


100% 
ЖИТТЯ*

НАЙБІЛЬША ПАЦІЄНТСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

*колишня назва Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»



ЖИТТЯ 
ВПЕРТIСТЬ
КРЕАТИВНIСТЬ
ЧЕСНIСТЬ



БОРОТИСЯ
ЗА 
ЖИТТЯ



Черговий фантастичний рік позаду. 
Ми провели ребрендинг, ми стали 
ще більш вперті у своїй боротьбі за 
життя. Ми стартували з новими гло-
бальними проектами, розпочали 
з партнерами регіональний грант 
Глобального Фонду, відкрили ме-
дичний центр «100% ЖИТТЯ» у 
Києві у який завітав сам сер Елтон 
Джон, і все це — лише початок. Наша 
фантастична команда, у кожно-
му регіоні України продовжує що-
дня реформувати систему охорони 
здоров’я та робити так, аби життя 
в Україні ставало більше. Це те, що 
мотивує і веде нас кожного дня, і не 
існує причин, які нас зупинять!

15 000 
АСОЦІЙОВАНИХ УЧАСНИКІВ

481 

ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

24 
РЕГІОНАЛЬНИХ ОСЕРЕДКА

Дмитро Шерембей, 
голова Координаційної ради
БО «100% ЖИТТЯ»





Оновлений склад 
Координаційної ради 
«100% ЖИТТЯ»

Вперше в новій історії  
«100% ЖИТТЯ» 
жіноче представництво 
в Координаційній раді 
досягло 50%

Дмитро Шерембей, 
голова Координаційної ради

Наталія Нагорна, 
директор 
БФ «Нехай твоє серце б’ється»

Віталій Ткачук, 
голова БО «100% життя. 
Київський регіон»

Сергій Дмитрієв, 
голова БО «Мережа 
100% життя» м. Харків»

Валерія Рачинська, 
керівник регіонального 
відділу «100% ЖИТТЯ»

Алла Ходак,
голова БО «100 % 
життя. Одеса»

Юрій Лазаревич, 
голова БО «Мережа 
100 %  життя. Рівне»



Роман Гайлевич, 
директор ЮНЕЙДС в Україні

ЮНЕЙДС є партнером всіх об’єднань 
людей, які живуть з ВІЛ, але далеко не у 
всіх організаціях ми входимо до складу 
наглядових органів. «100% ЖИТТЯ» 
в багатьох аспектах є унікальною і 
передовою організацією. Нова назва 
організації – це зміна парадигми 
світосприйняття, це вміння залишати в 
минулому все зайве і зосередитись на 
творенні майбутнього. «100% ЖИТТЯ» 
не створює пожиттєвих безумовних 
мандатів лідерства, а дає можливість 
проявити себе новим лідерам. Сьогодні, 
коли решта громадських організацій 
продовжують покладатись на допомогу 
донорів, або соціальне замовлення, 
«100% ЖИТТЯ» спромоглась розгледіти 
нові стратегічні можливості в реформах, 
які відбуваються в країні. Від імені 
ЮНЕЙДС я щиро зичу вам успіху на цих 
теренах.

Оновлений склад Наглядової ради 
«100% ЖИТТЯ»

Роман Гайлевич, 
директор ЮНЕЙДС в Україні, 
голова Наглядової ради

Ольга Руднєва, 
директор Фонду 
Олени Пінчук

Алла Щербинська, 
радник генерального директора 
Центру громадського здоров’я 
МОЗ України



*згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2018 рік) *згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2018 рік)



ПРОЕК  ТИ



Анастасія Дєєва
виконавчий директор  
БО «100% ЖИТТЯ»

Мій перший рік з неймовірною коман-
дою «100% ЖИТТЯ» став незабутнім.  
Лідера визначає команда. І та динаміка, 
з якою наша команда набирає швид-
кість, розширює портфоліо проектів та 
впроваджує  зміни в країні — космічна.  
Я пишаюсь, що експертність кожної ок-
ремої людини в організації в цілому ро-
бить нас тією потужною силою, яка  за-
дає стандарт у громадському секторі.



90 90 90

ПРОЕКТ 
ЗМЕНШЕННЯ ТЯГАРЯ 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ  
ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
 
через створення загального 
доступу до своєчасної 
та якісної діагностики та 
лікування туберкульозу і 
його резистентних форм, 
розширення доказової 
профілактики, діагностики 
та лікування ВІЛ-інфекції, 
та створення стійких та 
життєздатних систем 
охорони здоров’я

«100% ЖИТТЯ» В РАМКАХ          ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЮНЕЙДС 90 90 90



ПЕНІТЕНЦІАРНА 
СИСТЕМА*

ЛІКУВАННЯ І СУПРОВІД 

* Супровід клієнтів у пенітенціарній 
 системі здійснювався за підтримки 
 Глобального Фонду та проекту 
 «Заради Життя» (PATH), що 
 фінансується Агентством США 
 з міжнародного розвитку (USAID) 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ 
СУПРОВІД ЛІКУВАННЯ 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ (ТБ)

 



HealthLink — прискорює процес подолання 
епідемії ВІЛ в Україні. 
Дає можливість швидко і безпечно про-
йти тест на ВІЛ і почати лікування
 
HealthLink — реалізується БО «100% ЖИТТЯ» 
в партнерстві з Альянсом громадського здо-
ров’я за фінансової підтримки USAID (Агент-
ства США з міжнародного розвитку)

12 регіонів України
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
Київська, Кіровоградська, Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, 
Чернігівська області, м. Київ

ДІЯЛЬНІСТЬ  
ГО «ІНФЕКЦІЙНИЙ 
КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ» *

 

* Проект впроваджено в рамках 
 діяльності Центру громадського 
 здоров’я МОЗ України

ПРОЕКТ HEALTHLINK: 
ПРИСКОРЕННЯ ЗУСИЛЬ 
З ПОДОЛАННЯ 
ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ 



АДВОКАЦІЙНИЙ 
КОМПОНЕНТ:

Адвокатування прийняття нового 
протоколу з тестування на ВІЛ згідно 
останніх рекомендацій ВООЗ

Розроблено та проведено освітній 
курс для громадських активістів 
спільно з Українським Католицьким 
Університетом

Підтримка електронної системи 
eHealth — забезпечення стабільності  
автентифікації пацієнтів за 
допомогою SMS 
16 мільйонів пацієнтів 
зареєстровано в системі 
за квітень-липень 2018 року

Адвокація закупівель соціальних та 
медичних послуг за кошти місцевого 
бюджету у Києві та Запоріжжі на 
сумму 1,2 млн грн. Очікуються 
результати проведених закупівель по 
іншим регіонам PEPFAR

Проведено дослідження «Вивчення 
комунікаційних процесів серед 
представників ключових груп щодо 
інфікування ВІЛ» 

Проведено зустріч високого рівня, 
щодо впровадження плану переходу 
програм протидії ВІЛ на державне 
фінансування 



Навчено 
представників ключових груп з:
Вірменії
Казахстану 
Узбекистану
України

Проведено тренінг 
«Посилення спроможності представників 
спільнот щодо участі в грантовому циклі 
Глобального фонду та роботі Національного 
координаційного механізму України (НКРУ)» 

Підписано угоди 
з лідерами спільнот ЛЖВ у Вірменії, 
Казахстані, Узбекистані 
Про адвокаційну діяльність щодо 
посилення участі представників 
ключових спільнот у діяльності 
Національного Координаційного 
Механізму, надання технічної підтримки 
у процесі цієї діяльності, а також 
створення та розвитку Комунікаційних 
платформ на національному рівні.

ПРОЕКТ 
«РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІННОВАЦІЇ В 
ПОДОЛАННІ ЕПІДЕМІЇ 
ВІЛ В УКРАЇНІ» 
ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 
ООН (UNFPA)

ПРОЕКТ ПРОГРАМА 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
З ДОВГОСТРОКОВОГО 
ЗМІЦНЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ ЗА 
ПІДТРИМКИ GNP+



Завершення проекту
серпень 2018 року

Краматорськ
Кривий Ріг Київ 

Тривалість
2 роки

ПРОЕКТ ЗМІЦНЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ НУО 
У СФЕРІ ІНТЕГРАЦІЇ, 
РЕАБІЛІТАЦІЇ, 
ПІДТРИМКИ ТА 
НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 
(ВПО) В ДОНЕЦЬКІЙ ТА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ ЗА 
ПІДТРИМКИ EUROPEAN 
COMMISSION

ПРОЕКТ  EQUIP 
ЩОДО ЛІКУВАННЯ 
ВІРУСНОГО 
ГЕПАТИТУ С



ПРОЕКТ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
МЕДИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ 
«ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ 
В УКРАЇНІ» *

* за підтримки Центрів контролю і 
 профілактики захворювань 
 США (CDC) у рамках Надзвичайного 
 плану Президента США щодо 
 боротьби з ВІЛ/СНІДом – PEPFAR 
 та за підтримки Глобального Фонду



Покращення доступу до лікування ВІЛ 
шляхом подолання бар’єрів пов’язаних з 
інтелектуальною власністю

Підвищено обізнаність пацієнтських 
організацій в Україні щодо проблеми 
патентних монополій

Спільна позиція пацієнтських організацій 
щодо законодавчих пропозицій 
«100% ЖИТТЯ» в сфері патентного права

На розгляді у Верховній Раді України 
знаходиться законопроект №9385, в якому 
відображені пропозиції «100% ЖИТТЯ» 
стосовно обмеження патентних монополій

ПРОЕКТ 
«100% ЖИТТЯ» 
ЗА ПІДТРИМКИ 
AIDSFONDS

ПРОЕКТ 
«100% ЖИТТЯ» 
І УКРАЇНСЬКОЇ 
ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ

Створення мережі захисту прав людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД, представників 
ключових спільнот та осіб, хворих 
на туберкульоз

86%



ПРОЕКТ «100% ЖИТТЯ» 
І ФОНДУ ОЛЕНИ ПІНЧУК*

* в рамках проекту 
 Долутегравір вперше
 було поставлено 
 в Україну в 2017 році

ПРОЕКТ  «РОЗВИТОК ТА 
ПІДТРИМКА ІСНУЮЧОГО 
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО 
СУПРОВОДУ ЛЖВ 
враховуючи нові підходи 
в тактиці лікування 
та формування 
прихильності для 
досягнення цілей 
тисячоліття 90-90-90, 
шляхом підвищення 
професійного рівня 
соціальних та медичних 
працівників» 

за фінансової підтримки I-TECH 
(International Training and Education Center for Health)





ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗБУДОВУ 
СПРОМОЖНОСТІ = СИЛЬНІ СПІЛЬНОТИ

Представники ЧСЧ, ЛВІН, секс-працівників, ТБ–спільноти, підлітків, які живуть з ВІЛ — 
увійшли до складу Національної Ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД та 
до регіональних координаційних механізмів.

Чоловіки, які мають секс 
з чоловіками (ЧСЧ)

Три найбільші організації 
ЧСЧ створили консорціум, що 
об’єднав спільноту у всіх регіо-
нах України.  

Церква вперше розпочала ді-
алог з представниками ЛГБТІ 
спільноти.

Вперше розпочато діалог на 
державному рівні  щодо ле-
галізації одностатевих парт-
нерств. 

Люди, які вживають 
ін’єкційні наркотики
 (ЛВІН) 

Спільнота ЛВІН створила 10 
регіональних представництв  
у 10 областях України. 

Створено робочу групу щодо 
декриміналізації споживачів 
наркотиків при Національній 
Ради з питань протидії туберку-
льозу та ВІЛ/СНІД. 

Розглянуто запропоновані 
спільнотою зміни до таблиць 
невеликих, великих та особливо 
великих розмірів наркотичних 
засобів. 

Секс-працівники 

Секс-працівники об’єднують 
15 регіонів України. 
Розроблено законопроект 
щодо декриміналізації секс ро-
боти.

«100% життя» на KyivPride, 
2018

Позитивні жінки

Жінки, які живуть з ВІЛ, внесли 
зміни до наказу МОЗ, що на-
дасть доступ до допоміжних 
репродуктивних технологій за 
бюджетні кошти для ВІЛ-пози-
тивних жінок. 

Спільнота об’єднує ініціативні 
групи у 10 областях України.  

Колишні ув’язнені

Зареєстровано всеукраїнське 
об’єднання спільноти колиш-
ніх ув’язнених і звільнених –  
БО «Free zone». 

Вперше внесені зміни до нака-
зу Мінюсту щодо працевлаш-
тування людей, які перебува-
ють у місцях позбавлення волі. 

Вперше офіційно працевла-
штовано 8 засуджених у гро-
мадські організації.

Підлітки, які живуть 
з ВІЛ

Проведено 2 національних фо-
руми підлітків, яких торкнулась 
епідемія ВІЛ/СНІД.

Спільноту розвивають 
25 нових лідерів.



ДОСТУП 
ДО 
ЛIКУВАННЯ



*згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2018 рік)





ПЛАН
ПЕРЕХ  ОДУ
В I Д  ДО Н О Р С Ь КО ГО
Ф I Н А Н С У ВА Н Н Я  ДО  Д Е РЖ А В Н О ГО



Відповідно до угоди між Глобальним 
Фондом і українським урядом, 
починаючи  з 2019 року донорське 
фінансування програми протидії ВІЛ 
буде  зменшуватись. Вже у другому 
півріччі 2019 року буде вперше 
профінансовано надання послуг 
у сфері громадського здоров’я з 
державного бюджету через механізм 
публічних закупівель. 
Таким чином держава зможе 
дотримати взяті на себе зобов’язання 
щодо реалізації плану переходу та 
зберегти пропорції в запланованих 
обсягах співфінансування протидії 
епідемії на рівні 20-50-80 (20 % 
охоплення у 2018 році, 50% у 2019 
році та 80% у 2020 році). 
Основними та найбільш 
кваліфікованими надавачами таких 
послуг в Україні є НУО, які мають 
пристосуватись до  нових механізмів 
фінансування та стати учасниками 
публічних закупівель.

ПЛАН ПЕРЕХОДУ

*за фінансування Глобального Фонду, яке передане головному реципієнту - 
Центру громадського здоров’я, для прямого контрактування НУО в двох регіонах

*згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2018 рік) 

41 НУО і представників ключових спільнот пройшли навчання 
з бюджетної адвокації протягом 2016-2018 років

26 139 680, 5 грн* 
закупівлі соціальних послуг з ВІЛ через систему PROZORRO у 2017-2018 роках

4 052 874, 5 грн* 

національний бюджет

18 577 941, 5 грн* 

Глобальний Фонд 

3 753 669 грн* 

регіональний  бюджет 



ТРАНСФОР МАЦIЯ 

С И С Т Е М И   ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я  УКРАIНИ



Співпраця з пацієнтами і зворотній 
зв’язок від них є необхідною умовою 
ефективних змін, над якими сьогодні 
працює вся команда МОЗу. «100% 
ЖИТТЯ» як найбільша пацієнтська 
спільнота має якісну експертизу і є 
одним з драйверів змін 

д-р Уляна Супрун, 
в.о. міністра охорони 
здоров’я України 



cтаном на кінець 2018 року

>1 700 
закладів 
охорони 
здоров’я

24 300 
лікарів 
первинної 
ланки 

24,9 млн 
пацієнтів 
зареєстровано 
в системі 
eHealth 

За кожного з цих пацієнтів лікарі отримали 
виплати від держави, що в декілька разів 
збільшило заробітні плати лікарів, створило 
конкуренцію, та, в середньостроковій пер-
спективі, підвищить якість надання медич-
них послуг пацієнтам

За 2018 рік система eHealth збагатилась новими 
модулям — ePrescriptions, Medical events і інші, які 
дозволять вже в 2019 запустити реімбурсацію 
вартості лікарських засобів (програма «Доступні 
Ліки») на основі електронних рецептів, а також 
розпочати збір медичних даних та формування 
карток пацієнта в електронному вигляді.

Все це значно зменшить кількість паперів, які за-
повнює лікар та зберігає пацієнт, покращить якість 
даних для прийняття рішень та здійснення виплат, 
стимулюватиме створення цілої екосистеми до-
даткових електронних сервісів для пацієнтів та 
надавачів медичних послуг. 

ЕЛЕКТРОННА 
СИСТЕМА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я EHEALTH

5 лютого 2018 року «100% ЖИТТЯ» 
передала Мінімальний життєздатний 
продукт системи «Електронне 
здоров’я» (eHealth) Міністерству 
Охорони Здоров’я

Система eHealth забезпечила 
можливість укладання електронних 
декларацій між лікарем та пацієнтом, 
сформувати базові медичні реєстри, 
укладати електронні договори між 
закладами охорони здоров’я та 
НСЗУ, збирати необхідну статистику 
та, головне — здійснювати виплати 
за новою системою фінансування 
первинної ланки медицини.

Створено електронну систему «Централь 103», 
яка об’єднує обласні диспетчерські центри екс-
треної медицини. 

Система дозволяє стандартизувати обробку ви-
кликів швидкої допомоги, оптимізувати та значно 
скоротити швидкість обробки виклику, зібрати 
статистичні дані. Система запущена в пілотних 
регіонах. обробляє більше 3000 викликів в день, 
містить дані більш ніж 7000 співробітників із 
більше 500 об’єктів інфраструктури. До системи 
підключено волонтерські організації екстреної 
допомоги.



Майже відразу зареєстровано по-
дібний Законопроект № 9088 
(депутатами Співаковський О.В., 
Опанасенко О.В., Княжицький М.Л., 
Гопко Г.М.)

Законопроект № 9088 
передбачає заборону патентуван-
ня нових відомих лікарських засо-
бів, зокрема, солей, складних ефірів, 
простих ефірів, композицій, комбі-
націй та інших похідних, поліморфів, 
метаболітів, чистих форм, розмірів 
часток, ізомерів, нових дозувань 
або будь-яких нових властивостей 
чи нових використань відомого лі-
карського засобу. 

Це призведе до суттєвого скорочен-
ня кількості фармацевтичних патен-
тів низької якості, шляхом обмежен-
ня практики «вічного озеленення» 
патентів*. 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі опублікува-
ло на громадське обговорен-
ня власний проект закону 
№ 9385

Обидва законопроекти містять майже всі положення, спрямовані на по-
кращення доступності лікарських засобів, крім одного положення, яке 
може суттєво змінити ситуацію в майбутньому щодо патентування лікар-
ських засобів, шляхом підвищення вимог до фармацевтичних патентів. 

1 лютого 2018 року 
Уряд за ініціативою МЕРТ зареєстрував у Вер-
ховній Раді проект закону № 7538, 
спрямований на реформу патентного захисту, 
який містив важливі положення щодо обмежен-
ня патентних монополій на лікарські засоби в 
Україні, що підвищило б конкуренцію серед ви-
робників ліків. 

Профільний Комітет ВРУ 
з питань науки і освіти 
підтримав Законопроект 
№ 7538

4 вересня 2018 року 
Законопроект № 7538 під час першого читання 
не набрав достатню кількість голосів через відсут-
ність народних обранців в залі засідань

Після адвокації БО «100% 
Життя» спільно з БФ «Паціє-
ти України», МЕРТ було вне-
сено відповідне положення 
до урядового законопроекту 
№ 9385, який був зареєстро-
ваний 10 грудня 2018 року. 
Даний законопроект повністю 
враховує пропозиції від паці-
єнтської спільноти.

ПАТЕНТНА РЕФОРМА

*«вічнозелені» патенти — біз-
нес-стратегія фармацевтичних 
компаній-монополістів, спря-
мована на штучне подовження 
монопольного положення про-
дукту на ринку, шляхом несут-
тєвих видозмін до лікарського 
засобу, які можна додатково 
патентувати, що дозволяє іноді 
на десятки років продовжувати 
монополію на давно існуючий 
на ринку лікарський засіб. Це 
дозволяє підтримувати високі 
ціни на ліки, поки існує патент-
на монополія. 
На даний час законодавство 
України жодним чином не об-
межує таке явне зловживан-
ня можливостями патентного 
права, і згідно дослідження 
проведеного в 2017 році щодо 
40 патентів, виданих в Україні, 
на 20 лікарських засобів для 
лікування ВІЛ, гепатиту С, ту-
беркульозу та онкологічних за-
хворювань, близько 60% були 
«вічнозеленими» патентами. 



Здійснено пацієнтський контроль та під-
тримку внесення Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ) до переліку джерел 
клінічних настанов, які можуть затверджу-
ватись у якості нових клінічних протоколів 
в Україні (Наказ МОЗ України від 26.09.2018 
№ 1752).

Прийняття зазначеного наказу дозволить 
використовувати в медичній практиці сучас-
ні схеми лікування відповідно до останніх 
рекомендацій ВООЗ. 

Продовжується супровід затвердження 
МОЗ перекладу клінічних настанов ВООЗ з 
тестування та лікування ВІЛ від 2018 р., що 
зробить їх загальнообов’язковими для за-
стосування в Україні.

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ВІЛ: 
усунення правових бар’єрів на шляху 
доступ до лікування та розширення прав 
людей, які живуть з ВІЛ



МЕДИЧ НI 
ЦЕНТР И 
"100%  ЖИТТЯ"



Я вірю в те, що  кожна людина, незалежно від 
діагнозу, має право на життя. Ми занадто довго 
існували в реальності, коли люди з ВІЛ стояли в 
самому кінці списку, були змушені приховувати 
свій статус і навіть не сподівалися на якісне 
надання послуг. Роками нас змушували повірити 
в те, що наші пацієнти варті лишень занедбаних 
лікарень, неуважних лікарів і лікування низької 
якості. Але ми від свого не відступили. Не здалися 
і люди з ВІЛ та їхні близькі. І сьогодні ми можемо 
впевнено сказати, що наші пацієнти можуть 
розраховувати на найкращих лікарів, сучасне 
обладнання і новітні технології. Те, що не встигла 
зробити держава, зробили активісти. Перший 
медичний центр «100% ЖИТТЯ», відкритий у 
Києві в 2018 році пацієнтською спільнотою, — це 
стандарт надання допомоги людям з діагнозом 
ВІЛ і не тільки. Ми віримо в те, що з появою 
такої точки на мапі столиці великі зміни в якості 
надання допомоги людям, що живуть з ВІЛ, лише 
починаються.

Ольга Руднєва,
директор Фонду Олени Пінчук



19 травня 
відкрито другий 
медичний центр 
«100% ЖИТТЯ» 
у м. Києві

Перший центр 
було відкрито 
восени 2016 року 
у Полтаві

У двох центрах 
у Чернігові 
та Запоріжжі 
завершуються 
ремонтні роботи

Полтава

2 669 — кількість наданих послуг 
1 039 620 грн отримано за послуги

286 
пацієнтів підписали декларації 
з лікарями первинної ланки центру 
«100% ЖИТТЯ» за перші три місяці 
старту кампанії з підписання декларацій

17 522,5 грн
отримані від держави кошти в рамках 
реформи первинної медичної ланки

Медичний центр у Полтаві вийшов 
на точку беззбитковості і більше 
не потребує інвестицій 

Прибуток, що був зароблений, 
був витрачений на покращення 
обладнання для сімейних лікарів

Київ

1 230 — кількість наданих послуг 
567 969 грн отримано за послуги

303 
пацієнтів підписали декларації 
з лікарями первинної ланки центру 
«100% ЖИТТЯ» за перші три місяці 
старту кампанії з підписання декларацій

36 238,5 грн 
отримані від держави кошти в рамках
реформи первинної медичної ланки

Закуплено 20 видів вакцин для 
профілактики Грипу, Кору, Гепатиту А та В, 
Дифтерії, Правця, Кашлюку, Поліомієліту, 
Жовтої лихоманки та інших захворювань 
у дорослих та дітей

667 людей провакциновано



Про медичні центри:



ФIНАН СИ





100%   ДII

ГУЧНI А К Ц I I, 
I Н Ф О Р М К А  М П А Н I I



Ен Аслетт
виконавчий директор 
Фонду Елтона Джона 

«Більше 15 років тому ми почали підтримувати Всеукраїнську мережу 
ЛЖВ. Тоді це була маленька група людей — колишніх споживачів 
наркотиків, які пристрасно хотіли допомогти людям, які помирали від 
СНІДу. На той момент у них не було доступу до будь-яких сервісів, не 
було підтримки. Все, що у них було — жахлива стигма. Минуло декілька 
років, і Мережа вже щомісяця обслуговувала 30 000 пацієнтів. Потім 
стала найбільшим реципієнтом Глобального фонду у сфері лікування 
та підтримки ВІЛ-позитивних українців. Сьогодні Мережа співпрацює 
з Міністерством охорони здоров’я і допомагає протистояти епідемії ВІЛ 
на національному рівні. Декілька років тому Мережа провела успішні 
переговори з урядом щодо суттєвого зниження цін на ліки для пацієнтів 
на всій території України. Буквально чотири тижні тому ми приїхали до 
Києва і відвідали новий медичний центр для ВІЛ-позитивних пацієнтів, 
який відкрила Мережа — перший центр подібного типу. Ми також 
протестували мобільний додаток HIV TEST, який Мережа розробила 
за підтримки Міністерства охорони здоров’я для того, щоб залучити 
людей до тестування та лікування!» — сказала Ен Аслетт під час  
22 Міжнародної конференції з протидії СНІДу AIDS2018 в Амстердамі. 



28 травня 2018 
Благодійна акція 
«День з Елтоном Джоном» на Кураж Базарі

Atlas Weekend
найбільший музичний фестиваль 
в Європі

Книга 
Дмитра Шерембея 
«Секс.Наркотики.Бог» 

3-8 липня 2018

100 000 відвідувачів

1500 осіб протестовано на ВІЛ

Легендарний співак сер Елтон Джон 
прибув в Україну на запрошення 
Фонду Олени Пінчук

Акцію відвідало 7000 осіб

900 осіб протестовано на ВІЛ

Унікальні ілюстрації Нікіти Кравцова

Залучення молоді до захисту прав ключо-
вих спільнот

4000 примірників 
(російською і українською мовами)

Офіційна програма «Книжкового Арсена-
ла» найбільшої видавничої події року 
131 000 відвідувачів

Рекорд у Національному Реєстрі Рекордів 

В рамках свого візиту сер Елтон Джон 
відвідав медичний центр «100% життя», 
де високо оцінив діяльність БО «100% 
життя» та залишив свій автограф.  



Співпраця з посольством Франції

Видання перекладу книги Єрве Гібера 
«Другові, який не врятував мені життя» 

Автор перекладу — Іван Рябчий

Видавництво «Пінзель»

2000 примірників

Участь у Книжковому Арсеналі

Мета кампанії — змінити «дитячу» пове-
дінку по відношенню до свого здоров’я на 
«дорослу і свідому»  за допомогою про-
ходження тесту на ВІЛ

Акцент на діджитальні канали комунікацій

YouTube
Соціальні мережі
Банерна реклама, портали
Таргетинг по интересам Fullscreen, Wi-Fi

Реклама вела на проходження онлайн тес-
ту на ВІЛ  HIV TEST, який оцінює ризикова-
ну поведінку

6 103 323 показів 
33 367 кліків*

600 000 — кількість завантажень мобіль-
ного  додатку HIV test 
*не враховано кількість кліків через Wi-Fi

Більше 30 делегатів від «100% ЖИТТЯ»

20 презентацій кращих практик україн-
ської пацієнтської спільноти

організовано міжнародний марш протесту 
проти цінових бульбашок AbbVie

на міжнародній арені презентовано HIV 
TEST, Data Check та План Переходу

Видання книги Єрве Гібера 
«Другові, який не врятував мені життя»
 українською мовою

Участь у міжнародній конференції 
по ВІЛ в Амстердамі 

Інформкампанія 
«Не будь дитиною. Пройди тест на ВІЛ»

Офлайн підтримка 

3000 постерів для розміщення у медичних 
закладах України
Сітілайти у м.Київ
Розміщення на білбордах у м.Львів 

Акції прямої дії «Не будь дитиною. Пройди 
тест на ВІЛ» до 1 грудня у всіх регіонах 
України

Трансляція соціального ролику до 1 груд-
ня на найбільшому фасаді в Європі — ТРЦ 
«Гулівер»
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