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Стратегічні напрямки діяльності                     

LHSI у 2017 році 

-Діяльність у сфері розвитку дітей та молоді: 

запровадження міжнародно визнаних підходів 

розвитку дітей та залучення їх до участі, 

формування та впровадження сучасної молодіжної 

політики в Україні, яка базується на партисипативному 

підході, захист прав уразливих дітей та молоді, а також їх 

сімей, в т.ч. тих, які зазнали тим чи інакшим чином впливу 

бойових дій на Сході України від початку 2014 року; 

 

-Діяльність у сфері громадського здоров'я:  

формування сталої відповді на виклики 

пов’язані з епідемією туберкульозу,             

ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних 

хвороб; 

 

-Діяльність з розвитку соціальної політики: 

сприяння реформі соціальної політики та 

запровадження соціальних ініціатив у містах 

та громадах; 

 

-Діяльність з розвитку інституційної 

спроможності вже існуючих мереж, зокрема 

професійних спілок (демократизація та 

забезпечення дотримання прав), державних та 

недержавних організацій, які надають соціальні, медичні, 

юридичні та інші послуги різним категоріям населення 

(покращення доступу до послуг соціально уразливих верств 

населення та захист їх прав). 

Вже 15 років поспіль команда 
LHSI робить свій внесок для фо-
рмування відповіді на актуальні 
виклики у суспільстві.   

Цього року ми продовжили до-
помагати сім`ям з дітьми які 
постраждали від війни на Сході 
країни. Нам вдалося зробити 
реальні речі: відкрити та підт-
римати роботу центрів друж-
ніх до дітей у громадах Одещи-
ни та Київщини, що дало мож-
ливість дітям ВПО інтегрува-
тися у місцеві громади та знай-
ти нових    друзів. 

Багато зусиль ми поклали задля 
адвокації доступу переміщених 
осіб до мед послуг, зокрема в 
сфері протидії ТБ. Туберкульоз, 
нажаль, залишається пробле-
мою, у полум`я до якої "підкидає 
дров" воєнні дії на сході країни. 
На думку нашої команди, успіху 
можно добитися лише спільно, 
тому ми будемо продовжувати 
об’єднувати зусилля різних ор-
ганізацій, громад та органів 
державної влади. 

Директор 
Ілона Єлєнєва 

 



Проект: «Нова Оселя: інтеграція та психосоціальна 
підтримка внутрішньо переміщених дітей у місті  
Києві та Одеській області» 

7717 
За весь період виконання проекту ми охопили 3598 

дітей ВПО, всього в проекті прийняли участь 7717 

дітей. 

Організовано скаутські табори відпочинку для 584 

дітей з чила ВПО. 

584 

Надано суб-гранти 13 місцевим організаціям         

громадянського суспільства (ОГС). У Києві та     

Одеській області було створено два центри(nest  

center), дружніх для дитини, на базі яких працівники 

ОГС надавали психосоціальну підтримку родинам та 

дітям з числа ВПО. 

13 

Навчання фахівців, яке було розроблено гол-

ландськими експертами у співпраці з LHSI та 

факультетом психології КНУ ім. Т.Г.Шевченка 

пройшов 71 фахівець по роботі з дітьми. Навче-

ним спеціалістам, в рамках проекту, вдалося охо-

пити 791 родину ВПО.  

У рамках проекту, було проведено                    

інформаційну кампанія по захисту прав дітей                   

#childrightschallenge “ти маєш право знати”. 

Сенс інформаційної кампанії полягав у тому, що 

різні діти розповідали про свої права, в           

публікаціях, на своїх сторінках у соціальних   

мережах з хештегом #childrightschallenge. 

Також, на нашому сайті ми створили мапу, на 

якій відмічали команди дітей-учасників        

інформаційної кампанії. 

71 791 

http://lhsi.org.ua/uk/infocentr/childrightschallenge


Проект: “Школа соціального лідерства” 

2017 року 6-9 лютого, у місті Буча    

Київської області та 3 липня на острові 

Хортиця, було реалізовано проект під 

назвою: «Школа Соціального            

Лідерства». Основне завдання школи 

– створення середовища для розвитку 

і підтримки талановитої студентської 

молоді, здатної продукувати соціальні 

зміни в країні. Організація проекту була ініційована кафедрою соціальної реабілітації та соціальної   

педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   

Цільовою групою проекту були студенти спеціальності 

«соціальна робота» КНУ імені Тараса Шевченка,        

студенти інших спеціальностей КНУ імені Тараса     Ше-

вченка, студенти регіональних університетів України, 

представники місцевих громад. Загалом у проекті при-

йняли участь близько 100 учасників. 

100 

Цього року Школа була присвячена проблемі 

Соціального підприємництва. Учасники        

дізналися як правильно проектувати платні 

соціальні послуги, налагоджувати зв’язки з 

громадою, планувати соціальні ініціативи.  

Слухачі школи вчилися фандрайзингу та       

фінансового менеджменту, а також              

плануванню та розподілу ресурсів,                 

розробляли бізнес-стратегії з просування     

соціальних послуг.  



Дослідження: «Вивчення існуючих бар'єрів для    
ефективного виявлення та лікування туберкульозу 
на амбулаторній фазі на базі первинної медичної 
ланки та способів їх подолання, прийнятних як для 
лікарів, так і для пацієнтів» 

Завданням даного дослідження є розробка рекомендацій стосовно  організації роботи первинної лан-

ки щодо туберкульозу.  
 
1) описати існуючу ситуацію щодо заходів з виявлення туберкульозу на первинному рівні медичної 
допомоги; 
2) уточнити поточну ситуацію щодо заходів з лікування туберкульозу на амбулаторній фазі на            
первинному рівні медичної допомоги; 
3) визначити способи підвищення ефективності заходів на первинному рівні медичної допомоги, 
спрямованих на протидію туберкульозу, з урахуванням заходів реформи системи охорони здоров’я в 
Україні. 
 
Для реалізації завдань дослідження було важливо поєднати декілька методів дослідження: кабінетне          
дослідження, що включало аналіз попередніх досліджень та контент-аналіз документів, вторинний аналіз 
соціологічних даних; та емпіричне дослідження, а саме опитування (анкетування) представників двох         
цільових груп, з подальшою статистичною обробкою отриманих даних, напівструктуровані індивідуальні 
та групові інтерв’ю, фасилітовану дискусію. 

Вивчення моделей надання медичних та соціальних послуг для груп         
ризику щодо захворювання на туберкульоз (виявлення та лікування) в     
рамках проектів міжнародної допомоги в Україні  

Під час проведення дослідження було проаналізовано п’ять основних моделей надання медичних 
та соціальних послуг для різних груп ризику щодо захворювання на туберкульоз: 

Кейс 1. Залучення працівників соціальної допомоги (міжвідомча співпраця у державних 
структурах) «Покращення діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого 
ризику в малих містах та сільській місцевості України» (TB-REACH). 
 
Кейс 2. Залучення НУО в межах базової програми профілактики ВІЛ «Покращення       
виявлення ТБ серед груп ризику». 
 
 
Кейс 3. Покращення доступу до лікування «Співпраця протитуберкульозних закладів із 
закладами ПМСД». 
 
 
Кейс 4. Покращення доступу до лікування “Залучення НУО (зокрема, Товариства           
Червоного Хреста України)”. 
 
 

Кейс 5. Покращення доступу до лікування «Партнерство з приватними закладами». 

 
Важливим є досвід взаємодії між стейкхолдерами різних рівнів і різного відомчого підпорядкування, 
що сприяє кращій комунікації і спрощує роботу на низових ланках – серед безпосередньо задіяних у 
процес виявлення та лікування спеціалістів та їх пацієнтів (клієнтів). 



Запали світ навколо на підтримку                                                  

боротьби з туберкульозом 

LHSI | МГО «Соціальні ініціативи з охоро-

ни праці та здоров'я» спільно із територіа-

льним медичним об'єднанням 

«Фтизіатрія» та Київським міським 

центром соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді організували подію, щоб підтри-

мати всесвітню ініціативу міжнародного 

партнерства «Зупинимо туберку-

льоз» (Stop TB partnership).  

Україна вперше приєдналася до міжнаро-

дного флешмобу. Суть заходу — 24 берез-

ня(Всесвітній день боротьби з туберкульо-

зом)     засвітити пам'ятки в містах різних 

країн червоним кольором. Дуже важливо         

пам'ятати, що туберкульоз виліковний, і 

не боятися цієї хвороби.  

На заході всі небайдужі могли ознайоми-

тися з інформацією про хворобу, читали 

вірші видатної поетеси, співали пісні. На 

при кінці акції учасники випустили в небо 

сотню червоних повітряних кульок на знак 

підтримки хворих на   туберкульоз.  

Місто Київ входить до першої трійки регіонів із найнижчими показниками захворюва-

ності в Україні, але епідемічна ситуація залишається напруженою, що підтверджу-

ють високі показники захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, який склав 12,1 на 100 

тисяч населення (зареєстровано 346 осіб) та перевищує показник по Україні на 14 від-

сотків. Саме тому, подібні акції сприяють не лише вираженню підтримки хворим на 

туберкульоз, а й сприяють поширенню інформації про шляхи передачі, лікування та 

запобігання захворюванню туберкульозом, адже ця хвороба цілком виліковна. Щоб 

уберегти себе і своїх близьких, достатньо регулярно проходити обстеження на ту-

беркульоз та вчасно звертатися до лікаря.  

http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2017/events.asp


Річний бюджет організації 

№ Види витрат Кошти(грн.) 

1. Утримання організації 722 872 

2. Стратегічна діяльність 1 670 665 

3. Благодійна діяльність 1 777 173 

Всього: 4 170 709 

МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” 
01133, м.Київ, Бульвар Лесі Українки, 34, офіс 213 

+38044 285 08 45, +38044 285 0820 
office@lhsi.org.ua 
www.lhsi.org.ua 
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