
2018
В ЦИФРАХ ТА
РЕЗУЛЬТАТАХ

Д О П О М А Г А Є М О
Н А Й Б І Л Ь Ш  В Р А З Л И В И М
Ж И Т И  З Д О Р О В И М  Ж И Т Т Я М

Міжнародна організація HealthRight International (Право на здоров’я) була
заснована в 1990  р. прогресивним діячем у сфері охорони здоров`я і прав
людини доктором Джонатаном Манном, який присвятив своє життя розробці
та реалізації програм з охорони здоров`я і захисту прав тих, хто залишився
поза увагою традиційних інституцій. З 2005 року організація надає доступ до
життєво важливих медичних і психосоціальних послуг для уразливих груп
населення в Україні. Нашими головними партнерами та донорами є Фонд
народонаселення ООН, ЮНІСЕФ, ООН Жінки, СНІД-Фонд Елтона Джона, Фонд
профілактики та боротьби зі СНІДом M.A.C. та Фонд добровільних внесків ООН
для жертв катувань. У 2008 HealthRight заснувала місцеву організацію –
Українську фундацію громадського здоров'я (УФГЗ) – для розбудови місцевого
потенціалу заради впровадження успішних соціальних ініціатив.

 



ДЕННИЙ ЦЕНТР «ПРАВО НА
ЗДОРОВ’Я» В КИЄВІ

Центр надає аутріч послуги,
комплексну психосоціальну та
правову допомогу, доступ до
медичних послуг для вуличних, ВІЛ-
позитивних, внутрішньо
переміщених або, тих, які пережили
насильство, жінок та дівчат та членів
їх сімей. Цього року проводились
групові заняття з профілактики ВІЛ з
ВПО, а також підлітками з груп
ризику.
 
Кількість отримувачів послуг в м.Київ:
 460жінки (зокрема, 137 ВІЛ+) та 34 їх
партнери.

 

Вразливі жінки та дівчата у складних життєвих обставинах (ВІЛ-інфіковані,
вуличні, у конфлікті з законом)
Підлітки та молодь у конфлікті з законом (які перебувають на обліку у
пробації, місцях позбавлення волі чи СІЗО)
Особи, які пережили домашнє і/або гендерно зумовлене насильство (ГЗН/ДН)
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та особи, які пережили катування
(українські військові та цивільні особи).

Ключові групи, з якими працюють HealthRight та УФГЗ:

 
НАШІ ПРОЕКТИ І САЙТИ:

СОЦІАЛЬНА КВАРТИРА ДЛЯ
ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА МОЛОДИХ
МАТЕРІВ ІЗ ДІТЬМИ У М. КИЄВІ

Надає послуги з реабілітації для
вагітних жінок і молодих матерів у
складних життєвих обставинах для
попередження відмови від дітей.
Модель Соціальної квартири в Києві
була використана як основа для
створення 7 притулків для жінок, які
пережили домашнє насильство, в
інших регіонах.
 
Кількість отримувачів послуг: 286
жінок та 245 дітей в 7 притулках, і
23 жінки і 23 дитини в м.Київ.



ПОСЛУГИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ
ПЕРЕЖИЛИ КАТУВАННЯ, ТА
ЧЛЕНІВ ЇХНІХ РОДИН У КИЄВІ ТА
ДНІПРІ

 

На базі двох «Клінік з прав людини»
надається комплексна юридична і
психосоціальна підтримка особам,
які пережили катування.
 

Кількість отримувачів послуг: 181
особа, яка пережила катування, а
також 131 член їх родин; 647
військових і цивільних осіб, які
постраждали внаслідок конфлікту,
було проскриновано.

МОБІЛЬНІ БРИГАДИ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ
ЗАЗНАЛИ ГЗН/ДН

Забезпечують виявлення, скринінг,
надання першої психологічної
допомоги та консультування
постраждалих від ГЗН/ДН у 12
регіонах України. Ми координуємо
роботу 52 мобільних бригад (МБ)
допомоги особам, які пережили ГЗН/
ДН, а також надаємо технічну та
організаційну підтримку семи
притулкам для жінок, які пережили
домашнє насильство.
 

Кількість отримувачів послуг: 20 822
особи, які пережили насильство (90%
з яких жінки).

Цього року HealthRight та УФГЗ
надали допомогу 

27,547
жінкам, чоловікам та дітям через

широкий спектр програм.



ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ ТА
РЕЦИДИВІЗМУ СЕРЕД ЖІНОК ТА
МОЛОДІ У КОНФЛІКТІ З
ЗАКОНОМ

Спільно з Міністерством юстиції та
МВС HealthRight здійснює заходи з
попередження ВІЛ-інфекції,
туберкульозу, гепатитів В і С та
рецидивізму серед вразливих
категорій населення, які
перебувають в СІЗО, тюрмах та
пробації. Ми здійснюємо ведення
випадку, консультування і
тестування, а також навчання за
програмою «Сходинки». Healthright в
Україні розбудовує спроможність
працівників органів пробації та
системи виконання покарань.
 
Кількість отримувачів послуг: 1  937
підлітків і молодих людей отримали
профілактичні послуги, а 1 271 жінка
та молода особа були протестовані
на ВІЛ.
 

ІНТЕГРАЦІЯ ПОСЛУГ, ДРУЖНІХ
ДО ПІДЛІТКІВ

За підтримки ЮНІСЕФ та у
партнерстві з Міністерством
охорони здоров'я HealthRight та
УФГЗ розпочали програму,
спрямовану на інтеграцію послуг,
дружніх до підлітків, у первинну
ланку медико-санітарної допомоги.

"Право на здоров'я" (HealthRight International)
МБФ "Українська фундац�я громадського здоров'я"

Рогн�динська 3, оф.13, а/с 138,  01019
Тел.: +38 (044) 279 7092

 www.healthright.org 
healthright.org.ua

facebook.com/HealthRightUkraine
 

http://www.facebook.com/HealthRightUkraine

