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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧЕРКАСЬКА МЕРЕЖА» 
МАЄ НА МЕТІ ВСЕБІЧНУ ДОПОМОГУ 
ТА ПІДТРИМКУ ЛЮДЯМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ
У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Соціальний супровід лікування 
ВІЛ-позитивних осіб;

Покращення якості життя ВІЛ-позитивних дорослих шляхом 
надання комплексних послуг з медико-соціального супроводу 
задля отримання АРТ та утримання на лікуванні;

Супровід під час амбулаторного 
лікування туберкульозу;

Профілактика ВІЛ серед чоловіків, які мають секс з чоловіками;

Догляд удома;

Діяльність дитячого центру: допомога дітям, чиїх родин торкнувся 
ВІЛ, туберкульоз, дітям зі складними долями;

Діяльність Жіночого кризового центру 
для постраждалих від домашнього 
насильства,

Індивідуальне представництво інтересів;

Профілактика ВІЛ у виправних закла-
дах;

Робота першого в Черкасах благодійного магазину «Булавка»;

Жіночі групи для жінок, які опинилися 
в складних життєвих ситуаціях,

Групи взаємодопомоги жінкам з ВІЛ «Черкащанка+»
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СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА ЛІКУВАННЯ 
ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ОСІБ:

Кількість ЛЖВ-дорослих, охоплених послугами з медико-соціального та 
психологічного супроводу – 1695,

Кількість дорослих ВІЛ+ засуджених, які отримали послуги з догляду та 
підтримки – 177,

Кількість дорослих засуджених, які отримали послуги з профілактики – 1540,

Кількість клієнтів, хворих на туберкульоз, охоплених послугами з соціального 
супроводу на етапі амбулаторного лікування – 121,

Кількість клієнтів, які пройшли тестування на ВІЛ за допомогою швидкого тесту 
– 1700.
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КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Інформаційна кампанія «Не мовчи!» для жінок, які потенційно можуть 
постраждати від домашнього насильства у рамках всесвітньої кампанії «16 днів 
проти насильства».

Сторінка БО «Черкаська мережа» у Фейсбук нараховує більше, ніж 1060 
підписників

Створено інформаційні матеріали на теми мотивації до тестування підлітків, 
діяльності мережі, Жіночого кризового центру для постраждалих від домашнього 
насильства, діяльності благодійного магазину «Булавка».
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ДОПОМОГА ЖІНКАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА:

Протягом 2017 року послугами нашого «Жіночого кризового центру для 
постраждалих від домашнього насильства» скористалися 25 осіб, із них – 11 
дітей,кожна зі своєю унікальною історією та проблемою, вирішити яку допомогли 
співробітники організації.

Жінки отримали підтримку від соціальних працівників, психологів, юристів 
і поступово повернулися в соціум. Ми допомогли 6 особам влаштуватися на 
роботу,  4 дітей почали відвідувати садочок, 3 із них пішли до школи, 2 особам  
відновили  документи, 5 особам оформили соціальні допомоги. Ми зробили  все, 
щоб жінка була щаслива і знайшла своє місце в житті.
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ПРОЕКТ RESPECT

Протягом лютого-листопада цього року ми впроваджували проект «Толерантність 
в медицині – уміння жити разом: зменшення стигми та дискримінації до людей, 
що живуть з ВІЛ та представників груп найвищого ризику в медичних закладах 
м. Черкаси та Черкаській області». Під час нього ми провели оцінку рівня 
стигми та дискримінації серед 1440 медичних працівників, провели тренінги 
для 795 медпрацівників, 540 пацієнтів отримали близько 2000 індивідуальних 
консультацій психолога та соціальних працівників.
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РОБОТА В НАПРЯМКУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ:

Ми зібрали інформацію про стан паліативної допомоги та сформували Аналітичний звіт 
за результатами моніторингу видатків місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я, 
що використовуються на фінансування потреб мешканців міста Черкаси та Черкаської 
області, які потребують спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги. Проведено 
якісну оцінку стану соціально медичного супроводу паліативних пацієнтів як у 
відділенні паліативної допомоги, так і на дому. Пролобійовано механізм соціального 
замовлення, що дасть змогу обирати надавача соціальних послуг в конкурентних 
умовах з максимально ефективним використанням бюджетних коштів. Ми ведемо 
роботу з організації програм навчання медичних працівників паліативній справі для 
представників Черкаської Центральної лікарні та Черкаського обласного онкологічного 
диспансеру.
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РОБОТА З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ

Реалізовано проект «Openspace» 
(відкритий простір) та створено 
клуб особистісного та професійного 
зростання для дітей та підлітків 10-
17 років, направлений на сприяння 
становленню та розвитку дітей. 
Проектом охоплено 100 дітей. В рамках 
реалізації проекту було започатковано  
«Школу становлення особистості», яка 
включала 12 тренінгових занять за для 
дітей та підлітків. 
21 дитину оздоровлено в виїзному 
дитячому таборі. Найактивніші підлітки 
за сприяння Корпусу Миру в Україні 
отримали можливість відвідати 
дитячий табір в Закарпатті.
У рамках проекту «Mini-OHALLOW» 
25 дітей відвідали просвітницько-
розважальний комплекс Зерно-Ленд, 
що на Чигиринщині, с. Івківці. 
25 дітей відвідали черкаський 
зоопарк. Під час проведення екскурсії 
мами/опікуни дітей мали можливість 
спілкуватися з висококваліфікованим 
психологом.
Проведено 6 одноденних таборів 
вихідного дня «Mini-OHALLOW». 
Програма розроблена волонтерами 
Корпусу Миру в співпраці з працівниками 

дитячого центру «Теремок» для ВІЛ-
позитивних дітей та дітей із сімей, яких 
торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, також 
для дітей/підлітків та їх батьків, які 
потрапили в складні життєві обставини. 
Програма включала арт-терапевтичні, 
психологічні та розвиваючі заняття.
Активісти, волонтери та підлітки мали 
можливість взяти участь у тренінгах 
на теми репродуктивного здоров’я, 
проведення груп взаємодопомоги, 
молодіжного лідерства, надання 
соціальних та медичних послуг 
підліткам та молоді з числа груп 
ризику з урахуванням гендерного 
підходу, Першому національному 
форумі, організованому  підлітковим 
об’єднанням TINERZIZER.
Щотижневе відвідування дітей та 
підлітків, які перебувають в Черкаському 
обласному протитуберкульозному 
диспансері з різноманітними майстер-
класами, аніматорами та виставами 
від Черкаського драматичного театру 
ім. Т. Шевченка, що загалом становить 
52 відвідування.

247 дітей отримали послуги з денного 
перебування та харчування в дитячому 
центрі «Теремок».
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ГРУПИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ «ЧЕРКАЩАНКА+»

Регулярно проводяться заходи, які 
сприяють покращенню психологічного 
стану ВІЛ-позитивних жінок, 
переконують їх у рівності з іншими 
членами суспільства, переконують у 
цьому інших членів суспільства. Наша 
мета – привернути увагу жінок, які 
живуть з ВІЛ, та жінок з уразливих груп 
до необхідності збереження психічного 

та фізичного здоров’я, дотримання 
здорового способу життя, підвищити 
рівень їх інформування у питаннях 
проходження необхідних обстежень, 
лікування ВІЛ та опортуністичних 
інфекцій, прихильності до лікування. 
Цього року ми провели заняття 
із самооборони для жінок, йоги, 
фототерапії, іпотерапії, арт-терапії.
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ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Наш проект «Контейнери для вживаного одягу тим, хто цього потребує» 
переміг у конкурсі проектів до Громадського бюджету 2018 року

 Наша організація увійшла в п’ятірку кращих на міжрегіональному форумі 
«ГРАНТуємо зміни»

 Ми отримали грошовий приз під час фестивалю тімбілдінгу Summer Challenge 
на ремонт Жіночого кризового центру для постраждалих від домашнього 
насильства

 Також посіли призове місце у премії KS Motivation за кращий соціальний 
проект
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БЮДЖЕТ ТА ДОНОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Джерело фінансування Витрачено коштів (грн.)
БО «Мережа» 2 262 760,76
МБФ «Альянс громадського здоров’я» 272 756,49
RESPOND 101 208,41
RESPECT 1 706 122,63
БО «100% Життя Рівне» 172 818,00
Департамент економіки та розвитку ЧМР 85 661,09
Черкаський міський центр зайнятості 85 661,09
БФ «АНТИСНІД» 50 369,18
Департамент соціальної політики ЧМР 232 124,93
Всього: 4 969 482,58


