
 

 

 

Посилюємо  
спроможність  

найбільш  
вразливих  жити  

здоровим  життям 

З 2005 року Представництво міжнародної організації HealthRight Interna�onal 
(«Право на здоров’я») працює в Україні забезпечуючи доступ до життєво 
важливих медичних та соціально-психологічних послуг для вразливих груп 
населення. В 2008 році міжнародна організація «Право на здоров’я» 
заснувала місцеву організацію – МБФ «Українська фундація громадського 
здоров’я» (УФГЗ) – для розбудови спроможності місцевого потенціалу, 
підтримки українських ініціатив та забезпечення сталості проектів. 

Це жінки та дівчата,  які постраждали від 
насильства, знаходяться у складних життєвих 
обставинах, живуть або значну частину часу 
проводять на вулиці, мають ВІЛ-позитивний статус 
та їх партнери. 

Також ми допомагаємо підліткам, молоді та жінкам 
у конфлікті з законом (в місцях позбавлення волі та 
в системі пробації).  

У відповідь на кризу, спричинену військовим 
конфліктом на сході України, з 2014 надаємо 
послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 
потерпілих від катувань серед військових та 
цивільних. 

Наші цільові групи 

Наші партнери Ми співпрацюємо з низкою державних та 
міжнародних організацій і структур, серед яких 
Міністерство соціальної політики, Міністерство 
охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, 
Міністерство юстиції України, ЮНІСЕФ, Фонд 
Народонаселення ООН, ООН Жінки, ОБСЄ, ДУ 
«Центр громадського здоров’я», центри 
соціальних служб, органи пробації. 

2017 РІК В ЦИФРАХ ТА РЕЗУЛЬТАТАХ



 

Наші проекти та 
центри надання послуг 

Денний центр для жінок та 
дівчат у складних життєвих 
обставинах у м. Києві 

Мобільні бригади соціально-
психологічної допомоги в 10 

областях України 

Центр надає послуги в аутріч (мобільному форматі), 
а також комплексну соціально-психологічну та 
юридичну допомогу, доступ до медичних послуг 
для жінок та дівчат у складних життєвих обставинах 
(насильство, переміщення, ВІЛ, ризикована 
поведінка, життя на вулиці) та їх партнерів. Центр 
пропонує групові заняття з попередження ВІЛ та 
насильства за просвітницько-профілактичною 
програмою «Сходинки». В 2017 році допомогу 
центру отримали: 

Ї

Мобільні бригади соціально-психологічної 
допомоги виявляють та надають екстрену та 
планову психологічну та соціальну допомогу 
потерпілим від ґендерно зумовленого, в тому  
числі домашнього насильства. На сьогодні 
мобільні бригади працюють в 45 містах та 42 
районах України, в тому числі у віддалених 
селищах та біля лінії розмежування. У 2017 році 
мобільні бригади виявили понад 

Притулки для жінок та дівчат у 
складних життєвих обставинах 

Жінки Чоловіки

18,260  
випадків ҐЗН 

1 1,6

16

30

46

Зґвалтування Сексуальне Економічне Фізичне Психологічне

Вид насильства

Притулки надають послуги тимчасового 
проживання та реабілітації дівчатам та жінкам у 
складних життєвих обставинах. Притулки існують 
у 5 містах України – Харкові, Бердянську, 
Кривому Розі, Слов’янську та Маріуполі. 
Притулки були відкриті на основі досвіду роботи 
соціальної квартири «Право на здоров’я», яка з 
2013 році працює в м. Києві 

123 жінки 

90 дітей 

ВІЛ- ВІЛ+

321 
Жінка

75

ВІЛ- ВІЛ+

Їхніх партнерів



«Право на здоров’я» та УФГЗ за підтримки 
Міністерства юстиції, разом з партнерськими 
організаціями у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та 
Чернігові надають послуги профілактики 
рецидивізму та ВІЛ, лікування та ведення випадку 
для підлітків, жінок та молоді у конфлікті з законом 
(на базі відділів пробації та у виховних колоніях, 
СІЗО). В 2017 році серед підлітків, жінок та молоді в 
конфлікті з законом та з груп ризику: 

Профілактика ВІЛ та рецидивізму 
серед підлітків, жінок та молоді у 
конфлікті з законом 

Послуги для потерпілих від 
катувань та членів їхніх родин 

З 2015 року «Право на здоров’я» та УФГЗ надають 
комплексну соціальну, психологічну та юридичну 
допомогу потерпілим від катувань та членам 
їхніх родин в Україні на базі двох «Клінік з прав 
людини» в Дніпрі та Києві. В 2017 році 
психологічними, соціальними та юридичними 
послугами було охоплено: 

Тренінги та навчання 

Окрім безпосередніх послуг для вразливих груп 
населення, ми підвищуємо якість та ефективність 
соціальних та психологічних послуг, що 
надаються іншими державними та громадськими 
організаціями, розбудовуючи їх спроможність  

 «Право на здоров’я» та УФГЗ організували 
каскадне навчання 314 офіцерів поліції з 
Донецької та Луганської областей щодо теми 
протидії гендерно-зумовленому та домашньому 
насильству в громадах, проводять зустрічі та 
інформаційну кампанію «Насильству немає 
виправдання» в 20 громадах Донецької та 
Луганської областей

3 300 були охоплені послугами профілактики  

1 179 були протестовані на ВІЛ 

   394 були залучені до комплексного ведення випадку 

Жінки Чоловіки

273 
потерпілих та 
членів їх родин 

Підготовлено: 

30   національних тренерів 

225 експертів, які працюють з 
потерпілими від катувань, в регіонах 

Більше      

600 надавачів послуг 
Понад

54 тренінги 

Більше

20 вебінарів 


