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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

Мета проекту: 
сприяти зниженню розповсюдження ВІЛ-інфекції серед підлітків, які вживають  
наркотичні речовини, та їх сексуальних партнерів шляхом покращення доступу до  
якісних послуг з профілактики ВІЛ, лікування та підтримки в невеликих містах та  
селах у 7 областях України. 

Очікувані результати проекту: 
• Покращити доступ до послуг з профілактики ВІЛ для щонайменше 8,100 підлітків, які  

вживають наркотики, та їх сексуальним партнерам шляхом впровадження моделей  
аутрич роботи, спрямованих на молодь. 

• Зміцнити потенціал партнерів виконавців з метою надання якісних послуг підліткам,  
які вживають наркотики, та їх статевим партнерам. 

• Поліпшити поточні політики та процедури для подолання бар’єрів у доступі до послуг  
з профілактики ВІЛ, лікування та підтримки в регіонах. 

Цільова група проекту: 
підлітки, які вживають наркотики (а також ті підлітки, які живуть з ВІЛ) віком від 14 до  
19 років та їх сексуальні партнери в невеликих містах та населених пунктах (сайтах  
проекту) у 7 областях України. 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 
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Дата початку проекту: 1 жовтня 2017 року 

Тривалість проекту: 
3 роки 

Кількість регіонів/областей: 7 (Полтавська, Харківська, Донецька, 
Одеська,  Київська, Кіровоградська, 
Чернівецька) 

Кількість партнерських НУО: 
9 

Кількість сайтів: 
28 
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ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ 

м. Полтава та Полтавська обл. 

БО «Громадське здоров’я»  

https://www.facebook.com/Cente

r.Altair/  

м. Кропивницький та 

Кіровоградська обл. 

ОБФ "Повернення до життя"  

http://www.returntolife.org.ua/ 

https://www.facebook.com/ОБФ-

Повернення-до-життя 

м. Харків та Харківська обл. 

БО «Благо» 

http://bfblago.inf.ua/  

https://www.facebook.com/dcco

mpas/    

м. Чернівці та Чернівецька 

обл. 

ЧБФ «Повернення до життя» 

http://new-family.org.ua/ 

https://www.facebook.com/New

FamilyUA/  

https://www.facebook.com/Center.Altair/
https://www.facebook.com/Center.Altair/
http://www.returntolife.org.ua/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-1524862214410414/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-1524862214410414/
http://bfblago.inf.ua/
http://bfblago.inf.ua/
https://www.facebook.com/dccompas/
https://www.facebook.com/dccompas/
https://www.facebook.com/dccompas/
http://new-family.org.ua/
http://new-family.org.ua/
http://new-family.org.ua/
https://www.facebook.com/NewFamilyUA/
https://www.facebook.com/NewFamilyUA/
https://www.facebook.com/NewFamilyUA/


м. Полтава та обл. 

БФ «Світло надіі» 

Центр для підлітків  

«Light house» 

 
https://www.facebook.com/LightOfHope
Ukraine/  

м. Харків та обл. 

БФ «Парус» 

Денний центр для  

підлітків «Семиэтажка» 

 
https://www.facebook.com/groups/Semie
tazhka/  

м. Одеса та обл. 

ОБФ «Шлях до дому» 

 
https://www.facebook.com/The-Way-
Home-Foundation-1481522002082085/  

м. Київ та обл. 

ВБО «Конвіктус» 

Денний центр  

для підлітків  

Streetpower 

 

https://www.facebook.com/convictus.ukraine/  

м. Слов’янськ  

БО «Наша допомога» 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gonashadopomoga/  

 

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ 

https://www.facebook.com/gonashadopomoga/


БАЗОВА (ПІЛОТНА) МОДЕЛЬ ПРОЕКТУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Профілактичні виїзди  

НУО-партнерів 

на сайти 

Постійна підтримка  

роботи сайтів 

• Тестування на ВІЛ 
• Місцеві лідери/ координатори з боку  

громади 
• Телефонна/он-лайн підтримка 

• Консультації щодо ВІЛ/ТБ/ІПСШ/гепатитів/  
прав/ репродуктивного здоров’я/  
наркотиків тощо 

• Консультації щодо ВІЛ/ТБ/ІПСШ/гепатитів/  
прав/ репродуктивного здоров’я/  
наркотиків тощо 

• Видача інформаційно-освітніх матеріалів  
(ІОМ) 

• Видача презервативів 

• Спільні заходи 
• Волонтерство 

• Акції 
• Групові заняття 
• Робота з лідерами 

• Побудова партнерської мережі надавачів послуг 
• Робота з місцевим самоуправлінням 
• Круглі столи/тренінги 

Тесту-  
вання 

Коорди-  
нація 

Консуль-  
тації 

Консуль-  
тації 

Групова  
робота 

Адвока-  
ція 

Надання  
засобів  
захисту 

Дозвілля 



ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ  
(ГРУДЕНЬ 2017 - ГРУДЕНЬ 2018) 
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Кількість підлітків, які отримали послуги в рамках проекту 
3322 

Серед них – хлопців 2283 (69%) 

Серед них – дівчат 1039 (31%) 

Кількість круглих столів в регіонах 35 

Кількість розповсюджених презервативів 35461 

Кількість тестувань на ВІЛ 1916 

Кількість проведених заходів в регіонах (вуличні акції/квести/  
лекції та групові заняття в навчальних закладах) 

387 

Кількість учасників заходів в регіонах 7548 

Кількість партнерських організації в регіонах 280 



Центральним органам законодавчої та виконавчої влади 
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Забезпечити розбудову Рекомендація 1. 

профілактики споживання наркотиків; 

системи  

програм 

ефективної  

соціалізації 

та ресоціалізації підлітків, які вживають наркотики; систему 

сфокусованих медичних послуг на всіх рівнях. 

Рекомендація  2. Визначити на законодавчому рівні межі 

підліткового віку. 

Рекомендація 3. Запровадити системний збір статистичних даних  

про чисельність підліткового населення з включенням населених  

пунктів, кількість населення в яких менше 100 тис. осіб. Таким чином  

стане можливим формування кількісного показника підліткового  

населення на національному рівні. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 



Національній поліції 

Рекомендація 4. Забезпечити навчання співробітників відповідних  

служб та підрозділів Національної поліції основам профілактичної  

роботи з підлітками, які вживають наркотичні речовини, з питань  

дотримання прав людини, дестигматизації та медичних аспектів  

вживання наркотичних речовин. 

 

Генеральній прокуратурі України 

Рекомендація  5.  Впровадити  режим  «нульової  толерантності»17  

щодо доведених випадків жорстокого поводження співробітників  

поліції з неповнолітніми та інших злочинів. 

9 



Органам місцевої влади 

Рекомендація 6. Запровадити регулярну оцінку та аналіз медико-  

соціальних потреб підлітків. Така оцінка має стати основою для  

організації такої координації дій місцевої влади, надавачів послуг, 

батьків та громади з метою забезпечення ними соціального 

благополуччя  та збереження здоров’я підлітків. 

Рекомендація 7. В умовах реформування системи охорони 

здоров’я та децентралізації конче важливо створити умови для 

надання  медичної допомоги в кожній ОТГ. 

Рекомендація 8. Налагодити сталу співпрацю між закладами 

освіти, охорони здоров’я, громадськими організаціями та 

правоохоронними органами шляхом створення координаційних 

рад та програм  спільних дій на місцевому рівні. 

10 



Рекомендація 9. Закладам культури та освіти надати можливість  

державним організаціям та НУО, які здійснюють профілактичну  

роботу з підлітками, проводити її на території вищеозначених  

закладів (консультації, групову роботу, тренінги, профілактичні акції,  

квести тощо). 

Рекомендація 10. Забезпечити доступність мережі організованого  

дозвілля для підлітків, розвитку доступної спортивної 

інфраструктури та покращення існуючої, в тому числі на базі 

закладів освіти. 

Закладам освіти 

Рекомендація 11. Впровадити в систему підвищення  кваліфікації 

педагогічних працівників заняття щодо особливостей  

наркоспоживання у підлітковому середовищі відповідно поточній  

ситуації. 
11 
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Рекомендація 12. Надання доступної конфіденційної психологічної 

допомоги в закладах освіти шляхом модернізації відповідної служби. 

Рекомендація 13. Забезпечити навчання юридичної грамотності  

для підлітків та батьків. 

Рекомендація 14. Систематично проводити профілактичні заходи  

відповідно до поточної ситуації з наркоспоживанням та раннім  

початком статевого життя у підлітковому середовищі в даному  

населеному пункті. 

 

Міністерству охорони здоров’я України 

Рекомендація 15. Удосконалити законодавчу та нормативну  базу 

щодо підлітків, які вживають наркотичні речовини, зокрема,  

ліквідувати систему постановки на наркологічний облік підлітків,  які 

вживають наркотики. 



Рекомендація 16. Розширити мережу наркологічної допомоги  

підліткам, розраховану, у тому числі, на споживачів нових 

«дизайнерських» наркотичних речовин. 

Закладам охорони здоров’я 

Рекомендація 17. Спільно з НУО запровадити функціонування  

доступних програм зменшення шкоди, спрямованих на підлітків,  

які вживають наркотики. 

Рекомендація 18. Забезпечити широку просвіту працівників 

охорони здоров’я щодо захисту прав підлітків, які вживають 

наркотики; профілактики переходу від неін’єкційного до 

ін’єкційного способу  вживання наркотиків; програм зменшення 

шкоди, зокрема, для  підлітків. 
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Громадським організаціям 

Рекомендація 19. Розробити доступні мобільні додатки для  

профілактичних онлайн-інтервенцій у підлітковому середовищі.  

До розробки та тестування профілактичних мобільних додатків  

залучати підлітків. 

 

Донорським організаціям 

Рекомендація 20. Спрямовувати свою увагу на підлітків, які  

вживають наркотики, і проживають у невеликих населених пунктах. 
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Дякуємо за увагу! 


