Річний звіт
Благодійної організації «Фонд профілактики
хімічних залежностей та СНІДу»

за 2012 рік

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
ТБ – туберкульоз
Гаряча лінія – Всеукраїнська гаряча лінія з питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз

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, яка 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, які 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 та 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», ділових партнерів та клієнтів.
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 розробляти та обговорювати різні
бачення шляхів вирішення проблем.
Цільові групи:
Люди, які живуть з ВІЛ та їх близьке оточення; особи, хворі на туберкульоз та з потрійним діагнозом
(ВІЛ-інфекція, туберкульоз, залежність від наркотичних речовин); школярі та молодь; ЧСЧ; ВІЛпозитивні вагітні жінки; особи, що мають хімічні залежності; загальне населення.

Стратегічні напрямки діяльності БО «ФПХЗС»:
1. Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД
Метою роботи Національної лінії є 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
телефоном та за допомогою мережі Інтернет.
2. Всеукраїнська гаряча лінія з питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз
Метою роботи Всеукраїнської гарячої лінії є зменшення негативних наслідків епідемії туберкульозу
та покращення якості життя людей, хворих на ТБ та населення України шляхом інформаційнопсихологічного, юридичного та медичного телефонного та он-лайн консультування з питань
профілактики, лікування ТБ та супутніх проблем.
3. Первинна профілактика
Метою профілактичної роботи є підвищення рівня поінформованості школярів та їх батьків,
вчителів, студентів, викладачів щодо проблем та профілактики ВІЛ/СНІДу, ТБ, хімічних
залежностей.
4. Адвокація
Метою заходів з адвокації є обстоювання 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.
5. Вагітні ВІЛ+
Метою роботи з даною групою клієнтів є розширення видів послуг, які надають вагітним ВІЛпозитивним жінкам у пренатальний та післяпологовий періоди шляхом проведення серії освітніх та
практичних занять щодо особливостей підготовки до пологів, процесу народження, специфіки
догляду за немовлям тощо.
6. Інституціональний розвиток БО «ФПХЗС»
Метою розвитку Фонду є забезпечення стабільного зросту та безперебійного фінансування SAAPF
шляхом розробки та втілення фандрайзингової та ПР-стратегій, розвитку кадрів, підтримки роботи
матеріальної бази організації.
7. ЧСЧ
Метою роботи з даною групою клієнтів є розширення доступу ЧСЧ до медичних послуг та
практичних семінарів щодо здорового способу життя.
8. Денний центр
Метою створення Денного центру є покращення якості життя ЛЖВ та близького оточення шляхом
проведення хобі-занять, організаційних кінотек, організації роботи дитячої кімнати та різноманітних
навчальних програм.

Реалізовані проекти у 2012 році
Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД
Метою даного проекту є зменшення негативних наслідків епідемії ВІЛ/СНІД та покращення
якості життя людей, які живуть з ВІЛ, їх родичів та населення України шляхом інформаційнопсихологічного 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 ВІЛ-сервісі. 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 8800-500-45-10 було підключено 17 листопада 2003 року. З 14 жовтня 2009 року номер телефону
змінений на 0-800-500-451. Середня кількість дзвінків за добу дорівнює 83, один телефонний
консультант приймає близько 21 дзвінка на добу.
Національна лінія працює:
- цілодобово, безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних та мобільних телефонів;
- телефонні консультації надають за номером 0-800-500-451;
- он-лайн консультації надають за допомогою ICQ 271-324-528, 556-890-317;
- відповіді
на
e-mail
звернення
надають
через
веб-сайт
проекту
http://helpme.com.ua/ru/start/index.html;
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.
Найбільше дзвінків надходило з Києва та області, Дніпропетровської, Харківської, Одеської
та Черкаської областей.
Види консультацій, які надають на «Національній лінії»:
- консультування з питань ВІЛ/СНІД та супутніх проблем (наркотична залежність, ІПСШ,
туберкульоз тощо);
- комплексні консультації, які містять інформаційну, терапевтичну та підтримувальну складові,
включно з питаннями добровільного тестування на ВІЛ, діагностики, антиретровірусної
терапії, постконтактної профілактики та профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ, захисту
прав, можливостей реабілітації та замісної терапії;
- кваліфіковані консультації з питань лікування ВІЛ/СНІД: лікарям, що призначають АРВтерапію та ведуть ВІЛ-інфікованих пацієнтів, та хворих на СНІД; іншим фахівцям, які беруть
участь у забезпеченні дотримання пацієнтами режиму лікування;
- кваліфіковані консультації з питань чоловічого здоров’я;
- кваліфіковані консультації та інформування про ВІЛ/СНІД інших фахівців, наприклад,
журналістів.
Реалізація проекту у 2012 році відбувалась за фінансової підтримки Глобального Фонду через ВБО
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (з 01.01.2012 р. по 31.07.2012 р.) та МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (з 01.08.2012 р. по 31.12.2012 р.), а також за фінансової
підтримки БО «Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД» (протягом 2012 року).

Всеукраїнська гаряча лінія з питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз
Метою проекту є зменшення негативних наслідків епідемії туберкульозу та покращення
якості життя людей, хворих на ТБ та населення України шляхом інформаційно-психологічного,
юридичного та медичного телефонного та он-лайн консультування з питань профілактики, лікування
ТБ та супутніх проблем.
Діяльність проекту «Всеукраїнська гаряча лінія з питань, пов’язаних із захворюванням на
туберкульоз» поширена на всю територію України, режим роботи – щоденний (з понеділка по
неділю) з 8:00 до 23:00, без вихідних та святкових днів. Послуги Гарячої лінії є безкоштовними на
всій території України. Консультантами Гарячої лінії є професійні лікарі, юрист та психологи з
досвідом роботи у сфері телефонного консультування у ТБ/ВІЛ-сервісі. Гаряча лінія повноцінно
розпочала свою роботу з 01 грудня 2011 року. У 2012 році середня кількість звернень на день (з 8-00
до 23-00) дорівнювала 40, один консультант приймає близько 20 звернень на день. Інтернетконсультування
здійснюється
за
допомогою
Skype,
ICQ,
сайту
проекту
(http://helpme.com.ua/ru/tb/start/index.html) та медичного сайту doctor.itop.net. Найбільша кількість
дзвінків надходить з Києва та області, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.
Види консультацій, які надають на Гарячій лінії:
- консультування з питань ТБ та супутніх проблем (наркотична залежність, ІПСШ, туберкульоз
тощо);
- комплексні консультації, які містять інформаційну, терапевтичну та підтримувальну складові,
включно з питаннями діагностики, лікування, захисту прав пацієнтів;
- кваліфіковані консультації з питань лікування ТБ та ТБ/ВІЛ: лікарям, що призначають АРВтерапію та ведуть ВІЛ-інфікованих пацієнтів, та хворих на СНІД; іншим фахівцям, які беруть
участь у забезпеченні дотримання пацієнтами режиму лікування;
- юридичні консультації щодо дотримання прав пацієнтів, отримання ними адекватного
лікування та достойних умов в лікувальних закладах;
- кваліфіковані консультації та інформування про ТБ інших фахівців, наприклад, журналістів.
Реалізація проекту у 2012 році відбувалась за фінансової підтримки Фонду Ріната Ахметова
«Розвиток України».

Фінансовий огляд
Сума загальних надходжень у 2012 році – 2 581 473,13 гривень. В таблиці наведені суми
надходжень в 2012 фінансовому році.
Суми річних надходжень від різних донорів не дорівнюють бюджету проектів, тому що деякі
проекти виконувались у 2011 році і продовжуються у 2013 році.
№
п/п

Джерело
ВБО «Всеукраїнська мережа людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД»
МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні»
БО
«Фонд
Олени
Франчук
«АНТИСНІД»
Фонд Ріната Ахметова «Розвиток
України»
Відсотки банку по депозитному
рахунку
Всього:

1
2
3
4
5

Сума, грн.

Відсоток

611 366,70

23,68

936 599,52

36,28

327 553,68

12,69

699 469,80

27,10

6 483,43

0,25

2 581 473,13

100

Загальна сума витрат за 2012 рік – 2 655 502,09 гривень. В таблиці наведені суми витрат за
2012 рік.
№
п/п
1
2
3
4

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

Сума, грн.

Відсоток

874 805,00

32,95

656 976,18

24,74

321 403,99

12,10

802 316,92

30,21

2 655 502,09

100

Адміністративні
витрати

Програмні
витрати

Сума, грн.

Сума, грн.

158 372,41

716 432,59

89 216,09

567 760,09

37 775,32

283 628,67

72 507,16

729 809,76

357 870,98

2 297 631,11

Розподіл витрат:
№
п/п
1
2
3
4

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

