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Директорка БО “ВОНЖ”ВОНА”



Проект здійснюється  БО 
“ВОНЖ ”ВОНА” з 2019 року 

за підтримки  
МФ“Відродження”. 

Завдяки підтримці   
МБФ“Альянс громадського 

здоров’я” – в 2021 році 
розширено на всю Україну

 Підтримка діяльності мережі 
параюристок («вуличних 
юристок») шляхом залучення 
активісток  спільноти  до 
захисту прав жінок з 
наркозалежністю

 Надання  консультацій жінкам, 
які вживають наркотики

 Підвищення поінформованості 
ЖВН щодо можливостей 
захисту своїх прав та шляхів 
протидії стигмі та 
дискримінації.



За 2020-2021 роки

30 параюристок опрацювали 

майже 2000 кейсів порушення прав жінок, які живуть з 
наркозалежністю

Основні порушення прав ЖВН:



Категорія порушень прав Кількість кейсів (2020-21рр.)

Порушення прав пацієнток ЗПТ з боку медичного персоналу сайтів 470

Порушення прав ЖВН на доступ до медичних послуг (в т. ч пов'язаних з 

ВІЛ, та СРЗП)
418

Допомога ЖВН у випадках домашнього насильства 166 *

Кейси, пов'язані з дітьми, батьківськими правами та соціальними

службами, тощо
134 *

Порушення прав ЖВН з боку представників поліції 180 *

Порушення прав, пов'язані зі стигмою та дискримінацією ЖВН 110

Загальні правові консультації, не пов'язані з наркотиками 246

Інше 274

* Більшість порушень стали можливими «завдяки» недосконалому законодавству та наркополітиці в Україні



Показові кейси:

За дзвінком сусідів, що з 
квартири наркозалежної жінки 
йде запах «зілля», прибула 
поліція і, вибивши двері, 
знайшли жінку з дитиною в 
звичайних умовах. Відповідних 
документів поліцейські не 
мали. Дитину вилучили з сім’ї 
по протоколу про «поліцейське 
піклування». І завдяки цьому 
майже 2 роки мати ходила по 
судах, доводячи, що вона гарна 
мати і може виховувати дитину. 
На щастя, параюристкам вдалося 
добитися справедливості і 
зараз дитина з матіррю.

Наркозалежна жінка, що знаходиться на 
програмі ЗПТ, народила дитину. Вийшла з 
пологового (практично вигнали звідти), 
але дитину матері лікар не віддав. 
Звернулась до параюристки. Почалися 
заяви, суди, постійні стреси і 
проблеми. Жінка не витримала, і 
покінчила життя самогубством…

Найбільш розповсюджений кейс щодо 
порушень прав наркозалежних з боку 
поліції: Пацієнтка ЗПТ виходить з 
сайту з законно отриманими отриманими
ліками з відповідними документами для 
самостійного прийому. І її 
зустрічають поліцейські, намагаються 
вилучити препарат для експертизи, 
просять показати телефон, проводять 
огляд … Ці дії протизаконні!  





Дякуємо за увагу!


