
Ресстраuiйний номер
/{ата ре€страцii заяви

[Iiдпис секретаря KoIrKypcHoT KoпriciT

(запrлrлtюс: BidпoBida,tbttttit с,еt;рапtчр K()llK),Ilc,ttlli' t;tt.ltic,ii)
Заява

Про участь у MicbKoMy KoHKypci з визначення гlросlстiв кГрома,лська lIepcIIeKTLll]il:
ВЛаДа Та аКТИВНа l-РОМаЛа))ll

Найменування iнституту громадянського
суспiльства

лагодiйна органiзачiя к l00 вiдсоr,кiв
:иття. КиТвський регiон>

I Iазва про€кту IIlкола правовоТ медiаосвiти
Розширення доступу .ltюдей IIохилоI,
iKy до новоТ мед!r]цлнцу ryцJ(исвi>>

Прiоритет, завдання, визначене Органiзатором
конкурсу на розв'язання якого спрямовано проскт
(словами, зазначити лише один напрямок)

проведення заходllв з пlлвиlllеtll{я plB
ll равовоТ осt]i,ги,га rloi llформсl lзаltост i

грома/Iськостi
Загальна сума кошторису на здiйснення витрат
Проскту

247 572"00 rрн

Очiкуване фiнансування вiд !епартаменту
суспiльних комунiкаuiй

93 572.00 грlr

Строк виконання проскту 5 квiтttя 3l жовтtlя 2020 р.
;uятюк- Олa,,u iiо.,йr,iп,,а 

--прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника органiзашiт,
мiсце знаходх(еIrня органiзачii, телефон, факс, e-mail
Прiзвище, iм'я, по батьковi та посада керiвника
про€кту, поштоI]а адреса, телефон, e-mail

iддубний Сергiй AHa,t,o.lti йови ч.

енеджер iз соцiапьноТ роботи
.КиТв б-р. Русанiвський. 4-92.
97 484З 444. sergicl l 00l i Геkrй)gmаi l

я

f(o заяви додасться:
l) опис проскту за формою" яка затверджена вi,llповiдним наказом органiзатора

Конкурсу, що повинен мiстити мету i завдання, план виконаtIня iз зазначенням c,I,poKiB та
вiдповiдальних виконавцiв на кожному етапi, очiкуваIli резуJIьтати та KotlKpeTгli

реЗУЛЬтативнi показники виконання проскту, iнформаrtiю про tliJIboBy аулиторiю. заrlr.lglli ,l1p

викоI{ання проскту iншi iнститути громадянського cyclli.llbcTBa. сllособи ill(lopMlrBalIlrя
t'ромалськостi про хiд виконання llро€кту, детшtьний розрахунок l]и],раг Ta,I(жepe"]Ia
(liнаttсування;

2) кошторис витрат, необхiдних для виконання проскту. за tPopMoro. lIl() затверjlх(еtlа
органiзатором Конкурсу;

3) iнформаuiя про дiяльнiсть iнституту громадя}Iського суспiльсr,ва. зокрема ,,locBi,,t
ВИкоIlаIlня просктiв протягом ocTaHHix лвох poKiB за рахунок бюджет,них коllt,гiв,га itttltих
Джерел фiнансування, джере"па фiнаrlсуваtrня iнстиr,уту громаllяrlськоI,о суспi.ltьства. йоl,tl
матерiальtrо-технiчну базу та I(адрове забезпечення за пiдписом керiвника або уповноважеltоТ
особи iнституту громадянського суспiльства. скрiпленим його печаткою;

4) листи-пiдтвердженIrя вiл iнших iнститутiв громалянського суспiльства та iнItlих
органiв, зfurучених до виконання проскту (у разi llотреби).
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Форма опису прOсlсту

Проскт <ШколацравовоТмедiаосвi,ги
<розширетня достчпч лlодей похилого вiкч до чо,вот м.едицини ч м. Кисвi>

Найменування iнституту громадянського суспiльсr,ва: Благо:tiйllа оргаlriзаLliя << l00
вiдсоткiв життя. Китвський регiон>

Напрямок, за яким буле виконаtlо проект. I1ровелеrlllя заходiв з пiдвиtllсtlня рiвltя
правовоТ освiти та поiнформованостi громалськостi

Актуальнiсть проекту. !емографiчна сl,аl,ис,гика доволи,гь" шtо llайбi.,lьIlIо}о l,p) l]0lo
сПоживачiв ме,цичних посJlуг в YKpaTHi с люди IIохиJIого BiKy" а саме -гi х,l,о itосяI
t'lенсiЙного BiKy. Наприклал в YKpaTtti часr,ка лrодей с,гарlllа за 60 poKiB сяга(] 20% Bi;t
загальltоТ кiлькос,гi. а у м. Кисвi 7[l0 гис. громадян lleHciйHo1-o BiKy. tllo (, 32.4% Bi;r
ЗагальноТ кiлькостi. В YKpaTHi ск.палася IIарадоксаJIьна ситуаltiя: ;llо/tи. якi llol,peб\,tt-l1,1,

найбiльшоТ уваги держави в лiкувально-профiлактичltому забсзltе.tеtltti Bi;ripBarri rli;t
можливостi отримати якiснi послуги мiсцевих лIiкувально-профi.llак],ичtlих зак;tа;tiв.
Наприклад у м.Кисвi е близько 9l5 амбулаторно-полiклiнiчних заклалiв. i в o,'trry змiltv
тх вiдвiдуtоть до 85 тисяч пацiентiв, tцо с показником IIереванта}кення закладiв i лiкарiв.
Cepe;t приtIин, якi формуюl,ь окреслену гrроблему лоступч. ми виокрем.ilюсмо lIизьк\,
мобiльнiсть .ltюдей похиJlого BiKy. неztосr,ат,нiй piBeHb правовоТ обiзнанос,гi ,га гсхlti.ttlа
неспромохснiсть достуtIу ло еJIекl,ронtiих lIосJIуI,мсличIlих здц",1;1;1iв. llcзajltlBi;lbttl.tii

розвиток вiтчизняноТ науки геронтологiТ. Одним з вая(ливих tlаltllямiв IIolloJlaIillя
гIроблеми доступу до меlIичних Irослуг людеЙ llохилого BiKy с сl,вореIlI|я мtlяс.ltивсlс,гсй
отримання навичок користування електронними послугами зак"ltа;tiв охоро}lи з/lоров'я:
llepeBipKa резулIь,гатiв ана.ltiзiв. запис на прийом" оформленltя ;teK.llapaltiT i lзибiр
сiмейного лiкаря. карr,ографуваtlIlя акl,уаJlьIIих лiкл,ваIьIIих зак;tаjtiв. вирах\,l]аIIl|я
оптIlмального марulруту. з:tiйснеtlня вiдео коtIсуJIьтаrtiй r,оrцо. IIави,tкlt к()рис,г\,ваtllIя
електронними послугами лiкувально-профiлак,гичllих зак.гlадiв сприяl,име lli;tBиlttcIIlIlt.l

рiвня поiнформованостi громадян цiльовоТ групи що/tо своТх IIрав в сфсрi ox()p()lltl
ЗДоров'я, що полiпшить Тх можливостi ло отриманr{я якiсllих ;tiKl,tla.lbtttl-
профiлактичних послуг в м. Кисвi.

Мета проекту_- сформувати навички у лlолей похилого BiKy lllо,цо корист\,ваtiIIя
електронними послугами :

- llокрашIиl-и piBelrb достуII)1 ltю;tсй похиjlоI,о BiKy ;to irlфорпrаrtiТ tlttl;ttl
Правового забезпечення iнформаttiЙttих послуI,лiкува-llьltо-llрофi"rаю,иtIlltlх
закладiв;
- пiдвищити ефективнiсть системи медичного обс.llуговуваIIIIя IlассJIсtIIIя

у м. Кисвi:
- сприяти вIIроваДженню реформи сфери мс1,1ичних llосJlчг IiII рiвrlя r,

м. Кисвi, а самс у сферi itillяtит,а;liзаltiТ iIttlt,;tttб;lcllIIя IlpaBoBoT K\,.t1,1.)p1,1 )
пацiснтiв.

Завдання проекту: - дослiдити piBeHb надання медичt{их послуI, у Bcix райоllах
м. Киева для лiтнiх людей через проведеFIня соцiального о111,1l,ува}tllя
(анкетування цiльовоТ групи респонлентiв) через }{аявIIу мереж\,
ко}lсуль'гантiв iз соцiальних пи,гань. якi вжс наllаю,гь своТ tlос,,tчI,и \, бi:tbttt



нiж l5 лiкувальних закладах MlcTa;

- оформлення i публiкашiя статистичного звiту;
- на ocцogl отриманИх вiдгукiв обрати район сr,олиlli, у якому. б1'.ltс

зафiксовано найнижчий piBeHb задоволенос,гi громадян означеноТ BiKtlBtrT

групи якiстю надання медичних посJlуг;
- формування груп для проведення навчання з основ медlа гра]\lо,tнос,гl в

сферi Ълектронно.го забезпечення (супроволу) меличних,послуг:
- навчання вlдповlдних груп (l0 груп по 20 осiб) основним навиllка

користування пк, мобiльних додаткiв. iHтeptleTпpo;tyK,TiB З Ме.llИЧIlОI-О

обслуговування в YKpaTHi;
- Qтворення рекомендацiй З перелiком актуальних еJlек,гроltних cepBlclt] в

сферi медицини з урахуванням поr,реб обраного райоrlу, м. К.исва r,a Тх

розповсюдження по тер центрам соцlальних служб. oCMll" .lliкува.ltьtlиьl

закладам I ланки, органiзаuiям партнерам:
- анаJtiз ltосягнутих результатiв i формування звir,нос,гi.

План виконання проскту згiлrло з Таблицекl:

Етапи виконання опис заходiв для здiйсrlення

етапч

CTpclK викоtlаtlIlя

етаIIч

Этворення анкети
эоцiологiчного опитуванIIя
надання рекоменлаrtiй
соцiальним прашi вникам

- група експертiв БО (l00l
вiдсоткiв життя. КиТвський|

регiон>> розробляс анкету]
(MaKer,. змiс г r а форми IIи гаllь.
критерiТ оцiнювання вiдповiдей)

для опитування респондентlв у
партнерських лlкчвальних
закладах Bcix райоlliв м. Кисва;
- ltiдготовчi роботи з

л i ку вал btto- lrрофi.llак,ги ч I l и м и

закладами:
додатковi
консультування
ПеРСОНа]rУ.

укладаються
уголи.

медичного
визначеIIl{я

механiзму оIrитуван ня ;

- l-рснування соцiальних
праuiвникiв у ме,го/tиlti
соttiологiчного оtIитуваtlня ,га

llсрви}tноТ обробки о,гримаIlих

ланих;

l5.04 _ 01.05 .2020

Щрук та розповсюдження
1нкет та форм звiтностi

- надання маке,гlв анкет до
лрукарнi;
- розповсюдження анкет, ,га

бланкiв звi,гttосr,i cepeil
соцiальних праttiвllикiв в

партнерських лiкува;lьно-
профi.lrактичних закладах

1.05 _ l0.05.2020

Анкетчвання - опитування респондентiв
цiльовоТ групи (люли
пеltсiйного BiKy, якi проживають
в м, Кисвi)

l 1.05 _ 01.06,2020



Сбробка анкет експертною
l,рупою

- обробка даних аl{ке,г

цiльовоТ групи респонлентi в:

- формування аналiтичного
статистичного звiту;
- обрання райоltу м. Кисва з

найllижчим показtlиком
обiзнанос,гi ресгlонленr,iв tцоло

iнформачiйних послуг медичtlих
закладiв та найнижчий piBeHb

задоволеностi громадян
означеноТ BiKoBoT групи якiстю
на/lаt,tня медичних гlосJ|уг.

2 06 _ l5.06.2020

Dорму,вання груп для заrIять - пiдписання додаткових
договорiв про спiвробir,ниl_tтво з

л i кувал ьно-профiлактич ни м и

закладами обраного eKcI]epTHoto
комiсiсю;
- розповсюджеIiня
iнформашiТ по ОСМ/1 району.
закладам соцiа.пьtlоt,о захис,гу
насеJIення.
yc,l"aHoBaM;

- обробка
iнститучiй;

лiкувальним

заявок Bi:l

- формування груп;
- форrування курс}
навчання разом з спецizuliс,гами
лiкувальних закладiв та

пацiснтськи ми оргаtliзачiям и ;

6.06 -- 0l .07.2020

Iроведення занять з групами - кожна група (opicHToBHo 30
шт. по l0 учнiв) проходить
навчан}Iя протягом 5 заtlять (до
45 хв, кожне):
- провслення ,гренiнгу лля
сiмейних лiкарiв Ilар,гltерських
лiкувальних закладiв з теми
кIнформацiйний супровiл людей
Ilохилого BiKy, tцодо
полiпшlення доступу до
медичних послуг HoBoi
медицини у м. Кисвi> (3 заняття
по l5 - 20 осiб);
- I-IpoBe/lelltlя залiкових
заIlять та видача серr,ифiкатiв
слухачам KypciB;
- iнформачiйний сl,провi:l
тренiнгiв та робот,и l,руп;
- провеllенtlя анке,гування
зворо,tноI-о зв'язку.

1.07 _0l. l0.2020



напlз l звlтнlсть з проекту - обробка анкет зворотtlого
зв'язку, визначення рiвня
сприйняття проскта слухачами;
- аналiз сильних i слабки
cTopirr про€к,гу, обговорснllя

1 
,о - 01.1 l .2020

представниками лiкувальltи:
закладiв полальших Itlляхi

пiдвищення поiгrформова
пацiснтiв цiльовоТ груtIи ]

реалiзаrtiТ права на отримання
якiсtlих ме/lич}lих IlослуI,

рсlзрiзi медич ноТ реформ и :

- lliлготовка фiнансовоТ
проектноТ звiтностi;
- створення аналiтичног
звiту з рекомендацiями дJl

лiкувальних заклалiв т
ltацiснтiв щодо користуванн
iнформачiйними ресурсами
сферi наданIIя медичllих послуг.

Очiкуванi результати виконаtlня проекту. Реалiзацiя прO€кту дозI]оJIи,гь

безпосередньО охопити частину людеЙ похилого BiKy (300 - 500 осiб). якi поr,ребllотl,

поглиблення своiх знань та покращегlня свотх прак,гичних yMiHb в сферi медiаосвiтll.

Збiльшення рiвня обiзнаностi у мож.ltиt]осl,ях отримаllIlя ltepe-rtiKy медичних посJI),l-у пlicrti

свого проживання, через розповсюджеIIня листiвок. pekoмelulartiй ,га itlших iнформаrtiйllих
матерiалiв засобами осмд, сiмейних лiкарiв IIартнерських лiкувальних зак;tа;tiв.

Формування стабiльного пози,гив}{ого сприйltяття медичltоТ реформи в М. КиС Вi ccpc,I

населення,

Щiльова аудиторiя, на яку спрямовано проект: люди похилого BiKy вiл 60 i бiльше.

Способи iнформування громадськостi про хiл т,а результати вико}lання проскт\'
Iнформачiйнi матерiали на шпаJIьтах iнформацiйного сай,гу БО Kl00 вiлсо'гкiв жи1-1Я.

КиТвський регiон> www.lO0lifekyiv.org, офirriйнiй сторiншi у соrriальнiй мережi Фсйсбу'к
https://www.facebook.com/l00lifeK},iv. Iнформацiя про реалiзашiю проекту бу;tс

розмiщуватися на сайтах партнерiв в районах - громадськi органiзацiТ BeTepaHiB т,а лiтttiх
людей. офiuiйнi сайти лiкувально-профiлактичt{их заклалiв" територiальrrих :]aKjla,,liB

соtliал bHoI,o захисту



Органiзачii', якi планусться залучити д0 спiвучастi у виконаннi проекту.
Залучат,имемо лiкувально-профiлак,гичнi зак-пади з якими вже yKJ]a/teHi ;tоговори ,l,a 

},I,o,,[}.i

про спiвробiтниц,тво в межах проскту Healthl-ink: <Прискореtitlя зусиль з гlро,ги,:liТ I]IJI rl

YKpaTHi>, а саме КиТвська MicbKa туберкульозна лiкарня JФl. КиТвська MicbKa K.llittiчlla
ЛiКаРня Jtlbl, КиIвська MicbKa клiнiчна лiкарня.}фб, КиТвська MicbKa к,,Iilliчна лiкарtlя J\fultt_
ОЛекСанДрiвська клiнiчна лiкарня, Консультативно-дiагностичний lleнтp /{нiпровськсlго
району, Консультативно-дiагностичний центр ГIечерського району, Консулы,аl,ивIlо-
Дiагностичний центр J\Ъ2 !арничького району, Консультативно-дiагностичний цсti l,p
Шевченкiвського району, Консультативно-дiагностичний чеrrтр Солом'янського райоllу.
I{eHTp первинноТ медико-санiтарноТ допомоги J\9l Шевченкiвського району. I(енгр
IlервинноТ медико-санiтарноI лопомоги J\trl Со.ltом'яttського району. I[еl.r,гр ltсрвиttlttlТ
МеДико-санiтарноТ допомоги Nч3 !арницького району. I{eHT,p первинноТ mlcjtиKt,l-catti,l,aplttlT
доIIомоги Nч4!нiпровського району.

СУма кошlтiв i з яких джерел очiкусться отримати дJlя викоIlанI|я проекту: ,]aI,aJ]blIa

СУМа ПРОСКТУ 247 572.00 грн. o,tiKyBaHe фiнансуваrllrя Bi.,t /lcrlapTaMett,l,v cvclti:tt,ltиx
KoMyHiKatriй - l93 572,00. вiд IjO Kl00 lli,lcoтKiB rкиr-тя. КиТвський pct,iort>) - 54 000.00 lprr.

Щи авчии
(( в життя. КиТвський p".io"uu Д'

2020 року

.ltiBlla Свя,I,нэк
^я" tto баl,ьковi )(п iлlr ис)



Форма
коlllторису витрат на викоIlанFIя проскl,у

кШко.llа медiаосвi,ги

<Розширення достylly людей похилого BiKy ло новоТ меllицдllи у м. KycBi>>

l. Кошторис витрат на виконання проскту згiлrlо з 'I-аб;lиttеtо:

Л'9 Стаття

витрат
Розрахунок

витрат
Сума ксrltI,гiв.

очiкувана вiл

!епартаменту
суспiльних

комунiкашiй, грн

Сума
KottlTiB

з iнших
джерел.

грн

Вllасний
BtlecoK

органiзашiТ,

грtl

Зага:lьltа

с\ ма

кош,гiв ltt

виконанI{

проек,гу.

грн

l 2 J 4 5 6 1

l

Розробка
анкети

Робота
експерта - 1

анкета I{a

л4 -2400
грн

0.00 0.00 2 400.00 2 -l()().()()

2.

Друк анкети
l000 шт по
0,90 грн

900.00 0.00 0.()() ý)0().0()

J.

Провеllеlttlя
опитування.

10

соцiальних
робiтникiв
по 2 3640 за
весь перiод
опитування

кожний
10*2640 грн

20 400.00 0.00 6 000.00 26 400.

4,

Обробка анкет

Обробка
експсртtlою

комiсiсю
5 експерт,iв

по
2 2000,грн

6 000.00 0.00 6 000t.()0 l 2 000.

5.

Аналiтичний
звiт

укладання
звiту

експертами

- 3 600 грн

2 400.00 0.00 l 2OCt.00 3 600.00

6.

Тренiнг для
сiмейних
лiкарiв

Т'ренirlг лля
сiмейних
лiкарiв:3

шт.
(l5осiб+l

0.00 0.00

()()

]



тренер) - на
4 голини

(кава-пауза

- 204 грн) :
9792.00

ОреrIда
примiщення
3 заняття *

(4 гол. * 840
Грн) :

10 080,00

Послуги
тренера

4800,00 * 3
заня,гтя :
l4 400,00

9 792.00

l0 080,00

l4 400.00

34 212.00

,7.

Flавчання
групах

30 груп по
l0 осiб по 3

заняття
1'ренер - l
заняття (45
хв.) - 360,00

грн (90
занять)

Ореrrда
примiщення
з екраном,

проектором,

флiпчартом
3б0,00 грн
за l 1,o;t.

190 гол)

Оренда
технiки -
ноутбуки
360 гпн l

I

заняття
I

| (90 занять)

l Видача

|сертифiкатiв
l 300 ,,,,,,.

32 400.00

з2 400.00

0.00

7 200.00

0.00

0.00

0.0()

32 400.00

0.00

l04 4()0.0()



(лрук l шт -
24 грн)

12 00

8.

Iнформачiйни
й супровiд

l0 iнформ.
маr-ерiалiв *

l l00 грн
6 000.00 0.00 6 000.00

9.
Формування
аналiтичного
звiту проекту

Послуги
експерта -

4800.00
4 800.00 0.00 0.00 48

l0.

ддшriн
витрати

МенеджеР
проекту

4200,00 * 6
мiсяцiв:
25 200,00

Бухгалтер
6 мiсяцiв

*3600.00:

2l 600,00

46 800.00 0.00 0.00 46

ВСЬоГо: 193 572.00 0.00 54 000.00 24] 5

00.0()

800.00

з

l. ОбrруНтуваннЯ кiлькосТi послуГ та ToBapiB (в томУ чис.lti й тих, що булу,ть

залученi з iнших джерел або за рахунок власного внеску органiзаuii) -}

урахуванням дiючих цiн та тарифiв.

Опитування пацiентiв (2000 респондентiв) наласть можливiсть прозоро визначLIl,и

райоrr м. Кисва де с найбiльша кiлькiсть незадоволених piBHeM доступу до

медичних посJIуl,. L{e скерус увагу в реалiзашiТ проскту в бiк HaйMeblltt захишlеноТ

верстви населсння , яка вiлчувас lrроблеми з лосl,уllом ло медичltих ltoc.lt)'I' i

порушення своТх конс,гитуцiйних l,Ipaв I{a охорону здоров'я.
Формування груП по l0 осiб зумовлено оПТиМа]rЬним BapiaHToM наповнюванос,гi

Iрупи для занять з медiаосвiти з навантаженням на одного ,греrIера. 30 l-pyll

обумовлено об'сктивноЮ мож;tивiстю якiсно налати посJlуги лiтrliм лю.ilям" якi
мають недостатIriй piBerlr, }Iавичок. 'I'ри ,греtliнги лля сiмейних .lliKapiB з мс'гtrltr

покращення Тх KoMyrriKaltiT з пацiсtIтами охопJlя,гь к.lttочовi "lliKyBa;lbtto-
профiлактичнi закJIади <проб"тIемного)) району м. Кисва. Ile створи'гь платформу'

для бiльш дiсвого механiзму iнформування пацiснтiв медичttими працiВIiИКаМИ

про умови отримання медичних послуг на piBHi I i II ланклi ttoBoT Ме,lИttl,IllИ В

YKpaTHi.
ТрИ заняттЯ вкJIючають В себе компоненти: робота з iнтерllеr,-сервiсами
громалського здоров'я, правовий аспект i адвокацiя прав пацiснтiв. уМOВИ
отримання медичних послуг в умовах реформи II ланки медицини.

2. Перелiк характеристик наявного MaTepia.llbtlo - технiчltоI,о т,а кадровоl'о



(rrlTaTHi працitзники, волоt{,гери. тошсr) забезпеченltя органiзачii, якi булу,т,ь
використанi та задiянi для виконання проскту

/]ля реалiзацii проекту (Школа медiаосвi,ги_кРозширення доступу люлей пOхll"]01-0

BiKy ло новоТ медицини у м. Itисвi> Благолiйtlоtо орr,аltiзаltiсlо <<l00 Bi;tcoTKiB >lttлlr'я.

КиТвський регiон> надасться :

- висококвалiфiкованi i про(lесiйlti соцiальrli праuiвllики (с,галс робо,гlл в IlрOск,гах

суtIроводу пацiсн,гiв вiд 3 ло 5 рр.) дJIя IIроведення оtlитуваlillя в партIlерськiй
лiкувально-профiлактичних закладах м. Кисва - l0 осiб;

- примiщення офiсу по вул. Вiдпочинку, бул.l l (9 поверх) лля роботи ексttертноТ

KoMiciT та експерта з формування аналiтичних звi,гiв Ilpo€KTy;
- надаемо l0 ноутбукiв (Lenova, НР, DELL 20l'6 - 20|7 р. збiрки). канцелярсr,кi

приладля для проведення навчання. r,реtliнгiв, роботи eKcltepTiB. соцiальгtих
консультанr,iв;

- використовусмо послуги власного РR-меrlеджсра з ведення iнформаrtiйrlоl-о
супроводу проскту на ресурсах офiчiйtIого сайту i платформи в collia.rtbttиx

мережах.

flиректор виконавчий
Благодiй Hoi органiза чiТ
<l00 вiдсоткiв життя. Киiвський . El. Свяr ю,к



БЛДГОДIЙНА ОРГАН IЗАЦIЯ

"1оо вIдсоткIв життя. киiвськиЙ рЕгIон"

Вих. Ns,

к24> лютого 2020 р.

дЕпАртАмЕнту суспlльних комунlкАцlЙ
виконАвчого оргАну киТвськоТ MlcbKoi рАди
(киIвськоi MlcbKoi дЕржАвноi ммlнlстрАцtТ)

IнформаЦiя прО Бо к100 вiдсоткiВ життя. КиТвськиЙ регiонrr,

для участi в Micbkoцy koцkypci з визначення проектiв кгромадська перспектива:

прозора влада та активна громада>, розроблених iнститутами громадянськоrо

суспiльства, для виконання яких надаеться фiнансова пiдтримка у 2020 роцi

Благодiйна органiзацiЯ кlО0 вiдсОткiв життя. Ки'tвський регiон> с одним з лiдерiв

громадських органiзацiй в сферi профiлактик.и та попередження соцiально небезпечних

"rороб 
в ykpaiHi, яка мае широку мережу соцiальних робiтникiв та вiддiлень в м, Киевi та

Ки'jвськiй областi.
метою органiзацiт е здiйснення благодiйноi дiяльностi в iHTepecax суспlльства через

надання допомоги, в тому числi i соцiальнот, особам, якi перебувають у складних життевих

обставинах i не 
"о*уrо 

самостiйно Тх подолати, в тому числi, людям, якi живуть з ВlЛ/СНlД,

iншими iнфекцiйними та неiнфекцiйними захворюваннями,
OcHoBHi завдання органiзацiI:
- сприяти мiсцевим, регlональним, загальнодержавним та мiжнародним програмам,

що спрямованi на полiпшення соцiально-економiчного становища людей, якi живуть 3

вlл/снlд та iншими iнфекцiйними та неiнфекцiйними захворюваннями;

- представляти iнтереси людей, якi живуть з Вlл/снlд та iншими iнфекцiйними та

неiнфекцiйними захворюваннями на Bcix рiвнях державного та суспiльного життя;

- сприяти захисту соцiальних, особистих та iнщих прав i законних iHTepeciB хворих на

ВlЛ/СНlД та iншi iнфекцiйнi та неiнфекцiйнi захворювання;

- сприятИ розвиткУ наукИ i освiти, реалiзацii' HayKoBo-ocBiTHix програм, надавати

допомогу вченим у галузях, пов'язаних з профiлактикою, лiкуванням та реабiлiтацiею хворих

на ВlЛ/СНl! та iншi iнфекцiйнi та неiнфекцiйнi захворювання;

- надаваТи допомоГу в розвиТку iнформацiйно'r iнфраструктури, видавничоj справи та

3Ml, спрямованих на iнформування населення стосовно проблеми 3ахворювань та

профiлакrики ВlЛ/СНl!, алкоголiзму та HapкoмaHil;

- сприяти розвитку охорони здоров'я, пропагувати

участь у наданнi медичноi допомоги хворим на ВlЛ/СНlД та
захворювання, здiйснювати соцiальний догляд за такими
пiдтримку та пiклування;

N

здоровий спосiб життя, брати
iншi iнфекцiйнi та неiнфекцiйнi
особами, надавати соtltальну

- сприяти розвитку в суспiльствi толерантного ставлення до осiб, хворих
та iншi iнфекцiйнi та неiнфекцiйнi захворювання, та сприяти усвiдомленню

на ВlПiСНlД
суспiльством

piBHocTi прав Bcix громадян, незалежно вiд наявностi певних захворювань.
3гiдно затвердженого статуту, сферами дiяльностi орrанiзацiт е: охорона зllоров'я

(в т.ч, опiка i пiклування, предстаВництво та правоВа допомоГа), соцiальний захист, ocBtTa,

екологiя (в т.ч, охорона довкiлля та захист тварин), запобiгання природним та техногенним
катастрофам, наука та HayKoBi дослiдження, спорт, культура та мистецтво ( в т.Ч. охороНа
культурноl' спадщини), права людини i громадянина, розвиток територiальних грОМад,

розвиток мiжнародноl спiвпрацi Укра'rни, стимулювання економiчного росту та ро3lзитку
економки Укра'rни, сприяння обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi Украi'ни

ш
rl LlFE



БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ

"1оо вIдсоткIв життя. китвськиЙ рЕг]он"

Благодiйна органiзацiя ('1 оО вiдсоткiв життя. КиТвськиЙ регiон> впроваджувала

проекти та програми у сферах охорони здоров'я та соцiального захисту в напрямках:

сприr**я формуванню прихильностi до прийому лiкiв Вlл-iнфiкованими та хворими на

,у6.р*упооз (в i.ч. мультирезистентниЙ), тестування на ВlЛ в громадi та 3акладах охорони

aдороr'" соцiальниЙ ёупровiД з метоЮ постановкИ ВlЛ-позитИвних пацiентiв на ДИСПЭНСер,ний

облiк, та вiльний доступ до медичних послуг, дiагностика та лiкування вiрусного гепатит,у с,

догляД та пiдтримкj ув'язнениХ i умовно засуджених (ВlЛ, туберкульоз, гепатити),

палiативний догляд на дому, навчальнi заходи для працiвникiв Зо3, а також просвiтницька та

соцiокульТурна позапро"*ri" дiяльнiсть. Одним з напрямiв роботи органiзацi'r' е супровiд

людеЙ в умоваХ реформИ медицини, збiльшення рiвня поiнформованостi пацiентiв Bcix груп

щодо захисту свотх прав в отриманнi послуг з охорони здоров'я. Реалiзуеться через осtзiтнi

заходи, юридичниЙ супровiд, соцiально-психологiчно'[допомоги та адвокацiТ,

професiйний i високо вмотивований персонал органiзацir наразi_налiчуе бiльше нiж

70 осiб i розташоВуеться в 2 офiсах у Святошинському районi MicTa Киrв. Також для зручностi

виконання соцiалjними працiвниками сво[х обов'язкiв, вiдкрито okpeMi офiси: в Киовi, Е]iлiй

L-[epkBi та lрпiнi. Координацiю якiсного надання послуг консультантами з соцiальних питаFiь, а

також Тх MoHiTop"", Tj оцiнку, забезпечують.: директорат органiзацii - вико_навЧий директор та

директор програм, координатори проектiв та керiвники напрямiв роботи, фiнансово-
економiчний вiддiл та вiддiл монiторингу i оцiнки.

географiя надання послуг щороку змiнюеться згiдно особливостей проектlЕ] та

потреб пацiентiв, а також наявностi потенцiйних бенефiцiарiв послуг в рiзних регiонах.
CTjHoM на 20'19 рiкдiяльнiсть органiзацi'r охоплюе 50 закладiв охорони здоров'я та 7 закладiв

державно't кримiнально-виконавчо'r служби УкраТни в 35 населених пунктах Ки[вщини.

3гiдно з нацiональним рейтингом кТоП-25 благодiйникiв УкраТни> Бо к100 вiдсоткiВ

життя, КиiвськиЙ регiон> - лiдеР у номiнаЦii кСума витрачених коштiв на благодiйну

дiяльнiсть. Витрати у сферi соцiального захисту).
На сьогоДнi БО кlО0 вiдсОткiв життЯ. КиjвськиЙ регiон> здiйснюе надання соцiальних

послуГ мешканцям м. Киова, також, за рахунок фiнансування з мiського бюджету м. Киева (в

рамках MicbkoT цiльовот програми ктурбота. Назустрiч киянам>) та населенню Ки'iвс:ькоi

областi за рахунок державного фiнансування програм УкраТнського l-]eHTpy Громадського

3доров'я. За перrоД дiяльностi органiзацiТ, було реалiзовано 64 проекги (близько 4-х проtэктtв

шорiчно). ПротягоМ ocTaHHix 2-х poKiB загальна сума бюджетiв проекгiв - понад 43 млн грн.

у 2018 роцi дiяльнiсть Бо охопила 50 закладiв охорони здоров'я,35 населених пунктiв

КиТвщини, та надано послуг бiльше 11 тис. особам,

основнА юридичнА 1нФормАцlя про оргАнlзАцlю

ýата первинноi реестрацiI - 19.09.2006
Дата та номер останньоТ реестрацiйноТ дiТ - 24.11 .2016, Ns1074105001 1019910
lдентифiкацiйний код - 346'18692
Юридична адреса: 0З115, а\с Ns74, м, Киl'в, вул. Вiдпочинку, 11, 9-й поверх
Голова правлiння Ткачук Вiталiй, !иректор з регtонального розвитку БО

кВсеукраТнська мережа ЛЖВ>.
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