
Соціальна квартира (притулок) була створена міжнародною організацією
HealthRight International (Право на здоров’я) та заснованим нею МБФ
«Українська фундація громадського здоров'я» у співпраці з Київським
міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та іншими
партнерами в травні 2013 року за фінансової підтримки СНІД-Фонду Елтона
Джона, та Фонду Олени Пінчук, Фонду Ріната Ахметова. На даний момент
квартира фінансується з міського бюджету м. Києва (персонал, продукти
харчування та засоби гігієни для клієнток), та частково за кошти МБФ
«Українська фундація громадського здоров’я» (комунальні послуги,
медикаменти, матеріали для проведення майстер-класів, побутова техніка,
ремонт, тощо).

СОЦІАЛЬНА КВАРТИРА (ПРИТУЛОК) ДЛЯ ВАГІТНИХ
ЖІНОК І МАТЕРІВ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ 

У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ В М. КИЄВІ



проживання в кімнатах, обладнаних
для матерів з дітьми з  усіма
необхідними предметами;
навчання щодо догляду за дітьми;
комплексна соціальна підтримка; 
психологічне та юридичне
консультування; 
доступ до медичних послуг 
заняття з профілактики ВІЛ, ТБ,
вживання психоактивних речовин,
попередження насильства, тощо.

Соціальна квартира пропонує такі види
послуг: 

 

У 2019 році клієнтками соціальної
квартири були 22 жінки та 26 дітей.

Більшість клієнток в результаті роботи змогли знайти заробіток та винайшли
можливість орендувати житло або відновити родинні зв’язки. Близько 30% жінок
повернулись до біологічної сім’ї або до родичів, інші – почали самостійне життя. Ми
маємо багаторічні, довірливі стосунки з: пологовими будинками та жіночими
консультаціями, 10-ма районними соціальними службами в Києві, Київським міським
центром соціально–психологічної допомоги, медичними та освітніми установами,
поліцією, реєстраційними офісами, громадськими організаціями та гарячими лініями
для постраждалих від домашнього насильства, ВПО.

Соціальна квартира забезпечує реабілітаційні послуги для вагітних жінок та матерів з
дітьми у складних життєвих обставинах через домашнє насильство, ризиковану
поведінку або переміщення у зв’язку зі збройним конфліктом на сході Україні. Ми
пропонуємо підтримку жінкам та дівчатам, які пережили насильство, не мають
безпечного житла або не можуть забезпечити своє проживання з дітьми. Наша
соціальна квартира є одним з небагатьох об'єктів, які приймають жінок без документів.
В притулку одночасно можуть перебувати до 6 матерів та 7 дітей.

З 2013 року 114 жінок та 119 дітей  отримали допомогу  в соціальній квартирі.

ВІЛ-ПОЗИТИВНІ
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БЕЗ ПОСТІЙНОГО ЖИТЛА

ЖІНКИ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ 
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ



ЦЕНТР ДОПОМОГИ ДІВЧАТАМ 
ТА МОЛОДИМ ЖІНКАМ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ

ОБСТАВИНАХ «ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я»

протестовано на ВІЛ - 143
на гепатит - 42
ІПСШ - 18.

Всього за період існування
центру 3 320 клієнтів отримали
послуги.
Більшість клієнтів були виявлені
шляхом аутріч (1 066) та через
самозвернення (1534), а також
направлені іншими
організаціями (663) чи Центром
СНІДу (57).
 

У 2019 році отримали послуги
298 дівчат та жінок, з них:

Про представництво міжнародної організації HealthRight International («Право на
здоров’я») та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»  
З 2005 року Представництво міжнародної організації HealthRight International («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.
 
Наші цільові групи 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.

Центр допомоги дівчатам та жінкам «Право на здоров’я» був створений в травні 2010 року на
базі Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за фінансової
підтримки СНІД-Фонду Елтона Джона. На сьогодні  Денний центр «Право на здоровя»  надає
комплексні послуги - соціальні, психологічні, юридичні, навчальні, реабілітаційні та
профілактичні, а також супровід до медичних та державних установ, тестування на ВІЛ,
гепатити, ІПСШ.
 
Двічі на місяць спеціалісти центру організовують групи взаємодопомоги для ВІЛ-позитивних
підлітків (в 2018 групу відвідували 22 дівчини та 26 хлопців). Соціальні працівники проводять
тренінгові заняття «Сходинки до здоров’я» для молоді з групи підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ. Також, за необхідності центр перенаправляє клієнтів до соціальної
квартири.



СТАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ
HealthRight International (Право на здоров’я) та МФБ «Українська фундація
громадського здоров’я» за останні 5 років набули значного досвіду в роботі з
жінками та дівчатами, які постраждали від домашнього та гендерно
зумовленого насильства. За цей час було підготовлено ряд методичних та
інформаційних матеріалів, відпрацьовано низку сервісів для клієнток та їхніх
партнерів. Напрацювання та методики УФГЗ закладені в основу роботи
притулків та денних центрів для жінок, які постраждали від домашнього
насильства.  Положення про соціальну квартиру було покладено в основу
проекту Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Постанова
Кабінету Міністрів України №655 від 22 серпня 2018 р.).
 
За моделлю київської соціальної квартири у співпраці з Міністерством
соціальної політики України, місцевими партнерами, впродовж 2017-2019 рр.
було відкрито та підтримано роботу 9 притулків для жінок, які постраждали від
домашнього насильства, в м. Харкові, м. Бердянську Запорізької області, у м.
Кривий Ріг Дніпропетровської області, м. Маріуполі та м. Слов’янську Донецької
області, м. Одесі, м. Херсоні, Лозівському районі Харківської області,
Вінницькому районі Вінницької області.
 
Положення про центр «Право на здоров’я» було покладено в основу типових
положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою
статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі (Постанова Кабінету Міністрів № 824 від 21
серпня 2019 р.). За моделлю центру «Право на здоров’я» у співпраці з
Міністерством соціальної політики України, місцевими партнерами впродовж
2018-2019 рр. було відкрито 5 денних центрів для жінок, які постраждали від
домашнього насильства в м. Харкові, м. Бердянську Запорізької області, м.
Слов’янську Донецької області, м. Одесі, м. Херсоні.
 
В 2020 році УФГЗ перемогла в тендері на послуги центру «Право на здоров’я»
та соціальної квартири в рамках Міської цільової програми «Діти. Сім’я.
Столиця на 2019-2021 роки» в розмірі  1,5 млн. грн. 

Денний центр "Право на здоров'я"
вул.Довженка, 2, кімн. 11, Київ, Україна

Тел.: +380 93 743 7833
https://www.facebook.com/Healthright.Center

https://www.facebook.com/sockvartyra.healthright


