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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 

1. «Національна гаряча лінія з питань замісної підтримувальної 

терапії» 

 Проект «Національна гаряча лінія з питань ЗПТ» реалізується Фондом за фінансової 
підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» 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 2016 рік забезпечено консультування з питань ЗПТ, ін’єкційного наркоспоживання, 

вірусних гепатитів та супутніх проблем реалізації ЗПТ. Було отримано 2564 зверненя від 

представників цільових груп. Серед них: 1590 дзвінків від чоловіків та 974 від жінок.  

За цільовою групою розподіл наступний: 1317 – клієнти ЗПТ; 512 – споживачі 

ін’єкційних наркотиків; 412  – члени родини; 48 – вимушені переселенці; 146 – члени МДК; 

129 – інші. Дзвінки надходили з усіх регіонів країни (найбільше з наступних: м. Київ – 529; 

Дніпропетровська обл. – 274; Харківська обл. – 173; Донецька обл. – 165; Одеська обл. – 163; 

Луганська обл. – 157; Запорізька обл. – 109; Зона АТО (територія не підконтрольна обласним 

адміністраціям)  - 70).  

Найпоширеніші теми дзвінків: контакти сайтів ЗПТ, отримання препарату за рецептом 

і безпосередньо в лікувальному закладі, організація «домашнього стаціонару», 

адміністративні виписки пацієнтів, отримання препарату в СІЗО / ІТТ, отримання препарату за 

рецептом/безпосередньо з ЛЗ, профілактика наркозалежності та отримання інформації про 

існуючі реабілітаційні центри, профілактика і лікування гепатиту С та інші. 

На підставі звернень, що надійшли, було відкрито 148 нових стратегічних випадків 

супроводу клієнтів ЗПТ (кейсів), за якими було досягнуто позитивних рішень в 116 випадках, 

що складає більше 78%. При реалізації кейсів було відправлено 148 листів і звернень на ім'я 

віце-прем'єр міністра України, Генерального Прокурора і обласних прокурорів, Омбудсмена, 

Главам МОЗ, МВС, Національної поліції, керівництву обласних ДПтСУ, головлікарів ЛПУ, 

регіональних координаторів ЗПТ, керівників НУО, які супроводжують проекти з медичного та 

психосоціального супроводу сайтів ЗПТ, на які було отримано 93 відповіді. Серед основних 

проблемних випадків можна виділити такі: видача препарату ЗПТ в СІЗО, запобігання 

втручанню поліції в діяльність сайтів і медичного персоналу, відновлення на програмі, 

допомога в отриманні препарату в лікарні. 
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2. Інформаційно-пропагандистський відеоматеріал щодо 

наркополітики та проблеми зменшення шкоди в Криму. 

Знято відеоматеріал щодо висвітлення нагальних проблем зі зменшення шкоди в 

Криму, відсутності дієвих механізмів допомоги хворим на наркозалежність та особливості 

територіальної наркополітики. 
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Партнери 

1. Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними 

хворобами Міністерства охорони здоров’я України»  

Партнерство на основі Меморандуму про співпрацю щодо реалізації проектів замісної 

підтримувальної терапії в Україні. 

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

Благодійний 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 у галузі захисту прав пацієнтів 

замісної підтримувальної терапії та їх родичів. 

 

Донори 

1. МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

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

 2. Угорський союз громадянських свобод 

 Виробництво інформаційно-пропагандистського відеоматеріалу щодо наркополітики 

та проблеми зменшення шкоди в Криму. 
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Участь у заходах та публікації 

Представники Фонду «Надія і Довіра» протягом року брали активну участь в 

національних та міжнародних заходах: 

- Три засідання міжвідомчої робочої групи МОЗ України з питань ЗПТ; 

- Третя національна науково-практична конференція з питань ВІЛ / СНІДу «За кожне 

життя разом: прискорення до мети 90-90-90»; 

- Робоча зустріч з керівником відділу спеціальних виробництв Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про порушення прав пацієнтів ЗПТ 

працівниками правоохоронних органів та пенітенціарної служби; 

- Підсумкова робоча зустріч з питань протидії ВІЛ-інфекції та діяльності 

правоохоронних органів; 

- Робочі зустрічі за проектом «вимушені переселенці - пацієнти ЗПТ»; 

- Робоча зустріч з Головою підрозділу з управління грантами Глобального Фонду 

Марком Едінгтон; 

- Участь в міжнародних тренінгах та семінарах. 

Також протягом усього року ми були партнерами Глобального Фонду в спільне 

проведення кампанії «Час повідомляти», присвяченій боротьбі з проявами корупції в сфері 

реалізації програми замісної підтримувальної терапії. 

Про діяльність Національного Телефону Довіри були розміщені ряд публікацій в 

газетах «Метелик», «Не Відлітай», а також стаття про проблеми ЗПТ в доповіді «Права 

людини в галузі охорони здоров'я - 2015-2016». 
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Фінансовий огляд 

 

 Сума річних надходжень у 2016 році – 262624,10 гривень. Загальна сума витрат за 

2016 рік – 258754,16 гривень. 

Джерела надходження фінансування 

№  Донор Сума, грн. Відсоток 

1 
МБФ «Альянс громадського 

здоров’я» 
743852,37 95,54 

2 
Угорський союз громадянських 

свобод 
34743,48 4,46 

 Загалом: 778595,85 100 

 

Річні витрати 

№ Донор Сума, грн. 
Відсоток від 
надходжень 

1 
МБФ «Альянс громадського 

здоров’я» 
722973,25 97,19 

2 
Угорський союз громадянських 

свобод 
34640,00 99,7 

 Загалом: 757613,25 97,31 

 

Розподіл витрат 

№ Донор 
Адміністративні 

витрати 
Сума, грн. 

Програмні  
витрати 

Сума, грн. 

1 
МБФ «Альянс громадського 

здоров’я» 
185352,94 537620,31 

2 
Угорський союз громадянських 

свобод 
 34640,00 

 Загалом: 185352,94 572260,31 
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Контактна інформація 

 Благодійна організація «Благодійний фонд Надія та Довіра» 

 р/р 26005011813266 в ПАТ „УКРСОЦБАНК”, МФО 300023 

 м. Київ, вул. Кирилівська, 20/22 

 тел.: 8 (044) 229-42-80 

 


