
               Рачинська Валерія Вікторівна  

 

   «Як міжнародна активістка доступу до 

лікування та жінка, яка живе з відкритим ВІЛ 

статусом - завжди наголошую, що доступ до 

лікування, збереження та покращення якості 

життя людей, які живуть з ВІЛ, розвиток спільнот, 

забезпечення сталості їх фінансування та захист 

прав уразливих до ВІЛ груп - є моїми основними 

пріоритетами в роботі у якості членкині 

Координаційної Ради БО «100ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 

                            

                                   Резюме 

ОСВІТА 

2021 - по теперішній час  - аспірантка Національної Академії Правових Наук України, спеціальність 

«Право» 

2004 – Луганський Національний Педагогічний Університет, Магістр соціології. 

Диплом – «Гендерні Аспекти Прийняття Управлінських Рішень в Організаціях». 

 

ДОСВІД РОБОТИ  

2018  - по теперішній час – Благодійна організація «100Відсотків Життя» - членкиня 

Координаційної Ради   

- формування стратегії розвитку та координація діяльність організації 

- реалізація політики організації в усіх сферах діяльності.  

- забезпечення прийняття та імплементацію через виконавчі органи організації рішень, які 

дозволяють 100%Життя щорічно надавати послуги понад 300 000 пацієнтів, 90 000 з яких є 

людьми, які живуть з ВІЛ 

- забезпечення 100% доступу до лікування 100% українських пацієнтів 

- комплексне та своєчасне реагування на виклики пов’язані із війною 

2022 – по теперішній час -  Благодійна організація «100Відсотків Життя», Директорка 

департаменту з прав людини, гендеру та розвитку спільнот 

- гармонізація національного законодавства України з найкращими світовими практиками 

Координація роботи зі структурами ООН 

- залучення фінансування на забезпечення гуманітарних потреб людей, які живуть з ВІЛ та 

представників уразливих до ВІЛ груп 

- управління проектами, спрямованими на розвиток спільнот людей, які живуть з ВІЛ та 

представників уразливих до ВІЛ груп 

- усунення усіх форм стигми та дискримінації пов’язаних з ВІЛ 

- усунення правових бар’єрів на шляху до медичних послуг для людей, які живуть з ВІЛ та 

представників уразливих до ВІЛ груп 



2019 – по теперішній час – Консультативна група жінок, які живуть з ВІЛ, Всесвітня Организація 

Охорони Здоров’я . 

2019 – по теперішній час – Глобальна мережа людей, які живуть з ВІЛ, членкиня 

правління(Лідерська група). 

2018 – 2020 – Делегація Неурядових організацій в Програмній Координаційній Раді ЮНЕЙДС, 

делегатка від НУО Європи – 40 країн Європейського регіону 

- формування глобальних політик в області ВІЛ/СНІД  

- представлення в Програмній Координаційній Раді ЮНЕЙДС 40 країн Європейського регіону  

- висвітлення потреб, точки зору, перспективи та досвіду людей, які живуть з ВІЛ та 

представників уразливих до ВІЛ груп, а також громадянського суспільства та недержавних 

організацій, які активно беруть участь у боротьбі з ВІЛ та СНІДом, щоб забезпечити їх 

людські права та справедливий, гендерно-чутливий доступ до комплексної профілактики 

ВІЛ, лікування, догляду та підтримки, що підкріплюється політикою, програмами, 

стратегіями та діями ПКР та ЮНЕЙДС. 

2016 - 2022 - Благодійна організація «100Відсотків Життя», керівниця відділу регіонального 

розвитку 

- розвиток 24 регіональних відділень БО 100Відсотків Життя  

- управління проектами, спрямованими на розвиток спільнот ЛЖВ, СП, ЛВН, ЧСЧ, колишніх 

ув'язнених, жінок та підлітків, які живуть з ВІЛ, людей, яких торкнулася проблема туберкульозу. 

- зміни законодавства та адвокація декриміналізації секс-роботи, декриміналізації передачі ВІЛ, 

гармонізація законодавства щодо одностатевих партнерств, декриміналізація споживання 

наркотиків, адвокація доступу до ЗПТлікування в пенітенціарній системі, 

- подолання стигми та дискримінації, пов'язаної з ВІЛ та туберкульозом. 

- реалізація програм з усунення правових бар'єрів для надання медичних послуг 

Жовтень 2015 – лютий 2016: УВКБ ООН, старший польовий помічник, Луганська область, Україна 

- оцінка потреб, підготовка, поставка життєвонеобхідної непродовольчої допомоги та 

організація звітування в програмі підготовки до зими в прифронтових зонах Луганської 

області; 

- координація з підрозділами укриття, постачання та захисту; місцевою владою, 

представниками громади та партнерськими організаціями; 

- координація та моніторинг діяльності роботи імплементаційних партнерів в регіоні 

Серпень 2015 – жовтень 2015: Фонд Народонаселення ООН  - UNFPA, польовий фахвець з 

моніторингу, Луганська область, Україна. 

- організація та координація роботи регіонального субкластера з питань гендерно 

обумовленого насильства;  

- моніторинг діяльності імплементаційних партнерів в регіоні 

- моніторинг ситуації щодо гендерно обумовленого насильства та надання послуг з 

репродуктивного здоров'я в Луганській області 

2012 – серпень 2015: Луганське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська благодійна організація 

всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», членкіня правління, керівниця 

програмного відділу 

- управління проектом «Зведена програма з ВІЛ та туберкульозу в Україні» за підтримки 

Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, проєкт з 10 000 

бенефіціфрами був спрямований на покращення доступу до лікування людей, які живуть з 



ВІЛ, профілактику ВІЛ-інфекції серед уразливих груп, соціальний супровід на етапі 

амбулаторного лікування туберкульозу; 

- захист прав людей, які живуть з ВІЛ та людей, уразливих до ВІЛ (доступ до лікування, 

гендерна рівність, боротьба зі стигмою та дискримінацією); 

- організація публічних заходів спрямованих на привернення уваги ЗМІ та громадськості до 

проблем людей, які живуть з ВІЛ та участь у національних адвокаційних компаніях 

2010 – серпень 2012 - Луганське обласне відділення ВБО Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД, волонтерка 

- інституціоналізація ініціативної групи; 

- налагоджування співпраці з місцевою владою;  

- адвокація залучення фінансування; 

- написання грантових пропозицій;  

- збір даних про випадки порушення прав Л людей, які живуть з ВІЛ та ув'язнених; 

- ведення випадків людей, які живуть з ВІЛ, права яких були порушені 

 

 

 

Рачинська Валерія  


