Створено умови для людей похилого віку м.Ржищів 
для їх спілкування (між собою, рідними, друзями, 
знайомими); 

 

- Оцінка та розповсюдження досвіду проекту в інших 
містах та регіонах України. 

 
 

У результаті діяльності проекту 1100 осіб похилого віку 
отримали необхідні послуги у громаді, завдяки цьому 
покращилась якість життя осіб похилого віку; також 
було вжито заходів для забезпечення сталості 
запроваджених послуг й забезпечення цими 
послугами за рахунок місцевої влади у довгостроковій 
перспективі. 

 

 
 

У рамках проекту як і планувалося, 
було вирішено кілька завдань по 
організації територіального 
міського центру обслуговування 
осіб літнього віку у місті обласного 
підпорядкування – Ржищів на 
Київщині. 
Найбільш ефективними можна 
вважати надання саме соціально- 
побутових послуг  (прання, 
перукаря та юриста) особам 
літнього віку та переадресацію їх 
до медичних чи інших установ. 
Досить     затребуваним було 
Проведення вечорів та зібрань для 
відмічання урочистих  та 
пам’ятних подій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даний Центр став місцем 
зустрічей та спілкування осіб 
літнього віку, активними 
учасниками його заходів є також 
вимушено переселені особи, які 
виїхали з зони проведення АТО у 
Донецькій області та мешкають у 
місті Ржищів. 
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Проект «Тобі слід знати про туберкульоз» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Завдяки проекту відбулося 
залучення до проблеми ТБ 
представників соціальної 
сфери (в тому числі НУО), 
які в своїй роботі постійно 
взаємодіють  з 
представниками груп 
ризику щодо ТБ 
(Консультування клієнтів 
на базі Міського ЦСССДМ, 
навчання  соціальних 
працівників, налагодження 
їх взаємодії з медичними 
працівниками на основі 
Алгоритму   взаємодії 
соціальних та медичних 
служб     ). 
Це забезпечуватиме 
життєздатність проекту 
після припинення його 
фінансування з боку USAID. 
Також в ході реалізації 
проекту LHSI були надані 
рекомендації щодо заходів 
міської програми з протидії 
ТБ, спрямованих на 
взаємодію соціальних та 
медичної служб з метою 
збільшення числа 
обстежених на ТБ з-поміж 
ВПО та учасників АТО. 

Термін реалізації проекту: з грудня 2015 по грудень 2016 
року. 
Фінансування: USAID|«Посилення контролю за 
туберкульозом в Україні» через  Кімонікс. 
Основна ціль проекту: Підвищити рівень поінформованості 
внутрішньо переміщених осіб, які проживають в м. Києві про 
захворювання на туберкульоз та місця розташування 
медичних закладів для проходження діагностики і лікування 
цього соціально-небезпечного  захворювання. 
Географія реалізації проекту: м. Київ. 

Діяльність  за  проектом: Основним  завданням проекту  
стало привернення уваги до проблеми туберкульозу серед 
ВПО(внутрішньо переміщених осіб) та учасників АТО 
(антитерористичної операції) та підвищення рівня 
поінформованості внутрішньо переміщених осіб про 
симптоми туберкульозу, необхідність проходження 
обстеження та місце розташування закладів охорони  
здоров’я у м. Києві. Окрім цього будуть здійснені відповідні 
адвокаційні заходи, спрямовані на покращення доступу ВПО 
до діагностики ТБ. Діяльність за проектом включала: 

- Адвокацію доступу ВПО до діагностики ТБ: привернення 
уваги до стану боротьби з туберкульозом серед ВПО у м. 
Києві; 

- Підвищення рівня поінформованості ВПО щодо 
туберкульозу; 

- Забезпечення життєздатності та розповсюдження 
результатів проектних ініціатив. На сайті МГО "Соціальні 
ініціативи з охорони праці та здоров'я" представлено повний 
звіт про результати дослідження «Визначення рівня доступу 
внутрішньо переміщених осіб та учасників 
антитерористичної операції до виявлення туберкульозу» 
http://bit.ly/2lK0dd6      . Дослідження       проводилось      МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони  праці  та  здоров’я»  
упродовж лютого-березня 2016 року у м. Києві, за час 
дослідження було проаналізовано наявну нормативно- 
правову базу щодо ВПО та учасників АТО, вивчені міжнародні 
рекомендації щодо цих цільових груп, проанкетовано 105 
учасників АТО, 213 ВПО, опитано 26 експертів (з них шляхом 
інтерв’ю - 10 експертів). 

- У рамках проекту надавалася можливість отримати 
консультацію у спеціаліста за адресою: м.Київ, вул. Довженка 
2 (Київський міський центр соціальних служб для сім'ї,    дітей 
 та молоді). 
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- До уваги загалу пропонувався швидкий та надійний інструмент для самовизначення 
ступеню ризику для вашого здоров'я, зокрема щодо туберкульозу - скринінгова анкета 
для виявлення людей, що потребують обстеження на туберкульоз. 

Пілотними районами по Києву були визначені Оболонський та Солом’янський, проте 
частково діяльність по проекту здійснювалась в межах усього Києва. Для цих районів було 
розроблено Алгоритми взаємодії соціальних та медичних служб (насамперед, центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з центрами первинної медико-санітарної 
допомоги населенню), згідно якого спеціалісти соціальних служб повинні здійснювати 
переадресацію осіб з числа ВПО та учасників АТО з симптомами ТБ до визначених 
медичних закладів. 

Для досягнення зазначеної мети було надруковано 30000 буклетів, які містили  
інформацію про симптоми туберкульозу, скринінгову анкету та контакти консультативного 
центру з питань туберкульозу при Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді (ЦСССДМ). Ці буклети розповсюджувались через районні ЦСССДМ, 
Департамент соціальної політики м. Києва, районні управління праці та соціального 
захисту, в ході масових заходів для цільових груп, які проводив Київський міський 
ЦСССДМ, в хостелі для учасників АТО на території Оболонського р-ну, місцях компактного 
проживання ВПО, а також через центри первинної медико-санітарної допомоги 
населенню (ЦПМСД) в Оболонському та Солом’янському районах міста Києва. 

 

 За результатами проекту LHSI визначено ряд рекомендацій щодо заходів, спрямованих на 
збільшення кількості обстежених на ТБ з числа ВПО та учасників АТО, зокрема в ході 
реалізації Міської програми протидії туберкульозу, рекомендації відправлено і розглянуто 
КМДА: 
1. Продовжити практику поширення інформації щодо ТБ через соціальні служби та 
взаємодію між соціальними та медичними службами з метою перенаправлення  
отримувачів послуг з симптомами ТБ до медичних закладів; 
2. Провести робочі зустрічі щодо взаємодії соціальних та медичних служб в питаннях 
виявлення ТБ в усіх районах Києва для впровадження Алгоритмів переадресації учасників 
АТО та ВПО з метою виявлення туберкульозу (Додаток 1); 
3. Забезпечити первинну медичну ланку скринінговими анкетами щодо симптомів ТБ з 
метою забезпечення скринінг-анкетування під час кожного звернення за медичною 
допомогою; 
4. Впровадити періодичну діагностику на ТБ для учасників АТО та ВПО на базі Департаменту 
соціальної політики ЦПМСД з використанням пересувного флюорографу (його купівля 
запланована в новій міській програмі протидії ТБ); 
5. Впровадити практику додаткової мотивації щодо обстежень на ТБ серед цільових груп 
(наприклад, в одній з поліклінік Києва учасникам АТО дають направлення на безкоштовні 
аналізи в приватні лабораторії за умови їх обстеження на ТБ); 
6. Організувати планові виїзди пересувного флюорографа в місця компактного проживання 
ВПО в неробочий час; 
7. Провести інформаційну кампанію в середовищі роботодавців щодо: з одного боку, 
недискримінації хворих на ТБ співробітників, а з іншого боку, щодо необхідності обстеження 
на ТБ своїх найманих працівників; 
8. Робочій групі з розробки запиту України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом і малярією включити до цільових груп запиту ВПО та учасників АТО, зокрема 
щодо заходів щодо виявлення ТБ у цих групах. 
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Проект: «Доступні юрпослуги для ВПО - гарантія стабілізації та розвитку 

суспільного життя в країні» 
 

 

Термін реалізації проекту: з вересня 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 тимчасово переміщеним 
особам. Реалізується 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 був 
спрямований на надання юридичної підтримки 
тимчасово переміщеним особам, що 
проживають у містах, передбачених за 
проектом, 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 діяли юридичні консультації, до 
яких внутрішньо переміщені особи могли 
звернутися у разі потреби та отримати  
необхідну правову підтримку безкоштовно. За 
півроку діяльності проекту у кожному з міст  
було проконсультовано не менше 500 осіб із 
числа ВПО, які цього потребують. Також 
наприкінці діяльності проекту було видано 
практичний посібник для ВПО із описом 
алгоритму вирішення тих чи інших юридичних 
питань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Історія клієнта проекту: 
“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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Річний бюджет організації 
 
 
 

 
№ Види витрат Кошти (грн) 

1. Утримання організації 519 810 
2. Стратегічна діяльність 2 477 404 

3. Благодійна діяльність 219 117 

Всього: 3 216 331 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вливання коштів 

ПРООН 

Приватні донори 

Європейський Союз 

АМР США 
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