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Загальна інформація про організацію

ВБО «Український інститут досліджень політики щодо громадського здоров'я» - це
всеукраїнська благодійна організація, яка була створена лікарями та психологами з метою
розробки та впровадження сучасних підходів в сфері громадського здоров'я, насамперед
попередження ВІЛ/СНІД та наркоманії, а також реабілітації наркозалежних, в тому числі й
тих, які живуть з ВІЛ/СНІД.
Місія: здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій
осіб, які потребують допомоги, участь у дослідженні та вдосконаленні політики щодо
громадського здоров'я, зокрема в сфері запобігання та лікування наркозалежності,
ВІЛ/СНІД, інших соціально небезпечних хвороб.
Ціла та завдання:








участь у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях в сфері політики
щодо громадського здоров’я, зокрема, в галузі діагностики та лікування ВІЛінфекції/СНІД, залежності від алкоголю, психотропних та наркотичних речовин;
участь у підвищенні професійної кваліфікації, обмін досвідом та координація
науково-дослідної діяльності в галузі політики щодо громадського здоров’я;
сприяння поширенню програм самодопомоги серед хворих на СНІД, а також осіб,
залежних від алкоголю, психотропних та наркотичних речовин;
сприяння соціальній, професійній і психологічній реабілітації хворих на СНІД, а
також осіб, залежних від алкоголю, психотропних та наркотичних речовин;
допомога у розвитку видавничої справи та інформаційної інфраструктури з питань
політики щодо громадського здоров’я;
сприяння розвитку суспільства через усвідомлення її громадянами ознак власної
залежності та звільнення від неї;
сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним та міжнародним програмам,
що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища через розвиток
соціально-психологічної реабілітації хворих на алкоголізм, наркоманію та подання
допомоги членам їхніх родин;



сприяння соціальній реабілітації інвалідів, хворих на алкоголізм, наркоманію, а
також надання допомоги тим хворим, які обмежені в реалізації своїх прав і законних
інтересів;
сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання
допомоги вченим у галузях психології, психіатрії, психотерапії і наркології;
надання допомоги в розвитку засобів масової інформації, інформаційної
інфраструктури, спрямованих на інформування населення стосовно захворювань та
проблем профілактики алкоголізму, наркоманії та СНІД;
сприяння розвитку охорони здоров'я, пропагування здорового способу життя, участь
у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за
хворими на алкоголізм та наркоманію, які потребують соціальної підтримки і
піклування;
сприяння розвитку сучасних методів профілактики соціально небезпечних хвороб та
піклування про хворих на ВІЛ-інфекцію/-СНІД;
сприяння розвитку сучасних методів реабілітації хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД;
інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Організації.








II.

Ключовий персонал організації

Члени правління організації:
1. Дворяк Сергій Васильович.
2. Морозова Ганна Георгіївна.
3. Гришаєв Євгеній Вікторович.
Ключовий персонал організації:
Дворяк С.В.
Сатиренко Е.Є.
Стрижак І.О.
Лісовська О.В.
Макаренко Ю.С.
Недужко О.О.
Морозова Г.Г.
Устімова С.Є.

III.

Директор
Головний бухгалтер
Керівник проекту «Медико-соціальний супровід програм замісної терапії
на національному рівні»
Координатор дослідження «Лідери-ровесники як особи, здатні вплинути
на ризик зараження ВІЛ серед ін’єкційних наркоманів в Україні»
Менеджер проекту «Роль підтримувальної терапії метадоном у
формуванні прихильності до протитуберкульозного лікування
споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні. Друга фаза»
Співдослідник проекту «Роль підтримувальної терапії метадоном у
формуванні прихильності до протитуберкульозного лікування
споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні. Друга фаза»
Адміністративний директор
Фінансовий директор

Проекти, реалізовані протягом звітного періоду

1. «Лідери-ровесники як особи, здатні вплинути на ризик зараження ВІЛ серед
ін’єкційних наркоманів в Україні».
Період реалізації: 01.06.2010-31.03.2015
Рандомізоване контрольоване дослідження, завданням якого є порівняння двох інтервенцій,
спрямованих на покращення обізнаності щодо шляхів передачі ВІЛ, важливості практик

безпечної сексуальної та пов’язаної зі вживанням наркотиків поведінки, а також зменшення
ризиків, пов’язаних з ВІЛ.
Основна мета дослідження полягає в порівнянні ефективності методу консультування та
освіти щодо ВІЛ (NIDA 1993) з методом, який, крім першого також включає метод впливу
соціальної мережі ровесників.
Цільова група проекту: СІН.
Кількість клієнтів, охоплених проектом: близько 1000 активних СІН.
2. «Організаційно-методична, технічна, тренінгова, наукова підтримка впровадження
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ»
Період реалізації: 01.10.2011-31.07.2012
Мета проекту: методична підтримка розширення ЗПТ в Україні для щонайменше 7000
пацієнтів, в тому числі біля 1000 СІН, які отримуватимуть інтегровані послуги на базі ЦІД.
Цільова група проекту: СІН, ВІЛ-позитивні СІН та особи з потрійним діагнозом ВІЛ/ТБ/СІН.
Кількість клієнтів, охоплених проектом: 7090 СІН.
Під час реалізації даного проекту спеціалістами УІДПГЗ було розроблено та впроваджено
систему рутинного моніторингу ЗПТ в Україні. Також було створено технічне завдання для
розробки електронного моніторингового інструменту ЗПТ, яке було передано для наступного
використання до УММЦАН.
3. «Медико-соціальний супровід програм замісної терапії на національному рівні»
Період реалізації : 01.08.2012-31.12.2013
Мета проекту: зменшення ризику інфікування ВІЛ та ІПСШ споживачів ін’єкційних
наркотиків опіатної групи, відмова від вживання або зменшення вживання нелегальних
наркотиків серед цієї цільової групи, а також формування прихильності до ЗПТ,а також АРВтерапії для тієї частини цільової групи, яка її потребує, покращення стану здоров’я та
соціального статусу пацієнтів ЗПТ; надання комплексних послуг СІН з подвійною/потрійною
патологією (СІН/ВІЛ та СІН/ВІЛ/ТБ), покращання прихильності цієї групи до лікування.
Цільова група проекту: СІН, ВІЛ-позитивні СІН та особи з потрійним діагнозом ВІЛ/ТБ/СІН.
Кількість клієнтів, охоплених проектом: 2652 СІН.
4. «Розробка та оцінка діагностичних та лікувальних інтервенцій у кримінальновиконавчій службі України».
Період реалізації : 01.09.2010 – 31.07.2015
Мета проекту: обстеження та оцінка здоров’я ув’язнених та розповсюдженості інфекційних
захворювань, психічних розладів та наркозалежності у в’язницях України, з метою розробки
заходів для поліпшення охоплення медичною допомогою в місцях позбавлення волі та тих,
хто звільняється.
Цільова група проекту: ув’язнені.

5.

«Роль підтримувальної терапії метадоном у формуванні прихильності до
протитуберкульозного лікування споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні. Друга
фаза».

Період реалізації : 01.11.2012- 30.11.2013
Мета проекту: проведення експериментального дослідження з метою з’ясувати, чи існує
різниця в прихильності до лікування туберкульозу в амбулаторних умовах між СІН, які
отримують ПТАО, і тими, які не отримують.
Цільова група проекту: СІН з діагнозом ТБ.
Кількість клієнтів, охоплених проектом: 120 СІН

IV.

Фінансовий огляд результатів діяльності організації протягом звітного
періоду.

Фінансовий огляд результатів діяльності ВБО "Український інститут
досліджень політики щодо громадського здоров'я" за 2012 рік
Зведене сальдо на початок року, грн.

1 301 259,25

Таблиця 1. Структура фінансових надходжень
Донор

Надходження, грн.

%

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні

3 838 768,32

52,17

Університет Колорадо, Денвер

2 668 906,95

36,27

Йельський університет, США

362 146,56

4,92

МФ Відродження, Україна

473 913,00

6,44

14 849,20

0,20

7 358 584,03

100,00

% Банку

Всього

Таблиця 2. Структура витрат
Стаття витрат (Проект)
Організаційно-методична, технічна,
тренінгова, наукова підтримка
впровадження замісної підтримувальної
терапії (ЗПТ)
Медико-соціальний супровід програм
замісної терапії на національному рівні

Сума витрат, грн.

%

735 100,47

9,88

2 379 303,69

31,99

Лідери-ровесники як особи, здатні
вплинути на ризик зараження ВІЛ серед
ін'єкційних наркоманів в Україні
Розробка та оцінка діагностичних та
лікувальних інтервенцій у кримінальновиконавчій службі України
Роль підтримувальної терапії метадоном у
формуванні прихильності до
протитуберкульозного лікування
споживачів ін’єкційних наркотиків в
Україні.
Адміністративні витрати
в тому числі:
послуги з оренди та утримання офісу
послуги з бух.обліку та аудиту
ФОП бухгалтерів
ФОП директора
нарахування на ФОП
канцтовари
госптовари
матеріали для техніки та офісу
послуги зв'язку
інформаційні послуги
юридичні послуги
транспортні послуги
банківські послуги

Всього
Зведене сальдо на кінець року, грн.

2 766 007,29

37,19

301 499,70

4,05

273 262,21

3,67

982 233,06

13,21

483 007,92
181 544,00
122 418,60
46 220,00
61 991,55
9 891,50
9 169,45
4 569,00
13 310,26
7 827,96
2 187,00
3 800,00
36 295,82

7 437 406,42

100,00
1 222 436,86
1 222 436,86

