
 
                                

Довідка про діяльність організації 
Дата редагування документа: 23.11.2017 р. 

Місце укладання документа: 

 Громадська організація «Сонячне Коло»,  

65014, м. Одеса, вул. Канатна, 28  

Тел./факс + 3 048 704 06 20 

solnechnii.krug2007@gmail.com  

http://sun-org.od.ua 

Громадська організація «Сонячне Коло» зареєстрована у 2007р. та з моменту реєстрації 

постійно реалізує соціальні проекти, згідно місії, цінностей та принципів діяльності організації. 

Місія ГО «Сонячне Коло» - надання всебічної допомоги та підтримки жінкам, дітям їх законним 

представникам та молоді у дотриманні прав згідно Міжнародних Конвенцій та чинного 

законодавства України.  

Мета: захист законних, економічних, соціальних, творчих, вікових, національно-культурних, 

спортивних та інших спільних інтересів жінок, дітей та їх законних представників і молоді. 

Предметом діяльності: є надання консультаційної, інформаційної, економічної, психологічної, 

педагогічної, юридичної, соціальної та медичної допомоги жінкам, дітям, їх законним 

представникам, молоді, для сприяння у розвитку здорової, гармонійної особистості, повноцінного 

дитинства, підвищення рівня життя та громадянської активності. 

Наші цінності та принципи:  

1. Ми створюємо можливості і платформу для професійного зростання нашої команди і 

представників цільових груп.  

2. Здоров'я людей є нашою головною цінністю. Наші послуги людям, які мають проблеми зі 

здоров'ям, засновані на підтримці та взаємодопомозі.  

3. Ключові принципи нашої команди - чіткий розподіл ролей і відповідальності, дисципліна і 

здоровий клімат.  

4. Ми гарантуємо нашим клієнтам повагу, безпеку та конфіденційність. Послуги, що надаються – 

безкоштовно, добровільно, професійно. 

5. Ми ставимо перед собою реалістичні цілі й досягаємо їх. 

Наші цільові групи, яким ми надаємо послуги та підтримку:  

• Діти та підлітки, в тому числі ті, яких торкнулась епідемія ВІЛ-інфекції.  

• Жінки і чоловіки, які знаходяться в кризових ситуаціях і потребують соціальної адаптації.  

• Люди, які живуть з ВІЛ та ко-інфекціями.  

• Громадяни України, інших країн та особи без громадянства, які потребують правової допомоги і 

захисту своїх прав. 

ГО «Сонячне коло» надає свої послуги на території міста Одеси. 

Стратегічні напрямки діяльності на 2014-2017 роки:  

1. Реалізація програм соціальної адаптації для жінок і чоловіків, які опинилися в кризовій життєвій 

ситуації.  

2. Надання соціальних і просвітницьких послуг дітям та підліткам.  

3. Здійснення правозахисної діяльності та моніторингу дотримання прав людини.  

4. Надання послуг з догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ і ТБ.  

5. Розвиток організаційного потенціалу для досягнення цілей стратегічного плану. 

Досягнення: 

 Залучено кошти, організовано та проведено спільні навчальні заходи для 50-ти представників 

громадського сектору та державних лікувальних установ для забезпечення виконання Стратегії 

«FAST TRACK», підписантом якої стало місто Одеса у 2017 році. 

 2013-2017 рік – волонтерська діяльність з догляду, підтримки, соціального супроводу та 

дотримання прав на лікування для ЛЖВ-ув’язнених. Результати: 4 особи звільнено з місць 



позбавлення волі за станом здоров’я, 3 особи отримали зміну режиму покарання, одній особі за 

рішенням ЄСПЛ забезпечено висококваліфіковане лікування. По справам ще 5-ти осіб було 

звернення до Європейського суду. Одна особа повністю ресоціалізована, відновлені документи, 

працевлаштована, оформлена пенсія з інвалідності, має активну громадську позицію та 

займається діяльністю у соціальних проектах, 2 особи померли на волі, 2 особи проходять процес 

ресоціалізації та мають соціально-психологічний супровід. Загалом за 5 років діяльності 

отримали різного роду допомогу ЛЖВ (ув’язнені та звільнені з місць позбавлення волі) – понад 

500 осіб. 

 Соціальні послуги отримали понад 15000 осіб. 

 Розроблено стратегічний план на 2014-2017 роки. 

 ІІ місце у номінації «Вирішення соціальних проблем молоді» у конкурсі соціальних проектів із 

реалізації в 2014 році програми рішення пріоритетних соціальних проблем у місті Одеса, від 

Одеської міської Ради. 

 І місце у номінації «Вирішення соціальних проблем молоді» у конкурсі соціальних проектів із 

реалізації в 2013 році програми рішення пріоритетних соціальних проблем у місті Одеса, від 

Одеської міської Ради. 

 ІІІ місце у номінації «Вирішення соціальних проблем молоді» у конкурсі соціальних проектів із 

реалізації в 2012 році програми рішення пріоритетних соціальних проблем у місті Одеса, від 

Одеської міської Ради.   

 2012 рік - Фонд Е. Матвійчука «За Одещину» - лист подяки за благодійну діяльність.      

 26.11.2009 року ГО «Сонячне Коло»  зайняла по Україні ΙΙΙ місце у конкурсі на кращу 

адвокаційну модель у сфері ВІЛ/СНІД та була нагороджена почесною грамотою від ВБО 

«Коаліції ВІЛ-сервісних НГО». 

 ІІ місце у номінації у конкурсі соціальних проектів із реалізації в 2009 році програми рішення 

пріоритетних соціальних проблем у місті Одеса, від Одеської міської Ради.  

 2006 рік – Нагородження почесною грамотою від Дитячого Фонду ООН в Україні – ЮНІСЕФ -  

«Захист прав дітей». 

Послуги, що надаються ГО «Сонячне коло»: 

1. Соціальний супровід ВІЛ-позитивних осіб. 

2. Юридичні консультації та захист прав в суді. 

3. Сприяння в усиновленні і оформленні батьківства. 

4. Сприяння в оформленні в дитячі дошкільні заклади. 

5. Консультації психолога. 

6. Підготовка до розкриття статусу ВІЛ дитини. 

7. Клуб знайомств. 

8. Групи взаємодопомоги. 

9. Гуманітарна допомога. 

10. Центр ресоціалізації для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. 

11. Допомога в проходженні складної діагностики (УЗД, КТ, МРТ)Організація культмасових 

заходів. 

12. Формування усвідомленого батьківства шляхом роботи з вагітними та плануючими вагітність 

ВІЛ позитивними жінками. 

13. Соціальний супровід дітей, що виховуються в сім’ях з ВІЛ позитивними батьками. 

14. До- та після- тестове консультування вагітних жінок щодо запобігання передачі ВІЛ від матері 

до дитини. 

15. Навчання ВІЛ позитивних батьків у галузі репродуктивного здоров'я, позитивна профілактика, 

тренінги, лекції, консультації. 

16. Немедичний догляд на дому та у ЛПЗ. 

17. Залучення додаткового фінансування для забезпечення життєво необхідних ліків. 

18. Транспортування клієнтів до пункту здійснення діагностики та надання медичних послуг. 

19. Сприяння у госпіталізації та наданні медичної допомоги.  

20. Проведення тренінгів для працівників системи освіти з метою формування толерантного 

ставлення до ВІЛ-позитивних дітей. 

21. Сприяння в оформленні/відновленні документів. 

22. Адвокація та захист інтересів клієнтів організації. 

23. Адвокація та захист інтересів ЛЖВ- ув’язнених та тих, що знаходяться під вартою з ціллю 

забезпечити їм всі гарантовані  права і свободи, в т. ч. доступ до діагностики та лікування. 



24. Соціально-психологічний супровід ЛЖВ-осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, в т.ч. 

консультування за принципом «рівний-рівному» 

 

Реалізовані проекти та джерело фінансування (донор) за період 2007 – 2017 р.: 11 донорів, 19 

проектів. 

Головна мета кожного проекту - поліпшення життя людей, постраждалих від ВІЛ, від насилля, від 

порушення прав, надання їм послуг з догляду та підтримки і сприяння у їх ресоціалізації: 

формування толерантного ставлення серед громадського суспільства до ЛЖВ та особливо уразливих 

груп. У кожному проекті власний внесок організації складав 25% - 40%. 

1. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ: 

01.09.2007 - 31.06.2008, "Догляд та підтримка дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів,  

дитячий центр денного перебування "Вулик" (функціонує й дотепер). 

2. «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» за кошти Глобального фонду: 

03.10.2008 - 30.09.2008 «Позитивне Дитинство». 

01.10.2008–31.07.2009, «Поліпшення якості життя 75 дітей і 50 жінок в Одесі, постраждалих від 

ВІЛ». 

08.01.2009 – 06.30.2010, «Здоров'я жінки і дітей - гарант майбутнього». 

01.07.2011 – 31.07.2012 "Збережемо свій світ". 

01.08.2012 – 31.12.2014 «Здоров’я плюс» 

3. «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ" за підтримки Фонду Елтона Джона і Анти-СНІД: 

01.06.2008 - 31.03.2013 "Позитивна сім'я» - попередження інституалізації дітей, підготовка та 

розкриття ВІЛ-позитивного статусу дитині, соціальний супровід кризових сімей. 

4. Одеська міська рада «Соціальне замовлення»: 

01.06.2009 - 31.12.2009 «Здоров'я сім'ї - гарант майбутнього" 

01.04.2012 – 31.12.2012 «Створення кризового центру «Надія» для молодих жінок з дітьми» (у 

номінації вирішення соціальних проблем молоді). 

01.05.2013-31.12.2013 «Підтримка діяльності кризового центру «Надія» для молодих жінок з дітьми» 

(у номінації вирішення соціальних проблем молоді). 

15.04.2014 – 31.12.2014 -  Найменування проекту: «ЗДОРОВ'Я – ЦЕ МІЙ ВИБІР!» Номінація: 

Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одеса. 

5. «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» за кошти NOVIB: 

2011 - "Змінюючи життя на краще"  

6. Східноєвропейське та Центральноазіатське Об'єднання ЛЖВ (ECUO) разом з ПРООН та 

ЮНІСЕФ, Inspiring resource for the PLWH in EECA 

01.11.2011- 01.07.2012р - Регіональна програма «Розвиток лідерства підлітків, яких торкнулася 

епідемія ВІЛ / СНІД зі Східної Європи та Центральної Азії» «Розкриття потенціалу Лідера».  

7. Спільний проект ФНООН/ПРООН: 

 10.04.2012 – 10.06.2012 - «ЗДОРОВ'Я – ЦЕ МІЙ ВИБІР!» (Усвідомлений вибір здоров'я молодого 

покоління силами рівних). 

8. Фонд Олени Пінчук «АНТИ-СНІД»: 

 листопад – лютий 2012 р, листопад – лютий 2013р. 

«Здійсни мрію», «Мрії здійснюються» - новорічні та різдвяні подарунки для ВІЛ позитивних дітей 

від фізичних осіб. 

9. ІСАР «Єднання» за кошти USAID RESPOND: 

ваучер з організаційного розвитку – проведення тренінгу зі стратегічного планування. 

10. «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» за кошти Глобального фонду: 

01.01.2015 – 31.12.2017 -  Найменування проекту: «Подолати бар’єри – вибір – здоров’я» - догляд та 

підтримка ЛЖВ. 

11. Благодійна організація "Об'єднання підлітків та молоді "ТІНЕРДЖАЙЗЕР" за кошти 

UNIСEF: 

Липень 2016 р. -травень 2017 р. Назва проекту: «Посилення соціального компоненту по роботі з ВІЛ-

позитивними та уразливими до ВІЛ підлітками в Одесі та Одеській області». 

12. УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД: 

12.2015-07.2017 р. Проект в партнерстві з ГР «Віра, Надія, Любов» та Південноукраїнський центр 

«Здоров’я. Жінка. Довголіття.»: «Спільними зусиллями протистояти гендерному насиллю та 

поширенню ВІЛ.», та створення коаліції жіночих та ВІЛ-сервісних організацій в Одеському регіоні. 

13. ІСАР «Єднання» за кошти USAID:  



2017 р. - грант з організаційного розвитку ОГС на проведення серії тренінгів. 

14. ІСАР «Єднання» за кошти USAID RESPOND: 

2017 р. – грант на розвиток технічних та організаційних спроможностей ВІЛ/СНІД-сервісних 

організацій на проведення тренінгів «Забезпечення заходів по виконанню стратегії  «FAST TRACK». 

 

Загальна сума бюджету організації, залучена від іноземних та місцевих джерел на посилення 

компоненту для виконання Одеської міської програми «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за період 01/01/2015 р. – 

31/12/2017 р. склала 4515315,35 грн. без урахування додатково залучених коштів та ресурсів для 

надання адресної допомоги ВІЛ - інфікованим клієнтам та проведення навчальних заходів для 

підвищення кваліфікації персоналу організації, партнерських НУО та державних лікувальних 

закладів. 

Фінансові надходження за 2017 рік склали 1768323,87 грн.  

З них станом на 01.11.2017 року сплачено: 

- до міського бюджету  податків (ПДФО) на зарплатню 161779,35 грн.; 

- військовий збір -  13481,61 грн.; 

- єдиний соціальний внесок – 159238,08 грн. 

За 2017 рік створено 15 робочих місць. Працевлаштовано 5 інвалідів, та 5 жінок, що мають 

дітей-інвалідів і виховують їх самостійно. 

Загальна кількість клієнтів, що отримали послуги організації з січня 2017 по листопад 2017 р.  – 2203 

особи. 

Влаштовано на тимчасове проживання та соціально адаптовано – 50 осіб. 

На даний час ГО «Сонячне коло» продовжує виконання Загальнодержавної Програми 

«Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД, туберкульоз» у м. Одеса на 2015 – 2017 р. за кошти Глобального фонду. 

 

З уточнюючими питаннями або по рекомендації щодо діяльності та потреб ГО «Сонячне Коло» - 

можна звернутися до:  
Новосвітний Віталій Сергійович головний лікар міського 

Центру з профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІД. 

+3 048 771-75-49 

odaids@ukr.net  +0963373450 

Панделі Єкатерина, старший фахівець відділу      

програмного грантменеджменту 

ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" 

e-mail: e.pandeli@network.org.ua 

Тел. 467-75-67 (внут. 710) 

Sokovsch Elena 

Project Officer, HIV/AIDS 

UNICEF Ukraine 
5 Klovsky Uzviz, 01021 Kyiv, Ukraine 

Tel:   (+ 3 044) 254 2450, 254 2439, 

          (+ 3 044) 230 2514  ext.102 

Fax:   (+3 044) 230 2506 

VoIP: 380-03-01 ext.102 

Web: www.unicef.org/ukraine) 

Влодимир Жовтяк  - Председатель Координационного 

Совета 

"East Europe & Central Asia Union of PLWH" 
Inspiring resource for the PLWH in EECA  

Вдохновляющий ресурс для ЛЖВ в ВЕЦА 

www.ecuo.org   

 ул. Кирилловская 14-18, Киев, Украина, 04080 

+38 044 425 25 39 

secretariat@ecuo.org 

 

Більш детальну інформацію можна отримати, відвідавши сайт організації:  

http://sun-org.od.ua  

та сторінки у соц. мережах: Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/sun.organization/ 

 

Голова правління 

ГО «Сонячне коло» 

 

________________________Котович Альбіна Олегівна 

 

 

PS. Контактна особа Котович Альбіна 0674890687 kotovich_albina@outlook.com 
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