
 

 

 

Річний звіт Координаційної Ради  
Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» 

(скорочено та надалі - БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», Організація) 
 за січень – вересень 2021  

 

 

1. Робота Координаційної Ради БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 

 

Незважаючи на виклики, зумовлені пандемією COVID-19, за період з січня по 

вересень 2021 року Координаційна Рада БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» провела 11 засідань 

Координаційної Ради, з яких було проведено 7 дистанційних онлайн засідань і 4 виїзних 

засідання. 

На засідання Координаційної Ради: 

- запрошувались зовнішні експерти та  фахівці  Центрального офісу; 

- розглядались стратегічні питання щодо курсу та основних напрямків роботи та розвитку 

Організації, вирішувались питання статутної діяльності Організації, обговорювались 

поточні питання представництв БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», вирішувались питання 

подальшого розвитку мережі Медичних клінік «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», тощо; 

- проводились зустрічі із співробітниками регіональних представництва БО «100 

ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», де обговорювались поточні питання діяльності регіональних 

представництв, труднощі в роботі, індикатори проектів, проводились консультації по 

врегулюванню спірних ситуацій та ін. 

У лютому 2021 року були організовані та проведені  Загальні збори учасників 

Організації, на яких було сформовано Наглядову Раду Організації у наступному складі: 

1.) Роман Гайлевич – Голова Наглядової Ради; 

2.) Алла Щербінська  

3.) Ольга Руднєва  

 

 

 



 
 

 

2. Стратегічне планування БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 

         03 березня 2021 року відбулось Стратегічне планування БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», 

на якому були присутні усі члени Координаційної Ради, Директори та керівники відділів 

Центрального офісу Організації.   

Члени Координаційної Ради затвердили Стратегічний план Організації на 2021 рік, 

наголосивши на основних цілях та напрямках діяльності Організації, а також вказали 

основні пріоритети на 2021 рік, якими стали: 

1. Розвиток ринку сервісів. 

2. Впровадження фінансової політики по управлінню грантами. 

3. Політичний пріорітет №1. 

4. Впізнаванність та розуміння бренду 100%ЖИТТЯ. 

5. Лібералізація законодавства України та підтримка спільнот 

Було створений Календарний план, де вказані терміни виконання кожного з пунктів 

Стратегічного плану та вказані відповідальні особи за виконання кожного з пунктів 

плану.   

Наразі Стратегічний план Організації на 2021 рік виконано на 80%.  

 

3. Робота Комітету з етики БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 

Керуючись Положенням про Комітет з етики БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», в  2021 році  

Координаційна Рада затвердила новий склад Комітету з етики, до якого увійшли: 

1) Велижанін Вадим - Голова Комітету з етики 

2) Чабанюк Юлія 

3) Ходак Алла 

4) Лазаревич Юрій  

5) Демьяненко  Андрій  

Комітет з етики провів 3 засідання у період з 01 січня 2021 року до 01 вересня 2021 року, 

на яких розглядались питання відповідності поведінки учасників і співробітників 

Організації Кодексу етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 

ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», моніторинг відповідністі вимог Кодексу в діяльності Організації, 



 
 

 

усунення порушень, розгляди скарг і надання рекомендацій за результатами моніторингу, 

розгляд ситуацій, пов’язаних з конфліктами інтересів, тощо.  

 

4. Ведеться робота над впровадженням в Організації Положення про учасників БО 

«100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», норми якого уточнюю і доповнюють Статут Організації та 

визначають взаємовідносини між Організацією та її учасниками, в тому числі фізичними 

особами та юридичними особами, асоційованими учасниками Організації, вводиться 

поняття почесного учасника Організації та його ролі у діяльності Організації.  

 

5. Представлення досвіду БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» на національній та  

міжнародній арені. 

 

Протягом року члени Координаційної Ради БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» брали участь у 

конференціях на національному, а також на міжнародному рівні, де представляли досвід 

Організації. 

 

8-10 червня 2021 року Валерія Рачинська взяла участь у High Level meeting (on HIV) 

on Addressing HIV among People on the Move in times of Covid (UNHCR), а також 29 червня 

– 2 липня 2021 року Валерія взяла участь у  48th Session of the UNAIDS Programme 

Coordinating Board (Geneva, Switzerland), де висвітлила тему про впровадження заходів 

протидії ВІЛ для мігрантів та мобільного населення. 

 

21 червня 2021 року Валерія Рачинська була спікером у заході “Removing Legal and 

Structural Barriers to Ending AIDS by 2030: Lessons from the Global Commission on HIV and 

the Law”, що проводився  за Програмою розвитку ООН (ПРООН) та ЮНЕЙДС на 

міжнародному рівні. USC Institute on Inequalities in Global Health (USC IIGH) презентували 

свою оцінку щодо Глобальної комісії з питань ВІЛ та права, опубліковану разом із 

Програмою розвитку ООН (ПРООН), у рамках масштабного заходу вдалось визначити 

стратегії усунення юридичних та структурних бар’єрів для припинення СНІДу до 2030 року. 

Цей захід розпочався з презентації результатів оцінки, далі було обговорення того, як ці 

уроки можуть стати основою для конкретних дій щодо виконання Глобальної стратегії 

боротьби зі СНІДом до 2026 року, Політичної декларації 2021 року щодо ВІЛ/СНІДу та 

нової Стратегії Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. У 

заході взяли участь судді, практики, адвокати та інші партнери з APCOM, Міжнародна 



 
 

 

спільнота жінок, що живуть з ВІЛ в Україні, Кенійської мережі правових та етичних питань 

(KELIN), ЮНЕЙДС та Державний департамент США. 

У 2020 році Наталія Нагорна вступила до Комітету з регіональної політики Національної 

ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні, і в 2021 році продовжила 

свою діяльність. Також в 2021 року Наталія увійшла до Національної групи з питань 

адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в 

Україні. 

 

В 2021 року Алла Ходак ступила до Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при президентові України на факультет Публічного управління та 

адміністрування, щоб покращити свої навички, а також здобути нові знання у сфері 

управління Організацією. 

 


