
 

 

 

 
Річний звіт Координаційної Ради  

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

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

 

 

1. Робота Координаційної Ради БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 

 

Незважаючи на повномасштабне вторгнення в 2022 році рф на територію Україну та 

військовий стан, що триває вже майже рік, незважаючи на безліч складнощів зі 

зв’язком, відсутністю світла, бойовими діями, масовими ракетними атаками, 

обстрілами та надскладний рік для всієї країни, Координаційна Рада БО «100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ» провела 24 засідання Координаційної Ради, з яких було проведено                            

22 дистанційних онлайн засідань і 2 виїзних засідання. 

 

На засіданнях Координаційної Ради: 

- запрошувались зовнішні експерти та фахівці Центрального офісу; 

- розглядались стратегічні питання щодо курсу та основних напрямків роботи та 

розвитку Організації, вирішувались питання статутної діяльності Організації, 

обговорювались поточні питання представництв БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», 

вирішувались питання подальшого розвитку мережі Медичних клінік «100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ», тощо; 

- проводились зустрічі із співробітниками регіональних представництва БО «100 

ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», де обговорювались поточні питання діяльності регіональних 

представництв, труднощі в роботі, індикатори проектів, проводились консультації по 

врегулюванню спірних ситуацій, нових викликів тощо.  

 

05-06 травня 2022 року були проведені Загальні збори учасників Благодійної організації 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі – Загальні збори) та 

визначено персональний склад представників та їх альтернатів (заступників) від 

громадських об’єднань та благодійних організацій ЛЖВ, які увійшли до складу 

Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (надалі – 

Національна рада) від БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», якими стали члени Координаційної 

Ради:  

1. Шерембей Дмитро Олегович та його альтенрнат Рачинська Валерія Вікторівна 
2. Лазаревич Юрій Миколайович та його альтернат Нагорна Наталія Володимирівна 



 

 

 

02 серпня 2022 року відбулись Загальні збори учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» з 
питання обрання членів Координаційної Ради.   
За результатами підрахунку голосів учасників Організації, у складі Координаційної Ради 
стались зміни, додались нові члени і Координаційна Рада почала працювати у наступному 
складі: 

1. Шерембей Дмитро Олегович – Голова Координаційної Ради; 
2. Лазаревич Юрій Миколайович  
3. Ходак Алла Олександрівна  
4. Мойсеєнко Анжела Вʼячеславівна  
5. Нагорна Наталія Володимирівна  
6. Рачинська Валерія Вікторівна  
7. Тигач Дмитро Тарасович  

 
  

2. Стратегічне планування БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 

 

У жовтні 2022 року відбулось Стратегічне планування БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», на 

якому були присутні усі члени Координаційної Ради, Директори та експерти 

Центрального офісу Організації. 

 

Члени Координаційної Ради затвердили Стратегічне бачення нових напрямків розвитку 

БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» на 2023 рік Організації, наголосивши на основних цілях та 

напрямках діяльності Організації, а також вказали основні пріоритети на 2023 рік, 

взявши до уваги нові виклики, якими стали: 

 

 1. Збільшення фінансування Організації, включаючи адвокатування. 

 2. Розвиток нових напрямків діяльності БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», 

включаючи проекти, які виходять за рамки ВІЛ та СНІД програм, і направлені на ширше 

коло питань громадського здоров’я вразливих груп, проекти з подолання гуманітарної 

кризи, інформаційні технологічні інновації, які покращують якість роботи соціальних 

працівників та громадських організацій та інші. 

3. Оптимізація та покращення внутрішніх механізмів роботи БО «100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ». Запровадження нової політики компенсацій та виплат задля підвищення 

привабливості БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», як роботодавця та забезпечення 

співробітників кращими умовами праці в умовах війни. 

4. Нове міжнародне позиціювання БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» – «агент 

громадського сектора у світі». Розвиток нової моделі співробітництва з громадськими 

організаціями та консалтингу сектору НГО з питань операційного та фінансового 

менеджменту.  



 

 

 

5. Співпраця зі світовими університетами, розробка курсу з лідерства та 

ефективної роботи громадських організацій під час війни та гуманітарної кризи. 

6. Міжнародна адвокація за реформу громадського сектору та пріорітизацію 

програм з охорони здоров’я та гуманітарних програм, які мають бути доступними 100% 

населення у всьому світі. 

 7. Міжнародна адвокація з питання притягнення росії до відповідальності та 

виплати репарацій. 

 

3. Представлення досвіду БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» на національній та 

міжнародній арені. 

 

Протягом року члени Координаційної Ради БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» брали участь у 

конференціях на національному, а також на міжнародному рівні, де представляли 

досвід Організації. 

 

12 березня 2022 року відбулась конференція ЄС про майбутнє Європи (EU Conference 

on the Future of Europe), участь в якій дистанційно взяв Дмитро Шерембей, розкаpfв 

про досвід перших тижнів під час російської воєнної агресії в Україні, як зміналась наша 

реальність та які зусилля прикладала Організація в допомозі народу країни. 

 

28 червня 2022 року розпочалась Міжнародна конференція AIDS2022 #IAS22 в 

Монреалі, Канада, в якій взяли участь Дмитро Шерембей, дистанційно відкривавши 

перший день конференції у спеціальній сесії, а також Валерія Рачинська, Алла Ходак, 

Наталя Нагорна, Юрій Лазаревич разом з ексертами Центрального Офісу Організації, де 

презентували неймовірні досягнення, які наша країна робить у сфері ВІЛ під час війни. 

 

19 вересня 2022 року Валерія Рачинська виступила під час зустрічі Глобального Фонду 

по боротьбі з ВІЛ, туберкульозом та малярією (7th Replenishment meeting, Global Fund), 

у Нью-Йорку, США, також після цього відбулась зустріч активістів з адміністрацією 

Президента США Джо Байдена, де Валерія також брала активну участь.  

 

12 жовтня 2022 року відбулись Національні консультації з ГФ щодо сталої відповіді на 

епідемію ВІЛ та туберкульозу в умовах російської воєнної агресії та у пост-воєнний 

період, у варшаві, Польща, де участь взяв Дмитро Тигач разом експертами 

Центрального офісу, де було обговорено потреби і фінансування на 2023 рік, адаптацію 

сервісів, модель функціонування медичних установ, епідеміологічні показники ВІЛ та 

ТБ на тлі війни, пріоритетні кроки в рамках стратегії подолання ВІЛ до 2030 року, 

координацію між партнерами. 

 



 

 

 

11-13 жовтня 2023 року Валерія Рачинська та Алла Ходак взяли участь у конференції 

Fast-Track Citied 2022, у Севіл’ї, Іспанія, де отримали визнання за зусилля під час війни, 

за гуманітарну діяльність та діяльність у сфері охорони здоров’я та прийняли нагороду 

“Лідерство в громаді” за 2022 рік.  

 

28 листопада Дмитро Тигач та Директорка з програм та проєктів БО «100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ» взяли участь у Регіональній зустрічі партнерів Глобального Фонду країн  

регіону СЄЦА, що відбулась у Стамбулі, Туреччина, де розказали історії незламності 

українського громадського сектору, ефективного партнерства у сфері громадського 

здоров’я в часи війни та провели разом із партнерами заходу з підготовки до нового 

раунду фінансової підтримки ГФ країн СЄЦА на 2024-2026 рр.    

 

У 2020 році Наталія Нагорна вступила до Комітету з регіональної політики Національної 

ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні, і в 2022 році продовжила 

свою діяльність. Також в 2022 році Наталія увійшла до Національної групи з питань 

адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в 

Україні. 

 

Юрій Лазаревич є членом Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, де активно бере участь у робочих групах та кластерах ради (CCM Cluster 

Coordination) щодо подолання ВІЛ-інфекції, управлінні шелтерами для тимчасово 

переміщених осіб, також є представником Організації в кластерах ООН (UNHCR), також 

є учасником написання проєктів, пов’язаних з рецепцією ВПО, які наразі реалізуються 

як пілот в Рівненській області.  

 

Валерія Рачинська і в 2022 році була членом та брала активну участь у засіданнях таких 

міжнародних організацій як: Global Network of People living with HIV та WHO advisory 

group of women living with HIV^, Geneva. 

 

4. Впливові інтерв’ю Міжнародним ЗМІ про діяльність                                                         

БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 

 

Від початку війни БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» доклала максимум зусиль у наданні 

гуманітарної допомоги багатьом жителям України, які потребували допомоги, 

військовим ЗСУ, лікарням усіх регіонів країни, надання ліків, продуктових наборів, 

здійснення евакуацій мирних жителів з гарячих точок, створення шелтерів для біженців 

та внутрішніх переселенців та багато іншого. До Організації зверталось багато 

національних ЗМІ, а також чимало міжнародних впливових газет, таких як 

INDEPENDENCE, New York Times, де наші члени Координаційної ради надавали свої 



 

 

 

коментарі, а Дмитро Шерембей інформативні інтерв’ю. Також відома американська 

команда CSIS випустила серію роликів з метою розповсюдження правди про події, що 

відбуваються в Україні та як Організація надає свою допомогу усім потребуючим. В 

роликах взяли участь Анжела Мойсеєнко та Дмитро Шерембей. 

 

Також за часи війни вийшов короткометражний фільм “IMPOSSIBLE”, в головних ролях 

з Дмитром Шерембеєм, Валерією Рачинською та Анжелою Мойсеєнко, який був 

презентований на Міжнародній конференції AIDS2022 в Монреалі. Цей фільм про 

справжній героїзм наших колег, волонтерів, які робили свою роботу не задумуючись, 

про те, що вони роблять неможливе.  

 

 

 

 


