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Допомагаємо найбільш вразливим
жити здоровим життям



Навчання спеціалістів нашим моде-
лям, ефективність яких доведена на 
практиці, і високим стандартам роботи.
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Посилення спроможності систем 
державних установ, НУО, поліції і 
лікарів для надання високоякісних 
психосоціальних і медичних послуг.
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Розбудова спроможності місцевих  
громадських організацій та очолення 
адвокаційних зусиль щодо створення 
інклюзивної системи охорони здоров’я.

1НАШІ
ПРІОРИТЕТИ»

Організацію HealthRight 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 забез-
печення 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 уразливим групам населення в 
Україні. У 2008 році HealthRight (Право на здоров’я) заснувала місцеву організа-
цію – МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – для розбудови 
місцевого потенціалу у впровадженні успішних соціальних ініціатив. Нашу роботу 
в Україні підтримують партнерські донорські організації, серед яких СНІД-Фонд 
Елтона Джона, ПАКТ Україна, Міжнародний фонд «Відродження» та спеціалізовані 
агенції ООН (Фонд ООН у галузі народонаселення, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 
ООН Жінки та Фонд добровільних внесків ООН для жертв катувань).



Денний центр «Право на здоров’я» в Києві 
надає аутріч послуги, комплексну соціальну, 
психологічну і юридичну підтримку, супровід 
до медичних установ (включно з тестуванням 
на ВІЛ, ІПСШ, гепатити) вуличних, ВІЛ-пози-
тивних, внутрішньо переміщених, тих, що 
постраждали від насильства, жінок і дівчат, а 
також членів їхніх сімей. Крім цього,  спеціа-
лісти центру організовують групи взаємодо-
помоги для ВІЛ-позитивних підлітків. У 2020 
році фахівці денного центру «Право на 
здоров’я» допомогли 553 новим клієнтам та 
відповіли на 2 150 запитів на отримання послуг. 

ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО 
НЕЗАХИЩЕНИХ, УРАЗЛИВИХ ЖІНОК І ДІВЧАТ

У 2020 році HealthRight і УФГЗ допомогли  
через широкий спектр програм

20 294
жінкам, чоловікам і дітям 

НАШІ
ДОСЯГНЕННЯ »

У співпраці з Нью-Йоркським університетом ми адаптуємо 
кращі світові моделі та підходи, розробляємо власні навчальні 
програми та інформаційні ресурси, проводимо навчальні і 

менторські програми для фахівців, що працюють в нашій сфері. Ми причетні до 
реформаторських ініціатив на національному рівні у сфері надання спеціалізова-
них послуг постраждалим від домашнього та ґендерно зумовленого насильства, 
розбудови медичних послуг, дружніх до підлітків, та створення міст, безпечних 
для жінок. З нашою допомогою органи місцевої влади та надавачі послуг на 
місцях організовують свою роботу в умовах пандемії COVID-19.



Інтеграція послуг, дружніх до підлітків
За підтримки ЮНІСЕФ та у партнерстві з Міністерством 
охорони здоров’я України ми впроваджуємо програму, 
спрямовану на інтеграцію послуг, дружніх до підлітків, 
у первинну ланку медико-санітарної допомоги: були 
створені вебсайт SupportME (http://supportme.org.ua) 
щодо питань здоров’я підлітків і  відповідні сторінки в 
соціальних мережах (Instagram, Facebook, Telegram, 
Viber і ін.) для підтримки цієї ініціативи.

 
Профілактика ВІЛ та рецидивізму серед жінок і підлітків у конфлікті з законом
Ми посилюємо систему охорони здоров’я та покращуємо соціальну інфраструктуру 
шляхом переведення надання послуг раннього діагностування та профілактики 
ВІЛ, у зв’язку з пандемією COVID-19, у віддалений формат у трьох регіонах: Київ, 
Харків та Чернігів. Послуги передбачають направлення та доступ до лікування; 
тестування та профілактику ВІЛ; консультування щодо дотримання схеми 
лікування; реєстрацію в центрі СНІДу і укладення угод із сімейними лікарями; 
консультування щодо замісної терапії, доконтактної профілактики, тестування на 
туберкульоз та кейс менеджмент.

ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
І РОЗБУДОВА НАВИЧОК НЕПОВНОЛІТНІХ І МОЛОДІ

Налагодження державно-громадського діалогу
Ми посилюємо спроможність громад забезпечувати безпеку 
та захист прав вразливих груп населення, в тому числі осіб, 
які вживають наркотики, шляхом вдосконалення політик і 
покращення спільного діалогу між членами громади, орга-
нами місцевого самоврядування, поліцією та найбільш враз-
ливими групами.

Хаби жіночих правозахисних організацій  
Ми надаємо методологічну та організаційну підтримку 5 регіональним центрам 
(хабам), які були створені задля розвитку і посилення організаційної спроможності 
жіночих правозахисних організацій шляхом обміну досвідом, мережування і адвока-
ції, щоб вони краще забезпечували реалізацію прав людини та доступ жінок і дівчат 
до високоякісних послуг.

Розроблення моделі дистанційного надання пакету послуг організаціями грома-
дянського суспільства 
Ми зміцнюємо спроможність організацій громадянського суспільства щодо впро-
вадження комплексної моделі онлайн підтримки (психологічного, юридичного та 
соціального консультування) найбільш вразливих груп населення та переходу до 
моделі змішаного формату надання послуг.

РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА



Барнахуси для захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя 
дітей, які постраждали або стали свідками насильства 
Ми розпочали пілотний проєкт із запровадження моделі Барнахус у Вінницькій 
області, який передбачає створення міждисциплінарного та міжвідомчого спеціалі-
зованого центру для дітей, які пережили насильство (сексуальне та домашнє 
насильство, торгівлю людьми чи інші види злочинів), з метою уникнення повторної 
віктимізації постраждалих дітей, захисту їхніх прав, проведення комплексної оцінки 
ситуації та надання їм соціально-психологічної допомоги.

Онлайн Women Career Hub для постраждалих від ґендерно зумовленого та 
домашнього насильства 
Ми розвиваємо онлайн хаб з розбудови потенціалу потерпілих від ґендерно зумов-
леного та домашнього насильства задля зміцнення їхньої конкурентоздатності та 
інформування про  наявні можливості навчання і працевлаштування у корпора-
тивному секторі. 6 радників у денних центрах в 6 регіонах надають консультації 
щодо розвитку кар’єри та допомагають із пошуком роботи, організовують тренінги 
для посилення навичок і навчальні програми, щоб сприяти більш ефективному 
працевлаштуванню постраждалих та розвитку в них нових професійних навичок.

Сприяння безпеці громад та запобігання насильству в 
громадських місцях
Ми об’єднуємо жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків в громадах Доне-
цької, Луганської та Запорізької областей навколо ідей шанобливих 
ненасильницьких стосунків, ґендерної рівності та безпеки в 
громадських місцях та задля підвищення спроможності правоохо-
ронних органів у трьох східних областях інтегрувати заходи з комп-
лексної профілактики ҐЗН у регіональні і місцеві плани та програми. 

КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ 
ВІД ҐЗН ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Сервісний сайт для осіб, які пережили катування, та 
членів їхніх родин у Києві
Клініка з прав людини надає комплексну юридичну і 
психосоціальну підтримку, а також гуманітарну допо-
могу під час пандемії COVID-19, особам, які пережили 
катування.  

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
учасникам бойових дій АТО/ООС та членам їх родин

Бригади надають послуги виявлення, скринінгу, первинної психологічної допомо-
ги і підтримуючого консультування учасникам бойових дій АТО/ООС та членам 
їхніх родин, запровадивши підхід «рівний рівному». Ми координуємо і надаємо 
підтримку 6 мобільним бригадам, які працюють з учасниками бойових дій АТО/ООС 
та членами їхніх родин.

ПІДТРИМУЮЧІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ 
І ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ КАТУВАННЯ



Додаткову інформацію про нашу діяльність
можна отримати у Галини Скіпальської,

директорки представництва HealthRight International в Україні
та виконавчої директорки

Української фундації громадського здоров’я,
за адресою halyna.skipalska@healthright.org

www.healthright.org.ua
www.healthright.org

Адвокатувати

досягнення цілей 90/90/90 в 

сфері протидії ВІЛ/СНІД, а 

також нульову терпимість до 

насильства щодо жінок.

3

Розбудовувати спроможність
громадських і державних організацій 
за нашими методиками і моделями 
роботи з уразливими групами.
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Розширювати спектр послуг
для наших цільових груп в 
громадах з урахуванням 
викликів пандемії COVID-19 та 
приділяючи увагу реалізації і 
стійкості соціального замов-

лення на послуги.
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НАША ВІЗІЯ
НА 2021

РІК
»


