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2. ДОВІДКА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

 
2.1. Історія розвитку 
Офіційно Організацію було зареєстровано 09.12.2005 року, але свою 

діяльність, як ініціативної групи, в якій зібралося близько 15-ти небайдужих людей, 
було розпочато на початку 2005 року. Близько року, на волонтерських умовах, 
здійснювалась наступна діяльність: проведення груп самодопомоги для людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД; проведення інформаційних занять  у школах, серед учнів 
старших класів, з первинної профілактики; надання паліативної допомоги та 
патронаж тяжкохворих людей, які знаходилися на термінальній стадії розвитку 
СНІДу, вдома та в лікарнях;  проведення розвиваючих та навчальних заходів 
серед дітей-сиріт у дитячих будинках міста Кривого Рогу. В 2006 році був 
отриманий перший грант від Міжнародної організації, що був направлений на 
медико-соціальну допомогу уразливим групам населення.   

З 2006 року, по теперішній час, безперебійно здійснюється діяльність БО 
«Наше майбутнє», реалізовуються різноманітні проекти, що задовольняють 
актуальні потреби сьогодення та сприяють впровадженню загальнодержавних та 
регіональних програм. 

На  сьогодні, благодійна організація «Наше  майбутнє» має свою стратегію 
розвитку, наявність кваліфікованих  фахівців, що мають великий досвід роботи з 
різними категоріями населення, технічне забезпечення, що є  могутнім  
потенціалом для розвитку.  

В організації працюють як співробітники так і волонтери, які є 
високопрофесійними фахівцями: психологи, соціальні працівники, медичні фахівці 
та адміністративний персонал. Хоча всі працівники мають великій досвід роботи у 
соціальній сфері з різними категоріями населення та мають відповідну освіту, вони 
систематично проходять тренінгові програми підвищення кваліфікації, що сприяє 
підтримці професійних навиків та впровадженню інноваційних підходів в роботі з 
клієнтами.  
 

2.2. Місія та завдання  

   Організацію створено з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах 

суспільства або окремої категорії громадян, які живуть з ВІЛ/СНІД та їх близького 

оточення, шляхом об’єднання  зусиль зацікавлених сторін, для надання 

консультативної, психологічної, соціальної, правової  допомоги. 

                        Основні завдання Організації: 

- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, 

місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-

економічного становища; 

- сприяння діяльності у сфері профілактики та охороні здоров’я громадян, 

пропаганда здорового способу життя, покращення морально-психологічного 

стану багатодітних сімей, дітей-сиріт; 

- турбота про дітей, підлітків, молодь і сприяння духовному відродженню 

підростаючого покоління, як майбутнього нашої держави; 

- підтримка та реабілітація ув’язнених та тих, хто звільнився з міст 

позбавлення волі; 
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- сприяння  захисту материнства та дитинства; 

- участь у наданні допомоги населенню та здійснення соціального догляду за 

хворими, інвалідами, одинокими та людьми похилого віку, які через свої 

фізичні вади потребують підтримки та піклування; 

- сприяння виробленню та впровадженню нових підходів у вирішенні проблем 

профілактики ВІЛ-інфекції та інфекцій, які передаються статевим шляхом 

серед молоді та представників груп підвищеного ризику, а також таких 

соціально-негативних явищ, як наркоманія, алкоголізм, злочинність;  

- сприяння оздоровленню та соціальній реабілітації ВІЛ-інфікованих та хворих 

СНІД громадян; 

- надання допомоги громадянам, постраждалим внаслідок соціальних 

конфліктів; 

- сприяння розвитку культури, охорони здоров’я  та інших завдань, що 

необхідні для досягнення цілей Організації та не суперечать законодавству 

України. 

  

2.3. Організаційна структура       

 Вищим керівним органом Організації є Загальні збори. До компетенції Загальних 
зборів належить: 

- визначення основних напрямків діяльності Організації; 
- прийняття Статуту, внесення до нього змін і доповнень; 
- обирання Правління Організації, Наглядова  Ради. 

Виконавчим органом Організації є Правління. Очолює Правління - Голова 

Правління. Для забезпечення поточної діяльності Організації призначається 

адміністративно – виконавчий орган – директор. Директор має всі повноваження  

Голови  Правління Організації. 

 
2.4. Досвід роботи 

 За, майже, десятирічний досвід роботи Організація працювала в різноманітних 

напрямках медико-соціального супроводу, виходячи з актуальності потреби 

сьогодення та стратегічного плану розвитку діяльності: 

 Профілактика ВІЛ та ІПСШ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.  

 Профілактика ВІЛ та ІПСШ серед жінок комерційного сексу. 

 Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-інфікованих дорослих. 

 Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та 

дітей, яких торкнулась проблема ВІЛ. 

 Надання паліативної допомоги, людям, які знаходяться в термінальній стадії 

розвитку СНІДу. 

 Профілактика ВІЛ та ІПСШ серед підлітків групи ризику. 

 Первинна профілактика серед учнівської молоді.  

 Створення служби паліативної допомоги вдома для тяжкохворих дітей м. 

Кривого Рогу. 
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Цільові групи 

 ВІЛ-інфіковані дорослі. 

 ВІЛ-інфіковані діти та діти, яких торкнулась проблема ВІЛ. 

 Уразливі групи населення: жінки комерційного сексу, споживачі наркотиків. 

 Підлітки групи ризику. 

 Кризові сім’ї та сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах. 

 Близьке оточення основних цільових груп. 

 Молодь навчальних закладів. 

 Невиліковно хворі діти, які потребують паліативної допомоги. 

 

За весь період діяльності для реалізації програм та проектів  було залучено коштів 

на суму 6 312 550,96 грн. Основними фінансовими донорами Організації стали: 

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

 ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ». 

 USAID  Pakt. 

 МБФ «Відродження». 

 

 

3. ДІЯЛЬНІСЬ ЗА 2015 РІК 

Проект «Впровадження ефективного поведінкового втручання «Street 

SMART» серед підлітків групи ризику у м. Кривий Ріг» 

   Програма Street SMART – це ефективне поведінкове втручання з профілактики 

ВІЛ/СНІДу та інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), для підлітків та 

молодих людей, віком 11 – 18 років, які мають ризиковану статеву поведінку чи 

досвід споживання наркотичних речовин. Втручання передбачає розвиток навичок 

управління своєю поведінкою, дозволяє забезпечити групову та соціальну 

підтримку з боку ровесників. Основні елементи програми, які, були використанні 

під час реалізації проекту: 

1. Підвищення рівня емоційної та когнітивної обізнаності, контролю почуттів 

та думок (зв'язок думок, почуттів та поведінки). 

2. Визначення ступеня власного ризику та навчання самостійно 

використовувати ієрархічну класифікацію ризиків, пов’язаних з 

ВІЛ/СНІДом. 

3. Використання підтримки однолітків для визначення пускових механізмів 

небезпечної поведінки. 

4. Формування навичок вирішення проблем та впевненості у власних силах 

в різних соціальних ситуаціях для зменшення ризику, пов’язаного з 

ВІЛ/СНІДом. 

Мета проекту: Зменшення темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції та ІПСШ серед 

підлітків групи ризику м. Кривого Рогу та формування ефективної, відповідальної 

та безпечної поведінки молоді в контексті інфікування ВІЛ та ІПСШ. 
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Результати проекту: 

 Підвищення рівня знань про ВІЛ/ІПСШ, симптоми і тестування. 

 Підвищення рівня знань про відносну безпеку статевих контактів та 

правильне використання презерватива. 

 Підвищення рівня знань про наслідки споживання психоактивних речовин та 

посилення критичного ставлення до цього.  

 Підвищення обізнаності про провокуючи фактори (тригери). 

 Підвищення обізнаності про особистий ризик та ризиковану поведінку 

партнера. 

 Підвищення обізнаності щодо суб’єктивної вразливості до ВІЛ/ІПСШ. 

 Посилення позитивного ставлення до користування презервативами, 

тестування та спілкування з партнерами. 

 Підвищення самоефективності до зміни поведінки, користування 

презервативами та доступу до необхідних ресурсів. 

Проміжні результати: 

 Підвищення рівня постійного і правильного користування презервативами. 

 Зменшення кількості статевих партнерів. 

 Зниження рівня споживання психоактивних речовин. 

Організація-грантодавець: USAID Пакт 

Термін реалізації: 1 липня 2013 року–31 березня 2015 року 

Загальний бюджет проекту: 835 332,34 грн. 
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Проект: «Створення служби паліативної допомоги вдома для 

тяжкохворих дітей м. Кривого Рогу» 

Паліативна допомога  — це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів 

та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом 

запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній 

оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню 

психосоціальної і духовної підтримки 

Мета проекту:   Створення служби паліативної допомоги вдома для  невиліковно 

хворих дітей міста   Кривого Рогу. Надання комплексної патронажної допомоги, 

фахівцями мультидисциплінарної команди, невиліковно хворим дітям-інвалідам 

(код 1А) та близьким/опікунам, які здійснюють  за ними постійний догляд. 

Надані послуги:  

 Патронаж на дому медичними фахівцями, 

психологом, соціальним працівником. 

 Духовна та психоемоційна підтримка родин. 

 Медичний, психологічний та соціальний супровід. 

 Надання побутових послуг. 

 Допомога по догляду за дитиною. 

 Гуманітарна допомога. 

Проміжні результати: 

 Створення ефективної педіатричної служби 

паліативної допомоги вдома.  

 Надання гуманітарної допомоги сім’ям, у вигляді памперсів та одноразових 

пелюшок. 

 Надання гуманітарної допомоги дітям, у вигляді продовольчих наборів. 

 Покращення психоемоційного стану, мікроклімату у родинах з 

невиліковними дітьми. 

 Покращення  якості життя сімей, в яких виховуються хворі діти. 

 Покращення  фізичного та емоційного стану  близького оточення хворих. 

 Отримання навичок членами родини по догляду за хворою дитиною.   

 Покращення духовного стану у близького оточення хворої дитини.  

Організація-грантодавець: МБФ «Відродження» 

Термін реалізації: 01 червня 2015 р. – 31 травня 2016 р. 

Загальний бюджет проекту: 342 444, 00 грн. Фінансування від МФВ 270000, 00 грн. 
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4. ПАРТНЕРИ 

  Наша діяльність не була б можливою без регіональних партнерів, яким ми 

дякуємо за підтримку та співпрацю і запрошуємо до подальшої роботи у 2016 році 

задля вирішення актуальних соціально значущих питань громади м. Кривого Рога  

 Управління охорони здоров’я м. Кривого Рогу виконкому Криворізької міської 

ради. 

 Служба у справах дітей.  

 Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 Управління освіти та науки м. Кривого Рогу виконкому Криворізької міської 

ради. 

 Комітет у справах сім’ї та молоді. 

 Міський центр планування сім’ї та репродукції людини. 

 ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом». 

 Громадські організації міста Кривого Рогу. 

 Волонтери. 
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5. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2015 рік 

1.  

  

2.  

  

3.  
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6. КОНТАКТИ 

 

Директор Криворізької благодійної організації «Наше майбутнє»: 

Тюрькова Інна Яківна, 

 тел: 097 738 45 18 

E-mail: n-majbytne@yandex.ru 

Веб-сайт: www.maybutne.org.ua  

Поштова адреса: 50042, м. Кривий Ріг вул. Тухачевського, 57, 

ОКПО 33873981 

mailto:n-majbytne@yandex.ru
http://www.maybutne.org.ua/

