
 

 

 

 

Річний звіт Директора виконавчого 

Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» 

(скорочено та надалі - БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», Організація) за 2022 рік 

 
Цей рік для всіх нас почався 24го лютого.  
 
Ще о п’ятій ранку 24го лютого всіх нас сковував жах, злість, відчай, що доводиться 
проводити день і ніч у бомбосховищі, що доводиться покинути свій дім, щоб вивести дітей 
та рідних, що кохані йдуть на захист країни і ми не знаємо чи побачимось знов. Але вже 
25го команда БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 100% ЖИТТЯ повернулась до роботи. Всі 
працювали як єдиний механізм, чітко знаючи свою функцію і виконуючи поставлені 
Головою Координаційної Ради задачі. Вся інформація та документи були перевезені, всі 
виплати були забезпечені, вся необхідна допомога з евакуації співробітників та підтримка 
їх рідних була надана. І так розпочалась нова сторінка життя нашої Організації –– життя 
найбільшого пацієнтського фонду під час повномасштабної війни росії проти України. 
 
За цей 2022 рік БО “100 ВІДСОТКІВ% ЖИТТЯ” значно розширила мережу своїх партнерств 
з міжнародними організаціями та зміцнила партнерство з державними інституціями, 
ставши надійною опорою та підтримкою для найбільш вразливих груп. БО “100 ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ” повністю прийняла виклики воєнного стану: адаптувала  всі проекти під нові 
виклики та труднощі. Жоден проект не було призупинено. Регіональні представництва 
продовжують працювати в усіх регіонах України, де це можливо, та надають підтримку 
ВІЛ-інфікованим пацієнтам та людям, уразливим до ВІЛ.   
 

 
 



 

 

 

Беззаперечним прикладом такої підтримки є логістичне диво 100% ЖИТТЯ з термінової 
закупівлі АРВ-терапії для пацієнтів, які були під ризиком переривання лікування через 
неможливість державної закупівлі препаратів. З початком активних воєнних дій близько 
130 тис людей, які живуть з ВІЛ в Україні, могли залишитися без АРТ. БО “100 ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ” БО «100% Життя» організували швидку доставку ліків до складів у Польщі, та за 
три тижні розвезла по всіх регіонах країни. 
 
Маючи розвинену мережу представництв в усіх областях та організацій спільнот ми 
змогли налагодити чітку взаємодію з закупівлі, завезення та розповсюдження найбільш 
необхідної гуманітарної допомоги, евакуації людей, які постраждали від війни, а також 
створення мережі шелтерів “Ланцюг життя”, який зараз вже налічує 13 постiйнодiючих 
центрів допомоги і продовжує рости.  
 
За 2022 цей рік ми запустили низку нових проектів в умовах гуманітарної кризи.  
Ми розпочали “Food for Life 2022” — масштабний  проєкт спільно з WFP (Всесвітньою 
продовольчою програмою). Він допомагає людям похилого віку 60+, дітям-сиротам/дітям 
з інвалідністю, людям з інвалідністю/хронічними захворюваннями, ВІЛ-інфікованим 
пацієнти, хворим на туберкульоз та малозабезпеченим верствам населення.  Нашими 
співробітниками роздано близько 1 600 000 місячних продуктових наборів для майже 800 
000 людей, які потребують забезпечення їжею.  
  
Ми також розпочали та пишаємось новою для нас співпрацею з Peace Winds Japan для 
розповсюдження медичних препаратів в українські лікарні для потреб населення, яке 
постраждало через воєнні дії.   Японська неурядова організація Peace Winds Japan стала 
однією з перших стала одним з перших нових партнерів, хто оперативно запропонував 
допомогу.     
29 лікарень в найбільш уражених війною регіонах отримали медичні препарати  вартістю 
1 млн доларів. З початку повномасштабного вторгненняв лікарні і Чернігівської, Сумської, 
Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської областей та міста Києва, 
отримали 1 101 898 одиниць препаратів понад 90 найменувань.    
Також в умовах викликів зимового періоду, перебоїв з електропостачанням, за підтримки 
Panasonic в 17 лікарень Донецької області, які продовжують свою роботу в максимально 
складних умовах, ми завезли 17 інверторних генераторів потужністю 6,5 кВт. Це дозволяє 
забезпечити безперебійну роботу закладів під час відсутності 
електропостачання.  Співпраця з Peace Winds Japan та Japan Platform передбачає 
розширення допомоги системі охорони здоров’я України.    
  
Ми запустили роботу мобільних бригад сексуально-репродуктивного здоров'я  
разом із  Фондом Народонаселення ООН в Україні. Це проект покращення доступу до 
акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-медичної допомоги 
сільському населенню, громадам,  на території яких ускладнено доступ до діагностики 
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та  медичних послуг, переселенцям, особам з обмеженими фізичними можливостями  та 
іншим вразливим групам населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад. Він 
передбачає виявлення постраждалих від гендерного та сексуального насильства, надання 
медичної допомоги та перенаправлення до інших служб за необхідною допомогою.  
  
Понад 4160 консультацій здійснили наші експерти протягом перших трьох місяців за 
понад 200 виїздів. Працює 10 мобільних клінік у 7 регіонах України.   
 
БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” “100% Життя” стала постійним членом Coalition PLUS — 
найбільшої франкофонної коаліції громадських організацій, яка працює близько в 50 
країнах і об'єднує близько 100 організацій. Це створює додаткові можливості для 
адвокації потреб України у світі та залучення додаткових ресурсів.  
 
Незважаючи на військовий стан в країні, який триває вже рік, виклики з якими стикається 
суспільство протягом цього надважкого року, БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”, разом із 
партнером Українською Гельсінською спілкою з прав людини, продовжувало активно 
працювати і стояти на захисті основоположних прав і свобод людини і громадянина.  В 
рамках проекту правової допомоги, протягом 2022 року більше 4000 людей отримали 
кваліфіковану правову допомогу, було здійснено юридичний супровід 34 стратегічних 
справ, 11 із яких знаходились у провадженні ЄСПЛ.  2 стратегічні справи, які перебували 
на розгляді в ЄСПЛ було виграні на користь клієнтів, що дало позитивні прецеденти у 
захисті прав.  
 
За цей рік лідерство та надзвичайну роботу всієї команди 100% ЖИТТЯ відзначили 
передові міжнародні конкурсні майданчики. Ми отримали нагороду за ефективну роботу 
та доступ лікування для пацієнтів на Саміті Інтелектуальної власності у Стамбулі, стали 
Лідером у сфері охорони здоров’я Європи (Австрія, The European Health Leadership Award 
(EHLA), в Севіл’ї, Іспанії отримали Community Leadership Award, а також наш співробітник 
отримав нагороду молодого визначного науковця у Монреалі, Канада.  
 
Ми дійсно справляємось і дуже швидко навчаємось. Ми вивчили уроки COVID-19 і 
налаштували нашу роботу таким чином, що зараз навіть ключові співробітники можуть 
ефективно працювати і в Україні в чудовому офісі на Межигірській та осередках, і в 
Європи, і навіть в Північній Америці. Напевно складається враження, що все без викликів 
та проблем, але, на жаль, це не так. Ми щодня стикаємось з новими викликами: де взяти 
кошти на покриття нових ургентних потреб для пацієнтів та співробітників, як справитись 
з кадровою кризою в умовах, коли з країни виїхало близько 8 млн людей, кваліфікованих 
кадрів, в той час, як в країну заходять нові міжнародні проекти та компанії, що створює 
космічну конкуренцію за кадри.  



 

 

 

 
Але для нас кожен виклик - це нова задача, ми вирішуємо її спільно і злагоджено і саме 
таким чином ми добиваємось результатів і рухаємось вперед до перемоги.  
 
Вже рік триває лютий, який почався вранці 24го. Але ми знаємо точно, що цей лютий 
закінчиться перемогою і буде весна. Ніщо не зупинить нашу жагу до свободи, розвитку, 
боротьби за життя. Ніщо не зупинить нас. Слава Україні, Fight for Life! 
 

 

 

 

 

Директор виконавчий 

БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 

 

 

Дєєва Анастасія  


