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ВРАЗЛИВІ ЖІНКИ КИЄВА ПІД ЗАХИСТОМ! 
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» заснована міжнародною організацією 
HealthRight International (Право на здоров’я) стала переможцем тендера на виконання 
завдань Київської міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки» щодо 
підтримки молодих матерів з дітьми та жінок у складних життєвих обставинах. Ця перемога 
є величезним досягненням у напрямку забезпечення захисту та реабілітації вразливих 
матерів з маленькими дітьми та жінок у складних життєвих обставинах. 
 
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (далі УФГЗ) понад вісім років реалізує в 
м. Києві програми сфокусовані на допомозі жінкам та дітям, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, постраждали від домашнього та ґендерно зумовленого насильства, 
мають ризик інфікування ВІЛ, ІПСШ або вже є ВІЛ-позитивними, наркозалежними та 
уразливим групам населення. Одним з головних досягнень організації в 2020 році, стала 
перемога в тендерному конкурсі щодо фінансування послуг Денного центру та соціальної 
квартири в рамках Міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019-20121 роки». 
Фінансування Денного центру та соціальної квартири становить 1,5 млн. грн. Ця сума йде на 
оплату роботи персоналу, харчування клієнтів та інші психологічні, соціальні, юридичні 
послуги для жінок груп ризику. 
 
За словами Галини Скіпальської, директорки УФГЗ, цьому передувала довготривала і кропітка 
робота: було організовано візити послів до Денного центру, проведено зустрічі в Департаменті 
соціального захисту населення, соціальних службах, Міністерстві соціальної політики України 
та Міністерстві охорони здоров’я України.  «Ми брали участь у засіданнях комісії з охорони 
здоров’я та соціального захисту КМДА, бюджетній комісії КМДА, зустрічались з 
депутатами міської ради. Ми висвітлювали проблему на радіо та телебаченні, була низка 
статей в газетах щодо діяльності Денного центру та соціальної квартири та їх 
потребах», - розповідає Галина Богданівна - «Ми дуже вдячні владі Києва за підтримку, у 
той же час, ми стурбовані можливим впливом ситуації COVID-19 в Україні на фінансування 
послуг з місцевих бюджетів». 
 
«Кошти, отримані УФГЗ, засновником якої є HealthRight International (Право на здоров`я), 
передбачають фінансування заходів з профілактики ВІЛ, ризикової поведінки та боротьби 
з ґендерно зумовленим та домашнім насильством. Це рішення підкреслює визнання 
соціальних та психологічних послуг, які надаються НУО, державою та місцевими органами 
влади в м. Києві. Ці приклади сталості з України надихнуть інші країни на співпрацю з 
місцевою владою та урядами. Водночас, ми стурбовані тим, яким чином реагування урядів, 
ре-бюджетування коштів для зміцнення системи охорони здоров’я на предмет реагування 
пандемії, викликаної COVID-19 вплине на життєво важливі послуги для вразливих груп 
населення”,- зазначає Др. Пітер Наваріо, виконавчий директор HealthRight International. 
 
Команда УФГЗ дякує за увагу до роботи Денного центру і Соціальної квартири та підтримку 
рішення збільшити фінансування по цьому рядку програми заступниці голови КМДА Марині 
Хонді, яка побувала в  соціальній квартирі та поспілкувалася з жінками, 
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секретарю КМР Володимиру Прокопіву, начальнику служби у справах дітей та сім’ї КМДА 
Валерію Танцюрі, директору Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Ярославі Колобовій, керівництву департаменту соціальної політики КМДА.  
 
У соціальній квартирі вагітні та жінки з маленькими дітьми, які змушені були залишити домівку 
через домашнє насильство та інші скрутні життєві обставини, можуть перебувати від трьох до 
шести місяців. Там жінки не лише знаходять тимчасовий дах над головою для себе і дітей, а 
також отримують допомогу від соціальних працівників, психологів та юристів. «Наші фахівці 
допомагають жінкам заспокоїтися після пережитого стресу, віднайти внутрішній ресурс 
та мотивацію до життя, нові життєві орієнтири, знайти лікарів для вирішення 
проблемних питань зі здоров’ям, за потреби відновити документи, оформити документи  
для дитини, на розлучення чи аліменти. Гроші, отримані з бюджету м. Києва, підуть на 
закупівлю харчів, побутової хімії, предметів першої необхідності для клієнток квартири, а 
також на оплату праці персоналу», — розповіла Ірина Білоголовко, менеджерка соціальної 
квартири.  
 
Денний центр  надає послуги дівчатам та жінкам, які опинились у складних життєвих 
обставинах, в тому числі через домашнє насильство, збройний конфлікт, безпритульність, 
ризиковану поведінку, ВІЛ-інфекцію,  підліткам та молоді, які знаходяться у конфлікті з 
законом. Він розташований за адресою: м. Київ, вул. Довженка, 2, кімната 11. «Фахівці 
Денного центру надають психологічні, юридичні та соціальні консультації жінкам у скруті 
та постраждалим від домашнього насильства, проводять заняття з профілактики 
ВІЛ/СНІДу, тестування на ВІЛ, ІПСШ, гепатити В і С, та у разі виявленого позитивного 
результату сприяють постановці на медичний облік, а також формуванню прихильності 
до лікування. З початком карантину, який пов'язаний з пандемією COVID-19, наш Денний 
центр  надає консультації в онлайн режимі. До нас звертаються клієнти, яким ми 
допомагаємо пережити цей важкий час та зберегти своє здоров’я», - розповіла Людмила 
Сабадаш, менеджерка Денного центру. 
______________________ 
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) -  благодійна організація, заснована 
міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови 
місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво 
важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації 
працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального 
сирітства, ґендерно зумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад 
через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого 
самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг 
реабілітації, медичних послуг, посилення спроможності організацій громадянського 
суспільства.  
 
Денний центр – це центр надання комплексних соціально-психологічних послуг, зокрема, 
аутріч послуг, тестування на ВІЛ та інші небезпечні захворювання. Забезпечення доступу до 
медичних сервісів, психосоціальної підтримки та правової допомоги. Телефон Денного 
центру: 093 743 78 33, (044) 456 78 50. 
 
Соціальна квартира для вагітних жінок та молодих матерів з дітьми у м. Києві – місце 
забезпечення послуг притулку та реабілітації жінок у складних життєвих обставинах, в першу 
чергу, для запобігання відмови від дітей та інших негативних наслідків.  
Телефон Соціальної квартири: 093 152 89 06.  
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