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Про наші проекти: 

-Тобі слід знати про туберкульоз! 

-Ge4U: Гендер для профспілок в енергетиці 

-Відповідь на виклик пандемії COVID-19 

-SOS: найбільший виклик для вразливих груп Луганщини  

-Інші ініціативи 



Тобі слід знати про туберкульоз! 

Це проект мета якого організація активного виявлення та діагностики туберкульозу серед внутріш-
ньо переміщених осіб, осіб у складних життєвих обставинах з підвищеним ризиком захворювання 
на туберкульоз (далі – СЖО), які проживають на підконтрольних територіях Луганської 
та Донецької областей та м. Харків, та населення «сірої зони».  

Найбільшим викликом у 2020 році для проекту стала пандемія COVID-19 та пов’язаний з ним каран-
тин. Він зменшив можливості як соціальних працівників дістатися клієнтів, так і клієнтів – дістатися 
медичних закладів, задіяних у проекті. Частково довелось переходити на телефонний скринінг, але 
тут виявилась проблема відсутності актуальних телефонних номерів, незадовільна якість телефон-
ного зв’язку, незручність часу для клієнтів, закритість та недовіра при телефонному спілкуванні. Для 
вирішення питання довелось залучати суб’єктів інших організацій для поповнення бази телефонних 
номерів. 

Охоплено скринінговим тестуванням 77162 Пройшли обстеження у лікаря 14006 

Симптоми туберкульозу виявлено у 6058 Випадки туберкульозу 157 

Разом з тим суттєвий вплив на роботу проекту здійснила медич-

на реформа – соціальним працівникам довелося контролювати 

чи мають клієнти укладені декларації із сімейними лікарями та у 

разі потреби допомагати їм укладати декларації з тим, щоб мати 

доступ до медичних послуг в рамках державної програми меди-

чних гарантій, яка стартувала з 1 квітня 2020 року. Протягом звіт-

ного періоду було надано послугу соціального супроводу для 

пошуку лікаря та укладання декларацій біля 500 клієнтів. Для 

порівняння – за травень-червень першого півріччя, коли програ-

ма медичних гарантій тільки вступила в силу кількість клієнтів, 

яка потребувала такої послуги склала 516 осіб. 

Проект запроваджувався за фінансової  

підтримки МБФ ”Альянс Громадського Здоров’я” 



Ge4U: Гендер для профспілок в енергетиці 

МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я”  у спільному проекті з - USAID Проект енер-

гетичної безпеки (ПЕБ) - розроблять Гендерний Кодекс поведінки в енергетичному секторі 

та практичний Посібник для профспілкових лідерів «Як застосувати Гендерний кодекс на практиці». 

В рамках проекту МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” за підтримки партнерів 

проведе відповідні навчання та інформаційну кампанію щодо розширення можливостей та лідерст-

ва жінок на виробництві, а також щодо гендерних аспектів трудових прав жінок та чоловіків в енер-

гетичному секторі.  

Метою проекту є збільшення потенціалу профспілок енергетичного сектору для просування гендер-

но-чутливої політики та сприятливих умов праці на енергетичних підприємствах України. Цільовою 

групою виступають профспілкові лідери та члені трудових колективів енергетичної галузі колекти-

вів. 

Заходи в рамках гранту 

Розробка та презентація Кодексу поведінки 

щодо гендерно-чутливої політики в енерге-

тичному секторі (Гендерний кодекс) 

Розробка Посібника для профспілкових       

лідерів щодо механізмів впровадження       

Гендерного кодексу 

Підтримка існуючих                               

гендерних комітетів 

Проведення інформаційної кампанії щодо 

розширення можливостей жінок та          

захисту їхніх прав 

Проект запроваджується за фінансуванням 

USAID Проєкт Енергетичної Безпеки (ПЕБ)  



Відповідь на виклик пандемії COVID-19 

LHSI багато років співпрацює з Федерацією Профспілок України, щодо захисту трудових прав праців-

ників, подолання стигми та дискримінації у сфері праці. Через пандемію коронавірусу у 2020 році 

кількість звернень в центри правової допомоги ФПУ щодо  порушення трудових прав та дискримі-

нації працівників значно зросла. Це стало викликом для профспілок, які мають обмеженні можливо-

сті відповісти на всі звернення вчасно або ефективно надати правову допомогу. Проект вивчив у    

2020 році типові випадки порушення трудових прав (у зв'язку з пандемією) та підготує, спільно з 

ФПУ у 2021 році, Керівництво, яке допоможе юристам швидко вирішувати випадки дискримінації, 

надавати швидкі кваліфіковані консультації. Юристи ФПУ також пройдуть навчання на семінарі, де 

підготовлене Керівництвом буде представлене та обговорене.  

Протягом 2020 року команда LHSI об’єднувала зусилля різних донорів та партнерів, щоб протистоя-

ти викликам зумовленим пандемією коронавірусу. Так, більше 100 соціальних працівників в рамках 

наших ініціатив потребували забезпечення захисту під час надання соціальних послуг у громадах, 

під час роботи в сім’ях. Ми мобілізували зусилля й нам вдалося закупити 18 тисяч одиниць засобів 

індивідуального захисту (маски) та дезінфекційних засобів для забезпечення захисту соціальних 

працівників у трьох регіонах проекту: м. Харків, Луганська область (м. Сєвєродонецьк, м. Кремінна, 

м. Сватове, смт. Станиця Луганська), Донецька область (м. Слов'янськ, м. Маріуполь, м. Бахмут, м. 

Добропілля, м. Краматорськ).  

Проект впроваджувався за підтримки  

МБФ “Відродження” 

Захист трудових прав працівників під час епідемії COVID-19 



Проект за підтримки МБФ “Відродження” 

SOS: найбільший виклик для вразливих груп Луганщини 

Проект має на меті попередити розповсюдження коронавірусної інфекції та інших інфекцій серед 

людей, які опинились у складних життєвих обставинах через масштабні пожежі в Луганській області 

та були переміщенні в тимчасові спільні приміщення проживання. 

У жовтні-листопаді 2020 року було налагоджено взаємодію з опе-

ративним штабом реагування на надзвичайний стан Луганскьої 

ОДА та скоординовано надання соціальної допомоги 200 особам. 

Протягом листопада за сприянням партнерської організації Луган-

ського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-

ді було налагоджено взаємодію з найбільш постраждалими терито-

ріями. У співпраці зі Станично-Луганським центром  соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, Сєвєродонецьким центром соціа-

льних служб для сім’ї, дітей та молоді та Новоайдорським центром 

надання соціальних послуг забезпечено збір та обробку даних про 

постраждалих осіб та складено персональні списки та з’ясовано по-

треби 200 людей (в тому числі 141 дитини та 59 літніх чоловіків та 

жінок), які знаходяться в складних життєвих обставинах (біженці 

від пожару), втратили все (житло, матеріальні блага, документи, 

накопичення, худобу) та знаходяться в психологічному стресі, в то-

му числі тих, хто був  переміщений в спільне проживання.  

У листопаді було розроблено інформаційну продукції щодо запобігання розповсюдженню коронаві-

русу: плакат “Ризик передачі коронавірусної інфекції” та календарі “Зберігайте дистанцію” 

та “Мийте руки”.  

Організовано та проведено закупівлі гігієнічних наборів відповідно до списку уточнених потреб та 

організовано цільову передачу допомоги для потерпілих у грудні. 

Інформацію про передачу допомоги було висвітлено на ресурсах LHSI https://www.facebook.com/

lhsi.org.ua  та партнерських організацій. 

http://lhsi.org.ua/doc/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8E.pdf
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%9C%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua


Відповідь на виклик пандемії COVID-19: 

Своєчасна допомога 

На початку жовтня впродовж майже десяти діб на Луга-

нщині тривали масштабні лісові пожежі. В результаті 

цих пожеж постраждали понад 1500 тисячі осіб, в тому 

числі 141 дитина, знищено повністю 577 домогоспо-

дарств. МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та 

здоров’я» долучилася до допомоги під час боротьби 

Луганщини з вогняною стихією та її страшними наслід-

ками - придбала генератор для с. Муратове, де під час  

пожеж постраждало 96 подвірь. Це було дуже актуальне придбання для постраждалих в ті дні. І на-

віть сьогодні, цей генератор є “паличкою - виручалочкою”, адже територія є лінією розмежування і 

постачання електрики там не стабільне.  

Люди мають змогу в любий час нагріти воду, зарядити телефон абощо. Ми переживаємо неспокійні 

часи, але з надією і мужністю в серці єднаємось і допомагаємо одне одному! 

Звіт про застосування цифрових технологій (смартбоксу EvriMED) 

для формування прихильності до лікування туберкульозу  

90,5% пацієнтів, які використовували цифровий прилад смартбокс EvriMED в рамках пілотного прое-

кту "Прихильність до лікування з використанням цифрових технологій в Україні" готові рекоменду-

вати використовувати його кожному, хто потребує лікування від туберкульозу. 70% пацієнтів, які 

взяли участь у опитуванні, мають смартфон, що відповідно також може бути розглянуто для побудо-

ви ефективної комунікації між лікарем та пацієнтом для моніторингу щоденного вживання ліків від 

туберкульозу.  

Смартбокс EvriMED може бути ефективним підходом для вимірювання прихильності до лікування 

туберкульозу. У той же час його ширше використання може бути обмежене витратами, пов'язаними 

з цим підходом (смартфони, планшети, підключення до Інтернету, наявність коштів на рахунку мобі-

льного телефону тощо), а також не повністю встановленими критеріями включення пацієнта, які за-

лежать від думки конкретного лікаря, що з одного боку відображає пацієнто-орієнтованість, а з ін-

шого – суб'єктивність організації лікувального процесу.  

На майбутнє потрібно буде приділити більше уваги інтеграції смартбоксів EvriMED з національними 

системами моніторингу туберкульозу, яка необхідна для забезпечення національної власності та 

для використання усіма учасниками фтизіатричної системи.  

З детальними результатами можна ознайомити у звіті на сайті: https://cutt.ly/EjPCoRA  

Дослідження стало можливим завдяки              

фінансовій підтримці  

PATH та Stop TB Partnership 

https://cutt.ly/EjPCoRA?fbclid=IwAR23hjDn8X0VEecauAKbNhTrxbGzO0SFzL69D01b-QPfD1N7kzCynQfRM0A


Фінанси 

10 939 986 ₴ 

10 094 986 ₴ 

Види витрат Кошти (грн.) 

Утримання організації 2 187 950 

Стратегічна діяльність 8 562 036 

Благодійність 190 000 

Всього: 10 939 986 

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 0820  

office@lhsi.org.ua  

www.lhsi.org.ua  

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

