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Про нас
Благодійна організація "100
відсотків життя. Київський
регіон" безкоштовно надає
соціальну, психологічну та
матеріальну допомогу людям,
які опинилися в складних
життєвих обставинах (СЖО), з
2004 року у м. Київ та Київській
області.

Основні напрями діяльності організації

Соціальні
послуги для
ЛЖВ

Паліативна
допомога
ЛЖВ

Соціальні
послуги для
людей з ТБ

Соціальні
послуги для
ув'язнених/
засуджених
ЛЖВ

Децентралізація
медичної
допомоги для
ЛЖВ і ЛВІН

Лобіювання
впровадження
механізму
соціального
замовлення

Працівники організації надавали
послуги з паліативного догляду на
дому 70 ЛЖВ та їхнім родинам, що
живуть у столиці, протягом жовтнягрудня 2017 р., отримавши тендер із
соціального замовлення
на суму 420 тис. грн

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
У рамках проекту клієнти отримували консультації соціальних
працівників, медичних працівників, психологів та юриста
організації, а також благодійну допомогу.
За результатами проекту розроблені рекомендації для членів
сім`ї щодо основ паліативного догляду за хворою людиною.

Соціальні
працівники

Медичні
працівники

Психологи

1. Оцінка потреб
та визначення
складових
догляду.
2. Організація
соціальної
допомоги членам
сім`ї клієнта.
3. Консультування
членів сім`ї щодо
основ
паліативного
догляду.

1. Спостереження
за станом
здоров’я,
допомога у
проведені
медичних
процедур.
2. Контроль
прийому ліків.

1. Консультації
щодо сприйняття
діагнозу.
2. Консультації
щодо формування
навичок
усвідомлення та
регулювання
власного
емоційного стану.
3. Консультації
щодо пошуку
зовнішніх та
внутрішніх
ресурсів клієнтів.

Юристи

1.Консультування
з питань
оформлення
спадщини,
інвалідності за
станом
здоров’я,
дискримінації.

70

47

70 ЛЖВ отримали послуги з
паліативного догляду, у тому
числі благодійну допомогу у
вигляді сертифікатів для
придбання продуктів
харчування

47 ЛЖВ отримали
благодійну допомогу у
вигляді підгузок та пелюшок

40

50

40 клієнтів отримали
послуги з транспортування
до медичних закладів для
проходження діагностики

50 клієнтам здійснена
доставка життєво
необхідних препаратів, 60
- транспортування
біоматеріалів для
лабораторної діагностики

30

5

30 клієнтів отримали
послуги психолога

5 клієнтів отримали
юридичні консультації

Ганна перебуває на обліку в КМЦ СНІДу з 2013 року. У 2015 році жінка
була заарештована та знаходилась у слідчому ізоляторі, де захворіла на
туберкульоз (туберкульоз хребта). Через хворобу жінка була прикута до
ліжка.
Старенькі батько і мати не розуміли, як піклуватись про Ганну. Жінка
перебувала в пригніченому психологічному стані. Також постало питання
доставки АРТ та забору крові для спостереження за динамікою лікування.
Після проведеної роботи працівниками проекту близьке оточення Ганни в
повній мірі впорується із проблемами, які виникають під час догляду за
жінкою. Жінка забезпечена препаратами АРТ. Психо-емоційний стан
хворої стабілізувався.

Оксана дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус декілька років тому,
проте не вірила в свій діагноз і не лікувалася. На момент встановлення
діагнозу жінка вже мала низький рівень імунітету. Згодом жінка захворіла
на туберкульоз легень. Після перенесених хвороб стан Оксани не
стабілізувався, жінка вже не могла самостійно себе обслуговувати.
Після проведеної роботи працівниками проекту близьке оточення Оксани
в повній мірі впорується із проблемами, які виникають під час догляду за
жінкою. Жінка забезпечена препаратами АРТ та діагностикою на дому.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

