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Місія Фонду 

 Благодійна організація «Благодійний фонд «Надія та Довіра» - неприбуткова 

організація, яка була створена відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» та зареєстрована в Міністерстві Юстиції у 2008 році. 

Фонд здійснює фахову діяльність щодо надання актуальної інформації про проблеми 

замісної підтримувальної терапії та наркозалежності в Україні з метою протидії поширенню 

наркоманії, захисту прав, припиненню дискримінації пацієнтів ЗПТ, споживачів ін’єкційних 

наркотиків, їх родичів, вимушених переселенців та ін. 

  

Цільові групи: Пацієнти замісної підтримувальної терапії, споживачі ін’єкційних 

наркотиків, родичі вказаних осіб, внутрішньо-переміщенні особи, медичні робітники, 

працівники органів внутрішніх справ, загальне населення. 
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Проекти і досягнення 

«Національна гаряча лінія з питань замісної підтримувальної терапії» 

 Проект «Національна гаряча лінія з питань ЗПТ» реалізується Фондом за фінансової 
підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках Програми «Інвестиції з 
протидії туберкульозу і ВІЛ» за кошти Глобального Фонду по боротьбі зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією.  

Номер телефону Гарячої лінії 0-800-507-727. Дзвінки анонімні та безкоштовні зі 
стаціонарних і мобільних телефонів по всій території України (за винятком АР Крим). 
Операторами є клієнти або колишні клієнти програми замісної терапії, які працюють за 
принципом «рівний-рівному». Реалізована можливість консультацій за допомогою веб-сайту 
через механізм зворотного зв’язку та сторінки у соціальній мережі Facebook. 

 За 2015 рік забезпечено консультування з питань ЗПТ, ін’єкційного наркоспоживання, 

вірусних гепатитів та супутніх проблем реалізації ЗПТ. Було отримано 1218 звернень від 

представників цільових груп. Серед них: 735 дзвінків від чоловіків та 483 дзвінка від жінок. За 

цільовою групою розподіл наступний: 460 дз. – клієнти ЗПТ; 234 дз. – споживачі ін’єкційних 

наркотиків; 229 дз.  – члени родини; 100 дз. – вимушені переселенці; 81 дз. – члени МДК; 20 

дз. – інші фахівці; 94 дз. – інші, в т.ч. 1 дзвінок від представника ЗМІ. Дзвінки надходили з усіх 

регіонів країни (найбільше з наступних: м. Київ – 285 дз.; Донецька обл. – 153 дз.; Зона АТО 

(територія не підконтрольна обласним адміністраціям)  - 109 дз.; Дніпропетровська обл. – 99 

дз.; Луганська обл. – 86 дз.; Київська обл. – 70 дз.; Запорізька обл. – 68 дз.; Львівська обл. – 

54 дз.; Харківська обл. – 44 дз.).  

Найпоширеніші теми дзвінків: контакти сайтів ЗПТ, ВПО пацієнти ЗТ, лікування 

гепатиту С, організація «домашнього стаціонару», отримання препарату за 

рецептом/безпосередньо з ЛЗ, адміністративні виписки пацієнтів, отримання препарату в 

ІТТ/СІЗО і т.д.  

На підставі отриманих дзвінків був забезпечений супровід 27 стратегічних проблемних 

випадків супроводу клієнтів ЗПТ. З них вирішено 23 випадки, що складає більше 80%. Під час 

вирішення нових випадків Фондом було підготовлено та надіслано 40 офіційних звернень на 

ім’я головних лікарів ЛПУ, регіональних координаторів ЗПТ, керівників НУО, які 

супроводжують проекти по медичному та психосоціальному супроводу сайтів ЗПТ, 

керівництва обласних ДПтСУ, в УЦКС та Омбудсмену. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Партнери 

1. Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними 

хворобами Міністерства охорони здоров’я України»  

Підписано Меморандум про співпрацю, яка пов’язана з реалізацією проектів замісної 

підтримувальної терапії в Україні. 

2. Глобальний Фонд по боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 

Фонд «Надія та Довіра» - партнер Офісу Генерального Інспектора ГФ з проведення 

кампанії «Час повідомляти» по боротьбі з корупцією в сфері надання ліків, предметів 

медичного призначення та послуг особам, які їх потребують.  

3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

Налагоджена співпраця з Секретаріатом Омбудсмена. 

 

Донори 

1. МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» 

Проект: «Національна гаряча лінія з питань ЗПТ». (Угода № 115-GF-15-А) 
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Фінансовий огляд 

 

 Сума річних надходжень у 2015 році – 262624,10 гривень. Загальна сума витрат за 

2015 рік – 258754,16 гривень. 

Джерела надходження фінансування 

№  Донор Сума, грн. Відсоток 

1 
МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні» 
262624,10 100 

 Загалом: 262624,10 100 

 

Річні витрати 

№ Донор Сума, грн. 
Відсоток від 
надходжень 

1 
МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні» 
258754,16 98,5 

 Загалом: 258754,16 98,5 

 

Розподіл витрат 

№ Донор 
Адміністративні 

витрати 
Сума, грн. 

Програмні  
витрати 

Сума, грн. 

1 
МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні» 
86044,16 172710,00 

 Загалом: 86044,16 172710,00 

 

 

 

 

Контактна інформація 

 Благодійна організація «Київський обласний благодійний фонд Надія та Довіра» 

 р/р 26003000038270 в ПАТ „УКРСОЦБАНК”, МФО 300023 

 м. Київ, вул. Фрунзе, 20/22 

 тел.: 8 (044) 229-42-80 

 


