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ЛАЗАРЕВИЧ ЮРIЙ
МИКОЛАИО ВИЧ

,Щiючий trлeн координацiйноi ради, ВIЛ-позитивний активiст
Голова правлiння БО <Мережа 100% життя PiBHe> з 2009 року

Радник Голови PiBHeHcbKoT обласноi ради з медичЕих питilнь.
Член виконtlвчого KoMiTeTy PiBHeHcbKoi MicbKoi рали

Член експертноi групи з питань ryберкульозу при ЦГЗ
Член керiвного KoMiTeTy Партнерства "Зупинимо ryберкульоз. Украiна" / "Stop ТВ. Ukraine"

Partnership

Вiдкрито виступt}ю у ЗМI стосовно рiзних тем,

В умова вiйни в краiЪi: керiвник проектiв <Надзвичайнi заходи> за пiдтримки
Свропейського союзу, кПiдтримка людей, якi змiнили мiсце проживання внаслiдок военних
дiй>, <Органiзацiя евакуацiТ жiнок, дiтей, JIюдей похилого BiKy з представникiв вразливих
категорiй населення>, органiзатор волонтерського центру щодо допомоги ЗСУ та курую
запуск роботи шелтеру для ВПО, малозабезпечених сiмеЙ та людеЙ, хто постраждав вiд

насильства.

oCBITA
20|4-2015 Рiвненський державний ryманiтарний унiверситет, ква;riфiкацiя
Спецiа_пiст з менеджменту.
2010-2014 Рiвненський державний ryманiтарний унiверситет, квалiфiкацiя
Бакалавр з менеджменту.
1997-2000 рр. - ПТУ JЮ10, спецiа-ltьнiсть слюсар КВПIА

ДОДАТКОВА OCBITA *
2018 - Школа бюджетноi адвокацii
2017 - тренiнг "Забезпечення доступу до якiсного та доступIIого лiкування АРТв".
2015 кРозвиток адвокасi-здатностi ОГС, що працюють в сферi па-гliативноi
допомоги), ,Щиференцiацiя ш.ltяхiв заIryчення коштiв для фiнансування дiяльностi
громадських органiзацiй), м. Камянець-Подiльський
2014 - кIнфекцiйний контроль та органiзацiя роботи НУО з протидii епiдемii
ryберкульозу)), ЩУ <УкраiЪський центр контролю за соцхворобаtrли МОЗ УкраiЪи>
20lЗ тренiнг <Запровадження регiональних адвокацiйних iнiцiатив щодо
забезпечення дiагностики та лiкування гепатиту С)), м. Полтава
20lЗ - тренiнг <Профiлактика професiйного вигорання для працiвникiв па;liативноi
сфери>, <Розробка стратегii адвокацiI iHTepeciB пшliативних хворию), <<Стратегiчне

._ плчlнування>, м. Алушта
201,2 тренiнг кОсобливостi розробки та впровадження заходiв адвокацii,
комунiкацii та соцiа-ltьноI мобiлiзацii згiдно з розробленими Нацiональною та
регiональною стратегiяшrи. Монiторинг та оцiнка АКСМ)



ДОСВIД РОБОТИ
2022 - Керiвник проекту кНадзвичайнi заходи> за пiдтримки европейського союзу
2022 Керiвник проекту кПiдтримка людей, якi змiнили мiсце проживання
внаслiдок военних дiй>
2022 - Керiвник проекту <Органiзацiя евакуацii жiнок, дiьей, людей похилого BiKy з

представникiв вразливих категорiй насепення)
2022 - на базi БО кМережа 100 вiдсоткiв життя PiBHe> органiзував центр по роботi з

ВПО та волонтерський рух дiяльнiсть якого спрямована на допомоry ЗСУ та
постраждалим внаслiдок росiйського геноциду в областях в яких йдуть бойовi дiТ.

2022 - курую на добровiльних засадах процес запуску Шелтеру для ВПО та
ма.позабезпечених осiб.
2021' - Радник Голови Рiвненськоi обласноi ради з медичних питань
2021 - Член виконавчого KoMiTery PiBHeHcbKoi MicbKoi ради
З листопада 2О21^ року е заIryченим експертом при ТОВ (УКРАiНСЬКИЙ ЦЕНТР
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я>> щодо розробки стандарту, розрахунку BapTocTi, змiни
нормативноi документацii та закупiвлi соцiальноi послуг па;liативного догJIяду.
2020 - Член експертноi групи з питань ryберкульозу при ЩГЗ
2020 - Експерт розвитку ГО з надання соцiа-тlьних посJryг та залучення бюджетних
коштiв проекry еС.
2020 - Керiвник проекту <Розробка та забезпечення фiнансування рiвненськоi
обласноi полiтики протидii поширення ВIЛ/СНI,Щ>, за фiнансовоi пiдтримки БФ
кВiдродження).
2020 член керiвного KoMiTery Партнерства "Зупинимо ryберкульоз. УкраiЪа" / "Stop
ТВ. Ukraine" Partnership
2018-2019 - Експерт з адвокацii БО кСвiтло Надii)
За перiод роботи експерта допомагав налагодити спiвпрацю НПО з органами
мiсцевого сtlмоврядування, в тому числi шляхом написання запитiв та збору
iнформачii у сферi охорони здоров'я та доступу ло лiкування в Запорiзькiй та
Житомирськiй областi. Був органiзатором та фасилiтатором круглих столiв та
робочих зустрiчей по сталостi послуг в боротьбi з ВIЛ та ТБ. Пiдготовка
ана-пiтичних звiтiв щодо питань пов'язаних з охороною здоров'я.
2017-20T8 - Нацiональний координатор з прихильностi ЩУ K[{eHTp громадського
здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи>; проект <<Посилення спроможностi
лiкування ВIЛ/СНIД в УкраiЪi згiдно з Надзвичайним плчtном Президента США по
боротьбi зi СНI.Щом (PEPFAR)); виконував робоry з координацiТ роботи НПО з

комунальними закладаIuи по боротьбi з ВIЛ в 12 областях, шJuIхом проведення
ceMiHapiB, зустрiчей, монторського супроводу.
2017-2018 - керiвник проекту <<Сприяння iнтеграцii Украiни в европейськi мережi
охорони здоров'я шJuIхом формування громадського запиту на реформи на

регiона;lьному piBHi> за пiдтримки
ГО кIнститут економiчних дослiджень та полiтичних консультацiй>
2015-2017 - асистент керiвника проекту - кЗабезпечення захисту прав палiативних
хворих на базi ОГС, що працюють в сферi палiативноi допомоги>) за пiдтримки
Представництва Свропейського Союзу.
2015-20117 - керiвник проекту - Проект - "Профiлактика та супровiд ВIЛ/СНIД" та

ryберкульозу в Рiвненськiй областi" за пiдтримки Глобального Фонду боротьби зi
СНI,.Щом, туберкульозом та малярiею.
2014-20|5 - Координатор проекry - Проект - "Hi корупцiТ в системi охорони здоров'я
PiBHeHcbKoi областi" Фонд сприяння демократiТ Посольства США в Украiнi
2013-2015 - АКСМ-координатор в Рiвненськiй областi з питань ryберкульозу
2010-2013 - t{лен оРГ (общественно ревизионной группы) в ITPC
з 2009 по сьогоднi Голова правлiння БО <Мережа 100 вiдсоткiв життя PiBHe> ocHoBHi



функцiТ розвиток органiзацii, взаемодiя з органЕlIчIи мiсцевого сап,{оврядування,

нirлагодження спiвпрацi з стейкхолдерап{и в регiонi.

додАтковI нАвики _"* ._

Вiльне володiння MS Offtce
Робота зi ЗМI: з початку iснування органiзацii проводжу висвiтлення
дiяльностi в засобах MacoBoi iнформацiiФадiо, тепебачення, iHTepHeT видання,
преса)
Тренер та фасилiтатор
Розробка адвокацiйних ка"плпанiй

додАтковI дАнI _ __ _...
,Щата народження - 29.05.1981 р.
Сiмейний стан - одружений, м€lю трьох дiтей
.Щiловi якостi комунiкабельний, цiлеспрямованийо iнiцiативний,
вiдповiдаrrьний
Захоплення - подорожi.
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