
Мотиваційний лист кандидата у члени правління ГО «Україна без тортур»  

Я, Ключарьов Костянтин Олегович, є монітором НПМ з 2015р., членом ГО «Україна без 

тортур» з 2016р., членом Правління ГО «Україна без тортур» з 2017р., повністю 

підтримую мету і завдання організації, вважаю вкрай важливою діяльність, що направлена 

проти всіх форм порушення прав людини, першочергово у місцях несвободи.  

В 2010 році нашою командою був створений БО «Харківський благодійний фонд «Парус», 

діяльність якого я представляю як президент Фонду з 2010 року до теперішнього часу. З 

2010 року наша організація почала реалізовувати діяльність по роботі з ув’язненими: за 

два роки була розвинена діяльність з профілактики ВІЛ та інших соціально значущих 

інфекцій в шести виправних колоніях Харківської області, у двох з яких впроваджувався 

компонент з догляду та підтримки ЛЖВ засуджених. Серед активностей роботи з 

ув’язненими: активізація волонтерського руху, інформування про механізми  реалізації та 

захисту прав людини. Паралельно розпочав роботу напрям медико-соціального та 

психологічного супроводу наркозалежних - клієнтів замісної підтримуючої терапії 

(проводили адвокатування розширення програми ЗПТ в 2012р.) Також, в 2012 році була 

розвинена діяльність зі зменшення шкоди серед споживачів ін'єкційних наркотиків та їх 

партнерів, в тому числі на базі відділів ДУ «Державна служба пробації». Заходи щодо 

зниження шкоди також включають інтегровані послуги з раннього виявлення 

туберкульозу, ведення випадку у зв'язку з ВІЛ-позитивним статусом, аптечні інтервенції. 

В 2014-2015 році за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку щодо посилення 

контролю за туберкульозом в Україні в Харківському регіоні нами було проведено 

навчання для працівників медичних закладів пенітенціарної системи, в тому числі СІЗО та 

опрацьовано модель профілактики, раннього виявлення туберкульозу серед ув’язнених, 

своєчасному початку лікування ув’язнених та продовження лікування туберкульозу в 

процесі звільнення.  В 2015 році розпочав роботу напрям профілактики серед підлітків та 

молоді, в рамках дії якого було відкрито профілактичний центр денного перебування (до 

центру залучаються підлітки та молодь, які перебувають на обліку поліції та пробації).  

Отже, на теперішній час БО «ХБФ «Парус» - потужна організація Харківського регіону, 

що співпрацює з низькою державних установ та громадських організацій та ставить перед 

собою цілі і діє для вирішення актуальних питань в соціальній сфері, необхідною 

складовою яких є протидія всім формам порушення прав людини як шлях до прямої 

демократії в Україні.   



В 2018р та наступному 2019р. при співпраці з відділом Уповноважених Голови з питань 

контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління 

забезпечення прав людини Національної поліції України, проводимо навчання «Роль 

поліції у профілактиці та лікуванні ВІЛ, доступу до програм ЗПТ. Особиста безпека 

поліцейського» для представників різних служб і відділів поліції, що виконують свої 

службові обов’язки на території Харківської області.  

Як член Координаційної ради з питань ВІЛ / СНІДу при ОДА, Громадської Ради при 

пенітенціарній службі в Харківській області висвітлюю та адвокатую вирішення 

проблемних для нашого регіону питань в контексті медико-соціальної профілактики, 

наркозалежності, питань з профілактики рецидивів злочинів та підготовки до 

ресоціалізації,  зокрема в пенітенціарних установах; як член обласної спостережної комісії 

здійснюю контроль за дотриманням прав засуджених, які відбувають покарання в 

установах виконання покарань Харківської області. В 2016 році приймав участь в роботі 

атестаційної комісії щодо проведення атестування поліцейських Головного управління 

Національної поліції в Харківській області.  

Вважаю важливим для себе брати участь у роботі Правління ГО «Україна без тортур» та 

надати свій внесок у втілення цілей, на досягнення яких спрямована діяльність організації. 

Підтримую цінності організації та вважаю що дані принципи повинні діяти в нашому 

житті, житті країни.  
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Ключарьов К.О.  


