
О р г а н і з а ц і ю 
H e a l t h R i g h t 
International (Право на 
здоров`я) було засновано     
в 1990 році у США доктором          
Джонатаном Маном, фахівцем у 
сфері охорони громадського здоров’я 
та захисту прав людини. Організація 
залишається відданою справі забезпечення 
права на здоров'я для найбільш вразливих груп.         
Представництво HealthRight (Право на здоров`я) в 
Україні з 2005 року надає доступ до життєво-необхідних 
медичних та психосоціальних послуг для уразливих груп 
населення в Україні. У 2008 році HealthRight  (Право на 
здоров`я) заснувала місцеву організацію – МБФ «Українська 
фундація громадського здоров'я» (УФГЗ) – для розбудови місцевого 
потенціалу у впровадженні успішних соціальних ініціатив. Нашу роботу в 
Україні підтримують СНІД-Фонд Елтона Джона, Фонд народонаселення 
ООН, ЮНІСЕФ, ООН Жінки, Фонд профілактики та боротьби зі СНІДом M.A.C., 
Міжнародний фонд Відродження та Фонд добровільних внесків ООН для 
жертв катувань.

Допомагаємо найбільш вразливим
жити здоровим життям

ЩОРІЧНИЙ
ЗВІТ



ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ДЛЯ 
СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ,
УРАЗЛИВИХ ЖІНОК І ДІВЧАТ

• Денний центр «Право на здоров’я» в 
Києві надає аутріч послуги, комплексну 
соціальну, психологічну і юридичну 
підтримку, супровід до медичних та 
державних установ, включно з тестуван-
ням на ВІЛ, ІПСШ, гепатити, для вулич-
них, ВІЛ-позитивних, внутрішньо перемі-
щених, тих, що постраждали від насиль-
ства, жінок і дівчат, а також членів їх 
сімей. Двічі на місяць спеціалісти центру 
організовують групи взаємодопомоги 
для ВІЛ-позитивних підлітків.

У співпраці з Нью Йоркським Університетом ми адаптували 
кращі світові моделі та підходи, розробили власні навчальні 

програми, створили інформаційні і методичні ресурси для фахівців, що             
працюють в нашій сфері, проводили тренінги, навчання та супервізії. Ми  були 
залучені до реформаторських ініціатив на національному рівні у сфері надання 
спеціалізованих послуг потерпілим від домашнього та ґендерно-зумовленого 
насильства, розбудови системи медичних послуг, дружніх до підлітків та       
створення міст, безпечних для жінок.

НАШІ ПРІОРИТЕТИ:
• Посилення спроможності 
системи державних установ, НУО, 
поліції і лікарів для надання висо-
коякісних психосоціальних і 
медичних послуг.
• Навчання спеціалістів нашим  
моделями і високими стандартами 
роботи.  
• Розбудова спроможності місце-
вих громадських організацій та 
очолення адвокаційних зусиль 
щодо створення загальнодоступ-
ної системи охорони здоров'я.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ: 
В 2019, HealthRight і УФГЗ допомогли 
25,970 жінкам, чоловікам, і дітям 
через широкий спектр програм.



• Мобільні бригади соціально-психоло-
гічної допомоги для ветеранів АТО/ООС 
та членів їх родин.
З четвертого кварталу 2019 року, 6 
мобільних бригад в 2 областях змінили 
модальність своєї роботи і зосередились 
на наданні послуг (виявлення, скринінг, 
надання психологічної допомоги і 
консультування) ветеранам АТО/ООС та 
членам їх сімей, запровадивши підхід 
«рівний рівному». 

ПІДТРИМУЮЧІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ВПО І 
ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ КАТУВАННЯ

• Сервісні сайти для осіб, які пере-
жили катування, та членів їхніх 
родин у Києві та Дніпрі.
Ми надаємо комплексну юридичну і 
психосоціальну підтримку особам, 
які пережили катування, на базі 
двох “Клінік з прав людини”. 

ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І РОЗБУДОВА НАВИЧОК ДЛЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ І МОЛОДІ 

• Профілактика ВІЛ та рецидивізму серед жінок та молоді у конфлікті з зако-
ном.
Спільно з Міністерством юстиції та Міністерством внутрішніх справ 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 тестуван-
ня, а також навчання за програмою «Сходинки». HealthRight в Україні розбудо-
вує спроможність працівників органів пробації та системи виконання покарань. 

• Інтеграція послуг, дружніх до підлітків.

За підтримки ЮНІСЕФ та у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я 
HealthRight та УФГЗ реалізує програму, спрямовану на інтеграцію послуг, друж-
ніх до підлітків, у первинну ланку медико-санітарної допомоги. Було створено і 
запущено Сайт SupportME (http://supportme.org.ua/main), присвячений питан-
ням здоров’я підлітків, включно з ментальним здоров’ям, також було створено 
відповідні сторінки в соціальних мережах (Instagram, Facebook, Telegram, Viber і 
ін.). 

• Підлітки, що живуть з ВІЛ: покращення життя і здоров’я для молоді.

Ми організовуємо сезонні табори  для підтримки здорового способу життя і 
розвитку навичок прийняття рішень, включно із формування прихильності до 
АРТ для підлітків, які живуть з ВІЛ. 

У співпраці з Нью Йоркським Університетом ми адаптували 
кращі світові моделі та підходи, розробили власні навчальні 

програми, створили інформаційні і методичні ресурси для фахівців, що             
працюють в нашій сфері, проводили тренінги, навчання та супервізії. Ми  були 
залучені до реформаторських ініціатив на національному рівні у сфері надання 
спеціалізованих послуг потерпілим від домашнього та ґендерно-зумовленого 
насильства, розбудови системи медичних послуг, дружніх до підлітків та       
створення міст, безпечних для жінок.



Додаткову інформацію про діяльність HealthRight International
та УФГЗ можна отримати у Галини Скіпальської,

директорки представництва HealthRight International в Україні/
виконавчої директорки МБФ «Українська фундація громадського здоров'я»,

за адресою halyna.skipalska@healthright.org
www.healthright.org.ua

www.healthright.org

НАША ВІЗІЯ 2020

• Розширення спектру послуг для наших 
цільових груп в громадах, приділяючи увагу 
стійкості послуг, а також впровадження  
соціального замовлення на послуги.

• Розбудова спроможності громадських і 
державних організації за нашими методика-
ми і моделями роботи з уразливими групами. 

• Адвокація досягнення цілей 90/90/90 в 
сфері протидії ВІЛ/СНІД, а також нульової 
терпимості до насильства щодо жінок.

КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ҐЗН

• Соціальна квартира (притулок) для вагітних жінок і матерів з дітьми раннього 
віку у складних життєвих обставинах в м. Києві.
УФГЗ забезпечує реабілітаційні послуги для вагітних жінок та матерів з дітьми у 
складних життєвих обставинах для попередження відмови від дітей.

• Притулки і Денні центри для осіб, що постраждали від ҐЗН/ДН.
Модель Соціальної квартири в Києві була використана як основа для створення 10 
притулків для жінок, які пережили домашнє насильство, в 8 регіонах України, у 
співпраці з Міністерством соціальної політики України і місцевими партнерами.

• Денні центри для осіб, що постраждали від ҐЗН/ДН.
УФГЗ здійснює методичну і організаційну підтримку 6 денних центрів, створених 
на базі притулків. 

• Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для осіб, які зазнали 
ҐЗН/ДН.
Забезпечують виявлення, скринінг, надання першої психологічної допомоги та 
консультування постраждалих від ГЗН/ДН у 12 регіонах України. Ми координуємо 
роботу 49 мобільних бригад. 

• Сприяння безпеці громад та запобігання насильству в громадських місцях.
Ми мобілізовуємо жінок, дівчат, чоловіків та юнаків в громадах Донецької, Луган-
ської та Запорізької областей на користь шанобливих ненасильницьких стосунків, 
ґендерної рівності та безпеки в громадських місцях та на підвищення спроможно-
сті правоохоронних органів у трьох східних областях інтегрувати заходи з комп-
лексної профілактики ҐЗН в регіональні і місцеві плани та програми.  


