Всеукраїнська Мережа ЛЖВ

All- Ukrainian Network of PLWH
Звіт про діяльність
Запорізького обласного відділення ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за 2014 рік

Місія:
ми люди, які живуть з ВІЛ, об'єднуємо однодумців
з активною життєвою позицією, щоб створювати
для кожної людини, якої торкнулась
епідемія ВІЛ/СНІДу, можливості здійснити:
- право на життя
- право на підтримку
- право на самореалізацію
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Всеукраїнська Мережа ЛЖВ

ВІДДІЛ ДИТЯЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ПРОГРАМ
ВКЛЮЧАЄ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
Медико-соціальний та психологічний супровід дітей, уражених епідемією ВІЛ
Діяльність дитячого центру «Капітошка» розпочато в 2007 році.
Дітям та їх батькам надавалися консультації соціального працівника, педіатра, педагога,
психолога, здійснювалися патронажі та транспортування, видавалися гуманітарна допомога,
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а саме підгузки, медикаменти, продуктові та гігієнічні набори, проводилися розвиваючі заняття,
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групи самодопомоги та культурно-масові заходи (відвідування цирку, кінотеатру, театру молоді).
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Забезпечення доступу підлітків груп ризику, що живуть
або працюють на вулиці до дружніх
комплексних медико-соціальних ВІЛ-профілактичних послуг.
Діяльність дитячо-підліткового центру «Тінейджер» розпочато в 2012 році.
За цей період надано послуги для більш ніж 900 дітям із сімей, які знаходяться в складних
життєвих обставинах, а саме надано соціальну, психологічну та юридичну допомогу дітям
та їх батькам, організовано доступ до медичних послуг, в т.ч. тестування на ВІЛ, інфекції,
які передаються статевим шляхом.
Регулярно проводяться розвиваючі і навчальні заняття, дитячі свята.
Організовано відвідування лазні, діти та підлітки отримують гарячі обіди, також продуктові
та гігієнічні набори.
Насамперед, послуги спрямовані на соціальну адаптацію, мотивацію до здорового способу
життя, формування комунікативних навичок, загальний розвиток дитини.
Відвідування обласного протитуберкульозного
диспансеру, дитяче відділення
- творчі заняття з дітьми,
- психоемоційна підтримка,
- спілкування з дітьми,
- вручення подарунків

Напередодні Нового Року були організовані свята для дітей
«Ялинка ангела»
«Мрії збуваються»
Новорічна Ялинка, із залученням артистів з організації «Доктор клоун».
http://vk.com/networkzp

https://www.facebook.com/zpnetwork

zpnetwork.org.ua
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ВІДДІЛ ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ, ДОГЛЯДУ
ТА ПІДТРИМКИ Д О Р О С Л И Х ВКЛЮЧАЄ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
Соціальний супровід лікування ВІЛ-позитивних осіб
Соціальний супровід лікування організовано для 636 ВІЛ-позитивних дорослих, а саме
послуги з догляду та підтримки отримали вагітні жінки, дорослі з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ,
клієнти, які приймають APT до та більше року, щойно виявлені та ті, що потребують
догляду на дому.
ВІЛ-позитивні клієнти отримували індивідуальні консультації за принципом
«рівний-рівному», консультації соціальних працівників щодо питань туберкульозу,
ВІЛ/СНІДу, прихильності до АРВ-терапії, розкриття ВІЛ-позитивного статусу своєму
партнерові і близьким. Для ЛЖВ, які потребували регулярного догляду і підтримки,
здійснювався патронаж соціального працівника додому. Всі клієнти мали можливість
отримати індивідуальні консультації психолога, здійснювалась їх психоемоційна підтримка.
ВІЛ-позитивні дорослі відвідували групи самодопомоги, інформаційні заняття, групи
психологічної підтримки, «Школу відповідального батьківства» і творчі майстер-класи.
Також отримували благодійну
матеріальну допомогу - медикаменти, гігієнічні та
продуктові набори, презервативи.
40 ВІЛ-позитивних дорослих пройшли діагностику
туберкульозу за допомогою комп'ютерної
та магнітно-резонансної томографії, 24-м з яких
підтвердили діагноз туберкульоз.
З січня 2014 на базі Запорізького обласного центру СНІД
для ЛЖВ щодня працює
консультаційний пункт, який дає можливість
своєчасно надавати послуги клієнтам.

Медичний та психосоціальний супровід клієнтів замісної п і дтри му вальної терапії
Медичний та психосоціальний супровід пацієнтів був організований для 118 пацієнтів,
які приймають замісну підтримувальну терапію (далі - ЗПТ) при обласному наркологічному
та протитуберкульозному диспансерах у м. Запоріжжя. Протягом року клієнти отримували
індивідуальні консультації соціального працівника, приймали участь у групах самодопомоги
та інформаційних заняттях.

Профілактика ВІЛ та ІПСШ серед споживачів ін'єкційних
наркотиків (далі - СІН), які знаходились на лікуванні
в Запорізькому обласному протитуберкульозному диспансері.
258 осіб, які проходили лікування на базі Запорізького
обласного протитуберкульозного диспансеру, отримали
індивідуальні консультації соціального працівника,
шприци, спиртові серветки, хлоргексидин, презервативи
і лубриканти.
http://vk.com/networkzp

https://www.facebook.com/zpnetwork

zpnetwork.org.ua
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Співпраця з Державною пенітенціарною службою України
в Запорізькій області
Співпраця з Державною пенітенціарною службою України в Запорізькій області,
що дозволяє надавати послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки
ВІЛ-позитивним засудженим у виправних установах Запорізької області, а саме:
- у Вільнянській виправній колонії №20, Кам'янській виправній колонії №101,
- Біленьківській виправній колонії №99,
- Бердянській виправній колонії №77,
- Софіївській виправній колонії № 55,
- Оріхівській виправній колонії №88,
Запорізькому і Вільнянському слідчих ізоляторах.

У колоніях надаються такі послуги:
•Інформаційні заняття із загальною масою засуджених з метою підвищення рівня знань
про ВІЛ/СНІД та толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних засуджених;
• Групи самодопомоги та інформаційні заняття для ВІЛ-позитивних засуджених;
• Інформаційні заняття для персоналу колонії з підвищення рівня знань про ВІЛ/СНІД,
ІПСШ, туберкульоз;
• Консультації лікаря-інфекціоніста, соціальних працівників та психолога;
• Організація дозвілля - футбольні турніри, змагання з настільного тенісу, конкурси
плакатів на тему «Профілактика ВІЛ-інфекції» і «Життя з ВІЛ»;
• Благодійна матеріальна допомога - продуктові та гігієнічні набори.

Послугами охоплено 2628 засуджених.

У Софіївській виправній колонії № 55
проводиться робота із засудженими хворими на туберкульоз,
з метою мотивування до постановки на облік у протитуберкульозний
диспансер після звільнення.
За 2014 рік з 315 осіб,хворих на туберкульоз, які звільнилися - 139 стали на облік.

http://vk.com/пеІ\могкгр https://www.facebook.com/zpnetwork

zpnetwork.org.ua
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Покращення якості надання медичної допомоги

^

ВІЛ-позитивним людям

~

З жовтня 2014 реалізується проект «Твій курс: підвищення комп'ютерної грамотності».
Діяльність проекту спрямована на поліпшення якості надання медичної допомоги

си"

ВІЛ-позитивним людям шляхом проведення навчальних тренінгів для підвищення рівня

7і

професіоналізму, комп'ютерних знань та навичок персоналу медичних установ, що

<Т>

працюють в сфері ВІЛ/СНІД в межах України. У грудні 2014 року було навчено
комп'ютерній грамотності 10 медичних працівників закладів охорони здоров'я

О

Запорізької області.

О

У грудні 2014 року на базі КУ «Запорізький обласний центр профілактики та боротьби
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зі СНІДом» відбулася зустріч головного лікаря, завідувачів відділень, лікарів,
представника управління охорони здоров'я ЗОДА та пацієнтів з метою обговорення
поточних проблем та пропозицій щодо покращення якості надання медичних послуг
для пацієнтів, які знаходяться на диспансерному обліку в Центрі СНІД.
Протягом року проводилися робочі зустрічі з начальниками медичних частин
виправних установ управління Державної пенітенціарної служби України в
Запорізькій області (далі - ДПтСУ) та лікарями КУ «Запорізький обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» з метою поліпшення організації та надання
медичної допомоги ВІЛ-позитивних засуджених, які відбувають покарання у виправних
установах Запорізької області.
Протягом року психологом відділу програм в пенітенціарній системі проводилися
тренінги, на базі регіонального УДПтСУ для соціально - психологічного відділу та відділу
охорони нагляду і безпеки виправних установ з метою покращення організації та
надання соціально-психологічної допомоги ВІЛ-позитивних засуджених, які відбувають
покарання у виправних установах Запорізької області.

Акції до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу
та Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми
Організована та проведена благодійна барахолка «Неси своє добро», присвячена дню
солідарності з ВІЛ-позитивними людьми. Під час барахолки був організований смачний
фудкорт, експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію та гепатити в мобільній амбулаторії.
Було зібрано 1052,38 грн., які були витрачені на потреби ВІЛ-позитивних людей
в Запорізькій області.

http://vk.com/пеІ\могкгр

https://www.facebook.com/zpnetwork

zpnetwork.org.ua
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Наші донори:
- Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

=

- Федеральне агентство США Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC)

с і

- ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
- МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
- Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ООН (ЮНІСЕФ)

^

- БФ Олени Пінчук «АНТИСНІД»

^
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Місцеві партнери-благодійники:
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- ТМ Киссон
- Запорізький обласний фонд милосердя та здоров'я
- Кінотеатр Байда

І

- Кінотеатр ім. Довженко

Ш

- ДП "Запорізький державний цирк"
- Запорізька Дитяча Залізниця ім. П.Р. Поповича
- Футбольний клуб "Металург"
- Запорізький театр молоді
- Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара
- Secondhand&stok MASSA
Наші партнери:
- ЗОБФ «Гендер Зед»
- 3 0 0 Товариства Червоного Хреста України
- БФ «Сподівання»
- Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації
- Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
- Запорізький обласний та міський центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
- КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР
- КУ «Запорізький обласний клінічний наркологічний диспансер» ЗОР
- КУ «СТМО «Фтизіатрія»
- «Клініка дружня до молоді»
- Управління Державної пенітенціарної служби Україні в Запорізькій області

У 2014 році Запорізьким обласним відділенням ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
було відремонтовано лабораторію Центру СНІД, відремонтовано та придбано обладнання для
кабінету педіатра Центру СНІД на загальну суму 131877,60 грн. Також було відремонтовано та
обладнано кабінет и видачі APT у м. Токмак та у м. Василівка на суму 80 тис. грн..
Протягом року було залучено кошти у сумі 9726 грн. на придбання медикаментів і
товарів медичного призначення: 8 ВІЛ-позитивних осіб отримали адресну допомогу на суму 3624 грн.
та на суму 6102 грн. - придбано товарів медичного призначення, які передані в Запорізький обласний
центр СНІД. Також 40 ЛЖВ пройшли діагностику туберкульозу за допомогою комп'ютерної,
магнітно-резонансної томографії та рентгену, в результаті 24-м особам було підтверджено діагноз туберкульоз.
Загальна сума допомоги для Центру СНІД складає 217 979,60 грн.
Загальний бюджет Організації за 2014 рік складає 3 102570,47 грн.
Відрахування нарахованого та утриманого Єдиного соціального внеску у 2014 році складає 619 059,63 грн.
http://vk.com/пеІ\могкгр https://www.facebook.com/zpnetwork

zpnetwork.org.ua
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Наша команда

Історія
Запорізьке обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська мережа
людей, що живуть з ВІЛ/СНІД" почало свою діяльність з ініціативної групи
під назвою „Авангард". У вересні 2004 р. 7 людей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу,
об'єднались для покращення якості життя ВІЛ-позитивних людей, надаючи всебічну
психосоціальну підтримку, формуючи позитивне ставлення з боку суспільства до проблеми
ВІЛ/СНІДу. В липні 2005 р. ініціативна група була офіційно зареєстрована і набула статусу
Запорізького обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська
мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД".

Контакти організації
тел. 0612 32-25-91, 0612 24-07-32,
Тел./факс 061 212-78-76,
Моб. 067 612-03-53
E-mail: network.zp@gmail.com
Сайт: zpnetwork.org.ua
69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна 26, офіс 307
http://vk.com/networkzp
https: //www.facebook.com/zpnetwork

