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ІНФОРМАЦІЯ
про проект в галузі профілактики
правопорушень серед неповнолітніх
від _Предствництва Міжнародної організації HealthRight International
(Право на здоров’я) в Україні
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію)
НАЗВА ПРОЕКТУ
Профілактика ВІЛ, тестування та лікування молоді і
жінок у конфлікті з законом в Україні
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ Міжнародна організація HealthRight International (Право
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) на здоров’я) в співпраці з МБФ «Українська фундація
РОЗРОБНИКА/КІВ
громадського здоров’я»
ПРОЕКТУ
КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО2

ТЕРИТОРІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОЕКТУ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОЕКТУ

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
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Меморандум про співпрацю та партнерство між
Міністерством юстиції України, Міжнародним благодійним
фондом «Українська фундація громадського здоров’я»,
Представництвом корпорації ХелсРайт Інтернешнл в Україні
«Право на здоров’я» та Всеукраїнським громадським
центром «Волонтер» від 17 лютого 2017 року
П’ять виховних колоній (мм. Ковель, Кременчук, Дубно,
Куряж, Прилуки) та відділення для неповнолітніх дівчат в
Мелітопольській виправній колонії; структурні підрозділи
органів
пробації
у
Київській,
Чернігівській,
Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях;
місцеві СНІД-центри, місцеві ГО, місцеві центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
- неповнолітні та молодь, які перебувають на обліку в
органах пробації,
- неповнолітні в виховних колоніях,
- неповнолітніх та молодь групи ризику,
- жінки, в т.ч. з дітьми, які відбувають покарання в
Чернігівській виправній колоній, та повертаються з неї
Мета проекту - зменшення рівня поширення ВІЛ серед
ув’язнених (молоді та жінок) та покращення доступу до
тестування на ВІЛ і лікування для осіб, які перебувають у
конфлікті з законом
Завдання проекту:
1) Комплексна соціальна підтримка, профілактика та
тестування на ВІЛ ув'язнених, умовно засуджених та
звільнених, жінок та молоді, а також тих, хто знаходиться в
групі ризику.
2) Зменшення кількості випадків, пов’язаних з ризиком
інфікування ВІЛ, та попередження рецидивів у виховних
колоніях.
3) Навчання і підвищення спроможності для надавачів
послуг щодо профілактики і тестування на ВІЛ, а також
зниження ризиків рецидиву.
-Створення Консультаційної Ради проекту та презентація
проекту для партнерів;
-Визначення місцевих громадських організацій в регіонах
для отримання субгрантів;

Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо одного проекту. Використайте кількість таблиць відповідно
кількості проектів
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Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ

- Підготовка спеціалістів органів пробації, місцевих ГО,
центрів СССДМ з питань ведення випадку, проведення
тестування на ВІЛ, впровадження профілактичної програми
«Сходинки», роботи із засудженими жінками тощо;
- Надання субгрантів та здійснення практичної діяльності в
регіонах: проведення групових профілактичних заходів,
індивідуального
консультування,
ведення
випадку,
тестування на ВІЛ тощо, проведення спільних акцій;
- Участь у реформі пенітеціарної системи шляхом активної
участі у різних робочих групах
2016 – 2019 рр.

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЕКТУ3

-Підготовлено 125 осіб з числа працівників органів пробації,
виховних колоній, місцевих ГО, центрів СССДМ;
- Груповими заходами профілактично-інформаційного
змісту з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, вживання
наркотиків, збереження здоров’я,
охоплено 105
неповнолітніх, які стоять на обліку в органах пробації, 78
неповнолітніх, які відбувають покарання у виховних
колоніях;
- розпочато ведення 23 неповнолітніх, які стоять на обліку в
пробації, завершено 3 випадки, всі – з позитивним
результатом;
- протестовано на ВІЛ швидкими тестами 17 неповнолітніх
які стоять на обліку в пробації, 33 неповнолітніх у ВК, ВІЛ
не виявлено;
- протестовано на гепатит 23 неповнолітніх у ВК, гепатит не
виявлено;
- послуги психолога отримали 29 неповнолітніх, які стоять
на обліку в органах пробації;
- послуги юриста отримали 6 неповнолітніх, які стоять на
обліку в органах пробації;
послуги
соціального
працівника
отримали
56
неповнолітніх, які стоять на обліку в органах пробації.

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

-Продовження практичної діяльності в містах провадження
проекту місцевими ГО;
- навчання спеціалістів органів пробації, місцевих ГО,
центрів СССДМ питанням взаємодії та перенаправлення,
впровадження різних профілактичних програм тощо;
- участь у розробці та впровадження пробаційних програм
для неповнолітніх;
- розробка та провадження профілактичної програми
«Сходинки для дівчат та молодих жінок в конфлікті з
законом».
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Вказати: кількість неповнолітніх, охоплених програмою (за наявності даних, зазначити окремо за кожен рік реалізації); вплив на
показники злочинності у регіоні та інші показники (за наявності інформації); результати оцінки імплементації програми (якщо така
проводилась)

