
 

 

 
Річний звіт Голови Координаційної Ради  

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

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

 

 
 

Девіз нашої Організації – FIGHT FOR LIFE. 

Наша головна мета – не просто перемогти,  

але й зберегти життя кожного під час цієї боротьби. 

 

Життя не готувало нас усіх до війни, але ми згуртувалися та прийняли нові виклики. Десь 

за місяць до початку війни ми написали «План безпеки» для всіх своїх працівників. У 

ньому йшлося про переміщення складів із Києва та області в Івано-Франківську область. 

Ще до війни для близько 600 людей (працівники та члени Організації) провели 

навчання, воно складалося з трьох етапів:  

 Перший — тактична медицина: як надавати допомогу пораненому в зоні бойових 
дій.  

 Другий — як у принципі поводитись під час війни.  

 Третій — навчитися тих моделей поведінки, стратегій, які дадуть можливість 
вижити на окупованих територіях.  

Також розписали все, що стосується безпеки фінансового процесу, який уже 
відбуватиметься не в Києві. І забронювали площі у Львові, куди перемістили весь свій 
фінансовий та логістичний блоки і співробітників. 
 
Важливою відмінною характеристикою вважається те, що це не зробив жоден інший фонд 
та жодна інша державна структура. Ми поділилися своїм досвідом із усіма. Важливість цієї 
події полягає в тому, що які б проблеми не були попереду, говорити про їх відсутність це 
не найкраща стратегія для мислення. Найкраще завжди бути готовими до будь-яких 
труднощів та мати певні навички. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Коли 24 лютого 2022 року в Україні почалися активні бойові дії, БО «100 ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ» повністю прийняла виклики воєнного стану, та підлаштувала всі проєкти під нові 
виклики та труднощі. Регіональні представництва Організації продовжують працювати в 
усіх регіонах України, де це можливо, та надають підтримку ВІЛ-інфікованим та людям, 
уразливим до ВІЛ. Ми запустили спеціальний проект зі збору пожертв по всьому світу, 
щоб використати ці додаткові кошти на допомогу жертвам окупації та бойових дій, 
незахищеним групам населення, лікарям, лікарням тощо. 
 

   
 
 
З першого дня війни наш центральний офіс БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» працював в 
режимі гуманітарного центру та госпіталю. Наші регіональні представництва 
переналаштували свою роботу. Вони приймали біженців, збирали та розподіляли 
гуманітарну допомогу, працювали аби забезпечити медиків та водіїв і волонтерів 
гуманітарних транспортних місій бронежилетами. Було озроблено нову систему 
допомоги всім, хто потребував евакуації, харчування та захисту - «Ланцюг життя». Головна 
ціль – збереження життів українців, шляхом створення тимчасової інфраструктури для 
переміщення мирного населення в межах України. Ми надавали допомогу в евакуації і 
нашим співробітникам Організації. Ми зберегли весь зарплатний фонд наших 
співробітників у всіх регіонах, по всій Україні. І при всій кризі, збільшили більше ніж на 30% 
зарплатну плату усім, захистили абсолютно всі програми, забезпечили всим необхідним 
офіси кожного регіонального представника. 
 
 



 

 

 

 
На базі Медичного Центру «100%ЖИТТЯ» у Києві було створено гуманітарний хаб, 
який приймав та розподіляв гуманітарну допомогу: 

 
 сортування та роздача медикаментів: понад 30 тон і тисячі найменувань 

 сформовано та передано територіальній обороні та ЗСУ, і лікарям понад 6,5 тис. 
індивідуальних медичних аптечок. 

 передали 6 тисяч бронежилетів для захисту життя водіїв швидкої допомоги, 
медиків та соціальних працівників. 

 до лікарень України доставили 38 тон їжі. 

 в рамках краудфандингової кампанії придбано 3 електромобілі для евакуації 
людей, перевезення медикаментів та гуманітарної допомоги. 

 

З перших днів війни БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» працює у постійній координації та 
співпраці із міжнародними донорами та національними партнерами, Міністерством 
охорони здоров'я, Центром громадського здоров'я, Службою Крові, ДП “Медичні 
закупівлі” та ін.  
  
Гуманітарні вантажі   
З моменту початку війни на початок 2023 року ми вже завезли в Україну:  

 4 773 296 упаковок товарів різного медичного призначення  
 1 116 305 упаковок АРВ-терапії  
 більше 150 генераторів  
 Тони гуманітарних вантажів, які також включають одяг, їжу, товари першої 
необхідності, бронежилети, спеціальне медичне і тактичне обладнання, пальне, 
обладнання для обігріву, зв'язку та інше. 

 
Евакуація населення 

 
Волонтери БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» проводили евакуацію з гарячих точок Київської 
та Чернігівської областей із подальшим трансфером у західні регіони України. Для цього 
на базі регіональних організацій “100% Життя” ми запустили «Ланцюг життя». Головна 
ціль – збереження життів українців, шляхом створення тимчасової інфраструктури для 
переміщення мирного населення в межах України.  
 
Ми були першими, хто доставив до окупованого Чернігова ліки разом із МОЗ – 28 лютого 
відбувся перший рейд. Волонтери БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»  під обстрілами доставляли 



 

 

 

в окуповане місто ліки – препарати для діалізу, інсулін, препарати від астми, 
антипсихотичні препарати, антибіотики та інші ліки, яких не було в аптеках. Для того, щоб 
потрапити на окуповану територію, волонтерам доводилося користуватися паролями та 
секретними картками мінних полів.  
Одного разу волонтерська група потрапила під мінометний вогонь, внаслідок чого сталася 
трагедія – загинули наші друзі, найкращі і найхоробріші — Богдан Стефанишин та Олексій 
Антонов.  
  
Евакуйовано обладнання 4 лікарень у районах активних бойових дій у Донецькій та 
Луганській областях в більш безпечні регіони.  
  
  

Мережа шелтерів 
 

Разом з партнерами БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» наразі підтримує 13 шелтерів, які 
працюють на базі регіональних відділень «100% Життя» та партнерських організацій.   
Шелтери працюють, як для представників ключових ком'юніті, так і для тих , хто стикнувся 
із жахіттями війни і потребує перепочинку.  
Шелтери працюють у Львові, Рівному, Чернівцях, Івано-Франківську, Черкасах, 
Хмельницькому, Бучі, Дубно, Лужанах, Хотині.  
  

Забезпечення АРТ 

 

З початком активних бойових дій 129 тисяч ВІЛ-інфікованих в Україні могли залишитися 
без АРТ. Основне досягнення Організації полягає в тому, що ми змогли закупити більш ніж 

120 000 курсів АРТ. 
 

 БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» організувала швидку доставку АРТ препаратів на 
склади в Польщі та швидку доставку по всій Україні. 

 Завдяки програмі PEPFAR ми отримали екстрене фінансування на загальну суму 13 
мільйонів доларів США для придбання 51 мільйона доз антиретровірусних 
препаратів. 

 Команда здійснила логістичне диво, доставивши 209 600 наборів АРВ-терапії в усі 
регіони України в найкоротші сроки в умовах війни. Як тільки ми отримали терапію 
в Україні, ми доставили її до всіх можливих міст, навіть там, де вирували бойові 
дії.  Ми знайшли способи доставки на човнах, машинах, пішки, використовували 
всі можливі логістичні засоби для доставки ліків.  Навіть у районах, вже захоплених 
російськими військами, ми змогли знайти стежки для доставки ліків тим, хто їх 
потребував. 

 Завдяки цьому усі пацієнти з ВІЛ в Україні забезпечені лікуванням на наступний рік, 
без переривання лікування.  



 

 

 

Це наймасштабніша та найтихіша операція з порятунку українців під час війни та є 
безпрецедентним виявом солідарності, професіоналізму та партнерства. 

 
 
Щоб робота усіх наших співробітників Організації була безперервною та комфортною, ми 
забезпечили всі офіси і у Києві, і в регіонах усім необхідним, включаючи генератори 
безперервного живлення:  
 

 129 портативних генераторів доставили в регіони, які внаслідок бойових дій 
залишилися без світла та зв’язку. 

 До територіальних громад Київської, Харківської та Чернігівської областей, які 
внаслідок бойових дій залишилися без світла та зв’язку, доставлено 21 ГЕНЕРАТОР. 

 130 тис. євро було передано на закупівлю портативних генераторів для філій у 
Черкасах, Чернігові, Рівному, Харкові та для територіальних громад Київської 
області.  
 

Окрім генераторів, закуплено бензин для їх харчування, а також необхідні пацієнтам 
ліки. 

Life Token 
 

Ще одна неймовірна ініціатива була підтримана київським брендом одягу SIX, який 
випускає ювелірні вироби. Ми об’єдналися для створення Life Token — ВІЙСЬКОВОГО 
ЖЕТОНУ. 15% коштів від продажів жетонів йде на закупівлю гуманітарної допомоги 
Організацією, а 5% — на потреби Збройних Сил України. 
Особистий жетон Голови Координаційної Ради, який потрапив лотом на благодійний 
аукціон Венеційське Бієнале, був проданий за 1000 євро. Кошти були спрямовані на 
потреби українських пацієнтів.  
 

 
 



 

 

 

Food for Life 2022 
 

Food for Life 2022- надзвичайно важливий та масштабний  проект, реалізований спільно з 
WFP — Всесвітньою продовольчою програмою. 
Цільовими групами, які отримають цю допомогу, є люди похилого віку 60+, діти-
сироти/діти з інвалідністю, люди з інвалідністю/хронічними захворюваннями, ВІЛ-
інфіковані пацієнти, хворі на туберкульоз та малозабезпечені. В програмі беруть участь 15 
областей України: Херсон, Чернігів, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Харків, 
Кіровоград, Київ, Луганськ, Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль, Закарпаття та Запоріжжя. 
 

785 324 людини врятовано від голоду 

206 012 продуктових наборів роздано нашим уразливим групам (уніфіковані 

бенецефіари) 
Всього отримано: 
1 540 771 шт місячних продуктових наборів 
97 676 шт маленьких швидких наборів по 2,9 кг 
42 452 шт дитячого харчування 
16 664 шт сертифікатів Сільпо 
 

Мобільні бригади сексуально-репродуктивного здоров’я 
 

Разом із  Фондом Народонаселення ООН в Україні  з вересня розпочали проєкт 
покращення доступу до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-
медичної допомоги сільському населенню, громадам,  на території яких ускладнено 
доступ до діагностики 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.   
 

Пошив форму для ЗСУ 
 

Соціальне підприємство “Оверсайз” із Львову та волонтерська ініціатива «FRMT» спільно 
розпочали пошив жіночої форми для ЗСУ.  
“Оверсайз” засновано Благодійною організацією «Благодійне товариство «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Львів», складається із понад 20 співробітників - 
швачок, технологів, розкрійників тощо. Майже всі вони - із уразливих груп - люди, які 
живуть з ВІЛ, внутрішньо переміщені особи, люди, які звільнилися із місць позбавлення 

https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine/?__tn__=kK*F


 

 

 

волі. Для них ця робота - можливість соціалізуватися та отримати шанс на нормальне 
життя, зробити свій внесок у перемогу.  
Сьогодні на базі соціального виробництва  шиють термобілизну для представників 
ключових груп, військову форму для ЗСУ.  
 
У 2022 році проводились додаткові консультації з нашими донорами, у тому числі з 
Глобальним Фондом по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією, де були 
обговорені та додані в програми нові активності під час воєнного стану: 

 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ спільнот 

 ГУМАНІТАРНА ПІДТРИМКА спільнот 

 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА спільнот 

 ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ 

 ТЕРМІНОВА ЕВАКУАЦІЯ 

 КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ засуджених після 
звільнення 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВОК НАРКОТИКІВ у «гарячі точки» 

 ЗМІНА АДВОКАЦІЇ на національному та регіональному рівнях 
 
 

Діяльність Парламентської платформи «100%ЖИТТЯ» 
 
У 2022 році відбулось впровадження 7 ініціатив щодо змін законодавства щодо усунення 
дискримінації, забезпечення дотримання прав людини та приведення законодавства 
України у відповідність до стандартів ЄС: 
 

 Проект Закону "Внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами" 

 Проект Закону «Внесення змін до законодавства щодо сприяння діяльності 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»  

 Проект Закону "Про зареєстроване цивільне партнерство" 

 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про протидію 
поширенню хвороб, спричинених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 
соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» 

 Внесення змін до Закону «Про захист суспільної моралі» щодо посилення 
гарантій забезпечення поваги до приватного життя людини» 

 Проект Закону про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу та деяких 
інших законодавчих актів України щодо забезпечення права на охорону здоров'я в 
установах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

 Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з 
проявами дискримінації». 



 

 

 

Я вважаю, що це ще одна наша перемога! 
 
 

 
 

Ми, як фонд пройшли найскладніше випробування та загартування у своїй історії і 
довели ще раз свої принципи та цінності, відданість своїм завданням, своїм людям, ми 

захищали свою країну у різних аспектах. Мені не хотілося б, щоб хтось колись 
проходив такі випробування, але це є важливим доказом, що БО «100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ», її зміст, її мета – здатна проходити навіть такі виклики. 
 
 

За рік БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» перетворились на 200% мотивації, впертості, 

незламності. Я вдячний кожному нашому співробітнику, соціальному працівнику, 
клієнту, лікарю, партнеру, що ми витримали цей рік і рухаємось далі". 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Голова Координаційної Ради 

БО “100 ВІДСОТКВ ЖИТТЯ”                                                       Шерембей Дмитро Олегович 


