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Список скорочень:
БО «ФПХЗС» – Благодійна організація «Фонд профілактики хімічних залежностей та
СНІДу»
SAAPF – Substance Abuse and AIDS Prevention Foundation (українською - Фонд
профілактики хімічних залежностей та СНІДу)
ЛЖВ – люди, які живуть з ВІЛ
ЛЖВС – люди, які живуть з ВІЛ/СНІД
НЛ – Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ПР – формування іміджу організації та громадської думки.
ЧСЧ – чоловіки, які мають секс з чоловіками

Вступ.
Благодійна організація «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу» - це
неприбуткова організація, створена відповідно до Закону України «Про благодійництво та
благодійні організації», зареєстрована в листопаді 1998 року.
Місія БО «ФПХЗС»:
Ми – команда професіоналів, що втілює сучасні програми та/або проекти з метою протидії
поширенню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, підтримки та розвитку сфери охорони здоров’я,
соціального захисту, науки та освіти, репродуктивного здоров’я осіб, що мають хімічні
залежності, людей, що живуть з ВІЛ, членів їх родин та загального населення.
Цінності БО «ФПХЗС»:
Прозорість – дотримання відкритості шляхом забезпечення доступу усіх
працівників БО „ФПХЗС”, партнерів, громадськості до інформації про рішення і
діяльність, зацікавленість у підтримці зворотного зв’язку, підзвітність.
Відповідальність – виваженість рішень, усвідомлення відповідальності за свої дії
по
відношенню до всіх працівників БО «ФПХЗС», партнерів по роботі, людей з
проблемою ВІЛ/СНІД.
Партнерство – забезпечення рівних можливостей для всіх працівників щодо
прийняття рішень, доступу до ресурсів, взаємодопомога, погодження дій з
партнерами.
Творчість – розробка нових ідей та підтримка нових підходів, які сприяють
вирішенню проблем, пов’язаних з ВІЛ/СНІД.
Професіоналізм – відкритість до навчання, готовність отримувати новий досвід,
підвищувати компетентність у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІД.
Толерантність – демонстрація і пропагування антидискримінаційних підходів по
відношенню до людей з проблемою ВІЛ/СНІД, готовність виробляти і
обговорювати різні бачення шляхів вирішення проблем.
Цільові групи:
Люди, які живуть з ВІЛ, та їх близьке оточення, школярі та молодь, ЧСЧ, ВІЛ-позитивні
вагітні жінки, особи, що мають хімічні залежності, загальне населення.

Стратегічні напрямки:
1. Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД.
Мета: Підвищення рівня поінформованості населення України щодо профілактики,
діагностування та лікування ВІЛ/СНІД та супутніх хвороб шляхом цілодобового надання
безкоштовних, конфіденційних, інформаційно-психологічних та медичних консультацій
по телефону та Інтернет.
2. Первинна профілактика.
Мета: підвищення рівня поінформованості школярів та їх батьків, вчителів, студентів,
викладачів щодо проблем та профілактики ВІЛ/СНІДу, ТБ, хімічних залежностей.
3. Адвокація
Мета: Відстоювання прав ЛЖВ, що звертаються на НЛ в результаті порушення їх прав
при наданні медичних та соціальних послуг шляхом роботи з керівництвом закладів,
медичним персоналом тощо щодо зниження дискримінації та стигматизації.
4. Вагітні ВІЛ+
Мета: Розширення видів послуг, що надаються вагітним ВІЛ-позитивним жінкам у
пренатальний та післяпологовий періоди шляхом проведення серії освітніх та практичних
занять щодо особливостей підготовки до пологів, процесу народження, специфіки
поводження з немовлям тощо.
5. Інституціональний розвиток SAAPF
Мета: Забезпечення стабільного розвитку та безперебійного фінансування SAAPF шляхом
розробки та втілення фандрайзингової та ПР-стратегій, розвитку кадрів, підтримки роботи
матеріальної бази організації.
6. ЧСЧ
Мета: Розширення доступу ЧСЧ до медичних послуг та практичних семінарів щодо
здорового способу життя.
7. Денний центр
Мета: Покращення якості життя ЛЖВ та близького оточення шляхом проведення хобізанять, організації кінотеки, дитячої кімнати, навчальних програм.

Реалізовані проекти у 2009 році.
Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД
Мета проекту - зменшення негативних наслідків епідемії ВІЛ/СНІД та покращення
якості життя людей, які живуть з ВІЛ, їх родичів та населення України в цілому, шляхом
інформаційно-психологічного телефонного та он-лайн консультування з питань ВІЛ/СНІД
та супутніх проблем.
Діяльність проекту „Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД”
поширюється на всю територію України, а запити на он-лайн консультування є і з інших
країн, зокрема з Росії та Молдови. „Національна лінія телефону довіри з проблем
ВІЛ/СНІД” є цілодобовою службою телефону довіри, послуги якої є безкоштовними на
всій території України. Консультантами телефону довіри є професійні лікарі та психологи
з більше, ніж шестирічним досвідом роботи у сфері телефонного консультування та у ВІЛсервісі. Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД повноцінно розпочала
свою роботу з липня 2003 року і є продовженням проекту київської міської спеціалізованої
лінії телефону довіри з проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД 451-51-41. Номер 8-800-500-4510 було підключено 17 листопада 2003 року. Середня кількість дзвінків за добу дорівнює
81, один телефонний консультант приймає приблизно 21 дзвінок за добу. З 14 жовтня 2009
року номер телефону змінений на 0-800-500-451.
Національна лінія працює:
- цілодобово, безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів, для абонентів
Київстар – плата за з’єднання;
- телефонне консультування за номером 0-800-500-451;
- онлайн консультації по ICQ 271-324-528, 556-890-317;
- відповіді на e-mail звернення через веб-сайт www.helpme.com.ua
Згідно зі статистикою звернень на „Національну лінію”, основна група клієнтів – це
особи віком 20-40 років, які звертаються за інформаційно-психологічним та медичним
консультуванням (щодо догляду за здоров’ям ЛЖВ, в тому числі з питань, пов’язаних з
прийомом АРВ-терапії). До вищезазначеної вікової групи також належать медичні
працівники з регіонів, які консультуються з лікарями-інфекціоністами „Національної лінії”
щодо ведення складних випадків, та ЧСЧ.
Найбільша кількість дзвінків надходить з Києва та області, Одеси, Миколаєва,
Донецька, Дніпропетровська, Білої Церкви, Борисполя, Херсона.
Види консультацій, які надаються на «Національній лінії»:
- консультування з питань ВІЛ/СНІД та супутніх проблем (наркотична залежність,
ІПСШ, туберкульоз тощо);
- комплексні консультації, які містять інформаційну, терапевтичну та підтримуючу
складові, включаючи питання добровільного тестування на ВІЛ, діагностики,
антиретровірусної терапії, пост контактної профілактики та профілактики
вертикальної трансмісії ВІЛ, захисту прав, можливостей реабілітації та замісної
терапії;
- кваліфіковані консультації з питань лікування ВІЛ/СНІД: лікарям, що призначають
АРВ-терапію та ведуть ВІЛ-інфікованих пацієнтів, та хворих на СНІД; іншим
фахівцям, що беруть участь у забезпеченні дотримання пацієнтами режиму
лікування;
- кваліфіковані консультації з питань чоловічого здоров’я;
- кваліфіковані консультації та інформацію про ВІЛ/СНІД іншим фахівцям, зокрема,
журналістам.
Реалізація проекту у 2009 році відбувалась за фінансової підтримки:
1. МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
2. ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
3. БО «Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД»

Фінансовий огляд.
Сума загальних надходжень у 2009 році – 1 923 431,27 гривень. В таблиці наведені
суми надходжень в 2009 фінансовому році.
Суми річних надходжень від різних донорів не співпадають з бюджетом проектів,
тому що деякі проекти виконувались у 2008 році і продовжуються у 2010 році.
№
п/п
1
2
3

Джерело
МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні»
ВБО «Всеукраїнська мережа людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД»
БО
«Фонд
Олени
Франчук
«АНТИСНІД»
Всього:

Сума, грн.

Відсоток

381 428,24

19,83

1 354 900,11

70,44

187 102,92

9,73

1 923 431,27

100

Загальна сума витрат за 2009 рік – 1 763 145,98 гривень. В таблиці наведені суми
витрат за 2009 рік.
№
п/п
1
2
3

Джерело
МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні»
ВБО «Всеукраїнська мережа людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД»
БО
«Фонд
Олени
Франчук
«АНТИСНІД»
Всього:

Сума, грн.

Відсоток

458 199,65

27,16

1 042 308,12

61,78

186 603,51

11,06

1 687 111,28

100

Адміністративні
витрати

Програмні
витрати

Сума, грн.

Сума, грн.

74 430,67

383 768,98

211 293,87

831 014,25

8 862,05

177 741,46

294 586,59

1 392 524,69

Розподіл витрат:
№
п/п
1
2
3

Донор
МБФ
«Міжнародний
Альянс
з
ВІЛ/СНІД в Україні»
ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД»
БО
«Фонд
Олени
Франчук
«АНТИСНІД»
Всього:

