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«Щодня я зустрічаюся з жінками, які живуть з ВІЛ, 
чую різні історії, і я бачу наскільки змінюється їх 
життя, коли вони починають отримувати 
підтримку, коли мають місце, де їх вислухають, 
нададуть пораду, поділяться історіями та 
особливостями життя з ВІЛ. 

Олена Стрижак, голова правління БО "Позитивні жінки"

Мене надихає та трансформація, яка відбувається з жінками, які звернулися до нас. 
Вчорашні налякані та позбавлені віри в себе жінки за декілька тижнів перетворюються 
на впевнених та наповнених енергією особистостей, які готові рухати Всесвіт.
 
Заради цих перетворень ми і працюємо. Ми є голосами тих, хто сам не може за себе 
сказати, відстояти свою думку, вплинути на зміну ситуації з лікуванням, з доступом до 
послуг. Ми маємо за честь бути голосами та обличчями цілої спільноти жінок, які 
живуть з ВІЛ»ІЛ. 



Благодійна організація «Позитивні жінки» - це національна мережа, яка виступає за дотримання 
прав жінок в Україні, передусім тих, які живуть з ВІЛ, та уразливих до інфікування ВІЛ; а також 
просувають ідею наснаження та всебічної підтримки і розвитку жінок. Організація створена у травні 
2011 року, юридичну реєстрацію отримала 1 лютого 2013 року.
 
Головна мета діяльності БО «Позитивні жінки» - створення умов для розвитку та самореалізації 
жінок, передусім уразливих до ВІЛ, через об'єднання жіночих ініціатив, підтримка лідерства та зміна 
суспільної думки і політики.

2018 рік став насиченим та наснаженим для розвитку організації:

- Ми розширили свою діяльність на 10 регіонів України.

- Регіональні представниці організації з 10 регіонів увійшли до складу координаційних рад з 
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

- Вперше жінка, яка живе з ВІЛ, лідерка організації Олена Стрижак, виступила з доповіддю на 
громадських слуханнях Верховної Ради в Україні; а напередодні Олена виступила із 
промовою пленарній сесії 22-й Міжнародній конференції зі СНІДу ВІЛ у Амстердамі.

-       Ми провели силами жіночої спільноти ґрунтовний аналіз щодо дотримання прав жінок, які 
живуть з ВІЛ, з особливим фокусом на право на здоров’я.

- Уперше головна очільниця головного профільного міністерства - в.о. Міністерки охорони 
здоров’я України Уляна Супрун - відвідала Національний жіночий форум з ВІЛ та СНІД з 
міжнародною участю, організований «Позитивними жінками».

- Уперше за нашої участі почали змінюватися накази МОЗ України, зокрема ті, що стаються 
доступу жінок, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій.

- Ми увійшли до складу робочої групи з питань валідації елімінації передачі ВІЛ та сифілісу 
від матері до дитини в Україні, як відповідь на стратегію ВООЗ/ЮНІСЕФ до 2030 року 
“Глобальна елімінація передачі ВІЛ від матері до дитини”.

- Ми провели національну акцію проти гендерного насильства «Насильству немає 
виправдання!» в 25 містах України і стартували діяльність з моніторингу ґендерно-
зумовленого насильства.

- Ми почали реалізацію проекту з подолання самостигми та розвитку самодопомоги жінок, які 
живуть з ВІЛ в м. Києві.

- Ми надавали технічну допомогу та підтримку нашим колежанкам у країнах регіону Східна 
Європа та Центральна Азія.



Розвиток потенціалу та організаційної спроможності

В 2018 році було підтримано діяльність 10-ти ініціативних 
жіночих груп з числа активісток та членкинь БО «Позитивні жінки». 
В грудні 2017 року відкрито перше регіональне представництво 
організації - БО «БТ «Позитивні жінки» м. Дніпро», 10 травня 2018 
зареєстровано представництво організації – БО «Позитивні жінки. 
Рівне». 8 регіональних представниць мають офіційні доручення 
щодо представництва інтересів БО «Позитивні жінки» в своїх 
регіонах.
 
Протягом року “Позитивні жінки” розбудовували спроможність 
представниць та ініціативних груп спільноти жінок, які живуть з ВІЛ в 
10 регіонах України: Донецька, Дніпропетровська, Луганська, 
Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Херсонська 
області та м. Київ. Регіональні представниці увійшли до складу 
координаційних рад з питань протидії епідемії ВІЛ/СНІД у дев’яти 
містах, та у семи містах - до координаційних рад з гендерних питань. 
Кожен регіон з моніторинговими та наставницькими візитами 
відвідала Олена Стрижак, голова правління БО “Позитивні жінки”. 
 
У жовтні 2018 відбулися Загальні збори учасниць організації, на 
яких був затверджений склад діючих та асоційованих учасниць БО 
“Позитивні жінки”, та прийнято рішення переглянути критерії 
членства для діючих учасниць. 
 
У листопаді-грудні був створений стратегічний план на 2019-2021 
роки, на якому були визначені пріоритети діяльності організації на 
трирічний період: 
(1) Безперешкодний доступ до послуг жінок з уразливих до ВІЛ груп; 
(2) Розвиток організаційної спроможності; 
(3) Адвокація, захист прав та залученість.



Розвиток та підтримка жіночого лідерства

Четвертий Національний жіночий форум з ВІЛ та СНІД об’єднав близько 60  представниць/ків 
українських та міжнародних організацій, які працюють в сфері подолання епідемії ВІЛ та в сфері 
інтеграції гендерної рівності, представниць/ків влади та учасниць Євразійської жіночої мережі зі 
СНІДу з Молдови, Казахстану та Білорусі. Ініціаторкою та організаторкою Форуму традиційно 
виступила наша організація, БО  “Позитивні жінки”. Форум був спрямований на підтримку жіночого 
лідерства у питаннях, пов’язаних з ВІЛ, та на формування адвокаційних цілей та пріоритетів 
організації на наступний рік.

На відкритті Форуму виступила докторка Уляна 
Супрун, в.о. Міністерки охорони здоров’я України: 
“Дуже важливо, щоб ви мали доступ і зв’язок з 
людьми у Міністерстві, щоб ви могли надавати 
поради, щоб ви були учасницями робочих груп, 
адвокатами представниць своєї спільноти, своїх 
дітей, чоловіків, друзів. Я вас заохочую займатися 
багатьма справами, бо є розуміння, що така вузька 
річ, як ВІЛ, насправді охоплює значно більше і має 
великий вплив на цілу країну”.

Питання, які піднімалися на Форумі, були присвячені таким важливим темам, як Цілі сталого 
розвитку як інструмент адвокації прав жінок, які живуть з ВІЛ, бюджетна адвокація, право на здоров’я, 
валідація елімінації ВІЛ та сифілісу від матері до дитини, жінки та туберкульоз, інформаційна 
кампанія “Будь у курсі=будь захищена”. Останній день Форуму був присвячений збереженню 
здоров’я самих активісток, використанню інструментів подолання стигми та дискримінації, побудові 
бізнес-моделі організації та/або власного бренду. 

З Резолюцією Форуму можна ознайомитися за посиланням: http://www.pw.org.ua/wp-
content/uploads/2018/10/Rezolyutsiya-Forumu-2018.pdf
 

Перед учасницями виступила Уляна Пчолкіна, 
громадська діячка, телеведуча, українська професійна 
каратистка, фіналістка першого у світі конкурсу краси 
Miss Wheelchair World 2017. Уляна поділилася своєю 
історією та надихнула учасниць Форуму власним 
прикладом того, що якщо ми справді хочемо бути 
щасливими та реалізованими, то ніякі обставини не 
можуть цього зупинити.

http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Rezolyutsiya-Forumu-2018.pdf


Адвокація та публічна діяльність

Протягом 2018 року регіональні координаторки отримали 9 відповідей від обласних департаментів/
управлінь охорони здоров’я на запити щодо доступу до ЕКЗ в 9 регіонах - Донецька, Луганська, 
Полтавська, Херсонська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська області та м. Київ. Завдяки 
успішній співпраці з Українською Ґельсінською Спілкою з Прав Людини, Центром Громадського 
Здоров’я та депутаткою Верховної Ради України Іриною Сусловою створена робоча група з питань 
доступу жінок, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій, яка 07 грудня 2018 
року запропонувала для публічного обговорення проект Наказу МОЗ України «Про внесення змін до 
додатку 1 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності 
методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти». 
Прийняття змін до наказу дозволить жінкам, які живуть з ВІЛ, проходити процедуру 
екстракорпорального запліднення. БО “Позитивні жінки” також ініціювала збір листів від 
партнерських НУО щодо підтримки змін до зазначеного наказу МОЗ.

10 жовтня 2018 року голова правління Олена 
Стрижак виступила на парламентських 
слуханнях Верховної Ради України на тему: 
«Запобігання та протидія дискримінації жінок 
з вразливих соціальних груп» від імені 
спільноти ВІЛ-позитивних жінок, та надала 
рекомендації щодо регулювання правових 
перешкод в доступі до послуг та 
забезпечення гендерної рівності.

У грудні 2018 року шість представниць БО “Позитивні жінки” взяли участь в засіданні Комітету 
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, 
присвяченому Міжнародному дню прав людини. Голова правління Олена Стрижак зробила 
доповідь  щодо стану дотримання прав ВІЛ+ жінок в Україні під час дискусії “Дискримінація: від 
усвідомлення до протидії”. У своїй доповіді Олена озвучила головні правові перешкоди, з якими 
стикаються жінки, які живуть з ВІЛ, і які й досі залишаються невирішеними: порушення 
репродуктивних прав, та обмеження доступу до допоміжних репродуктивних технологій (зокрема, до 
екстракорпорального запліднення); порушення батьківських прав; криміналізація постановки в ризик 
та передачі ВІЛ.

Представниця організації брала участь у підготовці національного плану з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України. Документом визначено 
конкретні заходи, спрямовані на ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 
року. План затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 634-р.



Представниці організації прийняли участь у розробці Концепції та Плану заходів 
Загальнодержавної цільової соціальної програми з протидії поширенню ВІЛ-інфекції на 2019-2023 
роки. Учасниці працювали у двох групах: “Мобілізація спільнот, гендер та права людини” та 
“Попередження нових випадків ВІЛ”. До Концепції Програми було прийнято 8 з 19 поданих 
пропозицій, стосовно гендерної рівності, протидії насильству, виконання показників Цілей сталого 
розвитку, запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини та ін.

Дві представниці організації - Олена Стрижак та Віра Варига - увійшли до складу робочої групи з 
питань валідації елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини в Україні, як відповідь 
на стратегію ВООЗ/ЮНІСЕФ до 2030 року “Глобальна елімінація передачі ВІЛ від матері до дитини”. 
До її складу входять лікарі, науковці, державні службовці з сфери охорони здоров’я, представники 
міжнародних організацій. “Позитивні жінки” увійшли до робочої групи як ключова спільнота, яка 
відображає потреби та голоси жінок, які живуть з ВІЛ в Україні.

Вже 5-й рік поспіль «Позитивні жінки» проводить акцію 
«Насильству немає виправдання» в рамках міжнародної 
кампанії «16 днів активізму проти ґендерно обумовленого 
насильства». Заходи пройшли в 13 регіонах в 25 містах 
України, де активістки провели більше 50 заходів для жінок, 
які живуть з ВІЛ та жінок з уразливих груп, такі як: тематичні 
заходи по арт-терапії з психотерапевтом; інтерактивні заняття 
та лекції з профілактики ВІЛ; інформаційні заняття для ВІЛ-
позитивних жінок з лікарями СНІД-центрів; засідання жіночих 
клубів про те, що таке гендерна рівність, як розпізнати 
насильство, як діяти та куди звертатися у випадках 
насильства; тематичні групи взаємодопомоги; кіноклуби для 
жінок, які живуть з ВІЛ, з обговоренням тематичних фільмів.



У семи регіонах на місцевих телеканалах транслювався відеоролик “Будь у курсі=Будь захищена” , 
який було створено для жінок, які опинилися в ситуації насильства, з метою запобігання передачі 
ВІЛ. Ролик було створено у співпраці та за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні.
 
Під час кампанії ми запустили правовий онлайн флешмоб у соціальній мережі Фейсбук «Мої Права 
Важливі». В ньому взяли участь ВІЛ-позитивні жінки з відкритими обличчями. Вони звернулися з 
закликом відстоювати свої права та гідність, посилаючись на чинні міжнародні та національні 
документи. Публікації в рамках флешмобу отримали більше 5000 переглядів. 

Чотири представниці організації - Олена Стрижак з Києва, Марія Севериненко з Черкас, Людмила 
Коломоєць з Дніпра, Оксана Копач з Херсону - знялися для фотосесії та дали інтерв’ю журналу 
“PINK” про те, як вести себе у ситуації насильства, та про те, як пов’язані між собою ВІЛ та 
насильство.



Надання послуг жінкам, які живуть з ВІЛ

Завдяки проекту «Розвиток потенціалу спільноти жінок, які 
живуть з ВІЛ», жінки з 10 регіонів України отримали 
можливість відвідувати жіночі групи самодопомоги, 
звертатися за консультаціями “рівна-рівній”, за юридичною 
допомогою та супроводом фахівців Української 
Гельсінської Спілки з Прав Людини. Зокрема, у вересні 
2018 року ВІЛ+ апеляційний суд задовольнив скаргу ВІЛ+ 
краматорчанки щодо позбавлення водійських прав, 
присудження штрафу через помилково позитивний 
результату тесту на марихуану через прийому АРВ-терапії 
(ефавіренцу). Протягом жовтня-грудня 2018 року 
регіональна координаторка БО “Позитивні жінки” в 
Одеській області Світлана Дзюбинська успішно виборола 
право ВІЛ+ жінки бути опікуном. 17 грудня 2018 року 
регіональна координаторка БО “Позитивні жінки” в 
Полтавській області Ольга Моторненко брала участь в 
судовому засіданні за позовом ВІЛ+ жінки, яка відстоює 
свої батьківські права в суді, кейс триває.
 
Протягом 2018 року до приймалень Української 
Гельсінської спілки з прав людини в мм. Дніпро, Київ, 
Кропивницький, Львів, Рівне, Суми, Харків, Херсон, 
Хмельницький та Чернігів звернулося 182 жінки, які живуть 
з ВІЛ, з них 181 повторно.
 
У Києві почав реалізацію масштабний та унікальний проект 
для жінок, які живуть з ВІЛ. Його втілюють самі ВІЛ-
позитивні жінки, які колись звернулися до групи підтримки 
“Киянка+”. Для надання фахових послуг запрошені 
юристка, психологиня, лікарі. Проект «Підтримка та 
наснаження ВІЛ+ жінок Київського регіону для протидії 
насильству та стигмі» підтриманий AIDS Healthcare 
Foundation у партнерстві з AHF-Ukraine.
 

Віра Варига, координаторка проекту: “Перш за все хочу наголосити, що БО “Позитивні жінки” є 
однією з небагатьох організацій в Україні, хто працює окремо з жінками, яких торкнулася 
проблема ВІЛ, використовуючи гендерно-чутливий підхід у наданні широкого спектру послуг для 
жінок. Нашою «родзинкою» є «Школа життя з ВІЛ», яка складається з серії майстер-класів на різні 
тематики та допомагає учасницям швидше прийняти статус, вчить як жити з ВІЛ, як 
розповісти рідним, оточенню, лікарям, чоловікові чи сексуальному партнеру. Тут жінки 
отримують найнеобхіднішу інформацію, яку можна буде використовувати у різних сферах життя, 
що полегшує прийняття ними свого статусу, і дуже часто, вони починають по-новому, більш 
позитивно, а іноді й більш відповідально ставитися до свого життя.”



З грудня 2018 року імплементація успішного досвіду та моделі роботи групи взаємопідтримки 
“Киянки+” у регіони України стала можливою завдяки підтримці проекту «Адвокація гендерної рівності 
та захист прав жінок, які живуть з ВІЛ, в Україні». Проект  реалізується у Києві та Черкасах, завдяки 
спільним зусиллям та в співпраці з МБФ "СНІД Фонд Схід-Захід" (AIDS Foundation East-West – AFEW-
Україна) за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія, що представлене 
Посольством Королівства Норвегії в м. Київ. 
На проектний рік заплановані такі активності:

·         Підтримка та розвиток двох ініціативних груп «Киянка+» та «Черкащанка+».
·         Тренінги для рівних лідерок.
·         Створення партнерської мережі надавачів послуг.
·         Робочі зустрічі з медичними працівниками, представників правоохоронних органів, органів 
влади тощо.
·         Підтримка та консультування: гаряча лінія, консультування «рівний рівному», консультації 
юриста та психолога, консультування та підтримка через секретні групи Facebook.
·         Майстер-класи та спільні заходи дозвілля для жінок та членів їх сімей.

Дослідження

Організація реалізувала заходи з моніторингу дотримання прав жінок, які живуть з ВІЛ шляхом 
проведення опитування 502 жінок з 10 регіонів України, серед яких 86% перебувають у 
репродуктивному віці (18-45 років); 49% мешкають в обласних центрах, 15% - у селі; 39% дізналися 
про ВІЛ під час вагітності; 47% живуть з ВІЛ менше 5 років; 13% мають в анамнезі туберкульоз, 30% - 
гепатит С; 37% мають досвід вживання наркотиків, 10% - секс-роботи; 14% мають інвалідність; 20% 
були під вартою або тюрмі. Цілі дослідження: Визначити основні бар'єри щодо дотримання прав 
людини для жінок, які живуть з ВІЛ, з особливим фокусом на право на здоров'я.

До проведення опитування підштовхнула 
промова Аксани Філіпішиної, представниці 
Уповноваженого з питань дотримання прав 
дитини, недискримінації та ґендерної рівності, 
на круглому столі, який відбувся 28 лютого, за 
ініціативи нашої організації та за підтримки 
ООН Жінки: «За 6 років моєї роботи на цій 
посаді, ми не отримали жодного звернення, 
жодної скарги стосовно дискримінації ВІЛ-
позитивних жінок. Я розумію, в яких сферах ця 
дискримінація може відбуватися – в переважній більшості це розголошення ВІЛ-позитивного статусу 
під час реалізації своїх трудових прав, під час отримання медичних послуг, зазвичай тих, які 
стосуються репродуктивного здоров’я. Це дуже чутлива тема, особливо для жінок».



• Незважаючи на універсальний доступ до АРВ-лікування та профілактики вертикальної передачі 
ВІЛ чверть жінок з ВІЛ з обраних 10 регіонів відчувають страх інфікувати майбутню дитину. Тільки 
17% жінок, не вбачають перешкод в прийнятті рішення щодо народження дітей.
• 31,4%  жінок, які пройшли під час вагітності тестування на ВІЛ, не вважають його добровільним; 
66,4%  отримували необхідну консультацію до та після тестування на ВІЛ (28,4% - не отримували)
• Лише 15,6%  жінок мають (40,2% - не знають, мають чи ні, 44,2% - не мають) доступ до 
безкоштовного або доступного за наявними коштами переривання вагітності і 11,1% до якісної 
медичної допомоги після проведення такої процедури і допомоги у зв'язку з викиднем.
• 62,5% жінок, які народжували протягом 2016-2018 років, самостійно визначалися, де саме вони 
хочуть народити дитину, але кожна п’ята (21,5%) не мали можливості зробити такий вибір.
• Тільки половина ВІЛ-позитивних жінок з обраних 10 регіонів України повідомили про доступність 
цитологічних досліджень шийки матки; третина опитаних - до послуг лікаря-мамолога.
• 38,4% учасниць опитування вважають, що не можуть усиновити/удочерити дитину і ще 48,3% не 
знають можуть чи ні.
• 89,2% жінок відзначили, що можуть отримати безкоштовне та якісне АРВ-лікування та інформацію 
про нього, коли їх потребують. 87% жінок надана вся необхідна інформація без тиску з боку 
медпрацівника, щоб прийняти рішення про початок та продовження лікування.
• ВІЛ-позитивні жінки доволі дбайливо ставляться до відвідувань лікаря-інфекціоніста: 26,3% - 
відвідують лікаря щомісяця,  55,6% - щоквартально, 11,8% - не рідше 1 разу в півроку.
• Серед тих жінок, хто отримує послуги лікаря-інфекціоніста поза межами місця проживання (27,6%), 
причини розподілилися наступним чином: відсутність кабінету (50%), бажання зберегти 
конфіденційність (29,5%), бажання змінити лікаря (10,3%).
• 22% ВІЛ-позитивних жінок в 10 регіонах України не знають своїх імунологічних показників. 8% 
жінок мають сильно пригнічений імунітет (рівень клітин СД4 нижче 200), у 30% жінок - він вищий за 
500 клітин. 27,2% жінок зазначили, що імунологічні обстеження проводяться 5 днів на тиждень по 8 
годин, 41,1% - 3-4 дні на тиждень по 8 годин.
• Третина жінок, які відповіли за запитання щодо причин не прийому АРВ-препаратів, посилаються 
на добрий стан здоров’я та/або не призначення препаратів лікарем. Чверть жінок посилаються на 
побічні дії препаратів - “Препарати раніше приймала, але мене не влаштували їх побічні ефекти”. 
Спосіб життя, що не дозволяє приймати препарати строго за часом заважає 18% жінок.
• Показники останнього вірусного навантаження у жінок, яке, власне, визначає успіх лікування (51% 
пройшли дослідження протягом останніх 3 місяців, 29,3% - протягом останніх 3-6 місяців, 3,5% - 
понад рік, 1,6% - ніколи):
- Невизначене - 57,6%; 
- Визначене - 11,1%;
- Не пам’ятаю - 10,3%; 
- Не знаю - 21,5%.

За результатами дослідження та задокументованих протягом 
2018 року, згідно розробленої форми, 19 кейсів, 
підготовлений аналітичний звіт щодо дотримання прав 
жінок, які живуть з ВІЛ в Україні, в 2019 році буде 
представлений широкому колу стейкхолдерів.

Завдяки дослідженню ми дізналися про наступне:
 
• Кожна десята жінка (9,1%) переконана, що у випадку порушення її прав як жінки, яка живе з ВІЛ, 
вона не отримає необхідний правовий захист і ще 23,8% жінок не знають, чи можуть розраховувати 
на правову підтримку.
• 41% респонденток не знають свої права і не знають, куди скаржитися на дії медпрацівників, якщо 
їх права порушуватимуть в медичних закладах.
• Майже кожна п’ята жінка з ВІЛ (19%), не вірить, що медпрацівники не розголошують їх ВІЛ-статус, 
або будь-які інші деталі без їх згоди, і ще 22% не знають, чи це відбувається.



Міжнародне партнерство та співпраця

«Позитивні жінки» представили досвід України у сфері підтримки жінок, які живуть з ВІЛ, розвитку 
жіночого лідерства та захисту прав на 22-й Міжнародній конференції зі СНІДу, яка пройшла з 23 по 
27 липня в Амстердамі.
 
Олена Стрижак, голова правління організації, та Світлана Мороз, експертка з моніторингу 
дотримання прав, взяли участь у зустрічі з Міністрами охорони здоров’я, яка відбулася у день 
відкриття конференції. Україну на зустрічі представляла Уляна Супрун, виконуюча обов’язки 
Міністерки охорони здоров’я. Олена та Світлана піднімали питання дотримання репродуктивних прав 
ВІЛ-позитивних жінок, зокрема обмеження доступу до допоміжних репродуктивних технологій, та 
необхідності внесення змін до нормативно-правових актів, які цей доступ обмежують. 

Разом з Наталією Лук’яновою з офісу UNDP в Україні, Олена представила модель гендерно-
чутливих послуг для ВІЛ-позитивних жінок з числа внутрішньо-переміщених осіб в Донецькій 
та Луганській областях. Цей проект БО «Позитивні жінки» реалізувала у 2016 році, охопивши ВІЛ-
позитивних жінок, які постраждали від військового конфлікту.
 
Світлана Мороз виступила з презентацією «Ключові групи: наші потреби мають значення, коли 
нам пропонують сервіси» на сесії  «Послуги охорони здоров’я у відповідь на потреби ключових 
груп», а також говорила про необхідність декриміналізації передачі ВІЛ на низці тематичних сесій 
конференції.
 
Досвід націоналізації Цілей сталого розвитку представила Аліна Ярославська, разом з Галиною 
Мещеряковою з українського офісу UN Women. «Позитивні жінки» – єдина громадська організація, 
яка приймала участь у консультаціях з націоналізації ЦСР в 9 регіонах України, та подавала 
пропозиції до індикаторів по Цілі 3 та Національної доповіді. Своїм досвідом використання стратегії 
Цілей сталого розвитку у досягненні поставлених задач спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, українки 
ділилися з іншими учасницями регіону Східної Європи та Центральної Азії та конференції загалом. 
 
“Позитивні жінки” на конференції приєдналися до старту міжнародної кампанії спільнот 
“Переслідуйте вірус, не людей” .

Олена Стрижак виступила на 
пленарному засіданні 
«Вивчення інновацій відносно 
ВІЛ та вживання психоактивних 
речовин», з презентацією, в якій 
вона зробила фокус на жінках, які 
вживають наркотики. Також вона 
поділилася власним досвідом 
розвитку жіночого руху на сесії, 
присвяченій наснаженню дівчат 
та молодих жінок у боротьбі за 
подолання епідемії ВІЛ, 
організованою UN Women.



БО “Позитивні жінки” виконує функцію Секретаріату міжнародної благодійної організації 
“Євразійська Жіноча Мережа зі СНІДу”. Організація об’єднує жінок-лідерок з 12 країн регіону Східна 
Європа та Центральна Азія: Вірменія, Білорусь, Молдова, Україна, Естонія, Литва, Росія, Грузія, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан.
 
 
 
8-9 жовтня 2018 року, у  Йоганнесбургу, що у Південній Африці, відбулася міжнародна конференція 
“Припиняючи гендерну нерівність: докази для впливу”. Фокус конференції був спрямований на країни 
Африки, проте серед запрошених учасниць Світлана Мороз представляла висновки дослідження 
серед жінок, які живуть з ВІЛ,  на сесій “Проблеми соціальних та структурних бар’єрів у доступі 
жінок до лікування ВІЛ”. На сесії були представлені результати та висновки, викладені у глобальному 
огляді за результатами дослідження, підтриманого UN Women, який проводили мережа ATHENA, 
Коаліція з адвокації вакцини проти СНІДу (AVAC) та організація Salamander Trust у 2016 році.
 
 
 
Олена Стрижак поділилася своїм досвідом за темами «Мобілізація та залучення представниць 
спільноти жінок, які живуть з ВІЛ та жінок, уразливих до ВІЛ, в процеси прийняття рішень на 
місцевому та міжнародному рівнях» та «Ораторська майстерність та публічні виступи» з лідерками 
жіночого руху з Росії та Узбекистану. Олена виступила співтренеркою на двох семінарах-
тренінгах «Розвиток лідерок жіночого руху», які пройшли у червні та вересні 2018 року.

Донорські організації та партнери

·         БО “100 % ЖИТТЯ”
·         МБФ "СНІД Фонд Схід-Захід" (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна)
·         Посольство Королівства Норвегії в м. Київ
·         AIDS Healthcare Foundation, у партнерстві з AHF-Ukraine
·         ООН Жінки в Україні
·         Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
·         Pact
·         Inc.(ENGAGE)
·         ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»

Бюджет організації за 2018 рік

Бюджет за 2018 рік склав 5 111 414,00 грн

http://www.ewna.org/

