




* БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» (далі — «100% Життя»), 
відома як Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»





15 000
дійсних членів організації регіональних осередкиасоційованих учасників

““ Цього року світ зіткнувся з новою пандемією — COVID-19, 
що стало справжнім викликом для всіх систем охорони 

здоров’я. Ми, як найбільша пацієнтська організація, мусили 
бути ще впертішими, боротися за збереження медичної 

реформ та доступ до лікування, реагувати швидко 
і впевнено. Дякую всім членам організації, партнерам 
та донорам, що в один з найважчих років для України, 
ми разом змогли зберегти сервіси для ВІЛ-позитивних 

пацієнтів. 

Дмитро Шерембей, 
голова Координаційної ради БО «100% Життя»
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Мережа представництв 
«100% Життя»: розвиток регіонів

річний звіт 2020
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Головним досягненням нашої організації 2020 року 
стало прийняття Департаментом охорони здоров'я 
Одеської міської ради Наказу «Про порядок 
тестування на ВІЛ населення м. Одеса». 
Цим наказом передбачено закріплення соціального 
працівника за кожним закладом охорони здоров'я 
м. Одеса.

Хоча з одного боку пандемія ускладнила 
виконання індикаторів, які передбачають 
безпосередню роботу з клієнтами, з іншого 
боку вона продемонструвала сильні сторони 
нашої організації, зокрема гнучкість управління 
та високий рівень кризового менеджменту. 
Саме в час пандемії ми здобули перший досвід 
реалізації волонтерського проєкту, організації 
онлайн-заходів, залучення цільової натуральної 
допомоги від бізнесу.

Незважаючи на труднощі, які виникли у організації 
під час пандемії у 2020 році, нам вдалося оперативно 
переформатувати діяльність по всіх проєктах та 
напрямках, забезпечити безперебійність надання 
послуг клієнтам проєктів на всіх задіяних ЗОЗ, 
підтримати психологічно кожного співробітника та 
зберегти колектив в повному складі! Кожна складна 
ситуація, з якою стикається колектив, активізує 
зусилля всієї команди, згуртовує і робить нас 
сильнішими.  Готові до подолання нових викликів!

2020 був непростим, але ми адаптувалися 
до нових умов та продовжили боротьбу за 
стовідсоткову якість життя наших клієнтів у 
кожному селі, місті та районі Житомирської 
області.

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

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

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

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

Сила нашої команди — в об'єднанні однодумців, 
швидкому реагуванні та налагоджених 
комунікаціях. Головною цінністю для мене є життя 
людей, тому в час, коли розпочалася пандемія 
COVID-19, ми ані на мить не припиняли свою роботу. 
Навпаки — розширили діяльність, що відповідає 
потребам наших клієнтів.

Львівська область — лідер серед бюджетної  
адвокації: адже наша область стала однією 
з тих, що більше виділяє коштів на соціальні 
послуги для пацієнтів із ВІЛ, туберкульозом, 
паліативних хворих, на програми замісної 
підтримувальної терапії. Це близько 3-х 
мільйонів гривень на рік.

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

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

Пандемія внесла корективи у всі сфери нашої 
діяльності. Та, незважаючи на всі перепони та 
виклики, ми не втратили орієнтири — навпаки, 
стали більш згуртованими та цілеспрямованими. 
Завдяки якісній та професійній роботі усієї 
команди ВІЛ-позитивні люди мали 100% доступ до 
лікування, можливість захистити та реалізувати свої 
права та покращити якість свого життя. Пройшовши 
через цей складний період, ми стали більш 
вмотивованими, сильними та професійними!  

Кажуть, розвиток помітний в моменти найвищої 
напруги. Судячи з нашого стрімкого розвитку, 
Київський регіон перебуває в нескінченній 
напрузі. Можливо, це й до кращого. По-перше, 
розслаблятись просто немає часу, а по-
друге, нестримний шквал робочих питань та 
винахідливих ідей для нас, як повітря та вода, 
— необхідні для 100% життя. І все несе за собою 
наслідки — маленькі кроки приносять великі 
перемоги!

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

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

Карантинні обмеження, спричинені поширенням 
COVID-19, у 2020 році створили багато перешкод 
в реалізації проєктної діяльності організації, проте 
вони ж змусили шукати нестандартні рішення та 
нові шляхи. Завдяки злагодженій роботі всього 
колективу організації, взаємній підтримці та 
бажанню допомогти людям у цей непростий час 
діяльність організації не зупинилась. Вдалося 
пристосуватися до нових умов, переформатувати 
діяльність та забезпечити клієнтам безперебійний 
доступ до лікування та послуг.

Ми працюємо в зоні збройного конфлікту. 
Понад 3,5 тисяч уразливих жінок отримали 
гендерно чутливу допомогу. Висновки нашого 
дослідження серед наркозалежних жінок 
увійшли до тіньового звіту в комітет ООН. Ми 
суттєво просунулися в гарантуванні стійкості 
організації через різноманіття фінансування. 
Наразі ми впевнено може стверджувати, 
що Клуб «Світанок» не залежить від однієї 
донорської інституції або організації.

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

Краматорськ
«Благодійна організація «Благодійний фонд «Клуб 
«Світанок»
Світлана Мороз, голова
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Минулий рік був складний, але наповнений різними 
заходами та ініціативами.
Наша команда згуртована та весела — ми 
працюємо на одному подиху, вирішуємо 
складні завдання, а робота приносить нам лише 
задоволення.

Я дуже вдячний команді, яка за цей складний рік 
лише згуртувалася и успішно подолала всі виклики 
під час локдауну, переформатувала роботу та 
опанувала нові скіли. 2020-й рік став не тільки 
роком ускладнень, а й роком нових досягнень, 
перемог, нових рішень як у виконанні проєктів, так 
і у взаємодії із владою, суспільством, закладами 
охорони здоров'я.
Адже все, що ми робимо — ми робимо для 
людей, які опинилися перед проблемами зі 
здоров'ям. Та ми не залишимо їх наодинці посеред 
турбулентності, викликаної пандемією. Кожного дня 
команда робить важку та кропітку працю, яка має 
значущий результат — врятовані долі.

2020-й рік був справжнім часом виклику для нас 
— пандемія, карантинні обмеження, неможливість 
пересуватися, перевантаженість системи охорони 
здоров'я. Але я маю визнати: це тільки згуртувало 
нашу команду, яка відкрила в собі нові здібності, 
нові горизонти для впровадження проєктів та 
нові таланти. Ми вийшли із цього складного 
року сильнішими, та впевнені — попереду на нас 
чекатимуть лише перемоги та досягнення, адже 
ми довели: для нас немає нічого неможливого. 

2020 рік був динамічний, плідний, відповідальний. 
Нам вдалося забезпечувати сталість послуг для 
наших клієнтів, у тому числі і за рахунок бюджетних 
коштів. В умовах COVID-19 ми «не зачинили» двері 
на карантин, а навпаки, змогли допомогти всім, хто 
звертався. Зберегли та модернізувати ефективну 
систему соціальної адаптації та реінтеграції 
вразливих верств населення.

Наша команда — єдиний кулак! Кожен 
знаходиться на своєму місці та ефективно 
виконує свою роль, чітко розуміючи кінцевий 
результат. Це допомагає нам триматися разом 
та разом йти вперед, до нових звершень! Наше 
досягнення — збережені життя та можливість 
впевнено дивитися в майбутнє.

Полтава
Благодійна організація «Світло надії»
Роман Дрозд, голова

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

Найбільшим досягненням 2020 року стало 
налагодження комунікації з органами місцевого 
самоврядування. Ми допомагали лікарням і 
пацієнтам, міським радам і поліцейським. Рік 
пандемії назавжди змінив нас — він зробив нас 
сильнішими та мудрішими. Ми пишаємося, що 
витримали шторм, у якому боролися щодня за 
життя наших клієнтів

«Життя — це те, що трапляється з нами, поки ми 
будуємо плани на майбутнє». Ми багато чого 
запланували на 2020 рік, але на жаль, все це 
залишилося лише в планах. Ми не втратили 
2020 рік — ми просто кожного дня жили, 
борючись за життя, та мотивували робити те ж 
саме наших клієнтів.

Суми
Сумська обласна громадська організація 
«Клуб «Шанс»
Андрій Букін, голова

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

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

Коронавірус дав можливість по-іншому 
подивитися на життя і організацію та процес 
роботи в цілому. В умовах пандемії ми навчилися 
жити та працювати задля здоров'я та життя 
наших клієнтів.

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

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

У 2020 ми змогли швидко зорієнтуватися, 
переформатували свою роботу, зберегли 
всі сервіси та весь колектив. Ми стаємо 
«дорослішими», але при цьому не втратили 
оптимізму та себе. Всі люди на своїх місцях та 
об'єднані однією ідеєю — допомогти.
Нашим найбільшим досягненням стало 
відкриття медцентру «100% Життя» в Чернігові. 
Це наближає якісні медичні послуги до пацієнта, 
створює конкурентне середовище та надає 
пацієнтам вибір.

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

2020 рік був роком злетів і падінь, постійно  
тримаючим всіх нас в тонусі. Але саме тоді 
було закумульовано зусилля всіх: і працівників 
організації, і людей,  небайдужих до чужих 
проблем. Вчасні і злагоджені дії співробітників 
організації дозволили врятувати не одне життя: 
проведено сотні тестувань на ВІЛ, здійснено 
десятки виїздів до клієнтів та надавачів послуг, 
покрито та задоволено всі потреби клієнтів. 

Івано-Франківськ
Благодійна організація «100 відсотків життя 
Івано-Франківськ»
Тетяна Когут, голова

Всупереч багатьом викликам, команді «100% 
Життя Черкаси» вдалося налагодити механізм 
закупівлі соціальних послуг для людей, які 
живуть з ВІЛ та хворих на туберкульоз. Вперше 
в Україні такі послуги фінансують за кошти 
об’єднаних територіальних громад. Далі — 
тільки вперед!

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

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

У  2020 році було чимало викликів, успіхів, 
злетів, навіть відзнака у конкурсі «У фокусі 
добра». Аде найбільшим досягненням я вважаю 
порятунок життів — мотивування до тестування 
на ВІЛ, вчасно призначена АРТ-терапія, якісний 
соціальний супровід, кваліфікована юридична 
і психологічна допомога, доставка АРТ-терапії 
додому, підтримка хворих на туберкульоз.

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

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

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



580 972 929, 68 грн
сума інвестицій Мережі в життя та здоров’я українців  



Екстрені закупівлі і поставки ліків 
здійснені через зрив державних 
закупівель і ризик переривання 
лікування.

Допомога «100% Життя»02/

річний звіт 2020

ЗАКУПЛЕНО І ПОСТАВЛЕНО

1 091 878 
упаковок АРВ-препаратів

44 458 
упаковок ліків для 

пацієнтів із туберкульозом

7 500 
швидких тестів на гепатит С 

(програма PEPFAR)

7 500 
швидких тестів на гепатит B 

(програма PEPFAR)

5 250 
тестів на криптококовий 

антиген (програма PEPFAR)

7 500 
швидких тестів на сифіліс 

(програма PEPFAR)

490 361 
упаковка препаратів для 

лікування опортуністичних 
інфекцій

221 125 
швидких тестів на ВІЛ 

(проєкти Глобального Фонду 
і PEPFAR)

152 254 
тести для проведення моніторингу 
лікування (діагностика вірусного 

навантаження, СД4, періоду інфікування 
та ІФА-досліджень) (проєкт Глобального 

Фонду і програми PEPFAR).370 689 
українця, які отримали допомогу 
«100% Життя» у 2020 році, з них

26 851 
пацієнтів з ВІЛ+ статусом, з них

22 705 
клієнтів приймають АРТ

100% 100% 
усіх зареєстрованих 

дорослих 
ВІЛ+ пацієнтів 

в Україні

120 000 
пацієнтів із ВІЛ отримали АРВ-

терапію, закуплену «100% Життя» 
(проєкт Глобального Фонду), 

це майже  



МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ДИСПАНСЕРІВ

300 
автоматизованих ліжок

300 
протипролежневих матраців

72 
електрокардіографи

92 
шприцеві насоси

23
штативи для контролю 

температури 
мікроцентрифужних пробірок

3
мікроцентрифуги

1
центрифуга з охолодженням

1
льодогенератор

2
набори тримачів до 

мікропланшетів

78 
моніторів фізіологічних 

показників пацієнта

124 
камертони

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРІЇ ЦЕНТРУ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

річний звіт 2020



Анастасія Дєєва
виконавчий директор БО «100% Життя»

«Пишаюся командою «100% Життя», яка в цей важкий рік змогла 
швидко адаптувати проєкти під виклики COVID-19: впровадити 

дистанційні рішення, забезпечити соціальних працівників 
засобами індивідуального захисту, перевести частину сервісів в 
онлайн та стати важливим партнером для держави в комунікації 

теми COVID-19 та закупівлі медичного обладнання. Команда 
«100% Життя» — це професіонали, які надихають!»



120 000
пацієнтів із ВІЛ отримали АРВ-терапію, закуплену «100% 
Життя» (проєкт Глобального Фонду), це майже 100% усіх 
зареєстрованих дорослих ВІЛ+ пацієнтів в Україні



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

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Глобального фонду 
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Географія — усі регіони України.

У рамках Плану переходу від донорського фінансування до державного послуги догляду та підтримки пацієнтів із ВІЛ для 
формування прихильності до лікування, які раніше надавала БО «100% Життя» за кошти Глобального фонду,  у 2020 році були 
здійснені за кошти держави.
 
Про План переходу: відповідно до угоди між Глобальним фондом і українським урядом, починаючи з 2019 року, донорське 
фінансування програми протидії ВІЛ почало зменшуватися на користь зростання державного фінансування послуг із 
профілактики, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ . План співфінансування 20-50-80 передбачає 20% фінансування за 
рахунок Державного бюджету у 2018 році, 50% у 2019 році та 80% у 2020 році.
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ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ

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

8 173 людини протестовано на ВІЛ швидкими тестами 
650 ВІЛ-позитивних результатів тесту 
у 627 встановлено діагноз «ВІЛ-інфекція» 
563 пацієнти взято на диспансерний облік (це 89,79% 
від тих, у кого підтверджено ВІЛ+ статус).
Решта виявлених ВІЛ+ клієнтів перебувають на етапі 
встановлення діагнозу.

ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМКА 
ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ

461 пацієнт* із вищою категорією складності 
перебігу хвороби отримав послуги лікування, 
догляду та підтримки.
59 пацієнтів індивідуально проконсультовано 
по лікуванню опортуністичних інфекцій.
89 пацієнтів індивідуально проконсультовано 
по лікуванню ко-інфекції ВІЛ/ТБ.
10 пацієнтів індивідуально проконсультовано 
по лікуванню ВІЛ/ТБ та вірусних гепатитів.

*пацієнти відділення СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України 

ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Географія: НДСЛ «ОХМАТДИТ», регіональні Центри СНІДу. 

283 дитини отримали послуги медико-соціального 
супроводу та підтримки .
6 виїздів мультидисциплінарних команд до 
Донецького (м. Слов’янськ), Кіровоградського, 
Полтавського, Дніпропетровського, 
Маріупольського, Чернігівського Центрів СНІДу, 
в рамках яких надано послуги 69 клієнтам.
72 медичних  фахівця з регіонів отримали 
дистанційні консультації щодо ведення складних 
випадків.

річний звіт 2020

7,95% 
—показник виявлення



ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА *

Географія:  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Львівська, 
Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська,   
Хмельницька, Чернігівська, Донецька і Луганська ( підконтрольні Уряду 
України території) та м. Київ. 

Тестування на ВІЛ
34 432 засуджених протестовано на ВІЛ.
562 підтверджено ВІЛ+ статус.
2 508 індексних партнерів протестовано на ВІЛ.
221 підтверджено ВІЛ+ статус. 

Лікування і супровід
2 958 ВІЛ+ засуджених охоплено послугами 
з догляду та підтримки.
954 ВІЛ+ засуджених вперше розпочали прийом АРТ.
913 засуджених з туберкульозом отримали 
супровід і лікування.
 

91 
—

засуджених охоплено послугами.

38 533 
—

установа ДКВС

Технічна підтримка
Підготовлено та передано Міністерству юстиції 
України повний пакет проєктно-кошторисної 
документації для проведення реконструкції 
лікувального корпусу на базі Голопристанської 
колонії #7 (Херсонська область) із дотриманням 
усіх сучасних вимог та стандартів інфекційного 
контролю для розміщення пацієнтів, хворих на ТБ.
 
*Супровід клієнтів у пенітенціарній системі здійснювався за підтримки 
Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією 
та проєкту «Заради Життя» (PATH), що фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID).

100% 
пацієнтів, які перебували 

у спеціалізованих протитуберкульозних 
лікарнях системи ДКВС України і отримували 

протитуберкульозну терапію.

річний звіт 2020

ПРОФІЛАКТИКА І МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ 
СУПРОВІД ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ (ТБ)

ТБ профілактика і догляд, ТБ/ВІЛ
Соціально-психологічний супровід хворих на ТБ, ТБ/ВІЛ
Географія: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська області та Київ

8 205 пацієнтів із ТБ отримали супровід
3 561 пацієнти з чутливим ТБ
4 691 пацієнти з мультирезистентним ТБ
2 440 пацієнтів з чутливим ТБ завершили повний 
курс лікування
1 648 пацієнтів мали результат «лікування 
завершено»
790 пацієнтів вилікувано
1 385 пацієнтів із мультирезистентним ТБ завершили 
повний курс лікування
605 пацієнтів мали результат «лікування завершено»
780 пацієнтів вилікувано

Впровадження тестів LF-LAM для швидкої 
перевірки наявності активного туберкульозу 
у ЛЖВ 

3 242 ВІЛ+ пацієнтів протестовано на туберкульоз.
986 пацієнтів (30,4%) отримали позитивний 
результат тесту.
637 пацієнтам (64,4%) підтверджено туберкульоз 
іншими методами.
586 пацієнтів (81,2%) розпочали лікування 
туберкульозу.

Підтримка Гарячої лінії з питань ВІЛ/СНІДу 
та туберкульозу
0 800 500 451 (ВІЛ)
0 800 503 080 (ТБ)

25 031 консультацій фахівцями «Гарячої лінії» 
12 745 консультацій (50,9%) для широкого загалу
10 873 консультації (43,4% ) людям, які живуть із ВІЛ 
та туберкульозом
572 консультації (2,3%) для уразливих до ВІЛ та ТБ 
груп населення
451 консультація (1,8%) медичним працівникам
390 (1,6%) проблемних ситуацій (скарг) 
опрацьовано 
358 (92%) успішно вирішено

Співпраця з Міністерством реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України

6 листопада 2020 року на новому КПВВ «Щастя» 
(Луганська область) відкрито сервісний хаб, де 
функціонує медичний кабінет та кімната матері і 
дитини, обладнані БО «100% Життя» за підтримки 
Глобального фонду. 
Тепер при перетині лінії розмежування людям 
доступна первинна медична допомога, у тому числі 
швидкий тест на ВІЛ та скринінг на туберкульоз.
Із 2021 року за підтримки Глобального фонду «100% Життя» планує 
забезпечити на КПВВ тестування на COVID-19.



ПРОЄКТ
«HEALTHLINK: ПРИСКОРЕННЯ ЗУСИЛЬ 
ІЗ ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ»
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HealthLink дає можливість швидко і безпечно 
пройти тест на ВІЛ і розпочати лікування.

HealthLink реалізується БО «100% Життя» 
в партнерстві з Альянсом громадського здоров'я 
за фінансової підтримки USAID (Агентства США
з міжнародного розвитку).

Близько 9 млн доларів  розподілено 
серед 12 регіонів.
 
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/
Індексне тестування)

 Залучення чоловіків, які мають секс із 
чоловіками, до послуг із профілактики, 
тестування та лікування (VCT)

річний звіт 2020

У рамках 3-го року:

247 310 людей протестовано на ВІЛ
5 397 виявлено нові випадки ВІЛ+ статусу
4  828 людей розпочали прийом АРТ

 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

 Більше 300 медичних закладів

 Близько 3 000 медичних працівників пройшли 
навчання з питань зменшення стигми та 
дискримінації; консультування та тестування на 
ВІЛ та гепатит С швидкими тестами; з питань 
індексного тестування

 Близько 300 соціальних працівників задіяно у 
проєкті

Ключові підходи

 Ефективний підхід до вибору закладів охорони 
здоров’я (ЗОЗ) – вихід із неефективних сайтів та 
вхід у потенційно значущі

 Посилений менеджмент ЗОЗ

 Впровадження стратегії з мультитестування 

 Розширення стратегії з розповсюдження 
оральних тестів

 Постійна інтеграція проєктних інтервенцій із 
реформою системи охорони здоров'я України

247 310
—людей протестовано на ВІЛ



За три роки проєкту 
HealthLink протестовано 

півмільйона людей!



ПРО ІННОВАЦІЇ 

Запуск менторської програми з комунікацій 
для 27 регіональних організацій-партнерів

27 НУО розробили та реалізують 27 регіональних 
комунікаційних планів у проєкті HealthLink для 
підвищення попиту на послуги з тестування ВІЛ:

 Новий підхід до комунікації теми ВІЛ у регіонах
 Розпочато співпрацю з рядом підприємств та 

лідерами думок
 Запуск інформаційних мінікампаній онлайн
 Новий цифровий, відео та друкований контент

prozdorovia.in.ua 

Новий функціонал для першого україномовного 
сайту з ключовою інформацією про ВІЛ та громадське 
здоров’я.
Запущено функцію замовлення безкоштовного 
орального тесту на ВІЛ додому за результатами 
скринінгової анкети на визначення ризику 
інфікування ВІЛ.
Сайт також містить найбільшу карту пунктів тестування.

Проведено четверту хвилю дослідження «Індекс 
стигми людей, які живуть з ВІЛ, в Україні (2020)»
Звіт презентовано національним і міжнародним 
партнерам.
 

 Згідно із результатами за десять років рівень 
дискримінації до людей із ВІЛ впав майже           
в чотири рази

 Рівень самостигми і самодискримінації серед 
пацієнтів із ВІЛ лишається головною проблемою

Із повними результатами дослідження можна ознайомитися  
на сайті «100% Життя»

Дві креативні діджитал-кампанії для 
популяризації тестування на ВІЛ серед 
пріоритетних цільових аудиторій
 
Гетеросексуальні чоловіки віком 35+ років
Чоловіки, які мають сексі з чоловіками

 
 Близько 3 000 людей протестувались 

оральними тестами на ВІЛ, здійснивши 
замовлення на сайті prozdorovia.in.ua.

 За 3 місяці близько 60 000 людей подивились 
відеоролики, створені для діджитал-кампанії 
для цільової аудиторії ЧСЧ із запрошенням до 
тестування на ВІЛ.

 
 

5 млн 
—

людей охоплено інформаційними повідомленнями.

СПІВПРАЦЯ З МІНІСТЕРСТВОМ РЕІНТЕГРАЦІЇ 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 
УКРАЇНИ
 
 16 грудня 2020 року  на КПВВ «Новотроїцьке»  
(Донецька область)  відкрито сервісний хаб, де 
функціонує медичний кабінет та кімната матері 
і дитини, обладнані «100% Життя» за підтримки 
проєкту HealthLink.
 
Цей КПВВ став другим, на якому доступні медичні 
послуги для громадян України, які перетинають 
лінію розмежування. 
 
Громадянам на пункті пропуску доступна первинна 
медична допомога, тестування на ВІЛ та гепатити, 
скринінг на туберкульоз. Прямо на КПВВ є змога 
укласти декларацію із сімейним лікарем та отримати 
призначення згідно з програмою медичних гарантій.
 
«100% Життя» обладнує сервісні хаби при КПВВ у рамках Меморандуму з 
Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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ПРОЄКТ
«СТІЙКІСТЬ ПОСЛУГ ДЛЯ КЛЮЧОВИХ СПІЛЬНОТ»
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у консорціумі з Альянсом громадського здоров’я, EKHN та 
Центральноазіатською мережею людей, які живуть із ВІЛ за фінансової 
підтримки Глобального фонду по боротьбі з туберкульозом, малярією та ВІЛ

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

ЗНИЖЕННЯ БАР’ЄРІВ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 
І ПРОТИДІЯ ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛЛЮ, СТИГМІ 
ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО 
КЛЮЧОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ 
СХІДНОЇ ЄВРОПИ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ (СЄЦА). 

1. 8 вебінарів щодо декриміналізації передачі ВІЛ і 
суміжних питань прав людини в регіоні СЄЦА.

2. Стратегічне планування та впровадження 
активностей з адвокації декриміналізації ВІЛ в 
окремих країнах СЄЦА та регіоні в цілому. 

3. 52 випадки порушення прав геїв та ЧСЧ 
ECOM  задокументовано в фокусних містах 
регіону СЄЦА (Мінськ, Алмати, Кишинів, 
Самарканд, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Ош, 
Калінінград), за результатами яких підготовлено 
8 міських звітів.

4. EKHN проведено програму малих грантів 
«Гендер і ВІЛ», у рамках якої було реалізовано 
7 субгрантів, спрямованих на зміцнення 
потенціалу представників трансгендерної 
спільноти та їх мобілізацію.

5. 4 національні воркшопи (Російська Федерація, 
Казахстан, Молдова, Киргизстан) щодо роботи 
національних механізмів захисту та сприяння 
забезпеченню права на здоров’я і захисту від 
дискримінації геїв і транс* людей.

6. Регіональна заява «Ending HIV in CEECA through 
Global Solidarity and Shared Responsibility», 
підготовлена ECOM та присвячено Всесвітньому 
Дню боротьби зі СНІДом. 

Російська Федерація

 Соціологічне дослідження «Індекс стигматизації 
ЛЖВ у РФ» за методологією Stigma Index 2.0.

 Під егідою EKHN проведено 5-у Євразійську 
Гендерну Академію, одна з онлайн-сесій 
якої була для представників транс спільноти 
Російської Федерації (6 серпня 2020 року, 17 
учасників; 7 серпня, 13 учасників).

Республіка Білорусь

 ECOM підготовлено і подано заяву щодо ситуації 
з правами геїв і транс* людей на попереднє 
засідання Ради ООН з прав людини для 
Загального періодичного огляду по Республіці 
Білорусь.

 Під егідою EKHN проведено 5-у Євразійську 
Гендерну Академію, одна з онлайн-сесій 
якої була для представників транс спільноти 
Республіки Білорусь. 
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—вебінарів щодо декриміналізації передачі ВІЛ 

і суміжних питань прав людини в регіоні СЄЦА
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535,74$
—

вартість лікування на 1 пацієнта на рік в 9 країнах СЄЦА



Республіка Казахстан

 Розроблено та впроваджено систему моніторингу 
дотримання прав людини в пенітенціарній 
системі Казахстану.

 Розроблено рекомендації для Національного 
Превентивного Механізму (НПМ) Республіки 
Казахстан по досягненню цілей 90-90-90 у 
пенітенціарній системі.

 Проведено інтерактивну онлайн-школу з прав 
людини і ВІЛ.

 EKHN проведено 5-у Євразійську Гендерну 
Академію, одна з онлайн-сесій якої була для 
представників трансспільноти Республіки 
Казахстан.

Киргизька Республіка

 EHRA підготовлено звіт Спеціальному доповідачу 
з питань крайньої бідності та прав людини щодо 
криміналізації бідності через застосування 
непропорційних штрафів за зберігання 
наркотиків для особистого споживання.

 EHRA підготовлено і подано звіт до Комітету ООН 
проти тортур по Киргизькій Республіці.

 ECOM підготовлено і подано звіт про порушення 
прав трансжінок у Киргизькій Республіці до UN 
CEDAW на огляд по країні.

 ECOM підготовлено і подано звіт щодо порушень 
прав людини за ознакою СОГІ у Киргизькій 
Республіці до Комітету ООН з прав людини.

Республіка Молдова

 Розпочато стратегічне планування щодо 
внесення змін до законодавства у сфері ВІЛ у 
Республіці Молдова.

 ECOM підготовлено, подано та представлено 
альтернативний звіт щодо порушень прав 
трансжінок у Республіці Молдова на засіданні UN 
CEDAW.

Таджикистан

 Запущено соціологічне дослідження «Індекс 
стигматизації ЛЖВ у Таджикистані» за 
методологією Stigma Index 2.0. 

 Під егідою EKHN проведено 5-у Євразійську 
Гендерну Академію, одна з онлайн-сесій якої була 
для представників транс спільноти Таджикистану.

Узбекистан

 Запущено соціологічне дослідження 
«Індекс стигматизації ЛЖВ в Узбекистані» за 
методологією Stigma Index 2.0.

 Консультант ECOM задокументував 8 випадків 
порушень прав людини щодо ЛГБТ у м. 
Самарканд, Узбекистан.

Грузія

 Під егідою EKHN було проведено 5-у Євразійську 
Гендерну Академію, одна з онлайн-сесій якої була 
для представників транс спільноти Грузії.

ЗНИЖЕННЯ ЦІН ТА ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ 
ДО АРВ-ПРЕПАРАТІВ В РЕГІОНІ СЄЦА:

1. Виявлено критичні розбіжності національних 
протоколів в країнах СЄЦА і Південно-Східної 
Європи (ПСЄ) з рекомендаціями ВООЗ і 
сформовані напрямки для адвокації змін.

2. За участю представників пацієнтської спільноти 
прийняті нові клінічні протоколи ВІЛ в 
Казахстані, Киргизстані, РФ, які гармонізовані з 
рекомендаціями ВООЗ.

3. За сприяння ЦАА ЛЖВ та в партнерстві з ВООЗ 
проведено вебінар по розбору практичних кейсів і 
проблем з оптимізацією лікування (перехід на DTG, 
EFV 400, використання TAF) для 8 країн СЄЦА.

4. Підтримано функціонування ефективного 
майданчика для адвокації зниження цін і 
розширення доступу до АРВ-препаратів у країнах 
СЄЦА.

5. Отримано добровільну ліцензію на долутегравір у 
Білорусі та Казахстані.

6. Здійснено адвокацію прийняття нових клінічних 
протоколів ВІЛ у Казахстані, Киргизстані, Росії.

7. Виконано індикатор за середньою вартістю 
АРТ першої лінії лікування для країн, що 
використовують схему TDF + XTC + EFV.

8. Сформовано пул експертів для моніторингу 
ефективності та адвокації зміни системи 
забезпечення лікарськими засобами для лікування 
ВІЛ.

9. Адвокація доступу до TDF/FTC в аптечній мережі в 
Казахстані.

10. Проведено перший регіональний діалог для країн 
ПСЄ щодо зниження цін на АРТ та розширення 
доступу до лікування.

11. Розпочато роботу по розширенню доступу до 
генеричного DTG для 4 країн ПСЄ.

12. Знижено вартість лікування на 1 пацієнта на рік в 9 
країнах СЄЦА. У 2019 вартість становила 605,76$, у 
2020 році — 535,74$.

13. Потенційна економія, сформована за рахунок 
оптимізації цін на закупівлю в 9 країнах СЄЦА у 
2020 році порівняно із 2019 роком, склала 48 987 
606,84$.  
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Потенційна економія, сформована за рахунок оптимізації цін на закупівлю в 9 країнах СЄЦА у 2020 році порівняно із 2019 роком



БЮДЖЕТНА АДВОКАЦІЯ
  
4 вебінари в партнерстві з проєктом TB REP 2.0 на 
теми:
• «Механізми фінансування послуг у сфері ВІЛ і ТБ 

за рахунок бюджетних коштів»
• «Нормативне регулювання послуг у сфері ВІЛ і ТБ. 

Стандарти і тарифи послуг, їх важливість в процесі 
переходу на державне фінансування»

• «Фінансування послуг через національні страхові 
агентства. Існуюча практика і перспективи»

• «Оцінка якості послуг у сферах ВІЛ і ТБ у процесах 
переходу фінансування послуг за державні 
системи фінансування»

 
5 вебінарів для НУО Киргизстану, Казахстану 
та Грузії.

 Проведено дослідження «Виявлений   і 
потенційний вплив пандемії коронавірусної 
хвороби COVID-19 на стійкість фінансування і 
реалізації програм, пов'язаних із ВІЛ в країнах 
СЄЦА».

 Проведено Міжнародне дослідження державних 
механізмів фінансування НУО для забезпечення 
стійкості в наданні послуг профілактики, догляду 
та підтримки у сфері ВІЛ і туберкульозу у країнах 
регіону СЄЦА.

 
 Молдова

 Здійснена пілотна закупівля послуг у сфері 
ВІЛ у організації «Позитивна ініціатива» через 
профілактичний фонд CNAM на суму 750 000 лей.

 Грузія

 Проведено аналіз по 3 напрямками: аналіз витрат 
МОЗ на скринінгове тестування на ВІЛ серед 
загального населення; аналіз раціональності 
витрат МОЗ на тестування, яке підтверджує 
ВІЛ-інфекцію; оптимізація алгоритму тестування 
для підтвердження ВІЛ і моделювання 
альтернативних методів підтвердження.

 Проведено 2 дослідження: «Оцінка можливостей 
оптимізації послуг зменшення шкоди та технічної/
інституційної готовності сервіс-провайдерів до 
переходу на нову модель фінансування (RBF)»; 
«Оцінка готовності первинної ланки охорони 
здоров'я до впровадження послуг зменшення 
шкоди».

 
Казахстан

 Розроблено Дорожню карту по стійкості послуг.

Російська Федерація

 Підготовлено пропозицію до Уряду та 
Парламенту щодо розширення дії закону про 
загальнообов'язкове соціальне замовлення на 
сферу профілактики, догляду та підтримки при 
ВІЛ.

 Прийнято закон «Про державне (муніципальне) 
соціальне замовлення на надання державних 
(муніципальних) послуг у соціальній сфері».

 Таджикистан

 Проведено аналіз вимог до розрахунку вартості 
послуг, на основі чого розроблено тарифи на їх 
надання.

 Розроблено роз'яснювальні матеріали для 
НУО про державні процедури контрактування 
організацій громадянського суспільства й 
особливості участі в конкурсах та забезпеченні 
звітності перед державою.

Білорусь

 Участь у розробці державної програми «Здоров'я 
народу і демографічна безпека Республіки 
Білорусь» на 2021–2025 роки.

 Участь у доопрацюванні постанови МОЗ «Про 
виконання державного соціального замовлення».

 
Узбекистан

 Участь у розробці пропозицій до Національної 
програми на 2021 рік.

 Участь у підготовці технічного завдання на 
послуги у сфері ВІЛ для Парламентської комісії з 
управління коштами Громадського фонду.
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ПРОЄКТ
ПРОГРАМА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ З ДОВГОСТРОКОВОГО 
ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ЗА ПІДТРИМКИ GNP+

03/

Мета — імплементації однієї з останніх та багатообіцяючих ініціатив, спрямованих 
на подолання криміналізації, стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ назавжди, 
— Глобального партнерства з ліквідації всіх форм стигматизації та дискримінації, 
пов’язаних із ВІЛ, створеного ЮНЕЙДС, ООН-жінки, ПРООН та GNP+.

Географія: країни регіону Східної Європи і Центральної Азії.
Технічна та наставницька підтримка НУО та представників державних органів влади країн регіону СЄЦА.

СЕРІЯ ВЕБІНАРІВ:

       Загальні питання криміналізації, мультистигми 
та дискримінації

       Вебінар про Глобальний фонд та його 
правозахисну діяльність

       Вебінар про декриміналізацію з особливим 
акцентом на економічні збитки, спричинені 
криміналізацією передачі ВІЛ: 6 окремих веб-
семінарів, присвячених настановам Глобального 
партнерства (1) особисті, побутові та громадські, 
(2) робоче місце, (3) охорона здоров’я, (4) освіта, 

(5) правосуддя, (6) надзвичайні та гуманітарні 
настанови
Визнані експерти та представники агентств 
ООН надали учасникам ефективні інструменти 
для структурування аргументації при виступі за 
декриміналізацію ВІЛ на національному рівні
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ПРОЄКТ
 «100% ЖИТТЯ» ЗА ПІДТРИМКИ AIDSFONDS

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

        Звіт про «вічнозелені» патенти в Україні
 Документ використовує унікальну методологію, 
за якою було встановлено, що 45,45% патентів на 
лікарські засоби в Україні належать до категорії 
«вічнозелених», тобто таких, видачу яких не 
рекомендують міжнародні організації

         Патентна реформа в Україні: Законопроект 
#2259 був проголосований  Парламентом
У середньостроковій перспективі це призведе 
до суттєвого зниження цін на лікарські засоби 
в Україні за рахунок посилення генеричної 
конкуренції



ПРОЄКТ
ІТС «DATACHECK UKRAINE»

03/

Інформаційно-телекомунікаційна система «Моніторинг надання соціальних послуг в Україні»
DATACHECK — найточніша система управління інформацією щодо послуг в режимі реального часу. 
Інноваційне рішення для швидкої верифікації даних.
 
DATACHECK веде облік та зберігає історію наданих послуг пацієнтам.

Це:

  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
  Спрощена система документообігу шляхом 

побудови гнучкої звітності за вимогами

Дані:

  Правильні
  Достовірні
  Прозорі
  Верифіковані

Система має Атестат відповідності, який засвідчує 
що комплексна система захисту інформації (КСЗІ)  
забезпечує захист інформації відповідно до вимог 
нормативних документів із технічного захисту 
інформації.

У 2020 РОЦІ ДОДАНО МОДУЛІ:
«Партнери»
«Аналітичний модуль»
«Звернення та скарги»

Статистика DATACHECK UKRAINE 2020

  21 організація
  156 консультантів
  2 589 клієнтів
  20 375 послуг надано
  Проведено близько  30 навчальних онлайн-сесій 

із керівниками проєктів, документаторами та 
консультантами

  3 виїзні навчання у Кропивницькому, Рівному, 
Запоріжжі

 
Перша трійка організацій за кількістю клієнтів:

1. 774 клієнти  — Благодійна організація «Світло надії»
2. 290 клієнтів — Благодійна організація «Мережа 100 

відсотків життя Рівне» (в системі — із серпня 2020)
3. 211 клієнтів— Хмельницьке обласне відділення 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть із ВІЛ/СНІД» (в системі — з 
листопада 2020)

Перша трійка організацій за кількістю наданих 
послуг:

• 9 257 послуг — Благодійна організація «Світло 
надії»

• 3 531 послуга — Сумська обласна громадська 
організація «Клуб «Шанс»

• 2 476 послуг — Благодійна організація «Мережа 
100 відсотків життя Рівне» (в системі — із серпня 
2020)

Найбільше організацій, які працюють 
в DATACHECK UKRAINE в Донецькій області: 
     
• Благодійна організація Благодійний фонд «Клуб 

«Світанок»
• Громадська організація «Наша допомога»
• Благодійна організація «Клуб «Майбутнє»
• Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Український ресурсний центр»
 
Послуги в DATACHECK UKRAINE надавалися 
в рамках  5 проєктів:

• 49% (майже половина всіх клієнтів) — клієнти 
проекту «Prozorro УЦГЗ: Послуги у сфері охорони 
здоров’я різні (Послуги догляду і підтримки людей, 
які живуть із ВІЛ)».

• 57% всіх послуг надано в рамках проєкту 
«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».

• 65% клієнтів підтвердили послуги через СМС .
 

2 589 —клієнтів

річний звіт 2020
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ACCESS PRO
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Доступ спільнот до послуг з догляду та лікування ВІЛ через сучасні 
інформаційні системи та кращий зв’язок із послугами — в рамках 
програми PEPFAR

**Протягом 2015—2017 рр. у рамках попереднього циклу проєкту ACCESS «100% Життя» 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 інформаційної підтримки процесів моніторингу та 
оцінки, планування закупівель, обліку та контролю руху медичних препаратів та виробів медичного призначення.

 Інформаційну систему «ВІЛ-інфекція в Україні» 
(МІС «ВІЛ»**) передано Центру громадського 
здоров’я України

  МІС «ВІЛ» призначена для створення єдиного 
сховища даних рутинного епідеміологічного 
нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом та даних 
медичного спостереження за пацієнтами з ВІЛ-
інфекцією

  МІС «ВІЛ» передбачає оптимізацію процесів 
моніторингу та оцінки, планування закупівель, 
обліку та контролю медичних препаратів і 
виробів медичного призначення

 

Мобільний додаток для пацієнтів 
«100% Life» інтегровано з МІС «ВІЛ»:
Це дозволило забезпечити взаємозв'язок між пацієнтами і медичними 
установами шляхом електронного запису на прийом (е-реєстратура) в умовах 
пандемії COVID-19

  Функціонал МІС «ВІЛ» доповнено новими 
модулями «Замісна підтримувальна терапія» (ЗПТ) 
та «Туберкульоз» (ТБ). Триває процес передачі 
національному стейкхолдеру МІС «ВІЛ»

  Розроблено протокол та налагоджено обмін 
інформацією між МІС «ВІЛ» та центральною базою 
даних екосистеми еHealth

  Розпочато розгортання Лабораторної 
інформаційної менеджмент системи (ЛІМС) в 
4 лабораторіях ЦГЗ та клініко-діагностичній 
лабораторії Київського міського центру СНІДу при 
КМКЛ #5

  Закуплено додаткове комп’ютерне та 
мережеве обладнання, необхідне для підключення 
аналізаторів та здійснення штрих-кодування 
біологічного матеріалу, що доставляється в 
лабораторії

  У референс-лабораторії досліджень СНІДу 
Центру громадського здоров’я та клініко-
діагностичній лабораторії при КМКЛ #5 проведено 
навчання користувачів та встановлено промислову 
версію програмного забезпечення, до системи 
підключено лабораторні аналізатори

   У референс-лабораторіях ЦГЗ з 
мікробіологічних та паразитологічних досліджень 
та досліджень на особливо небезпечні патогени 
ведеться налаштування системи та адаптація до 
особливостей роботи пілотних об’єктів

Тестування на ВІЛ

6 регіонів: Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська, 
Миколаївська та Полтавська області.

103 медичних заклади.
33 999 людини протестовано на ВІЛ.
861 нововиявлені пацієнти з ВІЛ:
838 пацієнтів поставлено на диспансерний облік  
728 пацієнтів розпочали прийом АРТ

оцінка якості даних в цих регіонах за 2020 рік

96,5% 
—
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 Оцінка якості даних МІС «ВІЛ»:

   Проводиться шляхом порівняння МІС «ВІЛ» 
 та картки пацієнта за допомогою спеціального 

інструменту застосуванням рандомної вибірки 
карток

   14 консультантів протягом року в 12 регіонах 
PEPFAR 

   278 перевірок у 234 закладах: 70 — 
первинних, 174 — вторинних, 33 — третинних,                             
1 — четвертинна

 Перевірено близько 180 00 амбулаторних 
карток на відповідність даних

Консультаційна підтримка Гарячої лінії  з питань 
ВІЛ/СНІД:

  Щодо пунктів тестування з акцентом на 
індексне тестування

  Посилення мотивації індексних клієнтів до 
направлення своїх статевих чи ін'єкційних 
партнерів у пункти отримання послуг із 
тестування на ВІЛ

  Здійснення переадресації до організацій та 
установ, які спеціалізуються на протидії всіх 
форм насильства

  Способів анонімного сповіщення про прояви 
різних форм насильства з боку партнерів чи з 
боку провайдера послуг із тестування

  Пунктів та алгоритмів отримання PrEP, 
особливостей прийому та побічних реакцій

  Збору інформації про зацікавлених осіб в 
отриманні PrEP

  Щодо термінів, на які видається АРТ, або 
обмежень у видачі
• 155 консультацій щодо індексного 

тестування (план – 150)
• 128 консультацій щодо PrEP (план — 100) 
• 67 консультацій щодо звернень на 

зменшення тривалості періоду часу видачі 
АРТ  (план — 10)

Підтримка Центру громадського здоров’я:

  Посилена лінія національної технічної підтримки 
МІС «ВІЛ» та створено мережу національних 
адміністраторів системи

  Проєкт наказу про промислову експлуатацію 
підготовлено та подано на затвердження в МОЗ

  Проєкт наказу про модернізацію МІС «ВІЛ» 
підготовлено та подано на затвердження в МОЗ

  Система МІС «ВІЛ» функціонує в повному обсязі, 
забезпечено адміністрування серверного 
обладнання в орендованому хмарному сховищі

  Технічна підтримка користувачів МІС «ВІЛ» 
забезпечена в повному обсязі

  Проводиться пілотний запуск та тестування  
модулю «Замісна підтримувальна терапія»

  Підключення сайтів та ведення карток пацієнтів 
після пілотування

 



ПРОЄКТ
«100% ЖИТТЯ» І УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ
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Створення правової мережі захисту прав людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, представників ключових 
спільнот ЛЖВ та осіб, хворих на туберкульоз

2 862 
—

 українців отримали кваліфіковану правову допомогу

 Супровід правових кейсів

  124 досудових справи
  84% справ вирішено на користь клієнтів  (2% 

справ програні, 14% припинені через відмову 
або смерть  клієнта)

  39 стратегічних справ
  10 справ в Європейському суді з прав людини 

 

IT-рішення 

  Забезпечує доступ до кваліфікованої 
безкоштовної правової допомоги людям, які 
живуть із ВІЛ, уразливим до інфікування ВІЛ 
групам населення та хворим на туберкульоз

  Під час карантинних обмежень через COVID-19 
чат-бот став ще одним майданчиком для 
оперативного дистанційного консультування 
клієнтів

    Чат-бот діє у Facebook Messenger, Viber, Telegram 
та на сайтах «100% Життя» і УГСПЛ

 

Правотворча, аналітична, адвокаційна  
діяльність 

• Розроблено зміни до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна»  
для сприяння надання послуг людям з числа 
груп підвищеного ризику до інфікування ВІЛ, а 
також людям, які живуть з ВІЛ, туберкульозом, 
вірусними гепатитами

• Розроблено фінальний звіт громадського 
моніторингу Національної стратегії у сфері прав 
людини. Було проаналізовано  імплементацію 
стратегії за останній 5-річний період та надано 
пропозиції щодо пріоритетів розроблення 
нового Плану на наступні 2-3 роки. Це є 
відправною точкою для офіційної роботи із 
внесення змін до законодавства України в сфері 
прав людини

• Для подальшої адвокації на міжнародному 
рівні захисту прав ЛЖВ та представників 
ключових спільнот, уразливих до ВІЛ, 
підготовлено подання до Комітету Міністрів 
Ради Європи, що містить тіньовий звіт про 
виконання Україною рішень ЄСПЛ у справах, 
що стосуються проблеми ненадання своєчасної 
та якісної медичної допомоги ВІЛ-позитивним 
засудженим та затриманим

• Навчання ««Підготовка тренерів по розробці 
та імплементації освітніх  програм із питань 
поширення інформації щодо прав та способів 
захисту для представників цільових спільнот»: 
чотири онлайн-заходи

 

 27 781 
—

 звернення у спеціалізований 
юридичний чат-бот «Юр.бот 100% 

ЖИТТЯ»
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20 603
доставки для 16 479 ВІЛ-позитивних українців здійснено 
соціальними працівниками за березень-травень 2020 року
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Портативні аналізатори газів крові

Реагування на COVID-19
78 000

масок

23 900
респіраторів

21 920
дезінфектантів

11 500
щитків

34 000
халатів

142  000
рукавичок

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

річний звіт 2020

19
портативних аналізаторів газів 

крові**

15
автономних кисневих станцій 

— розпочато закупівлю 
обладнання*

**18 опорних закладів із 13 областей отримали обладнання для оцінки 
ймовірності розвитку дихальних ускладнень у пацієнтів із коронавірусною 

інфекцією, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ). 
Поставку здійснено за підтримки проєкту USAID HealthLink.

15 опорних лікарень, спеціалізованих під COVID-19, будуть обладнані 
автономними станціями генерації кисню. Обладнання передбачено для 
пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Маючи таку станцію, не треба 
більше закуповувати кисень у балонах чи кисневі концентратори. Пацієнти 
мають постійний доступ до медичного кисню високої якості. Лікарні оснащує 
БО «100% Життя» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). Вартість проєкту – 1 млн доларів. 



РЕАГУВАННЯ НА ВИКЛИКИ 
COVID-19 У РАМКАХ ПРОЄКТІВ 
«100% ЖИТТЯ»

Доставка АРТ для ВІЛ-позитивних пацієнтів 
різними способами: поштою, через соціальних 
працівників додому, ін.

• Із початком карантинних обмежень у 
березні десятки пацієнтів з ВІЛ стикнулись із 
проблемою отримання АРТ через транспортні 
обмеження

• 20 603 доставки для 16 479 ВІЛ-позитивних 
українців здійснено соціальними працівниками 
за березень-травень 2020 року

Індивідуальний захист для соціальних 
працівників

• Можливість перерозподілу субгрантових коштів 
у регіонах у проєктах Глобального Фонду 
та програми PEPFAR на закупівлю засобів 
індивідуального захисту (ЗІС)

• Централізовані закупівлі ЗІС для соціальних 
працівників

Адаптація підходів до тестування та соціального 
супроводу в умовах карантинних обмежень

• Медична та соціальна підтримки вдома (лікар, 
соціальний працівник, консультації психолога; 
рутинна діагностика ВІЛ; тестування на 
COVID-19)

• Консультації клієнтів (у тому числі засуджених 
та ув'язнених) онлайн, телефоном, Viber-
консультації з різних аспектів лікування та 
психологічної підтримки

• Промотування розповсюдження оральних тестів 
через сайт prozdorovia.in.ua для самостійного 
тестування вдома

• Використання системи МІС «ВІЛ» для 
планування візитів ВІЛ-позитивних пацієнтів до 
лікарів-інфекціоністів за потреби. Використання 
додатку «100% Life» як каналу комунікації з 
пацієнтами для розповсюдження актуальної 
інформації про COVID-19

• Доставка мотиваційних комплектів (харчових, 
гігієнічних) для засуджених та ув’язнених

• Транспортування біологічних матеріалів із місць 
позбавлення волі до лабораторій МОЗ та інших 
установ виконання покарань у регіоні

 

84 000 
—

ПЛР-тестів на COVID-19  закуплено

Операційні рішення

• Онлайн супервізія для соціальних працівників
• Онлайн тренінги для медичних працівників, 

задіяних у проєктах «100% Життя»

Нові ініціативи

• Організація тестування на COVID-19 на перетині 
лінії розмежування в деяких районах Донецької 
та Луганської областей

• Закупівля медичного обладнання для відповіді 
на COVID-19 на запит держави: аналізатори 
газів крові, обладнання для лабораторій, кисневі 
станції, інше

• Інформаційні матеріали про COVID-19 для 
пацієнтів із ВІЛ, туберкульозом та населення 
загалом

Екстрена закупівля АРВ-препаратів для 
недопущення переривання лікування ВІЛ в 
Україні
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ЕПІДЕМІЮ 
ВІЛ ЗУПИНЯТЬ 
СПІЛЬНОТИ



Розвиток спільнот05/

ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗБУДОВУ 
СПРОМОЖНОСТІ 

ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
= СИЛЬНІ СПІЛЬНОТИ

ЧОЛОВІКИ, ЯКІ МАЮТЬ СЕКС ІЗ ЧОЛОВІКАМИ 
(ЧСЧ)

Адвокаційні досягнення спільноти:
 
• Законопроект «Про цивільне партнерство» 

внесено до Плану дій із реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на 
2021–2023 роки. Міністерство юстиції України 
взяло на себе відповідальність за виконання 
цього пункту.

•  У липні 2020 року Україна отримала пряму 
рекомендацію з боку ООН запровадити 
інститут зареєстрованого цивільного 
партнерства («Доповідь Незалежного 
експерта з питання про захист від насильства 
і дискримінації за ознакою сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності», 
представлена на 44-й сесії Ради з прав 
людини Генеральної асамблеї ООН).

• На розгляд ВРУ внесено проєкт Закону 
України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України (щодо впорядкування 
відповідальності за злочини, скоєні з мотивів 
нетерпимості)».

• Вперше в історії України національний 
телеканал позбавлено ліцензії через 
гомофобію  (із зазначенням цього факту в 
офіційних документах).

• 130 нових волонтерів долучились до мережі з 
надання параюридичної допомоги. 

СЕКС-ПРАЦІВНИКИ (СП)

• Спільнота під час пандемії COVID-19 залучила 
додаткові кошти для надання психологічної та 
матеріальної допомоги секс-працівникам та секс-
працівницям.

• 320 секс-працівників пройшли інформаційні заняття 
з метою мобілізації зусиль у відстоюванні інтересів 
спільноти та підвищення рівня поінформованості в 
питання здоров’я та захисту прав.

• 3872 правоохоронців пройшли інформаційно-освітні 
заняття зі зниження рівня стигми та дискримінації по 
відношенню до секс-працівників та представників 
інших ключових спільнот. 

ПІДЛІТКИ, ЯКІ ЖИВУТЬ ІЗ ВІЛ 

• Запропоновані зміни у «Типове положення про центр 
для ВІЛ-позитивних дітей та молоді» (до постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
типових положень про заклади соціальної 
підтримки сімей, дітей та молоді» від 04.10.2017 
#741). Пропозиції взяті в роботу представниками 
Міністерства соціальної політики і будуть 
імплементовані під час удосконалення нормативної 
бази з питань надання соціальних послуг у 2021 році.

• 673 підлітки пройшли навчання на тему 
репродуктивного та сексуального здоров’я.
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ТБ-СПІЛЬНОТА (ЛЮДИ, ЯКИХ ТОРКНУЛАСЯ 
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ)
 
• У 7 регіонах проадвокатовано виділення коштів 

із місцевих бюджетів на соціальний супровід 
пацієнтів із туберкульозом на загальну суму 
майже 500 000 гривень.

• Черкаській області проадвокатовано виділення 
20,4 млн гривень із місцевого бюджету на 
підтримку протитуберкульозної служби області 
на період ї ї реформування.

• Проадвокатовано створення Експертної групи 
з питань туберкульозу, у тому числі стосовно 
бар’єрів та порушень прав людей, яких 
торкнулася проблема туберкульозу. 

• Здійснено 4 виїзди в регіони на скарги щодо 
дотримання прав пацієнтів вз туберкульозом

• 560 чоловік з 12 областей взяли участь у заходах, 
спрямованих на збільшення прихильності до 
лікування пацієнтів із туберкульозом.

• Підготовлено зміни до Закону України «Про 
протидії захворюванню на туберкульоз».

• Забезпечена підтримка діяльності робочої 
підгрупи з питань туберкульозу при Стратегічній 
робочій групі з питань забезпечення сталості 
послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
туберкульозу в межах переходу на державне 
фінансування.

• Вперше в Україні проведено захід «Національний 
діалог» щодо спільних дій державних інституцій 
та організацій громадянського суспільства, яких 

торкнулася проблема туберкульозу, у доступі 
до якісних медичних і соціальних послуг із 
дотриманням прав людини в рамках переходу 
від донорського фінансування на державне.

• За результатами діалогу налагоджена співпраця 
з Міністерством соціальної політики, підготовлені 
рекомендації до нормативно-правових актів з 
туберкульозу

• У зв'язку із затримками у поставці 
протитуберкульозних препаратів була проведена 
адвокаційна робота і попереджено переривання 
лікування у Волинській та Івано-Франківській 
областях.

• У 2020 році ще 3 представники TBpeopleUkraine 
увійшли до складу госпітальних рад у 3 регіонах 
проєкту. (На кінець 2019 року представники 
TBpeopleUkraine вже увійшли до складу 
більшості обласних чи міських координаційних 
рад з питань протидії ТБ та ВІЛ-інфекції).

• До дня боротьби з туберкульозом проведено 
ряд публічних акцій у регіонах, виступи на 
телебаченні, фотовиставки, розміщена соціальна 
реклама в Київському метрополітені.

КОЛИШНІ УВ’ЯЗНЕНІ 

 
• Ефективне  реагування на виклики, спричинені 

пандемією COVID-19: 101 людина з 17 областей, 
які звільнилися з місць позбавлення волі, 
отримали супровід у період повного карантину.

• Проведена адвокаційна кампанія, у ході якої 
працівників установ виконання покарань та 
СІЗО, а також засуджених та ув’язнених внесли 
до пріоритетних до вакцинації від COVID-19 груп 
населення.

• Проведено навчання соціальних робітників із 
числа засуджених у 55 установах виконання 
покарань України.

• Розроблено додаток 'FREE LIFE' для засуджених 
та звільнених з установ виконання покарань, 
підслідних, підоблікових пробації, для лікарів 
установ ДКВС України, інспекторів з підготовки 
до звільнення, співробітників уповноважених 
органів пробації, служб соціального патронажу, 
представників неурядових організацій, органів 
державної влади та місцевого самоврядування. 
Електронний додаток 'FREE LIFE' допомагає 
застосовувати новітні цифрові технології у 
процесі ресоціалізації засуджених.

 
Спільнотою колишніх ув’язнених  розроблено і проадвокатовано внесення 
змін до нормативно-правових актів: Інструкція про умови праці та заробітну 
плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, внесені пропозиції 
до проєкту постанови КМУ щодо забезпечення проведення замісної 
підтримувальної терапії осіб із психічними та поведінковими розладами 
внаслідок вживання опіоїдів.

ЛЮДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ІН'ЄКЦІЙНІ НАРКОТИКИ 
(ЛВІН)

• Завдяки зусиллям спільноти ЛВІН вдалося 
попередити ризики переривання замісної 
підтримувальної терапії. Crown Agents закупила 
таблетований «Метадон» для 8 125 пацієнтів на 
суму понад 9 млн грн (кошти були зекономлені за 
закупівлях).

• 80 000 гривень залучено (через бюджетну 
адвокацію) з бюджету міста Львів для надання 
соціальних послуг клієнтам програми замісної 
підтримувальної терапії.

• Розроблений стратегічний план розвитку спільноти 
на 5 років.

• Залучені кошти на відкриття двох нових сайтів ЗПТ 
на Львівщини: місто Миколаїв та Новоярівськ.

• Пацієнти роками чекали на можливість отримувати 
ліки у своїх містах.

•  Сайти облаштовано сучасною технікою та меблями.
• Проадвакатовано затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги соціально–
психологічної реабілітації осіб із залежністю від 
наркотичних засобів чи психотропних речовин.

• Задокументовано більш ніж 120 кейсів порушень 
прав спільноти ЛВІН.

• Спільнота домоглася відкликання дискримінаційного 
та антиконституційного законопроєкту #2784, к якому 
пропонувалося введення примусового лікування 
та фактичне блокування ринку препаратів для 
знеболювання або замісної підтримувальної терапії.
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ЖІНКИ, ЯКІ ЖИВУТЬ ІЗ ВІЛ

 
• Спільнота залучила додаткове фінансування, 

спрямоване на захист прав та покращення 
якості життя жінок, які живуть із ВІЛ, із місцевих 
бюджетів Дніпропетровської, Чернігівської та 
Черкаської областей.

• БО «Позитивні жінки» провела гендерний 
аудит «Національної стратегії боротьби з ВІЛ, 
туберкульозом та гепатитом до 2030 року».

• Опубліковано аналітичний звіт із моніторингу 
випадків гендерного насильства з 
рекомендаціями.

• У листопаді — грудні 2020 року БО «Позитивні 
жінки» провела кампанію «Немає виправдання 
насильству! — 2020» у 20 регіонах України. 

• БО «Позитивні жінки» розширила географію 
своєї діяльності ще на 3 регіони України.
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100 млн грн
було зекономлено з Державного бюджету України



Адвокація доступу до лікування06/

У 3 РАЗИ 
ЗНИЖЕНО ЦІНУ 
НА ДУРАНАВІР

«100% ЖИТТЯ» ПЕРШОЮ 
В РЕГІОНІ СЄЦА ОСКАРЖИЛА ПАТЕНТ 

НА БЕДАКВІЛІН

ЛІКУВАННЯ ВІЛ
 

  Дарунавір (600мг)
Ціну знижено у 3 рази
Із 202 грн*** до 68 грн***
завдяки виходу на ринок України генеричної версії препарату
***згідно офіційного курсу гривні щодо долара (середній за 2020 рік)

 
  Лопінавір/Ритонавір

Скасовано патент
очікується зниження ціни на препарат в 3 рази у 2021 році

ЛІКУВАННЯ ТБ

«100% Життя» першою в регіоні СЄЦА оскаржила 
патент на бедаквілін.

   Підготовлена та подана заявка до МОЗ 
стосовно включення комбінованого препарату 
рифапентин/ізоніазид до номенклатури 
протитуберкульозних препаратів.

Це дозволить впровадити в країні сучасні схеми 
профілактики латентної туберкульозної інфекції. 
Заявка вже погоджена експертною групою МОЗ і 
включення препарату до державної номенклатури 
планується у січні 2021 р. (препарат було включено).

   За кошти Державного бюджету на 2020 рік 
Україна вперше закупила комбінацію тенофовір/
ламівудин/ефавіренз 400 мг (EFV400 ) замість 
комбінації з ефавіренз у дозуванні 600 мг.

Комбінація з EFV400 рекомендована ВООЗ в якості 
альтернативної схеми лікування ВІЛ-інфекції.
Включення препарату до номенклатури для закупівлі 
було проадвокатовано «100% Життя» у 2019 році.

   Завдяки втручанню експертів «100% 
Життя» вдалось пришвидшити постачання 
левофлоксацину для лікування пацієнтів з 
лікарсько-стійким туберкульозом і зменшити до 
мінімуму ризик переривання лікування.

Експерти «100% Життя» працюють у складі експертних 
груп МОЗ із закупівлі протитуберкульозних препаратів, 
препаратів для лікування ВІЛ, гепатитів В і С, а також у 
групі з закупівлі замісної терапії для наркозалежних.

   100 млн грн було  зекономлено з Державного 
бюджету

Завдяки адвокаційній роботі  «100% Життя» 
протитуберкульозний препарат бедаквілін був 
куплений у глобального лікарського фонду Global Drug 
Facility.
 

ЗА ПІДТРИМКИ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ  
ПРОВЕДЕНО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ПОЛОЖЕНЬ ТРІПС+ НА ДОСТУПНІСТЬ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.

   Використана унікальна методологія
   Проаналізовано негативний вплив на 

ціноутворення препаратів: ексклюзивність даних, 
патентна ув’язка та режим продовження строку дії 
патентів

Зниження ціни на АРВ-терапію та активності з оскарження патентів на ліки 
здійснено в рамках проекту за підтримки ITPC Global (UNITAID)
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«100% Життя» 
задля мінімізації ризиків у процесі Плану переходу у 2020 році 
реалізувала декілька активностей



План переходу від донорського 
фінансування до державного

07/

Відповідно до угоди між Глобальним Фондом і українським урядом, починаючи з 2019 року, донорське фінансування 
програми протидії ВІЛ почало зменшуватися на користь зростання державного фінансування послуг із профілактики, 
догляду та підтримки людей з ВІЛ. План співфінансування 20-50-80 передбачає 20 % фінансування за рахунок 
Державного бюджету у 2018 році, 50% у 2019 році та 80% у 2020 році.

Із 1 липня 2019 фінансування послуг із профілактики, догляду та підтримки людей з ВІЛ  відбувається за рахунок 
Державного бюджету. Механізм здійснення — закупівля послуг через систему електронних закупівель ProZorro.

Держава через тендерні процедури закуповує послуги. Переважна більшість надавачів послуг, яких обирають 
переможцями, — НУО.

З 1 ЛИПНЯ 2019 ФІНАНСУВАННЯ ПОСЛУГ ІЗ 
ПРОФІЛАКТИКИ, ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ З ВІЛ 

ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ.

АКТИВНОСТІ «100% ЖИТТЯ»  ЗАДЛЯ  
МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУ 
ПЕРЕХОДУ У 2020 РОЦІ:

  Субгрантер «100% Життя», БО «Світло надії» 
протягом року запроваджувала фінальні активності 
для посилення ролі місцевих органів виконавчої 
влади у виконанні заходів протидії епідемії ВІЛ.
 

  Експерти проєкту та консультант з 
бюджетної адвокації надали технічну підтримку 
із впровадження адвокаційних ініціатив у 
Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, 
Черкаській, Харківській, Чернігівській, 
Кіровоградській, Дніпропетровській (м. Кривий 
Ріг) областях. Зокрема консультації представникам 
місцевих органів виконавчої влади у питанні 
реалізації розширеного пакету послуг у 2020 році за 
кошти місцевих джерел.

 Проведено 5 круглих столів, об’єднаних 
спільними темами, — забезпечення потреб людей, 
які живуть із ВІЛ, якісними медико-соціальними 
послугами та принципами взаємодії НПО та 
місцевих органів влади. Відбувся  обмін  кращими 
практиками.

 Реалізовано три адвокаційних кейси:
1.      «Надання соціальних послуг пацієнтам, які 
отримують ЗПТ», Рівненський регіон
(49 593 грн.,  замовник КП «Рівненський обласний 
центр психічного здоров’я населення», виконавець
БО «100 % життя. Рівне»)

2.      «Послуги профілактики для неповнолітніх та 
осіб молодіжного віку в м. Куп’янську», Харківський 
регіон
(49 961,04 грн., замовник Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді Куп’янської міської ради,
виконавець ХБФ «Парус») 
3.      «Соціальний супровід хворим на ТБ, у тому 
числі з ВІЛ», Черкаський регіон
(20 000 грн., замовник КНП «Канівський первинний 
центр медико-соціальної допомоги», виконавець
БО «100% життя. Черкаси»)
 

 Проведено аналіз нормативної бази по 
громадському здоров'ю та розроблено додаткову 
аналітичну довідку щодо можливостей внесення 
змін у законодавство, виходячи з поточної ситуації

  Проведено активну консультативну роботу 
з експертами ЦГЗ, ініційовано перегляд тарифів 
надання послуг для ЛЖВ
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133 170 000
медичних записів було створено у системі eHealth
за 2020 рік



Трансформація системи охорони 
здоров'я України

08/

Триває реформа первинної медико-санітарної допомоги, а також реформа 
вторинної та третинної ланок медичної допомоги. 

30 900 000 
—

пацієнтів зареєстровано в eHealth

ПІДТРИМКА ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я EHEALTH

У системі eHealth
• 30 900 000 пацієнтів зареєстровано в eHealth
• 23 489 лікарів первинної ланки медичної 

допомоги
• Понад 6 000 закладів охорони здоров’я, що 

надають послуги на всіх ланках медичної 
допомоги

• Понад 133 170 000 медичних записів було 
створено у системі за 2020 рік

 
Розширюється центральна база даних системи 
електронного здоров’я

• Розроблено модуль «Імунізація».
• Інформація про імунізацію буде зберігатися 

у форматі, зручному як для лікаря, так і 
для пацієнта, з дотриманням міжнародних 
стандартів зберігання таких даних

• Розпочато роботу над модулем «Інформаційна 
система управління логістикою» (LMIS). Буде 
використовуватися для відстеження логістики 
лікарських засобів та предметів медичного 
призначення

• За підтримки Глобального фонду у співпраці з 
ДП «Електронне здоров'я», МОЗ та дирекцією 
МОЗ з питань охорони здоров'я у 2020 році 
розпочато розробку технічної документації, 
у т. ч. Технічного завдання для LMIS, а також 
розширення функціональності електронних 
рецептів для призначення ліків пацієнтам. Було 
закуплено необхідне програмне забезпечення 

для відстеження діяльності та завдань для 
розробки Технічного завдання для LMIS для ДП 
«Електронне здоров'я».

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

 
СИСТЕМА «ЦЕНТРАЛЬ 103»

«Централь 103» — національна ІТ-система, що 
контролює якість надання екстреної медичної 
допомоги (ЕМД)  та пришвидшує прибуття перших 
реагувальників та бригад ЕМД.
 
«Централь 103» є одним із компонентів екосистеми 
eHealth та забезпечує діджиталізацію всієї сфери 
ЕМД.
 
У 2020 році**
• Оновлено функціонал екосистеми «Централь 

103», який взаємодіє в обох напрямках із 
центральною базою даних екосистеми еHealth.

• Створено аналітичний модуль «Централі 103».
• Підключено три регіональні диспетчерські 

служби до «Централь 103», що дозволило 
досягти загального показника підключень — 23 
області України.

• Розроблено АРІ-інструмент для зв'язку 
первинних реагувальників з екосистемою 
«Централь 103».

 
 
 
**Активності з доопрацювання «Централь 103» у 2020 році впроваджувались 
за підтримки Швейцарського бюро співробітництва
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РОЗПОЧАТО РОЗРОБКУ КОМПЛЕКСНОЇ 
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
(ІС НСЗУ)
 
• Метою розробки ІС НСЗУ є забезпечення 

виконання покладених на НСЗУ функцій щодо 
реалізації державної політики у сфері державних 
фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення

• ІС НСЗУ складатиметься з модулів, які 
автоматизують процеси укладення та виконання 
договорів в рамках медичної реформи, аналізу 
даних, формування аналітичних та фінансових 
звітів, обміну інформацією між користувачами

 
Розробка Комплексної системи НСЗУ відбувається в рамках проєкту «Підтримка 
розвитку інфраструктури електронної системи охорони здоров'я в Україні» за 
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).



ПРИНЦИП 
НАШОЇ 

РОБОТИ:
 «100% 

ТОЛЕРАНТНОСТІ»
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Чотири діючих медичних центри «100% Життя» — в Києві, Полтаві, Чернігові, 
Рівному.
 
ПРО МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ:
 

 Медичні центри надають послуги як пацієнтам 
загального потоку, так і представникам спільноти 
людей, які живуть із 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

 Усі чотири медичні центри забезпечено вакцинами, 
придбаними за рахунок державного бюджету, для 
проведення щеплень відповідно до Національного 
календаря щеплень. Також в наявності є додаткові 
рекомендовані вакцини для щеплення, що 
пропонуються клієнтам на комерційній основі

 
 Із 2 квітня 2020 підписано контакт із НСЗУ 

на надання медичної допомоги по програмі 
медичних гарантій: лікування пацієнтів з ВІЛ-
інфекцією

  У 2020 було розширено перелік послуг, які 
надаються в медичних центрах

• У Київському медичному центрі додались: 
отоларингологія, ортопедія-травматологія, УЗД-
діагностика

• У Чернігівському медичному центрі 
додались: ендокринологія, невропатологія та 
отоларингологія

КИЇВ
 

 9 574 — кількість наданих послуг
 5 467 112,81 грн отримано за послуги
 1 863  пацієнтів підписали декларації з 

лікарями первинної ланки центру (на 1.01.2021 
року)

 3 495 нових клієнтів медцентру (тобто вперше 
звернулись у медцентр у 2020 році)

 609 415 грн — отримані від держави кошти в 
рамках реформи первинної медичної ланки

ЧЕРНІГІВ
медичний центр відкрито у липні 2020 року

 
 1 414 — кількість наданих послуг
 650 264,96 грн отримано за послуги
 238 пацієнтів підписали декларації з лікарями 

первинної ланки центру (на 1.01.2021 року)
 997 нових клієнтів медцентру (тобто вперше 

звернулись у медцентр у 2020 році)
 22 387 грн — отримані від держави кошти в 

рамках реформи первинної медичної ланки

ПОЛТАВА
 

 4 640 — кількість наданих послуг
 2 311 092,12 грн отримано за послуги
 491 пацієнтів підписали декларації з лікарями 

первинної ланки центру (на 1.01.2021 року)
 332  нові клієнти медцентру (тобто вперше 

звернулись у медцентр у 2020 році)
 308 912 грн — отримані від держави кошти в 

рамках реформи первинної медичної ланки

РІВНЕ
медичний центр відкрито у листопаді 2020

 
 140 — кількість наданих послуг
 102 150 грн отримано за послуги
 62 пацієнтів підписали декларації з лікарями 

первинної ланки центру (на 1.01.2021 року)
 160 нових клієнтів медцентру (тобто вперше 

звернулись у медцентр у 2020 році)
 2 232 грн — отримані від держави кошти в 

рамках реформи первинної медичної ланки

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.
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ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ СКЛАД 
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ БО «100% ЖИТТЯ»

1. Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради.
2. Сергій Дмитрієв, директор з політики                   та 

адвокації.
3. Юрій Лазаревич, голова БО «Мережа 100 

відсотків життя Рівне».
4. Віталій Ткачук, директор з  питань прав людини, 

гендеру та розвитку спільнот.
5. Алла Ходак, голова БО «100 відсотків життя. 

Одеса».
6. Наталія Нагорна, голова Благодійного фонду 

«100 відсотків життя. Житомирський регіон».
7. Валерія Рачинська, керівник відділу з питань 

прав людини, гендеру та розвитку спільнот.

Дмитро Шерембей був обраний головою Координаційної 
ради за результатами загальних виборів від 3 вересня 2020 
року. 

СФОРМОВАНО КОМІТЕТ З ЕТИКИ

Контролює дотримання учасниками і співробітниками 
організації етичних норм і стандартів, передбачених 
Кодексом етики і професійної поведінки.
Склад Комітету з етики:
1. Вадим Велижанін – Голова Комітету та БО «100 

відсотків життя. Чернівці».
2. Алла Ходак, голова БО «100 відсотків життя. 

Одеса».
3. Дмитро Тигач, голова «Благодійного товариства 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» м. Львів».

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

5. Анжела Мойсеєнко, голова Чернігівське 
відділення БО «Чернігівська Мережа100% 
Життя».

ВПРОВАДЖЕНО КОДЕКС ЕТИКИ ТА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ТА УЧАСНИКІВ БО «100% ЖИТТЯ»

Визначає основні етичні принципи, яких повинні 
дотримуватись учасники та працівники організації 
під час виконанні своїх обов’язків та здійсненні 
діяльності. 
Кодекс формує єдину корпоративну культуру та 
транслює цінності організації всім ї ї працівникам і 
учасникам, що сприяє підтримці цілісності організації.

ПРОВЕДЕНО  4 ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
УЧАСНИКІВ БО «100% ЖИТТЯ»

Карантинні обмеження не вплинули на процес 
прийняття рішень учасниками «100% Життя». 
Завдяки інноваційному додатку «NGO management» 
організація успішно здійснює врядування онлайн. 
Додаток дозволив зробити процес прийняття рішень 
значно швидшим, простішим і відкритішим: учасники 
організації беруть участь у врядуванні незалежно 
від місця перебування, бачать результати та історію 
прийняття рішень.
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580 972 929, 68 грн
 — 

сума інвестицій  «100% Життя» в життя 
та здоров’я українців

213 401 588,24 грн
— фінансування Глобального 

фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією

17 369 544,4 грн 
— фінансування за підтримки 
МБФ «Альянс громадського 

здоров’я»

11 023 292,4 грн
— фінансування за підтримки 

Програми оптимальних технологій 
в охороні здоров’я (РАТН)

2 546 282,23 грн 
— фінансування за підтримки 
Global Network of People living 

with HIV (GNP+)

932 372,71 грн 
— фінансування за підтримки 

Посольство Швейцарії 
в Україні

3 206 139,38 грн 
— фінансування за підтримки 

International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC)

1 415 190,16 грн 
— фінансування за підтримки 

Chemonics International Inc.

6 701 451,84 грн 
— Expertise France, French 

Agency for International 
Technical Expertise

2 030 853,99 грн 
— фінансування за підтримки 

AIDS Fonds

159 081 976,52 грн
 — фінансування за підтримки 

Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID)

131 366 694,7 грн 
— фінансування за підтримки ДУ 
«Центр громадського здоров’я» 

(проєкт Глобального фонду)

31 897 543,11 грн
— фінансування за підтримки Центрів 

з контролю і профілактики захворювань 
(CDC)



Нові ініціативи,
гучні колаборації
 та акції
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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 їхньої роботи у важкий для них час 
змін:
• Надати підтримку
• Заспокоїти та продемонструвати розуміння 

проблем
• Надихнути на подальшу роботу та співпрацю із 

пацієнтами
 

У 2020 році:  
ЗБІЛЬШЕНО ВЛАСНЕ КОМ’ЮНІТІ ЛІКАРІВ.

Щотижня у соціальних мережах та месенджерах 
виходило 5–9 публікацій із актуальними новинами 
та корисною інформацією як для лікарської, так і 
пацієнтської спільноти.

• Facebook: із 700 до 7 700 підписок
• Viber: з 0 до 3 000+
• Для стимулювання дружньої та сучасної 

взаємодії між лікарями та пацієнтами  було 
створено стікерпак. 

 

Telegram: 

 

ЗРОБЛЕНО ЗНАЧУЩИМИ М’ЯКІ НАВИЧКИ 
ЛІКАРІВ
Створено карту компетенцій лікаря/ки ПМД — першу в Україні подібну  
розробку для медичної сфери, що включає інтереси всіх зацікавлених груп, 
враховує ключові глобальні тренди охорони здоров’я та має підтримку МОЗ.

 
Запущено навчальний курс з м’яких навичок 
(soft-skills) для лікарів та лікарок ПМД:
• 3 модулі
• 11 уроків
• 16+ годин навчальних матеріалів у відео- чи 

аудіоформаті,
• 42 бали БПР
Живий досвід, поради колег, пацієнтських 
організацій та лідерів змін ПМД; практичні завдання, 
техніки для щоденного використання, матеріали для 
самостійної роботи та вивчення
 
ЗАПУЩЕНО ПРЕС-ОФІС ТА ОПУБЛІКОВАНО 
БІЛЬШЕ 25 МАТЕРІАЛІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ
 
РОЗРОБЛЕНО ТА ВПРОВАДЖЕНО 
КОМУНІКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ 
ОХОПЛЕННЯМ БІЛЬШЕ 5 000 000 ЛЮДЕЙ ПО 
ВСІЙ УКРАЇНІ
 
• Серія роликів «Спитай лікаря» з відповідями 

лікар/-ок на гарячі питання
• Рекламні кампанії в соцмережах та банерна 

реклама на релевантних сайтах по всій Україні, 
сумарне охоплення 2-х кампаній — більше 4 
000 000 людей

• Зовнішня реклама: охоплення 4 000 000 людей 
по всій Україні

 ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ

Не порушуючи карантинних обмежень, створено 
актуальний контент для телебачення, друкованих та 
онлайн-видань.
• Запущено рекламну кампанію (зовнішню та 

онлайн)
• Розповсюджено статті від лікарів на тему COVID 

у ЗМІ
• Знято серію відеовідповідей лікарів на актуальні 

питання.
• 500+ підписників на Youtube-каналі проєкту
• Covid’ний стікерпак:

5 000 000
—

людей, охоплення кампанії

річний звіт 2020
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КНИГА «ВІЛ. ВІРА. 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ. НАДІЯ»
«ВІЛ. Віра. Толерантність. Надія»: перший 
навчальний посібник про ВІЛ/СНІД, супутні 
захворювання, права людини в сучасному 
світі, призначений для студентів духовних 
вищих навчальних закладів, зокрема семінарій 
Православної Церкви України.
 
До створення підручника доєдналися представники 
як із релігійних організацій, так і організацій 
спільнот, уразливих до ВІЛ, та медичних фахівців та 
психологів.

«Будь-яка хвороба не може бути мірилом для оцінки людей. 
Суспільство має навчитися приймати кожного, незалежно від 
його захворювання. Нам не важливо, де людина заразилася, 
важливе лікування та допомога, по яку ви можете звернутися. 
Найкращі ліки від релігійних організацій — толерантність, 
надія, любов. І хотілося, щоб усі конфесії та релігійні лідери 
щедро роздавали ці ліки тим, хто їх потребує. Таким чином, 
стигма та дискримінація щодо ВІЛ-позитивних людей 
зменшиться в рази».

Сергій Дмитрієв, протоієрей, виконавчий секретар Комісії з 
питань соціального служіння ВРЦіРО
 
Тираж: 1000 примірників.

Завантажити:



#LIVEAIDS — ОНЛАЙН-
КОНЦЕРТ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ 
СНІДУ
 
PIANOБОЙ грає QUEEN із любов'ю до музичного кумира
 
До Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли 
від СНІДу, «100% Життя» ініціювала онлайн-
концерт пам’яті LIVE AIDS — триб'ют-концерт 
гурту Queen у виконанні PIANOБОЙ.
 
N.B. У 1992 році на стадіоні Уемблі в Лондоні 
відбувся концерт пам'яті Фредді Мерк'юрі та усіх 
жертв СНІДу. Музиканта шанували десятки артистів 
на сцені та мільйони глядачів по всьому світові. З 
того моменту пройшло вже майже 30 років, та ВІЛ/
СНІД продовжує поширюватися.
 
Назва LIVE AIDS  — це відсилка до Live Aid, 
благодійного музичного фестивалю в Лондоні  у 
1985 році, на якому виступив Фредді Мерк'юрі.
17 травня 2020 року, у Всесвітній день пам’яті 
жертв СНІДу, Дмитро Шуров разом із сином Левом 
та сестрою Ольгою зіграли кавери на пісні гурту 
QUEEN.

Трансляція відбулася на  Facebook-сторінці «100% 
Життя».
  
8 каверів на хіти гурту QUEEN.
 
Між виступами — включення ВІЛ-активістів, 
представників родини ООН, міжнародних партнерів.
 
Запис концерту також розміщено на офіційному 
Youtube-каналі «100% Життя» та гурту PIANOБОЙ.
 
На підтримку концерту та до Дня пам’яті за 
хештегом #LiveAIDS в соцмережах пройшов 
флешмоб з історіями людей про життя з ВІЛ на 
100%.
 
Через пандемію COVID-19, вперше в історії «100% 
Життя», акція до Дня пам’яті відбулась онлайн

150 тис.
— 

переглядів трансляції у Facebook.



ГЛОБАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ, 
СПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
— МОБІЛІЗАЦІЯ ВІЛ+ 
КОМ’ЮНІТІ ДО 1 ГРУДНЯ
ЮНЕЙДС (Об’єднана програма ООН проти ВІЛ/
СНІДу) назвав темою Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом «Global Solidarity, Shared Responsibility».
 
До 1 грудня  «100% Життя» зібрала партнерів, аби 
разом закликати кожного бути свідомим до свого 
здоров’я і зробити внесок у здоровіший світ.

Активісти з усіх регіонів України  разом з партнерами та 
донорами записали надихаюче відео про боротьбу проти 
ВІЛ і заради життя.

 
Рекламна кампанія відбулась у Facebook та Youtube 
з 1 по 14 грудня.

Youtube
159 960 показів
106 878 охоплення (унікальні користувачі)
70 016 переглядів
301 клік (перехід на сайт prozdorovia.in.ua)
 
Facebook
66 460 показів
більше 50 000 охоплення
18 777 переглядів
1 241 кліків (перехід на сайт prozdorovia.in.ua)



КАМПАНІЯ 
ДО МІЖНАРОДНОГО ТИЖНЯ 
ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ 
ТА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
У 2020 році «100% Життя» стала партнером 
міжнародної коаліції громадських організацій 
Coalition PLUS, яка бореться проти ВІЛ та вірусного 
гепатиту. Це найбільша франкофонна коаліція, 
яка працює в 50 країнах і об’єднує близько 100 
організацій.

Із 23 по 29 листопада Україна долучилася до 
першого Міжнародного тижня тестування, 
започаткованого Coalition PLUS. «100% Життя» стала 
провайдером тижня тестування в Україні.

До тижня тестування було створено анімований 
ролик і запущено промо-кампанію у Youtube та 
Facebook & Instagram.
 
Ідея ролику
Показати позитивний бік тестування — 
«Тестуйся. Так краще».
Навіть якщо тест виявиться позитивним: завдяки 
терапії з ВІЛ можна жити повноцінно, а гепатит 
виліковний більш ніж у 90% випадків.
Ролик виконано у світлих тонах, близьких до 
айдентики Тижня тестування.

Ролик веде глядача на сайт prozdorovia.in.ua, де 
можна замовити оральний тест на ВІЛ додому чи 
знайти найближчий пункт тестування у своєму місті.
 
Тактика просування
Серійний показ роликів 30 і 6 сек на Youtube та 
Facebook & Instagram. Довга версія розповідає 
повну історію, коротка наздоганяє глядача та 
нагадує про побачене.
Серійний показ дає можливість розповісти 
користувачам інформацію в декілька етапів. Кожне 
наступне оголошення глядач може побачити лише 
після перегляду попереднього.
 
Мета — охоплення аудиторії та трафік на сайт 
prozdorovia.in.ua у розділ «Хочу обстежитись».

 78% 
—

всіх переглядів сторінки «Хочу обстежитись» згенерувала  
кампанія за період проведення 

2 668 897
—

переглядів на Youtube

9 089 
—

вдалося отримати кліків В межах кампанії, що на 14% більший 
обсяг, ніж був запланований

(Основний цільовий показник Facebook & Instagram)
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SCHOOL OF POWER
 
Новий формат залучення спільнот у прийняття 
рішень у сфері громадського здоров'я в Україні
 
У 2020 році БО «100% Життя»  ініціювала новий 
формат навчання представників ключових спільнот.
 

 Для ефективного впровадження в Україні 
підходів глобал хелс, адвокатування інтересів 
спільнот, з урахуванням їхньої думки «100% 
Життя» розробила навчальний формат  — Школа 
Влади (School of Power).

 Більш ніж 150 активістів як офлайн, так і онлайн 
із 9 найбільш уразливих до ВІЛ спільнот змогли 
пройти навчання у школі та отримати знання про 
владу, здоровий лобізм та як змінювати країну і 
ще ефективніше відстоювати права пацієнтів. 

 В якості спікерів та менторів були запрошені 
як діючі, так і колишні представники вищих 
виконавчих та законотворчих органів влади: 
депутати Верховної Ради України, члени Кабінету 
Міністрів, представники найвищих ланок судової, 
виконавчої та законодавчої влади, найвідоміші 
активісти, змінотворці та лідери думок.

 Школа влади проходила в два етапи — у вересні 
та листопаді 2020 року.

 В результаті сформована когорта активістів 
з числа спільнот, які розуміють архітектуру 
державоустрою, прийняття рішень і важелів 
адвокації інтересів пацієнтів. 

 Наступний крок — запуск в Україні Національної 
платформи спільнот. Вона передбачає створення 
групи помічників Народних депутатів із числа 
представників ключових спільнот, які через 
власну експертність будуть впливати на процес 
прийняття рішень з урахуванням думки спільнот.  

 



FIGHT FOR LOVE — 
МОДА, ЯКА РЯТУЄ ЖИТТЯ
 
725 швидких мультитестів на ВІЛ, гепатит та сифіліс 
було закуплено за кошти, передані від реалізації 
колекції For Love.

Колекція — результат спільної творчості БО 
«100%Життя», дизайнера Івана Фролова та майстрів 
ювелірного дому SOVA.
Була презентована у 2019 році на Ukrainian Fashion 
Week.
 
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.

У 2020 році автори колаборації прийняли рішення 
про розширення модельного ряду колекції.
Близько 2000 швидких тестів на ВІЛ закуплено 
з моменту старту продажу колекції за кошти, 
перераховані «100% Життя».



КОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
МОЗ, НСЗУ ТА ЦГЗ ПІД ЧАС 
ПАНДЕМІЇ COVID-19

Початок пандемії в Україні припав на старт другого 
етапу медичної реформи, що створило складні 
умови для ефективної комунікації, як процесів, 
пов’язаних із перебігом COVID-19 в Україні, так і 
процесів, що відбуваються на фоні трансформації 
медичної галузі.
«100% Життя» за сприяння Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) через проєкт 
HealthLink забезпечила підтримку державним 
агенціям для підвищення загальної комунікаційної 
спроможності НСЗУ, ЦГЗ та МОЗ України.

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НСЗУ ТА ЦГЗ

Facebook «НСЗУ для пацієнта»
червень–серпень 2020

• У три рази зросла кількість підписників
• Публікації отримали більше 63 тис. взаємодій
• Рекордне охоплення — більше 1 млн у серпні. Це 

в 11 раз перевищує травневі показники
• Розроблено візуально новий вигляд спільноти
• Сторінка  «НСЗУ для Пацієнта» стала 

платформою зворотного зв’язку
• Отримали лікарів та пацієнтів, які стали 

адвокатами реформи
 
Facebook «Центр громадського здоров’я»
червень–серпень 2020
• На 33%  зросла кількість підписників сторінки
• Адаптація та розробка інфографік
 
ПРОМО-КАМПАНІЯ ЧЕРЕЗ YOUTUBE НСЗУ
 
Створено три анімаційних ролики
• Що робити, якщо в людини, з якою ви 

контактували, виявили коронавірус?
• Зміни в медицині
• Що таке програма медичних гарантій
 3 424 994 —

сумарних показів анімаційних роликів у серпні

ТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-
ПЛАТФОРМ НСЗУ ТА ЦГЗ
 
• Оновлення розділу про COVID-19 на сайті НСЗУ
• SEO-аудит та оптимізація сайтів НСЗУ, ЦГЗ
• Створення контенту (переклад та адаптація 

матеріалів про COVID-19, рерайт, інфографіки)
• Оптимізація Youtube НСЗУ та ЦГЗ
• Серія онлайн-відео «Спитай лікаря» — більше 30 

роликів у колаборації із «Твій сімейний лікар»
• Забезпечено щоденний медіамоніторинг для 

ЦГЗ
 
СТРАТЕГІЧНА ТА ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ
 
• Для НСЗУ розроблено комунікаційну стратегію 

з урахуванням викликів COVID-19 в розрізі 
антикризових комунікацій 

• Тренінг з підготовки речників НСЗУ
• Серія тренінгів з ефективної комунікації під час 

COVID для співробітників МОЗ

МЕДІАПРОЄКТИ В ПАРТНЕРСТВІ З НСЗУ

Сніданок з 1+1
Спеціальна рубрика «ПРО ЗДОРОВ’Я»
6 програм із хронометражем 3 хвилини
317 879 глядачів
434 089 охоплення телеефірів та digital-проявів (на 
15.09)
 

Радіо НВ 
Спецпроект «Як працює медреформа»
9 програм
 447 000 слухачів у радіоефірі
Більше 400 000  користувачів у Фейсбук

Ліга.net
Спецпроєкт «Здоров'я української медицини: 
Обстеження»
8 спеціальних тем
Більше 698 836 читачів 
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Попри карантинні обмеження, разом з БФ «Пацієнти України» та іншими партнерськими неурядовими 
організаціями було проведено 4 акції прямої дії на захист права пацієнтів мати доступ до якісної 
медичної допомоги.

АКЦІЇ ПРЯМОЇ ДІЇ
Акція «Совок вбиває медреформу» — на захист медичної 
реформи і втілення планів трансформації (23 липня 2020 року).

Акція-протест «Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, 
досить зрізати бюджет на медицину»  — із вимогою збільшити 
бюджет на охорону здоров’я на 2021 рік.

Акція «Бюджет смерті-2021» — із вимогою 
збільшити фінансування охорони здоров’я у 
Державному бюджеті на 2021 рік до 5% від ВВП.

Акція «Міністерство лікування асфальтом» — проти перерозподілу бюджетних коштів 
з медицини на дороги 
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  Презентація досвіду  БО «100% Життя» під час 
23-ї Міжнародної конференції зі СНІДу (The 23rd 
International AIDS Conference (AIDS 2020)

  Презентація досвіду  БО «100% Життя» під час 
Міжнародної конференції HIV2020

  Презентація досвіду  БО «100% Життя» під час  
Конференції по ретровірусах та опортуністичних 
інфекціях (The Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections (CROI 2020)

  Презентація досвіду  БО «100% Життя» під час 
51-ї Всесвітньої конференції Union зі здоров'я 
легень (World Conference on Lung Health of the 
International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease (The Union 2020). 

  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 із 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.  

Представництво БО «100% Життя»
у міжнародних структурах
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