




100% 
ЖИТТЯ*
— НАЙБІЛЬША 
ПАЦІЄНТСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

В УКРАЇНІ

БОРОТИСЯ
ЗА ЖИТТЯ 

— НАША МІСІЯ
ЖИТТЯ,

ВПЕРТІСТЬ, 
ЧЕСНІСТЬ, 

КРЕАТИВНІСТЬ 
— НАШІ ЦІННОСТІ  * Відома як Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»



“

ДМИТРО ШЕРЕМБЕЙ 

голова Координаційної ради 
БО «100% Життя»

Це був рік викликів та політичної 
турбулентності, та, між тим, це був 
ще один рік, який довів: будь-які 
зовнішні чинники не зупиняють нас на 
шляху боротьби за життя. Я вдячний 
кожному члену організації, кожному 
регіональному партнеру за вашу 
працю, за реалізацію проєктів, які 
щодня рятують українців. Ми з вами 
допомогли більше 290 тисяч людей 
минулого року! Це фантастична цифра. 
Ви всі  — фантастичні люди.

15 000 
520 
24

дійсних членів організації

регіональних осередки

асоційованих учасників





МЕРЕЖА 100% ЖИТТЯ 
ЦЕ 24 РЕГІОНАЛЬНИХ ОСЕРЕДКИ В УКРАЇНІ

Вінниця
Вінницьке обласне 
відділення 
благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД»
Шевчук Оксана, голова 

Київ
Благодійна організація 
«100 відсотків життя. 
Київський регіон»
Віталій Ткачук, голова 

Миколаїв
Миколаївська 
благодійна організація 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД»
Ігор Коновалов, голова

Суми
Сумська обласна 
громадська організація 
«Клуб «Шанс»
Олександр Казнієнко, 
голова 

Чернігів
Благодійна організація 
Чернігівське відділення 
Благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» 
Анжела Мойсеєнко, 
голова

Запоріжжя
Благодійна організація 
«Мережа 100 відсотків 
життя. Запоріжжя»
Дорошенко Ірина, 
голова

Кропивницький
БО «100 відсотків життя. 
Кропивницький» 
Юлія Чабанюк, голова

Рівне
Благодійна організація 
«Мережа 100 відсотків 
життя Рівне»
Юрій Лазаревич, голова

Хмельницький
Хмельницьке 
обласне відділення 
Благодійної організації  
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД»
Сніжана Стрілець, 
голова

Тернопіль
Благодійна організація 
«Тернопільське 
благодійне товариство 
Благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» 
Миронюк Сергій, голова 

Дніпро
Благодійна організація 
«Благодійне товариство 
«Мережа 100 відсотків 
життя Дніпро» 
Колісник Олександр, 
голова 

Краматорськ
«Благодійна організація 
«Благодійний фонд 
«Клуб «Світанок»
Світлана Мороз, голова

Одеса
Благодійна організація 
«100 відсотків життя. 
Одеса»
Алла Ходак, голова

Ужгород
Благодійна організація 
«Закарпатське 
благодійне товариство 
мережі людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД» 
Андрій Дем‘яненко, 
голова

Івано-Франківськ
Благодійна організація 
«100 відсотків життя 
Івано-Франківськ»
Віктор Каратов, голова

Херсон
Благодійна організація 
«Благодійне товариство 
«100 відсотків життя. 
Херсонський регіон»
Тетяна Паршикова, 
голова 

Львів
Благодійна організація 
«Благодійне товариство 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» м. Львів»
Дмитро Тигач, голова

Рубіжне
Благодійна організація 
«Луганське 
обласне товариство 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД»
Євген Топчаєв, голова

Чернівці
Благодійна організація 
«100 відсотків життя. 
Чернівці»
Вадим Велижанін, 
голова

Житомир
БФ «100 відсотків життя. 
Житомирський регіон»
Наталія Нагорна, голова

Кривий Ріг
Благодійна організація 
«Благодійне товариство 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» м. Кривий Ріг»
Олександр Кріпак, 
голова

Полтава
Благодійна організація 
«Світло надії»
Іскра Андрій, 
представник

Харків
Благодійна організація 
«Мережа 100 відсотків 
життя» м. Харків»
Сергій Дмитрієв, голова

Черкаси
Благодійна організація  
«100 відсотків життя 
Черкаси» 
Наталія Несват, голова



ЗАКУПЛЕНО ТА ПОСТАВЛЕНО МЕДИЧНЕ  
ОБЛАДНАННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ

236 538 684,78 грн 
загальна сума поставок

966 027 
упаковок ліків та 
товарів медичного 
призначення

950 415 
швидких тестів на ВІЛ 
(проєкти Глобального 
фонду і PEPFAR)

35 500 
оральних швидких 
тестів на ВІЛ (програма 
PEPFAR)

137 424 
тестів для проведення 
моніторингу лікування 
(діагностика вірусного 
навантаження, СД4 та 
ІФА досліджень)

1 прилад 
GeneXpert 
на 16 модулів для 
визначення вірусного 
навантаження 

81 990 
швидких тестів 
на гепатит В (програма 
PEPFAR)

28 500 
швидких тестів 
на сифіліс (програма 
PEPFAR)

5 250 
тестів на 
криптококовий антиген 
(програма PEPFAR)

81 975 
швидких тестів на 
гепатит С (програма 
PEPFAR)

реагенти для проведення 
контролю якості 
референс-лабораторій 
Центру громадського 
здоров’я для контролю 
якості послуг із тестування 
на ВІЛ швидкими тестами

3 400 
тестів на туберкульоз 
(програма
Глобального фонду) 

60 
операцій 
розмитнення

87 530 871 грн
загальна сума внутрішніх закупівель

З 2019 року закупівлі для проєктів 
«100% Життя» проводяться на відкритих 
електронних майданчиках, це:

забезпечує конкуренцію і рівність всіх 
учасників: близько 169 000 постачальників 
мають публічний доступ на тендерні 
майданчики

економічна ефективність: зниження ціни          
до 30% за рахунок редукціону

прозорість процесу на всіх етапах: 
зберігається історія закупівлі

192  
закупівлі для виконання проєктів «100% Життя», з них 
81  
на конкурсній основі, 
112  
пряма угода 

60 
регіональних відділень 
та медичних закладів 
отримали товари

40 
контрактів 
з постачальниками

У 2019 РОЦІ

752 660 048 грн
сума інвестицій Мережі в життя та здоров’я українців  

За версією Українського форуму благодійників БО «100% Життя» 
втретє визнана найбільшим благодійником країни за кількістю коштів, 

інвестованих у благочинність

Також наприкінці 2019 року «100% Життя» здійснила 
екстрені поставки ліків для 113 000 пацієнтів з 
ВІЛ. Зважаючи на ризики переривання лікування 
(через зрив державних закупівель), поставку було 
здійснено за рекордні 3 місяці.

292 734 
українців, які отримали допомогу «100% Життя» 
у 2019 році , з них 

95 945 
пацієнтів з ВІЛ+ статусом, з них 

48 346 48 346 
клієнтів приймають АРТ

43 600 
пацієнтів отримали АРТ, закуплену «100% Життя»  
(проєкт Глобального фонду), це 

40% 40% 
всіх зареєстрованих ВІЛ+ пацієнтів в Україні



НАШІ
ПРОЄКТИ

14 ПРОЄКТІВ ПРОТЯГОМ РОКУ

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ 
— ДОДАТОК NGO 
MANAGEMENT
«100% ЖИТТЯ» РОЗРОБЛЕНО ТА 
ВПРОВАДЖЕНО МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК, 
ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ПРИЙМАТИ ЮРИДИЧНО 
ОФОРМЛЕНІ РІШЕННЯ ДИСТАНЦІЙНО

Завдяки NGO management учасники організації 
знаходяться в єдиному інформаційному полі, бачать 
зміни в стратегії і впливають на політику і долю 
організації.

ДОДАТОК NGO MANAGEMENT ЦЕ: 

швидке онлайн-управління та ухвалення 
рішень через систему онлайн голосування

пришвидшення процесу прийняття рішень під 
час загальних зборів та роботи колегіальних 
органів, засідань рад директорів, наглядових 
рад

спрощення прийняття рішень під час форумів, 
конференцій та інших заходів, під час яких 
передбачено голосування 

можливість вести архів, документувати всі 
процеси ухвалення рішень, завантажувати 
та формувати протоколи голосування та 
переглядати історію попередніх рішень

відсутність додаткових логістичних витрат на 
організацію офлайн-зустрічей

незалежність від перебування у конкретному 
місці для колегіального прийняття рішень

З 2019  року Загальні збори «100% Життя»
ухвалюють рішення через NGO management.



Цього року ми охопили послугами 
і проєктами ще більше українців, 
досягнувши понад 290 тис. 
людей, яким ми допомагаємо. 
Нам вдалось не тільки розширити 
вже існуючі програми, але й 
розпочати  нові ініціативи, такі як 
соціальне партнерство для бізнесу. 
Третій рік поспіль ми є головним 
благодійником країни у секторі 
public health. Всі ці досягнення —
темп, з яким ми рухаємось, та 
вміння бути надійними для 
пацієнтів в часи змін, — стали 
можливими завдяки неймовірній 
команді однодумців, яка щоденно 
працює у кожному куточку 
України.

“АНАСТАСІЯ ДЄЄВА 

виконавча директорка
БО «100% Життя» 





ПРОЄКТ В РАМКАХ 
ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ЮНЕЙДС 90 90 90

ГЕОГРАФІЯ — ВСІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ

Географія тестування:
Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Луганська, Львівська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 
Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області

ПРОЄКТ
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

692 
пацієнтів взято 
на диспансерний 
облік 

90

90   

90 

ТЕСТУВАННЯ 

849 
підтверджено 
ВІЛ+  статус 

11  148 
людей протестовано 
на ВІЛ швидкими 
тестами

Решта виявлених ВІЛ+ клієнтів 
перебувають на етапі встановлення 
діагнозу

8% показник виявлення

ЛІКУВАННЯ І СУПРОВІД 

ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ЛІКУВАННЯ

це 82% від тих, в кого 
підтверджено ВІЛ+ статус

40 373  клієнтів, які отримали послуги 

35 425 
клієнтів приймають АРТ 

88% 
від кількості клієнтів, 
які отримали послуги

14 391 
пацієнт вперше розпочав 
прийом

41 % 
від кількості клієнтів 
на АРТ

з них

68% 
клієнтів, які приймають АРТ, мають рівень 
вірусного навантаження, що не визначається



ПЕНІТЕНЦІАРНА 
СИСТЕМА*

*СУПРОВІД КЛІЄНТІВ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ 
СИСТЕМІ ЗДІЙСНЮВАВСЯ ЗА ПІДТРИМКИ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ З БОРОТЬБИ ЗІ 
СНІДом, ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА МАЛЯРІЄЮ 
ТА ПРОЄКТУ «ЗАРАДИ ЖИТТЯ» (PATH), 
ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ АГЕНТСТВОМ США 
З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID)

ТЕСТУВАННЯ 

1 074 
підтверджено ВІЛ+ статус

736 
пацієнтів взято на диспансерний облік

710 
волонтерів з числа засуджених 
залучено до надання послуг з 
профілактики за принципом «рівний-
рівному»

805 
засуджених відвідали психотерапевтичні 
групи з подолання наркозалежності

43 411 
протестовано на ВІЛ 

від загальної чисельності 
осіб, які перебували
в установах ДКВСУ 
в регіонах, де працює 
«100% Життя»

99%

ЛІКУВАННЯ І СУПРОВІД

ГЕОГРАФІЯ: 
Дніпропетровська, Донецька,  
Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Луганська, 
Львівська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Івано-Франківська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, 
Чернівецька, Чернігівська, Херсонська, 
Кіровоградська області та місто Київ. 

3 709 
засуджених приймають АРТ

4 678 
ВІЛ+ засуджених охоплено послугами  
з догляду та підтримки

168 
ВІЛ+ засуджених після звільнення 
переведені на диспансерний облік 
у регіональні центри з профілактики 
та боротьби зі СНІДом

97% колишніх засуджених, 
які отримали послуги у зв‘язку 
із звільненням, продовжили 
прийом АРТ після звільнення 

97%



МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ 
СУПРОВІД ЛІКУВАННЯ 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ (ТБ)

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТІВ 
LF-LAM ДЛЯ ШВИДКОЇ 
ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ  
АКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ 
У ЛЖВ

9 875 
ВІЛ+ пацієнтів 
протестовано 
на туберкульоз

Вперше всі регіони України отримали швидкі тести 
Alere Determine TB LAM Ag

2 025 
пацієнтів (20,5%) 
отримали позитивний 
результат тесту

1 329 
пацієнтам (65,5%) 
підтверджено 
туберкульоз іншими 
методами

1 131 
пацієнт (85%) 
розпочав лікування
туберкульозу

Розроблено відео-курс для лікарів 
«Діагностика туберкульозу за допомогою 
тестів TB LAM», який розміщено на освітній 
платформі ЦГЗ

Розроблено інструкцію-флаєр з використання 
тестів LF-LAM для лікарів та пацієнтів

Проведено вебінар для лікарів                            
та представників НУО щодо користування 
тестами LF-LAM

Разом з ЦГЗ проведено 3 тренінги                         
з актуальних питань щодо туберкульозу, 
супроводу пацієнтів та користування тестами 
LF-LAM для лікарів-інфекціоністів, фтизіатрів 
та представників НУО

Перекладено українською рекомендації ВООЗ 
«Використання імунохроматографічного тесту 
сечі на вміст ліпоарабіноманнану (LF-LAM) 
для діагностики та скринінгу активної форми 
ТБ у людей, які живуть з ВІЛ»

ЛІКУВАННЯ ЧУТЛИВОГО 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

ЛІКУВАННЯ 
ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

ефективність лікування
клієнтів проєкту

6 486 
пацієнтів (97,8% від запланованого охоплення) 
отримали психосоціальний супровід та ДОТ-послуги

4 129 
завершили повний курс лікування

3 692  
пацієнтів 
одужали

437 
пацієнтів не досягли 
бажаного результату 
лікування через різні 
причини

1 071 
пацієнт (16,5%) ВІЛ/ТБ ко-інфікований

31,2% 68,8% 

Проведено 3 тренінги з актуальних питань щодо туберкульозу, 
у т.ч. серед ЛЖВ, для лікарів-фтизіатрів, інфекціоністів та соціальних 
працівників.

3 797 
пацієнтів  (96,4% від запланованого охоплення) 
отримали психосоціальний супровід та ДОТ-послуги

28,9% 71,1%

778 
пацієнтів (20,7%) ВІЛ/ТБ ко-інфіковані

1 768 
завершили повний курс лікування

1260 
пацієнтів  
одужали

508 
пацієнтів не досягли 
бажаного результату 
лікування через різні 
причини

ефективність лікування
клієнтів проєкту

з них з них

з них з них

з них з них

89,4% 71,3% 



ПРОЄКТ HEALTHLINK: 
ПРИСКОРЕННЯ ЗУСИЛЬ 
З ПРОТИДІЇ 
ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ

HEALTHLINK 
прискорює процес подолання епідемії ВІЛ 
в Україні. Дає можливість швидко і безпечно пройти 
тест на ВІЛ і почати лікування

HEALTHLINK  реалізується БО «100% Життя» 
в партнерстві з Альянсом громадського здоров’я 
за фінансової підтримки USAID (Агентства США 
з міжнародного розвитку)
 
12 РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Херсонська, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ

ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ ТЕСТУВАННЯ
 

за ініціативою медичного працівника (PITC) 

тестування на ВІЛ партнерів ЛЖВ               
(Index Testing)

залучення чоловіків, які мають секс                     
з чоловіками, до послуг з профілактики, 
тестування та лікування (VCT)

Акцент на тестування партнерів людей 
з ВІЛ+ статусом
Ефективність такого тестування сягає 10,7% *

протестовано

*дані на кінець 2019

виявлено

11 900

1 275

10,7%
Ефективність тестування

Тестування здійснюється на всіх ланках 
медичної допомоги. 
Кожен тип закладу працює за окремим маршрутом 
пацієнта, який дозволяє проводити тестування 
та доведення до лікування в найбільш ефективний 
спосіб.

протестовано виявлено ефективність

706

229

514

395

1 288 

713

13

31

25

20

81

33

1,8%

13,5%

4,9%

5,1%

6,3%

4,6%

Регіони з низьким тягарем епідемії

Первинна ланка

Вторинна ланка

ТБ-заклади

Регіони з високим тягарем епідемії 
(Одеська та Дніпропетровська області, м.Київ)

Гнучкість у виборі закладів охорони здоров’я, 
задіяних в проєкті: 
вихід з неефективних та вхід в потенційно значущі.

Бахмацький районний ЦПМСД Криворізький ЦПМСД #5

Васильківська ЦРП (+АРТ-сайт) Криворізька міська лікарня #1

Київський обласний ТБ-диспансер (Боярка) Одеський міський ТБ-диспансер #2



ПРО ІННОВАЦІЇ 
Створено комунікаційну стратегію для 
підвищення попиту на послуги з тестування 
ВІЛ  (на основі дослідження «Вивчення 
комунікаційних процесів серед представників 
ключових груп щодо інфікування ВІЛ»)

prozdorovia.in.ua — запущено перший 
україномовний портал з ключовою 
інформацією про ВІЛ, найбільшою картою 
пунктів тестування в Україні та «бібліотекою» 
інформаційних матеріалів щодо громадського 
здоров’я

Разом з Центром громадського здоров’я 
розроблено «Універсальний довідник 
лікаря», який містить 8 базових матеріалів 
щодо громадського здоров’я. Довідник 
розповсюджується серед медичних закладів 
України за підтримки Національної служби 
здоров’я України

Інтеграція проєктних інтервенцій 
з трансформацією системи охорони здоров'я 
України

Стратегія з мультитестування: 
з 3-го проєктного року впроваджується 
тестування на гепатит С та сифіліс

Здійснюється посилений менеджмент 
окремих закладів охорони здоров’я

ЗА 2-Й РІК ПРОЄКТУ
 

231 975 
людей протестовано на ВІЛ швидкими тестами

5 575 
виявлено нових випадків ВІЛ+ статусу

3 827 
людей розпочали прийом АРТ

> 400  
медичних закладів

> 7500 
лікарів пройшли навчання з питань 
зменшення стигми та дискримінації 
та використання швидких тестів

≈ 300 
соціальних працівників задіяно у проєкті

≈ 8 млн доларів  
розподілено серед 12 регіонів за 2 роки

У 2019 кожен 3-й нововиявлений 
українець з ВІЛ — в рамках 
проєкту HealthLink

Згідно з порівнянням національних показників виявлення нових випадків 
ВІЛ-інфекції з показниками проєкту HealthLink



ПРОЄКТ 
«СТІЙКІСТЬ ПОСЛУГ 
ДЛЯ КЛЮЧОВИХ  
СПІЛЬНОТ»

В КОНСОРЦІУМІ З  АЛЬЯНСОМ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я, 
EKHN ТА ЦЕНТРАЛЬНОАЗІАТСЬКОЮ 
МЕРЕЖЕЮ ЛЮДЕЙ,  ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ 

ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ З БОРОТЬБИ 
З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ, МАЛЯРІЄЮ ТА ВІЛ

БЮДЖЕТНА АДВОКАЦІЯ

проаналізовано структуру національних 
та місцевих бюджетів, а також діюче 
нормативне середовище у сфері 
державного фінансування у Молдові, 
Білорусі, Росії, Казахстані, Киргизстані, 
Узбекистані, Таджикистані, Грузії

проаналізовано механізми соціального 
контрактування у Молдові, Білорусі, 
Таджикистані

технічна підтримка НУО в реалізації 
адвокаційних компаній у Грузії

формування чи удосконалення механізмів 
соціального контрактування (або 
соціального замовлення) у Казахстані

навчання представників НУО в сфері 
бюджетної адвокації у Грузії, Молдові, 
Росії та Таджикистані 

проведено перший у регіоні Східної 
Європи та Центральної Азії Хакатон на 
тему сталості послуг з ВІЛ, у якому взяли 
участь більше 100 осіб з 10 країн

НА ДРУГОМУ РОЦІ ПРОЄКТУ ФОКУС БУДЕ 
СПРЯМОВАНО НА:

формування механізмів державного 
фінансування через фонди медичного 
страхування 

підготовку стандартів послуг з громадського 
здоров’я 

гармонізацію законодавства у сфері 
контрактування НУО для надання послуг 

підготовку фінансово-економічних 
обґрунтувань для фінансування послуг                 
з державного бюджету 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ
Адвокація зниження цін на АРВ-препарати 
у регіоні СЄЦА, через

оптимізацію схем лікування

перегляд національних клінічних протоколів 
лікування

розширення доступу до ефективних та 
економічно доступних генеричних препаратів

реформування національних закупівельних 
систем задля усунення технічних бар'єрів для 
закупівлі ефективних препаратів за найкращою 
конкурентною ціною

ЗАГАЛЬНА МЕТА:

73млн дол у 14економія на кінець 2021,
через зниження цін на АРТ країнах проєкту

Україна, Молдова, Білорусь, Росія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузія, 
Боснія й Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія та Румунія



Розпочато  дослідження щодо 
відповідності національних протоколів 
останнім рекомендаціям ВООЗ з тестування 
та лікування ВІЛ в 9 країнах СЄЦА та 5 
країнах Балканського регіону в партнерстві 
з ITPCru. 

• Крім аналізу відповідності, будуть також 
підготовлені експертні рекомендації щодо 
необхідних змін до національних протоколів,  
які стануть основою для подальших 
адвокаційних кампаній.

Підтримка робочої групи з перегляду 
національних протоколів лікування 
для оптимізації схем лікування відповідно 
до рекомендацій ВООЗ у республіці 
Казахстан та Киргизстан. Прийняття 
оновлених протоколів очікується у першій 
половині 2020 року.

В Амстердамі проведено тренінг  
разом з I+Solutions: з реформування 
закупівельної системи
огляд ефективних міжнародних механізмів 
закупівлі АРТ, обмін національними 
успішними практиками та можливості 
трансформації закупівельної системи для 
кожної з країн проєкту.

У 2019:
Казахстан і Білорусь включені в 
добровільну ліцензію від компанії-
виробника  ViiV на долутегравір

• Менторство та надання технічної допомоги 
національному партнеру в переговорах                  
з виробником-власником ліцензії ViiV                  
та за співпраці з МРР.

Розширення доступу до генеричних 
препаратів
менторська і технічна підтримка для 
Киргизстану, Молдови та України для 
реєстрації і закупівлі у 2020 році: тенофовір 
алафенамид/емтрицитабін/долутегравір, 
тенофовір/ламівудин/ефавіренц (400 мг)

• У 2020  економія національного бюджету            
на закупівлю та доступ до препаратів з 
кращим профілем безпеки.

В Єревані проведено зустріч 
Євразійського співтовариства за доступ 
до лікування (ЕСАТ),  у партнерстві з 
ITPCru

• Майданчик для переговорів національних 
та місцевих пацієнтських організацій                             
з компаніями-виробниками генериків:           
Mylan, Hetero і Emcure

• Обговорено вихід на ринок країн проєкту —                 
генериків тенофовір, ефавіренц (400 
мг), бігктагравір та тенофовір/ламівудін/
долутегравір.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Сприяти реалізації найважливіших прав людини 
та прибирати бар’єри у доступі до послуг
 з профілактики та лікування ВІЛ. 

Розроблено план адвокаційних заходів для 
декриміналізації передачі ВІЛ у фокусних 
країнах регіону СЄЦА. 
Закладено основи для формування 
регіональної платформи Глобального 
партнерства для дій з ліквідації всіх форм 
стигми і дискримінації у зв’язку з ВІЛ.

Надано та представлено в ООН 
альтернативні звіти: тіньовий звіт 
громадянського суспільства щодо 
дискримінації і насильства по відношенню 
до жінок, які вживають наркотики, жінок, які 
живуть з ВІЛ, секс-працівниць і жінок, які 
перебувають у в’язницях Казахстану.
Отримано рекомендації 74-ї сесії Комітету 
з ліквідації дискримінації по відношенню 
до жінок.

Проведено регіональні семінари для 
активістів і представників спільнот з 
питань механізмів захисту прав людини та 
документування порушень і якості надання 
послуг геям, іншим ЧСЧ і транс-людям. 

IV Євразійську Гендерну Академію 
проведено в Тбілісі.

Проведено конкурс міні-грантів «Гендер 
і ВІЛ» серед організацій громадянського 
суспільства і спільнот трансгендерів регіону 
СЄЦА.

Проведено першу очну зустріч членів 
ENPUD з метою мобілізації спільноти 
людей, які вживають ін’єкційні наркотики.
Обрано координаційну раду організації.

Проведено семінар-практикум 
для співробітників Національного 
превентивного механізму (НПМ) в 
Казахстані для розробки алгоритму 
моніторингу дотримання права 
на здоров’я у місцях позбавлення волі.
Омбудсмену Казахстану було надано 
рекомендації щодо удосконалення 
діяльності НПМ у контексті моніторингу 
дотримання права на здоров’я.



ПРОЄКТ 
«ПРОГРАМА 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 
З ДОВГОСТРОКОВОГО 
ЗМІЦНЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ» 

ЗА ПІДТРИМКИ GNP+

КАЗАХСТАН
рекомендовано метадон до включення 
у Казахстанський національний лікарський 
формуляр, а також в перелік лікарських 
засобів гарантованого обсягу безоплатної 
медичної допомоги
та обов’язкового соціального медичного 
страхування

 

ВІРМЕНІЯ

підсилено спроможність ключових спільнот

представники ЛГБТ-спільнот 
балотуватимуться у члени національного 
координаційного комітету (ССМ)

 

УЗБЕКІСТАН
сформовано національну Координаційну 
платформу спільнот на базі НУО «ISHONCH 
VA XAYOT»

ПРОЄКТ 
«РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІННОВАЦІЇ В 
ПОДОЛАННІ ЕПІДЕМІЇ 
ВІЛ В УКРАЇНІ» 

ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН (UNFPA)

Розроблено онлайн-курс для сімейних 
лікарів 
«ВІЛ: толерантність та надія» для освітньої 
платформи Центру громадського здоров’я 
МОЗ України

≈500 сімейних лікарів 
успішно пройшли курс та отримали 
сертифікати державного зразка

Створено чат-бот 
з оцінки поведінкових ризиків щодо 
інфікування ВІЛ та рекомендаціями з 
тестування для представників ключових 
спільнот та уразливих груп

Чат-бот діє у Facebook, Telegram, 
Viber 
та інших популярних пабліках серед 
представників ключових ком’юніті



ПРОЄКТ 
ЛІКУВАННЯ 
ХРОНІЧНОГО 
ГЕПАТИТУ С

Київ 

2 клініки 
(Київська міська клінічна лікарня #5,
 ДУ «Інститут епідеміології 
та інфекційних хвороб» імені 
Л.В. Громашевського НАМН України)

ВІЛ+ пацієнти
Ключові групи
Загальне населення

300 упаковок ліків за донацією 

100 пацієнтів отримали лікування 

Лікування проводиться сучасним 
препаратом прямої противірусної дії 
Елбасвір/Гразопревір

100% ефективність лікування 

високий профіль безпеки застосування

побічні явища не зафіксовані 

зменшення ступеню фіброзу печінки 
після завершення лікування гепатиту С

ПРОЄКТ  «100% Життя»
ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ 
ВІЛ ШЛЯХОМ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 
ВЛАСНІСТЮ

ЗА ПІДТРИМКИ AIDSFONDS

У Верховній Раді України нового скликання 
було зареєстровано два законопроєкти — 
# 2089 і # 2259, які спрямовані на 
покращення доступності лікарських засобів
 

Законопроєкт # 2259 був рекомендований 
комітетом з економічних питань 
до голосування в першому читанні

Прийняття законопроєкту #2259 
сприятиме запобіганню зловживання 
патентними правами. Це призведе 
до зниження цін на лікарські засоби 
шляхом розширення конкуренції серед 
фармацевтичних компаній.

Вперше в Україні було проведено 
дослідження ринку одноджерельних 
препаратів 

Висновок дослідження — половина 
препаратів в Україні закуповується
з одного джерела, без конкуренції, 
тобто є монопольними 



DATACHECK 
найточніша система управління інформацією 
щодо послуг в режимі реального часу.  
Інноваційне рішення для швидкої 
верифікації даних. 

ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 
СИСТЕМА «МОНІТОРИНГ 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ»

Доступний в PlayMarket та AppStore

Керування всіма даними сервісних 
проєктів в одній системі 

Всі задачі і процеси — в смартфоні 
соціального провідника 

Клієнтський додаток контроля якості 
послуг 

Передбачено три рівня користування: 
адміністратора, консультанта і клієнта

правильні 
достовірні 
прозорі 
верифіковані

ЦЕ:

ДАНІ:

ВЕДЕ ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАЄ ІСТОРІЮ 
НАДАНИХ ПАЦІЄНТАМ ПОСЛУГ

DATACHECK 

достовірність і точність всіх 
даних 

верифікація клієнта 
за допомогою п’яти 
альтернативних методів 

керування ресурсами 
спираючись на реальні дані про 
потреби та спроможність

інтеграція з медичними 
інформаційними системами 

ЯК ПРАЦЮЄ DATACHECK:

аналітика динаміки 
проєктів 

електронізація 
документообігу

швидка установка 
і можливість масштабування 
системи в рамках країни

оцінка якості надання 
послуг

DATACHECK вже використовується 
БО «Світло надії» (Полтавська область),  
ГО «Клуб «Шанс» (Суми) 
та БО «100 відсотків життя. Кропивницький» 
(Кіровоградська область).



ДОСТУП СПІЛЬНОТ 
ДО ПОСЛУГ З ДОГЛЯДУ 
ТА ЛІКУВАННЯ ВІЛ 
ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ ТА КРАЩИЙ 
ЗВ’ЯЗОК З ПОСЛУГАМИ 

В РАМКАХ ПРОГРАМИ PEPFAR

272 
перевірки

215 
медичних закладів України

12 
регіонів

ПРОТЯГОМ РОКУ ПРОВЕДЕНО 
ОЦІНКУ ЯКОСТІ ДАНИХ 
У МІС ВІЛ 

МОДЕРНІЗОВАНО СИСТЕМУ МІС ВІЛ
Розроблені технічні вимоги  для створення 
ЛІМС —  лабораторної інформаційної менеджмент 
системи, яка буде інтегрована 
в систему МІС ВІЛ* — медичну інформаційну 
систему «ВІЛ-інфекція в Україні»,  
що дозволить інтегрувати результати  всіх 
лабораторних досліджень в картку пацієнта 
й покращить якість та оперативність даних

Впроваджено підсистему «Індексне 
тестування» в МІС ВІЛ
це дає можливість фіксувати всі запрошення 
до тестування в картці пацієнта 

Розроблено підсистему «Соціальний 
працівник» в МІС ВІЛ 
це дає можливість вести перелік всіх соціальних 
послуг

*Протягом 2015 -2017 років в рамках попереднього циклу проєкту ACCESS Мережею ЛЖВ розроблено МІС ВІЛ –  єдину електронну систему епідеміологічного 
та клінічного моніторингу поширеності ВІЛ-інфекції. МІС ВІЛ призначена для створення єдиного сховища даних епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом 
та даних медичного нагляду за ВІЛ-інфікованими особами, а також для інформаційної підтримки процесів моніторингу та оцінки, планування закупівель, обліку 
та контролю руху медичних препаратів та виробів медичного призначення. 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДАНИХ

у 148 закладах 

95% — 100%

у 35 закладах у 32 закладах

90% — 95% <  90%

Розроблено та виконано пілотування 
підсистеми «Замісна підтримувальна терапія 
«ЗПТ» в системі МІС ВІЛ
це дає можливість контролювати перебіг всіх 
програм ЗПТ 

Розроблено та впроваджено підсистему 
«Аналітичний модуль» в МІС ВІЛ
це дає можливість працювати з накопиченими 
даними

Постійна консультаційна підтримка 
користувачів МІС ВІЛ на регіональному рівні 



6 РЕГІОНІВ: 
Дніпропетровська, Запорізька, 
Херсонська, Кіровоградська, 
Миколаївська  та Полтавська області

ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ 

101 МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД

83 
пацієнти, що раніше були 
втрачені з-під спостереження, 
знову було залучено до АРТ

32 459 
людей  протестовано 
на ВІЛ 

840 
нововиявлених пацієнтів 
з ВІЛ

88% 
перебувають під медичним 
наглядом

з них

з них

з них

ЗАЛУЧЕННЯ ПАРТНЕРІВ ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ 
ЛЮДЕЙ ДО ТЕСТУВАННЯ (ІНДЕКСНЕ 
ТЕСТУВАННЯ):

14 
медичних закладів впровадили 
посилений менеджмент для 
підвищення ефективності 
роботи закладів охорони 
здоров’я 

332 
партнери ЛЖВ 
протестовані 
 

121 
нововиявлені 
пацієнти з ВІЛ

36,4%
ефективність 
тестування 

6 
тренінгів з індексного тестування для 
кейс-менеджерів проєкту та супервізорів

139 919 
ВІЛ-інфікованих пацієнтів перебуває на диспансерному обліку 

110 597 
з них приймають АРТ 

Згідно з даними МІС ВІЛ в Україні станом на 31.12.2019 року



ПРОЄКТ 
«100% Життя»
І УКРАЇНСЬКОЇ 
ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ 

СТВОРЕННЯ ПРАВОВОЇ МЕРЕЖІ ЗАХИСТУ 
ПРАВ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД, 
ПРЕДСТАВНИКІВ КЛЮЧОВИХ СПІЛЬНОТ 
ЛЖВ ТА ОСІБ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

СУПРОВІД ПРАВОВИХ КЕЙСІВ
41 
стратегічна справа 

32%
стратегічних справ вирішено 
на користь клієнтів. Інші 
в процесі розгляду

209 
досудових справ 

76% 
вирішено на користь 
клієнтів 

10 
справ в 
Європейському суді 
з прав людини

1 
справа вирішена на 
користь клієнта. Інші 
в процесі розгляду

2 968 
правових 
консультації 

IT - РІШЕННЯ 

Створено спеціальний чат-бот «Юр.бот 100% 
ЖИТТЯ», який діє у Facebook Messenger, Viber, 
Telegram та на сайтах «100% Життя» і УГСПЛ

Забезпечує доступ до кваліфікованої 
безкоштовної правової допомоги

386 звернень тільки за період тестування      

ОСВІТА 

3 тренінги для представників НУО, державних 
органів влади, поліції та системи  безкоштовної 
правової допомоги

1 тренінг для юристів

4 860 
українців отримали кваліфіковану 
правову допомогу

ПРАВОТВОРЧА, АНАЛІТИЧНА,  
АДВОКАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
Декриміналізація людей, які вживають 
наркотичні засоби 
Підготовлено правовий висновок щодо підтримки 
наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України  
від 01 серпня 2000 року #188», який повторно 
поданий на державну  реєстрацію до Мін’юсту. 

Забезпечення права на репродуктивне здоров’я 
жінок з ВІЛ/СНІД 
Здійснена адвокація Проєкту наказу «Про внесення 
змін до додатку  1 до Порядку направлення 
жінок для проведення першого курсу лікування 
безплідності методами допоміжних репродуктивних 
технологій за абсолютними показаннями за 
бюджетні кошти», який був затверджений наказом 
МОЗ від 22.04.2019 # 933.

Декриміналізації комерційного сексу 
Результатом стало зобов’язання Уряду України 
прозвітувати Комітету ООН в рамках 7-ї періодичної 
доповіді щодо виконання положення Міжнародного 
пакту щодо економічних, соціальних та культурних 
прав про заходи, спрямовані на захист права на 
здоров’я секс-працівників, включаючи надання 
доступних медичних послуг і контрацепції та захист 
від насильства і дискримінації. 

Інтегрування реєстрованого цивільного 
партнерства (РЦП) в законодавство України
Розроблено інформаційно-аналітичну 
документацію: проєкти нормативно-правових 
актів щодо внесення змін, пояснювальна записка, 
порівняльна таблиця до змінюваних актів 
законодавства тощо.

Напрацьовані проєкти змін чинних нормативних 
актів
для забезпечення можливості отримання 
державного та комунального нерухомого майна 
в оренду на пільгових умовах НУО,  які надають 
послуги людям із числа груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, захворювання на 
туберкульоз та вірусні гепатити, 
людям, які живуть з ВІЛ.



ПРОЄКТ
«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 ПІДТРИМКИ  I-TECH

У 2019 РОЦІ
 

Розроблено і розповсюджено серію 
інформаційно-освітніх матеріалів щодо АРВ-
лікування по всіх регіонах України

Створено 4 команди тренерів

Розроблено навчальну програму для 
медичних працівників з медико-соціального 
супроводу ЛЖВ на всіх етапах формування 
прихильності до АРТ

176 медичних працівників пройшли навчання 
«Школа пацієнта»: вдосконалення підходів,  
ефективні інструменти  консультування, 
клінічна доказова база та найкращі 
міжнародні практики

Розроблено навчальну програму для 
соціальних працівників з медико-соціального 
супроводу ЛЖВ на всіх етапах формування 
прихильності до АРТ

200 соціальних працівників пройшли 
навчання «Школа пацієнта»: вдосконалення 
підходів,  ефективні інструменти  
консультування, клінічна доказова база          
та найкращі міжнародні практики

Навчання соціальних працівників 
та медичних сестер 

Розробка  інформаційних матеріалів для 
фахівців, які працюють в сфері ВІЛ/СНІДу

Популяризація підходів до роботи в рамках 
«Школа пацієнта» та «Кроки до здоров’я»

Акцент  на професійному розвитку 
середнього медичного персоналу — 
медичних сестер

Проєкт вдосконалює систему супроводу 
прихильності до АРТ у людей, які живуть з ВІЛ, 
в рамках проєкту ГФ, шляхом розширення пакету 
консультаційних послуг в рамках «Школа пацієнта» 
та «Кроки до здоров’я» 292 734 

українців, які отримали допомогу «100% Життя» у 2019 році, 
з них 

95 945 
пацієнтів з ВІЛ+ статусом, 

з них 

48 346 
клієнтів приймають АРТ

дані на 31.12.2019 р.



РОЗВИТОК 
СПІЛЬНОТ 



“Найкращий захист прав людини —
це прийняття ефективних законів 
і їх дотримання. Змінюючи політи-
ки і закони — спільноти зміню-
ють світ. Законотворчість силами 
спільнот — найкраща гарантія того, 
що закони будуть враховувати 
особливості і потреби людей, які 
живуть з ВІЛ, та уразливих до ВІЛ 
груп і відповідати кращим світо-
вим демократичним законодавчим 
практикам.

ВАЛЕРІЯ РАЧИНСЬКА

членкиня борда GNP+ 
та представник делегації НУО 
в Програмній Координаційній Раді 
ЮНЕЙДС від регіону Європи



“Найкращий захист прав людини —
це прийняття ефективних законів 
і їх дотримання. Змінюючи політи-
ки і закони — спільноти зміню-
ють світ. Законотворчість силами 
спільнот — найкраща гарантія того, 
що закони будуть враховувати 
особливості і потреби людей, які 
живуть з ВІЛ та уразливих до ВІЛ 
груп і відповідати кращим світо-
вим демократичним законодавчим 
практикам

ВАЛЕРІЯ РАЧИНСЬКА

членкиня борда GNP+ 
та представник делегації НУО 
в Програмній Координаційній Раді 
ЮНЕЙДС від регіону Європи



РОЗВИТОК СПІЛЬНОТ
ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗБУДОВУ 
СПРОМОЖНОСТІ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ = СИЛЬНІ СПІЛЬНОТИ

СЕКС-ПРАЦІВНИКИ (СП)

Вперше за лідерства секс-працівників 
декриміналізація секс-роботи обговорювалась 
на державному рівні у Міністерстві охорони 
здоров’я та за участі Національної поліції, 
Міністерства соціальної політики, Міністерства 
юстиції та Апарату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. 

Створено робочу групу з декриміналізації секс-
роботи при Національній раді з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. 

4526 поліцейських пройшли навчання з протидії 
стигмі та дискримінації секс-працівників. 

ЛЮДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ІН’ЄКЦІЙНІ 
НАРКОТИКИ (ЛВІН)

200 ЛВІН отримали  правову допомогу.

Ініційовано проведення незалежної 
фармацевтичної експертизи препаратів 
Метадон-ЗН та Бупренорфін-ЗН.

5 нових сайтів замісної підтримувальної 
терапії (ЗПТ) в малих містах України,  в результаті 
адвокаційних активностей. 

Організація спільноти БО «БФ «ВОЛНА» 
розширила кількість асоційованих членів 
до  862 чоловік у 17 регіонах України. 

Протягом 2019 року продовжувалась активна 
співпраця  БО «100% Життя» з релігійними 
організаціями в питаннях протидії епідемії ВІЛ 
та боротьби зі стигмою і дискримінацією щодо 
людей, які живуть з ВІЛ та представників ключових 
спільнот.

ЧОЛОВІКИ, ЯКІ МАЮТЬ СЕКС 
З ЧОЛОВІКАМИ (ЧСЧ)

Розроблено проєкт закону «Про цивільне 
партнерство».

Пропозиції спільноти враховані у прийнятих 
Урядом: Стратегії державної політики 
у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на період 
до 2030 року та Стратегії із комплексного 
реагування на бар’єри з прав людини для 
доступу до ВІЛ- та ТБ-послуг до 2030 року. 

Продовжено навчання та  розгортання мережі 
параюристів.

Вирішено 25 кейсів порушення прав ЧСЧ 
та підлітків у контексті охорони здоров’я 
і надання ВІЛ-послуг, стигми і дискримінації.

ПІДЛІТКИ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ

Створено організацію ГО «МО «Підлітки 
України» за експертної підтримки 
БО «100% Життя»

Ініційовано внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України # 741 від 04.10.2017 
для того, щоб перейменувати Центри для 
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, оскільки 
назва центрів розкриває статус дитини. 

КОЛИШНІ УВ’ЯЗНЕНІ 

Спільнотою розроблені пропозиції до 
Закону України «Про соціальну адаптацію 
осіб, які відбувають чи відбули покарання у 
виді обмеження волі або позбавлення волі на 
певний строк».

Проведено першу національну 
конференцію з питань впровадження 
пенітенціарної пробації в Україні за участі 
більше 100 представників спільноти, філій ДУ 
«Центр пробації», Адміністрації ДКВС України. 

Створені прецеденти залучення коштів 
місцевих бюджетів для реалізації 
заходів пенітенціарної пробації у Сумській, 
Полтавській, Черкаській та Львівській 
областях.



ЖІНКИ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ

Представниці спільноти увійшли до складу 
Національної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

Проведено дослідження «Права жінок, 
які живуть з ВІЛ в Україні».

Силами спільноти проведено моніторинг 
гендерно обумовленого насильства щодо 
жінок, які живуть з ВІЛ.

Розроблено рекомендації для 
Національного паралельного звіту 
з виконання Україною Пекінської декларації 
і Платформи дій XXIII спеціальної сесії 
Генеральної Асамблеї ООН у контексті 25-ої 
річниці 4-ої Всесвітньої конференції 
зі становища жінок.

Залучено 13 регіональних координаторок 
з розвитку спільноти ВІЛ+ жінок у областях 
України. 

ТБ-СПІЛЬНОТА 
(ЛЮДИ, ЯКИХ ТОРКНУЛАСЬ 
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ)

В Києві проведено ІІ Національну 
конференцію з туберкульозу, 
організовану TB People Ukraine, участь 
у якій взяли близько 100 чоловік.                                                                                                                                         

У 10 проєктних регіонах, із загальним 
охопленням 111 пацієнтів, проведено групи 
взаємодопомоги для пацієнтів з ТБ, з метою 
формування їх прихильності до лікування.

194 медичних працівника первинної ланки  
з 9 регіонів України пройшли тренінги 
зі зниження стигми та дискримінації 
до пацієнтів з ТБ.

У Дніпропетровській,  Львівській, Херсонській, 
Черкаській, Рівненській, Сумській, 
Миколаївській областях представники ТБ-
спільноти увійшли до складу регіональних 
координаційних рад з протидії ТБ/ВІЛ.   

Близько 180 000 грн  державних коштів 
виділено на соціальний супровід пацієнтів 
з ТБ у Львівській, Рівненській, Херсонській, 
Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській 
областях в результаті адвокаційних зусиль. 



113 000
пацієнтів з ВІЛ отримали ліки наприкінці 2019 року.  «100% Життя» здійснила екстрені поставки ліків. 

Зважаючи на ризики переривання лікування (через зрив державних закупівель), 
поставку було здійснено за рекордні 3 місяці

АДВОКАЦІЯ 
ДОСТУПУ 
ДО ЛІКУВАННЯ



“

СЕРГІЙ ДМИТРІЄВ 

директор з політики і адвокації 
БО  «100% Життя»

В цьому році ми відчули, наскільки 
експертиза та досвід Мережі в 
контексті доступу до лікування та 
сталості послуг затребувані в регіонах 
СЄЦА та балканського півострова. Ми 
впевнені що, адаптуючи досвід України 
до регіонального контексту, ми зуміємо 
покращити якість життя ЛЖВ в 13 
країнах регіону.





в результаті 
зниження ціни

АДВОКАЦІЯ ДОСТУПУ 
ДО ЛІКУВАННЯ

ЛІКУВАННЯ ВІЛ
РАЛТЕГРАВІР 
У 2 рази знижено ціну

за таблетку, грн*

Найнижча ціна на препарат у регіоні СЄЦА

Вперше в світі оскаржена заявка на патент щодо 
препарату іслатравір для лікування ВІЛ

ЛІКУВАННЯ ТБ
ДЕЛАМАНІД
Майже у 2,5 рази  знижено ціну

курс лікування 6 місяців, грн

Найнижча ціна на препарат у регіоні СЄЦА

Претоманід — препарат для лікування 
туберкульозу — вперше включено в номенклатуру 
державних закупівель 

140,69
70,35

43 281
більше 2000 
курсів лікування 
закуплено 
додатково

*згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2019 рік)

КОНТРОЛЬ МЕДИЧНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ У PROZORRO

2 130 
закупівель відмоніторено

532 
порушення виявлено

272 
закупівлі оскаржено у відповідних 
наглядових чи правоохоронних органах 
або безпосередньо у замовника

СПІВПРАЦЯ З МОНІТОРАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ДАСУ) 
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 
У ЗАКУПІВЛЯХ

В результаті моніторингу закупівель Хмельницького 
обласного протитуберкульозного диспансеру був 
виявлено поділ предмета закупівлі на загальну суму 
270 300 гривень. 

ДАСУ розпочато розслідування цього кейсу.

КОНТРОЛЬ ЗАКУПІВЕЛЬ
Контроль закупівель здійснюється Інститутом 
аналітики та адвокації в рамках проєкту Initiative 5%:

у інфекційних лікарнях;
СНІД-центрах;
протитуберкульозних диспансерах;
наркодиспансерах.



СТАЛІСТЬ 
ПОСЛУГ

≈83 000 000 грн 
з державного бюджету виділено на закупівлі послуг в 2019 році



“Стійкість, перехід та співфінансування 
«повинні бути глибоко інтегровані 
в спосіб визначення пріоритетів. Ми 
просимо уряди фінансувати послуги 
для спільнот, які вони б воліли не 
помічати»

З доповіді Пітера Сендза,  виконавчого 
директора Глобального фонду 
з боротьби зі СНІДом, туберкульозом 
та малярією, під час Другого 
щорічного звіту до Правління 
Глобального фонду, листопад 2019 
року (Second annual report to the Global 
Fund Board, Nov 2019)

foto: www.theglobalfund.org/en/staff/executive-director/



foto: www.theglobalfund.org/en/staff/executive-director/



ПЛАН ПЕРЕХОДУ 
ВІД ДОНОРСЬКОГО 
ФІНАНСУВАННЯ 
ДО ДЕРЖАВНОГО

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
1. Фінансування послуг з ВІЛ в 2019 році 

відбувалось в пропорції 50%х50% починаючи  
        з січня 2019 року і наступні 6 місяців, 

фінансування здійснювалось за кошти 
Глобального фонду  через основних реципієнтів — 

         БО «100% Життя» та МБФ «Альянс громадського 
здоров'я», які субгрантують регіональні сервісні 
НУО.

2. З 1 липня 2019 фінансування послуг 
        з профілактики, догляду та підтримки ВІЛ 

відбувається за рахунок державного бюджету. 
Механізм здійснення— закупівля послуг через 
систему електронних закупівель ProZorro.

Такий підхід дозволив створити «вікно можливостей» 
у першій половині 2019 року для формування всіх 
необхідних інструментів на національному рівні для 
реалізації державного замовлення. 

3. Проведено 92 тендери в сфері громадського 
здоров’я в 24 регіонах України і м. Києві. 

4. 53 неурядові організації стали переможцями 
тендерів та підписали договори з ЦГЗ.

5. З грудня 2019 почалися закупівлі послуг на 2020   
        рік, які тривають до лютого-березня 2020 року.

≈ 83 000 000 грн з державного бюджету виділено 
на закупівлі послуг в 2019 році.

АКТИВНОСТІ «100% ЖИТТЯ»  ЗАДЛЯ  
МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУ 
ПЕРЕХОДУ

Адвокація національних нормативних 
документів для реалізації переходу на 
державне фінансування. 

Спільно з БО «Світло надії» проведено 
навчання та менторинг регіональних НУО 
у сфері бюджетної адвокації та залучення 
коштів місцевих джерел на розширений пакет 
послуг. 

Спільно з «100% Життя. Львів» було 
проведено серію тренінгів для представників 
НУО з адміністрування державних коштів на 
базі НУО для надання соціальних послуг. 

Спільно з ЦГЗ, Фондом «Відродження» в Києві 
проведено дводенну конференцію «Участь 
НУО в тендерах на закупівлю послуг у сфері 
громадського здоров’я», яка зібрала понад 
250 учасників. 

Спільно з БО «Світло надії» підготовлено серію 
відеороликів із рекомендаціями, як приймати 
участь у процесі закупівель.

Підтримано спільно з Стратегічною групою 
дистанційне консультування потенційних 
провайдерів послуг.

Посилено роботу зі спільнотою ЧСЧ задля 
покращення взаємодії при здійсненні 
державного фінансування послуг для ЧСЧ.

Підтримано проведення медіаційних сесій в 
регіонах з високим рівнем конкуренції серед 
НУО, що дозволило налаштувати організації 
на конструктив і критичну оцінку власних 
можливостей щодо виконання умов договору     
в разі виграшу.

Надано технічну підтримку НУО у процесі 
підготовки тендерних документів для участі в 
торгах. 

ЯК БУЛО ГАРМОНІЗОВАНО НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

1. Постанова Кабінету Міністрів України для 
внесення змін до порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
виконання програм у сфері охорони здоров’я.

Внесені зміни дозволили використовувати існуючі програми Міністерства 
охорони здоров’я (саме КПКВК 2301400) для фінансування з національного 
бюджету послуг з профілактики ВІЛ та ключових груп населення та з догляду 
і підтримки людей, що живуть з ВІЛ.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання надання послуг представникам груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ           
та людям, які живуть з ВІЛ».

Даний документ постановляє здійснення з 1 липня 2019 р. закупівлі 
зазначених послуг. 

3. Наказ МОЗ «Про затвердження порядку 
надання послуг з догляду і підтримки людей,      
які живуть з ВІЛ»

Містить чіткий алгоритм надання послуг.



Послуга Десегрегація  послуги Сессії Всього річний обсяг витрат 
на одного отримувача 
послуги, ГРН

Всього річний обсяг витрат на 
одного отримувача послуги, 
USD (курс 01.01.2020)

Надання
послуг з догляду 
та підтримки людей,
які живуть з ВІЛ

Залучення партнерів ЛЖВ 
до медичних послуг, пов’язаних 
з ВІЛ

4 консультації 768, 78 30,94

Формування прихильності 
до лікування ВІЛ та утримання 
під медичним наглядом

6 консультацій 1953,96 78,65

Залучення ЛВІН до надання 
медичної допомоги у зв’язку 
з ВІЛ та формування прихильності

6 консультацій 1799,51 72,43

Надання послуг 
з профілактики ВІЛ серед 
групи підвищеного ризику 
інфікування щодо ВІЛ

Профілактика ВІЛ серед групи 
підвищеного ризику інфікування 
щодо ВІЛ (ЛВІН) 

Послуги з тестування на ВІЛ

Надання інформаційних 
послуг

Скринінг на туберкульоз

Розповсюдження шприців, 
голок, презервативів 
та лубрикантів

522,49 21,03

Профілактика ВІЛ серед групи 
підвищеного ризику інфікування 
щодо ВІЛ (CП)

407,79 16,41

Профілактика ВІЛ серед групи 
підвищеного ризику інфікування 
щодо ВІЛ (ЧСЧ)

421,67 16,97

4. Наказ МОЗ «Про затвердження граничних 
тарифів на надання послуг з ВІЛ»

В наказ включено граничні тарифи для наступних послуг: 

5. Пакет тендерної документації

Пакет документів для оголошення закупівлі за кошти національного бюджету 



РЕГІОНАЛЬНА 
АДВОКАЦІЯ

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОСТІ РОЗШИРЕНОГО ПАКЕТУ ПОСЛУГ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛЮЧОВИХ 
СПІЛЬНОТ ТА ДЛЯ ВІЛ+ ПАЦІЄНТІВ

НУО у 12 регіонах України отримали 
технічну підтримку від БО «Світло Надії», 
субреципієнта БО «100% Життя», за підтримки 
проєктів Глобального фонду та USAID HealthLink: 
«Прискорення зусиль з подолання ВІЛ/СНІДу 
в Україні»:

можливості використання механізму 
соціального контрактування;

внесення зміни у локальні політики з метою 
пріоритизації сфери протидії ВІЛ; 

можливості закупівлі розширеного пакету 
послуг для представників ключових 
спільнот та для ВІЛ+ пацієнтів, в тому числі 
щодо підготовки фінансово-економічних 
обґрунтувань, підготовки аналітичної 
інформації для адвокації тощо. 

1 528 540,17 грн
сума, на яку придбали послуги соціального 
обслуговування, завдяки внесеним змінам 
до обласних бюджетів на 2019 рік

≈ 2000 
клієнтів додатково отримали соціальні 
послуги з місцевого державного бюджету 
у 10 областях

ВОВ БО «Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ»
81 000,00
Надання послуг: консультування 
для ВІЛ-позитивних вагітних

ХОГЗА «Вікторія»
Близько 200 000,00
Переведення на баланс міста 
Центру допомоги молоді 
з подальшим ремонтом приміщення

Херсонська міська 
ГО «Асоціація 21 століття»
150 000,00
Короткотермінове консультування 
з метою профілактики ВІЛ для 
молоді з ризикованою поведінкою 
до інфікування ВІЛ та іншими 
соціально-небезпечними 
захворюваннями від 16 до 25 років

БО «100 відсотків життя. Одеса»
150 000,00
Закупівля соціальних послуг 
для дітей та молоді з профілактики 
ВІЛ/ТБ/ЗПСШ/наркоманії 

40 000,00
Забезпечення фінансування з місцевого 
бюджету соціального проєкту 
з профілактики і розповсюдження 
ВІЛ/СНІД серед міського населення

БО «Від серця до серця»
31 370,40
Закупівля соціального 
супроводу для ЛЖВ через ЗОЗ

БО «Благодійне товариство 
«100 відсотків життя. 
Херсонський регіон»
24 500,00
Закупівля послуг з консультування 
та тестування на ВІЛ за кошти 
районного бюджету 
(консультування і тестування 
на ВІЛ (КіТ) в Каховському районі)

ГО «Суспільного здоров’я та 
позитивних змін «Час життя»
104 333,25
Послуги соціального супроводу/
патронажу та зменшення шкоди 
для пацієнтів, які отримують 
замісну підтримувальну терапію

БО «Чернігівська мережа»
21 869,25
Надання соціальних послуг для 
дітей з інвалідністю

БО «ХБФ Парус»
437 000,00
Соціальний супровід пацієнтів 
на ЗПТ (у 2020)

Кіровоградське обласне 
відділення ВБО «Всеукраїнська 
Мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД»
129 979,2
Закупівля послуг соціальної 
профілактики клієнтів 
Кропивницького міського 
відділу пробації

БО «Благодійний фонд 
«Все можливо»
98 869,41
Закупівля послуг соціальної 
профілактики для представників 
груп найвищого ризику

ЗАВДЯКИ АДВОКАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ НУО 
ВДАЛОСЬ ДОСЯГТИ НАСТУПНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
У 2019 РОЦІ

Залучене фінансування з місцевого бюджету, грн.
Тип соціальної послуги

БО «Черкаська мережа»
53 489,66
Закупівля соціального 
супроводу для ЛЖВ через ЗОЗ



43 600 
пацієнтів отримали АРТ, закуплену «100% Життя» 

(проєкт Глобального фонду) це:

40% 
всіх зареєстрованих ВІЛ+ пацієнтів в Україні

ТРАНСФОРМАЦІЯ 
СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я 
УКРАЇНИ



29 000 000 
пацієнтів зареєстровано в eHealth

23 000 
лікарів первинної ланки медичної допомоги

1 500 
закладів охорони здоров’я первинної ланки 





ТРАНСФОРМАЦІЯ 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

РОЗРОБЛЕНО «ЦЕНТРАЛЬ 103» — 
національну ІТ-систему, що контролює якість 
надання екстреної медичної допомоги (ЕМД)  та 
пришвидшує прибуття перших реагувальників та 
бригад ЕМД.

До Централі підключено 15 областей, ще 5 —               
в процесі підключення.

Актуальні дані eHealth 
nszu.gov.ua/e-data/dashboard 

СИСТЕМА «ЦЕНТРАЛЬ 103»

«Централь 103» є одним із компонентів екосистеми 
eHealth та забезпечує діджиталізацію всієї сфери 
ЕМД.  Система в режимі онлайн моніторить роботу 
обласних центрів екстреної медичної допомоги 
та отримує повну інформацію про звернення та 
результати їх обробки, а також є «містком» для обміну 
інформацією між обласними диспетчерськими 103 та 
іншими службами.  

ЦЕНТРАЛЬ 103 ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

збір достовірної аналітичної та оперативної 
інформації про роботу системи ЕМД

прозорість та підзвітність системи ЕМД на всіх 
етапах роботи та надання допомоги

безкоштовний інклюзивний доступ мешканців 
України до послуги ЕМД шляхом можливості 
виклику швидкої цифровими засобами

уніфікацію процесів роботи служби ЕМД         
на всіх ланках медичної допомоги

інтеграцію ЕМД з іншими ланками медицини

повну електронізацію медичної звітності ЕМД

ефективне забезпечення взаємодії між 
службами екстреної медичної допомоги           
та іншими екстреними службами, 
волонтерами

надання відкритої, деперсоналізованої 
інформації про роботу ЕМД для громадськості

ПІДТРИМКА ЕЛЕКТРОННОЇ 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
eHealth

29 000 000 
пацієнтів зареєстровано в eHealth

23 000 
лікарів первинної ланки медичної допомоги

1 500 
закладів охорони здоров’я первинної ланки 

6 500 
місць надання первинної медичної допомоги

7 900 
аптек-учасниць програми «Доступні ліки»

8 
нових модулів системи eHealth розроблено

більше 30 
медичних інформаційних систем підключено

11 млн
електронних рецептів виписано

Система підготовлена до старту 2 етапу реформи — 
спеціалізована медична допомога на вторинній ланці.

ПІДГОТОВКА ПАРАМЕДИКІВ ДО РОБОТИ 
В РЕФОРМОВАНІЙ СИСТЕМІ ЕМД*

Створено тренінгову програму підготовки 
парамедиків в Україні

Перекладено українською навчальний 
посібник для підготовки парамедиків

Розроблено систему оцінювання та 
тестування практичних навичок парамедиків

Створено навчальні програми підвищення 
кваліфікації лікарів екстреної медицини          
та перепідготовки фельдшерів та медичних 
сестер з невідкладних станів

Підготовлені проєкти постанов Кабінету 
Міністрів України, що дотичні до підготовки       
та атестації парамедиків

Створено та облаштовано тренінговий 
центр на базі Тернопільського державного 
медичного університету 

Разом з Міжнародним Комітетом Червоного 
Хреста на базі центру підготовлено 17 
українських тренерів-парамедиків

Проведено 3 круглі столи з представниками 
ЕМД з 6-ти пілотних областей України

* активності впроваджувались за підтримки Швейцарського бюро 
співробітництва



МЕДИЧНІ 
ЦЕНТРИ 
«100% ЖИТТЯ»



 Принцип нашої роботи —
«100% толерантності»





МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ 
«100% ЖИТТЯ»

ДВА ДІЮЧИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРИ 
«100% ЖИТТЯ» — В КИЄВІ ТА ПОЛТАВІ

Готується до відкриття центр 
у Чернігові 

Проєкт Медичного центру «100% Життя»  
розроблено за фінансової підтримки міжнародних 
донорів — Глобального фонду боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом і малярією, Expertise 
France 5% Initiative. Сучасне медичне обладнання 
гінекологічного кабінету київського центру 
придбано за сприяння Фонду Олени Пінчук.

ПРО МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ
Медичні центри надають послуги 
як пацієнтам загального потоку, 
так і представникам спільноти людей, 
які живуть з ВІЛ, та представникам груп 
ризику

Центри є інклюзивним та відкритим для 
всіх простором. Принцип нашої роботи: 
«100% толерантності»

Підписавши угоду з МОЗ, у 2018 році центри 
стали частиною державної системи охорони 
здоров’я 

МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ: 

Сімейної медицини

Вакцинації 

Спеціалізованої медичної допомоги ЗПТ

Послуги з діагностики, в тому числі  
тестування на ВІЛ 

КИЇВ

4 129 
наданих послуг 

3 127 057 грн 
отримано за послуги

907 
пацієнтів підписали декларації з лікарями 
первинної ланки центру 

223 796 грн 
отримано коштів від держави в рамках 
реформи первинної медичної ланки

3058 
людей провакциновано

Центр забезпечує щеплення, які гарантовані 
державою згідно з Національним календарем 
щеплень, вакцинами, придбаними за рахунок 
державного бюджету.

Центр також забезпечує додаткові рекомендовані 
щеплення, які пропонуються клієнтам 
на комерційній основі. 

ПОЛТАВА

3 532 
наданих послуг 

2 116 770 грн 
отримано за послуги

382 
пацієнта підписали декларації з лікарями 
первинної ланки центру «100% ЖИТТЯ» 

144 278  грн  
отримано коштів від держави в рамках 
реформи первинної медичної ланки

Медичний центр успішно пройшов перевірку 
комісією МОЗ щодо дотримання ліцензійних умов.

Медичні центри у Києві та Полтаві отримали 
акредитаційні сертифікати МОЗ — присвоєна 
1 категорія. 



236 538 684,78 грн

*

сума поставок лікарських засобів, здійснених БО «100% Життя»

*згідно з офіційним курсом гривні щодо долара (середній за 2019 рік)

ФІНАНСИ



За версією Українського форуму 
благодійників БО «100% Життя» втретє 
визнана найбільшим благодійником 
країни за кількістю коштів, 
інвестованих у благочинність 





752 660 048грн 
сума інвестицій Мережі в життя та здоров’я українців

351 335 046,68 грн 
фінансування Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом та малярією

143 445 056,42 грн 
фінансування за підтримки Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID)

166 216 561,22 грн 
фінансування за підтримки ДУ «Центр громадського 
здоров’я»

36 137 499, 65 грн
фінансування за підтримки Центрів з контролю
 і профілактики захворювань (CDC)

28 808 685, 76 грн
фінансування за підтримки МБФ «Альянс 
громадського здоров’я»

9 528 229, 93 грн 
фінансування за підтримки Програми оптимальних 
технологій в охороні здоров’я (РАТН)

3 994 569, 63 грн
фінансування за підтримки International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC)

3 263 569, 71 грн 
фінансування за підтримки Chemonics International 
Inc.

3 183 123, 32 грн 
фінансування за підтримки University of Washington 
(I-TECH)

1 973 812,38 грн 
фінансування за підтримки AIDS Fonds 

1 760 886,18 грн 
фінансування за підтримки Global Network of People 
living with HIV (GNP+)

1 200 770, 98 грн 
фінансування за підтримки Представництва ООН 
в Україні

1 200 000 грн 
фінансування за підтримки Посольства Швейцарії 
в Україні

612 236, 07 грн 
фінансування за підтримки інших донорів 



НОВІ 
ІНІЦІАТИВИ, 
ГУЧНІ 
КОЛАБОРАЦІЇ 
ТА АКЦІЇ



Ми віримо, що за 3 роки 
в результаті нашої комунікації 
з’явиться нова категорія сімейних 
лікарів, які вміють працювати 
в умовах ефективної сучасної 
інфраструктури, користуються 
актуальними законами 
та успішним брендом. 

“

МАКСИМ РОВІНСЬКИЙ 

директор з комунікацій 
БО «100% Життя»





БРЕНД ТА 
ІНФОРМАЦІЙНА 
КАМПАНІЯ «ТВІЙ 
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР»

БРЕНД «ТВІЙ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР»
це довготривала соціальна кампанія на підтримку 
медреформи та Інституту сімейного лікаря, яка 
здатна налагодити комунікацію реформи між 
лікарями, пацієнтами та державою.

МЕТА 
впровадити нову культуру турботи про здоров’я, 
аби знизити рівень небезпечних інфекційних 
захворювань в Україні. 

ЗАВДАННЯ БРЕНДУ «ТВІЙ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР»
повернути сімейних лікарів у лави адвокатів 
реформи, «налагодити стосунки» з ними, взявши 
на себе частину їх роботи у важкий для них час змін:

Надати підтримку

Заспокоїти та продемонструвати   
розуміння із проблем

Надихнути на подальшу роботу                      
та співпрацю із пацієнтами

ЦЕ ЛІКАР, ЯКИЙ ВЧИТЬ ВІРИТИ У КРАЩЕ:

Що мені, нарешті, є кому довірити своє 
здоров’я та здоровя близьких

Що медичні працівники, нарешті, бачать            
у мені людину

Що державна медицина — такий же сервіс, 
і лікар, нарешті, матеріально зацікавлений 
надати якісні послуги

Що державні послуги можуть бути іншими — 
організованими, людяними, сучасними

Що я зможу отримати результати аналізів       
у Вайбері

Що держава здатна змінитися на краще

ЗАВДАННЯ КОМУНІКАЦІЇ:

Роз’яснити суть та завдання медичної 
реформи пацієнтам

Взяти на себе роз’яснення пацієнтам основних 
принципів нової культури турботи про 
здоров’я

Пояснити пацієнтам нові права лікарів

Дати лікарям дієвий інструмент 
«самопросування»

Показати лікарям надихаючі кейси

Навчити пацієнтів та лікарів боротися за свої 
нові права, використовувати нові можливості, 
розвиватися

У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ СТАРТУВАЛА 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ 
«ТВІЙ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР»

Результати (вересень-грудень 2019 року) 
OНЛАЙН
• Цифрова медіа-кампанія Facebook Ads, 

Admixder Video — охоплення 1 131 404 чоловік

• Сайт simeynyk.info — 10 013 унікальних 
користувачів

• Youtube-канал — 14 програм «Твій сімейний лікар»

ОФЛАЙН
• Метро Києва — охоплення 3 млн пасажирів:

750 наліпок на дверях вагонів 
66 принтів на стінах станцій та ескалаторних 
склепіннях 
20 метролайтів
15-секундні ролики в Uber Select та 
київському метрополітені

• Зовнішня реклама — охоплення 5 млн 150 тис. 
людей:

133 зовнішні носії (сітілайти, білборди, скроли)  
у Києві,  Житомирі, Львові, Сумах, Харкові 
Ролик на медіафасаді ТЦ Гуллівер                    
(17 тис. кв. м соціальної реклами)
200 листівок у ліфтах Києва

• Телебачення — запущені та знаходяться в 
постійній ротації: 

15-секундні ролики «Твій сімейний лікар»         
на UA: Суспільне 
15 випусків програми «Твій сімейний лікар»        
на телеканалі «36,6 TV»



#ЗУПИНИТИБІЛЬ: 
КАМПАНІЯ ІЗ ПІДТРИМКИ 
ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 
МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ

2 млн чоловік в Україні страждає від болю, який 
можна зупинити за допомогою медичного канабісу

Серед них 18 873 дитини

30 січня 2019 року з петиції «Зупинити біль —
захистити права громадян» стартувала 
широка кампанія із підтримки законодавчого 
врегулювання медичного канабісу. 

Майже за 40 днів петиція набрала 25 
тисяч голосів, необхідних для ї ї розгляду 
депутатами Верховної Ради України

Вперше в історії України законопроєкт, який 
був написаний у співавторстві з пацієнтами, 
потрапив на розгляд до Верховної Ради

103 депутати захотіли стати співініціаторами 
законопроєкту

Медичний канабіс став частиною новинного 
і політичного порядку 2019 року

31 травня 2019 року в Києві відбулася 
конференція «100% AССESS», метою якої було 
обговорення поточного стану наркополітики 
в Україні, вивчення найкращих світових практик, 
перспектив розвитку та покращення законодавства 
в країні щодо наркополітики, прав людини 
та доступу до знеболювальних препаратів. 

Більше 600 учасників, 20 спікерів. 
Близько 10 виступів та панельних дискусій за участі 
представників міжнародних організацій (UNODC) 
МОЗ України, Мін'юсту, МВС, представників та 
активістів громадських та пацієнтських організацій, 
лікарів та ін.

Обмін досвідом з експертами з Молдови, Чехії, 
Грузії.  Заплановано реалізацію в Україні кращих 
міжнародних практик у сфері наркополітики, 
пом’якшення законодавства, недопущення 
порушення прав людини та доступу до лікування, 
які є запорукою подолання епідемії ВІЛ/СНІДу 
в Україні.

Широке висвітлення в ЗМІ, що викликало 
неабияку реакцію у суспільстві, цікавість до теми 
наркополітики та, зокрема, медичного канабісу
і пом’якшення наркополітики в цілому в Україні.

Найважливішим наслідком конференції 
«100% AССESS» стала зміна позиції народних 
депутатів України до законопроєкту 10313, 
майже 200 з яких висловили свою підтримку 
щодо можливого прийняття цього закону                           
в Верховній Раді України. 

Цей законопроєкт мав би стати першим 
кроком, який би зрушив греблю репресивної 
наркополітики в країні, яка впливає не тільки 
на споживачів психоактивних речовин, а й на 
пацієнтів та на доступ до знеболювальних 
препаратів взагалі.

Законопроєкт 10313 був розроблений та поданий 
до Верховної Ради України.



МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК 
HIV TEST: 
ТЕСТ НА ВІЛ У ТВОЄМУ СМАРТФОНІ

> 650 ТИСЯЧ  завантажень 
(більше 85% закордонних користувачів)

Додаток HIV Test вже протестували 
та полюбили:

найбільший музичний фестиваль Східної 
Європи Atlas Weekend

фестиваль Кураж Базар

Ukrainian Fashion Week 

міжнародна конференція AIDS-2018

сер Елтон Джон та тисячі користувачів              
в Україні та світі

СТИЛЬНИЙ ТА ЗРУЧНИЙ

Мобільний додаток, що оцінює ризик 
інфікування ВІЛ

Розроблений лікарями та експертами                
на основі реальних скринінгових анкет 

Швидкий

Безкоштовний 

Доступний 24/7

Повністю конфіденційний

Не збирає персональні дані користувачів

Виключає необхідність контакту з соціальним 
працівником чи лікарем 

Забезпечує більш «чесні» відповіді                     
на незручні питання 

Покаже найкоротший шлях до тестування 

Найбільш повна та інтерактивна мапа                  
з найближчими пунктами тестування 

Передбачена можливість замовлення тесту 
для самотестування на ВІЛ поштою 

Скорочує шлях клієнта до тестування                
з 2 місяців до 2 хвилин!

СТВОРЕНИЙ В УКРАЇНІ 
ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ

з 2019 року доступний в українській, 
російській, англійській, грузинській, 
румунській та казахській мовних версіях

може бути адаптований під будь-який регіон 
світу 

збирає релевантну статистику ризикованої 
поведінки для відслідковування прогресу 
епідемії



FIGHT FOR LOVE 
МОДА, ЯКА РЯТУЄ 
ЖИТТЯ 
Благодійна колаборація фешн-брендів 
FROLOV  X  SOVA для 100% LIFE

У січні 2019 року бренди SOVA і Фролов 
представили унікальну колекцію прикрас 
For Love.  Ця колаборація — приклад нового 
формату соціальної відповідальності
українських  fashion-брендів, які піднімають 
проблему боротьби зі СНІДом в Україні.

АМБАСАДОРИ FIGHT FOR LOVE

Місію колаборації підтримали найяскравіші 
українські селебріті

Монатік
Джамала
Василіса Фролова
Кароліна Ашіон
Надя Дорофєєва
Мішель Андраде
Анатолій Анатоліч та багато інших

ІДЕЯ 

Колекція For Love – результат спільної творчості 
БО «100% Життя», дизайнера Івана Фролова 
та майстрів ювелірного дому SOVA. 

У колекцію увійшло 7 унісекс-прикрас, 
що комбінуються між собою та створюють 
унікальний маніфест любові.

СОЦІАЛЬНА МІСІЯ

Прикраси продаються в інтернет-магазинах 
та усіх корнерах SOVA. Частина прибутку від 
продажу йде на боротьбу з епідемією ВІЛ/
СНІДу в Україні — закупівлю швидких тест-
систем, що дозволяють вчасно діагностувати 
ВІЛ та розпочати лікування.

Колаборацію презентовано під час зимового 
Ukrainian Fashion Week 2019, показ відбувся 
на головному подіумі.

Для цього головний подіум перетворили 
на величезне ліжко, до якого запрошували 
гостей показу.

Шоу FROLOV X SOVA для 100% LIFE визнано 
найкращим за думкою українських та 
міжнародних fashion-видань.

ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ

БО «100% Життя» облаштувала конфіденційний 
пункт тестування на Ukrainian Fashion Week, де 
кожен бажаючий міг безкоштовно зробити тест 
на ВІЛ або оцінити ризики інфікування у мобільному 
додатку HIV Test.

Під час показу колекції протестовано більше 
300 гостей події.

Понад 1000 швидких тестів на ВІЛ закуплено 
протягом року з моменту старту продажу колекції за 
кошти, перераховані «100% Життя».

Бажаючи продовжувати нову традицію соціально-
відповідальної української моди, автори колаборації 
прийняли рішення про розширення модельного 
ряду колекції у 2020 році.

«Ми надихалися думками про коханих, 
та найважливіше — любов, здоров’я 
та життя. Головна мета — привернути 
більше уваги до питань безпечного 
кохання та епідемії ВІЛ в Україні», —
Ваня Фролов, дизайнер



ПРОГРАМА 
СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ДЛЯ КОНКУРСУ 
«МІС УКРАЇНА 
ВСЕСВІТ»

Влітку 2019 дирекція конкурсу «Міс Україна 
Всесвіт» звернулася до БО «100% Життя» із 
запитом на створення персоналізованої програми 
корпоративної соціальної відповідальності.

ГОЛОВНА ЗАДАЧА 
привернути увагу до епідемій ВІЛ та гепатиту 
в Україні та перевернути стереотипне суспільне 
уявлення про конкурси краси та їх учасниць.

РІШЕННЯ 

Створення освітнього продукту для конкурсу 
з тем здоров’я, гендерної рівності та жіночого 
лідерства 

Запуск благодійної колекції з одним                    
з українських дизайнерів, задля привернення 
уваги безпосередньо до проблем боротьби          
з ВІЛ та гепатитами

ОСВІТНІЙ БРАНЧ

50 півфіналісток конкурсу

3 години лекцій про
здоровий спосіб життя
жіноче здоров’я та боротьбу з епідеміями 
ВІЛ, гепатиту та туберкульозу
гендерну рівність та жіноче лідерство

Зіркові коучі 
велнес-блогер Олеся Єгоричева
телеведуча та психолог Наталя Підлісна
засновниця бренду  Litchi Crimson Тетяна 
Кармазіна
директорка зі зв’язків з громадськістю 
компанії «Кока-Кола» Україна Олеся 
Жулинська

Швидкі тести на 4 інфекції для всіх 
бажаючих

ПЕРСОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА МІСІЯ

десятки публікацій про важливість пройти 
тест 

сотні лайків та шерів

50 амбасадорок Fight for Life — конкурсанток 
Miss Ukraine Universe

ЦЕ НЕ ПРОСТО БІЛА ФУТБОЛКА...

В рамках співпраці створені унікальні футболки — 
спільний маніфест Miss Ukraine Universe, 
українського модного бренду The COAT by Katya 
Silchenko та благодійної організації «100% Життя». 

Це символічний та красивий заклик звернути увагу 
на проблеми епідемій ВІЛ та гепатиту, а також 
реальний інструмент боротьби з ними — всі кошти 
від продажу спрямовані на закупівлю швидких тест-
систем, що допоможуть своєчасно діагностувати 
захворювання та зупинити їх. 

Придбати футболки можна через інстаграм 
конкурсу.

Футболки були презентовані під часа гала-фіналу 
конкурсу, що відбувся 24 жовтня 2019 року у готелі 
Fairmont.



СПІВРОБІТНИЦТВО 
З ATLAS WEEKEND 

ATLAS WEEKEND 
найбільша в Україні музично-культурна подія, 
яка збирає кожного року понад півмільйона 
відвідувачів та поєднує музику, активний 
відпочинок, освітні та розважальні програми та 
найкращий український стритфуд.

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ 
відкривати людям різних уподобань сучасну 
фестивальну культуру та стирати кордони міст, 
країн і стереотипів. 

ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ТА ІНШІ АКТИВНОСТІ 
ВІД «100% ЖИТТЯ»

На ВІЛ протестовано 1028 відвідувачів.

Кожен протестований отримував тимчасове 
тату.

Можливість виграти тематичну футболку 
через конкурс у Facebook і Instagram.

В конкурсі взяла участь 831 особа, троє 
виграли футболку.

Гостям фестивалю пропонували завантажити 
мобільний додаток HIV-test та пройти тест        
на ВІЛ онлайн. 

Кожен, хто завантажив HIV-test, отримував 
стильну наліпку на телефон.

Мобільний додаток завантажено більше 
3000 разів.

Гості фестивалю фотографувалися в фотозоні, 
що символізувала вихід з «лісу помилок про 
ВІЛ/СНІД», брендованій «100% LIFE». 

Для більшої активності та фана вони 
отримували символічну гітару, мікрофон        
та «рок-козу».

Рекламою онлайн та в соцмережах охоплено 
12 047 осіб, з них 1 017 переходів на hivtest.com.ua

Анонсом конкурса онлайн та в соцмережах 
охоплено 28 139 осіб.



#ЛІДЕРИЗМІН — 
18-ТА ЮВІЛЕЙНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
БО «100% ЖИТТЯ»

У 2019 виповнилось 18 років найбільшій 
пацієнтській організації в Україні. 

18 років боротьби — 18 років лідерства! 

18 років впертості, чесності та креативності.

18 років боротьби за життя! 

«100% Життя» зібрала членів організації та 
партнерів, аби разом відсвяткувати «повноліття» 
та презентувати нові космічні плани!

Два дні. 

150 учасників з 25 регіонів України.

Міжнародні гості та партнери з регіону Східної 
Європи та Центральної Азії .

Дюжина презентацій про інновації, 
міжнародну діяльність, команду та мотивацію. 
Лайфхаки зі здорового способу життя від TEDx 
спікера Олександра Коляди та його колег         
з NaukRoom — найкращих науковців-спікерів, 
які знають все про їжу, стрес та секс. 

Найшвидший командний пазл, який 
одночасно зібрало 150 чоловік  ;)

Інтерактивна зона з виходом у віртуальну 
реальність.

День здорової людини 

Другий день конференції був присвячений промоції 
здорового способу життя.

Нонстоп протягом дня лайфхаки здорової людини:
Олександр Коляда — лекція «Що таке ЗОЖ»
Катерина Толстікова — лекція «Їжа»
Віктор Комаренко — Лекція «Стрес»
Юлія Гайворонська — Лекція «Секс»

Кожен гість конференції мав змогу пройти тест 
на переносимість лактози та кави.

WOW effect 

Церемонія нагородження кращих 
#ЛідерівЗмін — 100% LIFE AWARDS 

Фейсбук вибухнув дописами #ЛідериЗмін — 
охоплення на сторінці Мережі перевищило 
7 тисяч користувачів

Більше 3 тис. користувачів подивились відео 
флешмобу #ЛідериЗмін

Кожен гість конференції отримав спеціальні 
подарунки — пам’ятні значки, наліпки та сумки 
#ЛідериЗмін

Найбільший торт у вигляді біти — символу 
невпинної боротьби 

Інтерактивні зони 

Для гостей працювали дві фотозони:

кімната віртуальної реальності, 
що символізувала інноваційні підходи 
«100% Життя»;

фотозона конференції #ЛідериЗмін.

Під час командного флешмобу для зйомки 
відео було задіяно дрон. 



ПРЕДСТАВНИЦТВО 
БО «100% ЖИТТЯ»
У МІЖНАРОДНИХ 
СТРУКТУРАХ

БО «100% Життя» представляє 
Європейський регіон у Делегації Неурядових 
Організацій Програмної Координаційної 
ради ЮНЕЙДС

Представниця БО «100% Життя» увійшла      
до складу керівних органів Глобальної 
мережі людей, які живуть з ВІЛ (GNP+)

БО «100% Життя» увійшла до складу 
Coalition PLUS у статусі спостерігача

БО «100% Життя» прийнята в члени 
Міжнародного консорціуму з наркополітики 
(International Drug Policy Consortium)

Представниці БО «100% Життя» увійшли       
до складу робочих груп Global Partnership 
For Action to Eliminate all Forms of HIV related 
Stigma and Discrimination

Презентація досвіду БО «100% Життя» під 
час 10-ї Конференції з лікування ВІЛ-інфекції 
—IAS (Мехіко)

Презентація досвіду БО «100% Життя» під 
час 17-ї Європейської конференції зі СНІДу 
(Базель)

Презентація досвіду БО «100% Життя» під 
час  міжнародної конференції Fast Track Cities 
(Лондон)

Презентація досвіду  БО «100% Життя»           
на регіональній зустрічі «СНІД і туберкульоз         
в Східній Європі і Центральній Азії: час 
дивитися в очі фактам» (Стамбул)

Презентація досвіду БО «100% Життя»           
по боротьбі з епідемією ВІЛ в умовах 
воєнного конфлікту на конференції ICASA 
2019 RWANDA  (Руанда)

Презентація досвіду БО «100% Життя» 
під час Наради ООН на високому рівні 
щодо універсального покриття в охороні 
здоров’я (Нью-Йорк)  (UN High-Level Meeting                
on Universal Health Coverage (UHC) 
in New York)

Презентація досвіду БО «100% Життя» під 
міжнародного Адвакатону в Грузії (Тбілісі)

Презентація досвіду БО «100% Життя» 
під час 72-ї Всесвітньої асамблеї охорони 
здоров’я (ВАОЗ)  (Женева) 
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