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Минулий рік виявився надзвичайно показовим
щодо реалізації прав та можливостей жінок,
які живуть з ВІЛ.

Ми домоглися внесення змін до наказу МОЗ,
відповідно до якого, з червня 2019
року жінки з ВІЛ можуть користуватися
допоміжними репродуктивними технологіями,
а саме методом екстракорпорального заплідення. 

Відтепер ВІЛ-позитивна жінка представляє
спільноту жінок, які живуть з ВІЛ, у
Національній раді з протидії поширенню
туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу
при Кабінеті Міністрів України.

мене надихає її історія...

Нарешті, завдяки Альбіні Котович, сміливій ВІЛ-позитивній активістці, стався прецедент, коли
окружний адмінсуд міста Києва визнав незаконним посилання на ВІЛ-інфекцію в переліку
захворювань, за наявності яких людина не може бути усиновлювачем або усиновлювачкою. 
 
Ці події знову розбурхали в мені той дух активізму, з яким я прийшла у пацієнтський рух 20
років тому. Моє особисте натхнення та захоплення полягає в тому, що ініціаторками цих змін 
є ми, жінки, які живуть з ВІЛ. Разом ми змінюємо цей світ на краще.

Олена Стрижак, голова правління БО "Позитивні жінки"



У 2011 році ми започаткувалися як організація, що підтримує жінок, які живуть з ВІЛ. Ми були, 
є і залишаємося такою організацією, але стали більш відкритими до інших груп вразливих
жінок, особливо до тих з нас, хто переживає або пережив насильство. 

Ми надихаємо на позитивні зміни самих жінок, і працюємо з владою, задля зміни законів та
умов для нас і для тих, хто потребує нашої допомоги.

позитивні жінки

стратегічні цілі 

Безперешкодний доступ до послуг жінок з ВІЛ та жінок з уразливих до ВІЛ груп.

Адвокація, захист прав та залученість жінок до політичних процесів.

Розвиток організаційної спроможності, розвиток регіонів.

географічне охоплення 

13 регіонів України: м. Київ, Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська,
Черкаська, Чернігівська, Сумська, Запорізька, Харківська, Одеська, Рівненська області.

кількість учасниць організації 

152 учасниці



Тривалий час жінки, які живуть з ВІЛ, і які не можуть самостійно завагітніти, вимагали свого
права на материнство через внесення змін до наказу МОЗ України №579, який містив
норму про те, що ВІЛ-інфекція є протипоказанням до процедури екстракорпорального
запліднення. Наказом МОЗ від 22.04.2019 № 933 були внесені зміни до додатка 1 “Порядок
направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами
допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями забюджетні кошти”.
Документ зареєстровано у Міністерстві юстиції України 15 травня 2019 року за № 506/33477.
Завдяки цим змінам до наказу в Україні нарешті реалізовано права на материнство ВІЛ-
позитивних жінок.  
 
Зміни до наказу МОЗ №579 були ініційовані БО “Позитивні жінки” та МБО “Євразійська Жіноча
мережа зі СНІДу" ще в 2017 році. У 2018 році, за ініціативою наших організацій, Центром
громадського здоров’я було зібрано експертні думки державних наукових та медичних установ
системи МОЗ. Водночас ми збирали офіційні відповіді від медичних установих в регіонах та
провели дослідження на базі спільноти. Над пропозиціями змін до наказу та їх просуванні
працювали фахівчині та фахівці партнерських організацій, зокрема Української Гельсинської
спілки з прав людини (УГСПЛ), особливо Олена Семьоркіна, та депутатка Ірина Суслова.

Вперше жінки, які живуть з ВІЛ, отримали окреме місце у
Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу при Кабінеті Міністрів України. До персонального складу Ради,
рішенням МОЗ України від 27 червня 2019 року, включено Олену 

АДВОКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ та захист прав 
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Спільнота жінок з ВІЛ відтепер - у складі 
дорадчого органу при МОЗ України

ВІЛ більше не є протипоказанням до штучного запліднення

Стрижак, голову правління БО “Позитивні жінки”. Альтернатка - Віра Варига, членкиня
правління організації. Це ще один з кроків до формування гендерно-орієнтованих політик та
послуг стосовно жінок, з ВІЛ та жінок з вразливих груп.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0506-19#Text
http://www.ewna.org/
https://moz.gov.ua/personalnij-sklad


Результати дослідження “Права людини жінок, які живуть з ВІЛ в Україні”, проведеного
“Позитивними жінками” у 2017 році, увійшли до Національного огляду виконання
Пекінської декларації та Платформи дій (1995) та заключних документів двадцять третьої
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (2000) у контексті двадцять п'ятої річниці четвертої
Всесвітньої конференції зі становища жінок та ухвалення Пекінської декларації та Платформи
дій у 2019 р. Період, за який звітує Україна, охоплює 2014-2019 роки. Особливу увагу в огляді
звертається на насильство проти жінок, які живуть з ВІЛ.

Дані дослідження "Позитивних жінок" внесли
до Національного огляду виконання Пекінської декларації

Більше третини (35,3%) жінок, які
живуть з ВІЛ, зазнали насильства від
свого сексуального партнера або чоловіка.
Ця частка значно вища, ніж у середньому
серед жіночого населення (19%). Більше
половини (51,3%) опитаних жінок (серед тих,
які відповіли на питання) після досвіду
насильства не мали жодної підтримки, однак
діагноз ВІЛ-позитивної значно збільшує
ймовірність насильства в усіх сферах, і
найбільше, в 15,5 разів, у сфері охорони
здоров’я, куди жінки мусять звертатися для
отримання вчасного належного догляду та
лікування і, відповідно, повноцінного життя

Для жінок, які живуть з ВІЛ, найважливішим є соціальний захист, можливість забезпечити
догляд за своїми дітьми і самостійно заробляти собі на життя, мати доступ до послуг
кваліфікованих фахівців (передусім лікарів і юристів), обізнаних із правами і проблемами жінок,
які живуть з ВІЛ (і жінок із уразливих груп), підтримку гарячої лінії, груп взаємопідтримки та
притулків. Більшість жінок не вважають криміналізацію секс-роботи, вживання наркотиків та
передачу ВІЛ інституційним насильством і не розуміють зв’язку та впливу цих законів на доступ
до послуг та реалізацію прав людини.

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/12/HIV-throgh-CEDAW-lens_ukr.pdf
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2020/05/UKR-Beijing-2019-Ukraine.pdf


Декриміналізація ВІЛ в Україні

Декриміналізація передачі ВІЛ – один з ключових напрямків діяльності БО «Позитивні
жінки». Партнерами в цьому напрямку виступили Центр громадського здоров'я МОЗ
України та Українська Гельсінська спілка з прав людини. 

Протягом 2019 року ми підготували декілька піблікацій та інтерв'ю для національних та
міжнародних ресурсів, які розкривають проблему криміналізації ВІЛ для жінок загалом, та
зокрема ситуацію в Україні, де засудженими за період з 2015 по 2018 рік виявилися тільки
жінки. 

18 жовтня пройшла прес-конференція УГСПЛ "Чому Україна змушена декриміналізувати ВІЛ-
статус". Спікерами та спікерками виступили: Олександр Павліченко, виконавчий директор
УГСПЛ; Олена Стрижак, голова правління БО "Позитивні жінки"; Світлана Мороз, голова
правління Євразійської Жіночої мережі зі СНІДу; Валерія Рачинська, директорка відділу по
роботі з регіонами МБО "100% ЖИТТЯ".  З обгрунтуванням правозахисної позиції БО "Позитивні
жінки" щодо негайної декриміналізації ВІЛ-статусу можна ознайомитися на сайті організації. 

В підтримку декриміналізації ВІЛ в Україні також виступила Лада Булах, депутатка Верховної
Ради України 9-го скликання від партії "Слуга Народу", у своєму інтерв'ю УГСПЛ
"Відповідальність людини перед іншою людиною за інфікування будь-якою хворобою повинна
існувати, але вона не повинна існувати виключно для інфікування ВІЛ-інфекцією". 

Також Світлана Мороз виступила з інтерв'ю "Криміналізація ВІЛ створює атмосферу
помилкової ефективності роботи держави". 

Позиції організації та спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, були озвучені головою правління БО
"Позитивні жінки" під час засідань Національної ради з протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу,
22 серпня 2019 року; Національного комітету з валідації елімінації передачі від матері до
дитини ВІЛ і сифілісу, 28 серпня 2019 року.

Пакет документів, який влючає в себе Закони України, які потребують внесення змін і поправок
для синхронізації з метою запобігання передачі ВІЛ в Україні, в тому числі, декриміналізації,
поданий до Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України. 

https://phc.org.ua/
https://helsinki.org.ua/
https://glavcom.ua/news/eksperti-poyasnili-chomu-ukrajina-povinna-dekriminalizuvati-vil-status-633531.html
http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Pravozakhysna-pozytsiia-PW.pdf
https://helsinki.org.ua/articles/lada-bulakh-sluha-narodu-vidpovidal-nist-liudyny-pered-inshoiu-liudynoiu-za-infikuvannia-bud-iakoiu-khvoroboiu-povynna-isnuvaty-ale-vona-ne-povynna-isnuvaty-vykliuchno-dlia-infikuvannia-vil-infektsiie/
http://kontrakty.ua/article/141113?fbclid=IwAR2sICibDd4ZD4uw57NXGY0Qt89SxmxkKkAnxesGVSlosRX4kI_axTn90h0


В другій половині 2019 року було проведене дослідження "Моніторинг насильства серед
жінок, які живуть з ВІЛ, в програмах профілактики, догляду та підтримки у зв’язку з
ВІЛ". 

Мета дослідження: визначення ключових характеристик насильства по відношенню до жінок,
які живуть з ВІЛ, та бар’єрів в доступі отримання допомоги постраждалим від насильства ВІЛ-
позитивним жінкам. Географія дослідження: 10 областей України - Дніпропетровська, Донецька,
Луганська, Одеська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська та м. Київ.

Ми вивчали: 
персональну оцінку жінками свого життєвого досвіду в ситуаціях, коли вони  переживали
гендерне насильство
досвід звернення або причин не звернення жінок за допомогою
особливості організації допомоги постраждалим від насильства, зокрема, доступу до
притулків
існуючі бар'єри при отриманні допомоги.

В грудні 2019 року було розпочато дослідження потреб ВІЛ-позитивних дівчат України
віком 14-18 років. Цілями дослідження стали вивчення особистісного та соціального аспектів
життя ВІЛ-позитивних дівчат в Україні, серед яких - важливість освіти та самореалізації, життя з
ВІЛ, питання сексуального та репродуктивного здоров’я, спілкування з батьками та
однолітками, стигма і дискримінація у повсякденному житті та у закладах охорони здоров’я. Було
опитано 250 дівчат, які живуть з ВІЛ, та проведено 15 глибинних інтерв'ю. 

На основі результатів цього дослідження Фундацією АнтиСНІД-США в Україні (AHF-Ukraine) буде
розроблено та впроваджено навчальний курс для ВІЛ-позитивних дівчат «Дівчата Діють» («Girls
Act»).

проведення ДОСЛІДЖЕНь
на базі спільноти

Результати дослідження будуть широко представлені у 2020 році.
Фінансову підтримку надала МБО “100% ЖИТТЯ” в рамках програми Глобального Фонду
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

https://www.facebook.com/ahfukraine/


Жіночий форум з ВІЛ та СНІД - національний захід, який вп’яте пройшов в Україні. Протягом
трьох днів, 15-17 жовтня 2019 року, обговорювалися важливі питання, спрямовані на підтримку
жіночого лідерства, протидії насильству, підтримку гендерної рівності та сприянню активізму
жінок, які живуть з ВІЛ. Девіз Форуму: "Ми більше, ніж пацієнтки". 

Понад 100 учасниць та учасників, серед яких - жінки, які живуть з ВІЛ, активістки та активісти,
національні експертки та експерти, міжнародні фахівці, правозахисники, засоби масової
інформації. З міжнародних учасниць - гості з Росії, Таджикистану та Грузії. З резолюцією Форуму
можна ознайомитися на сайті БО "Позитивні жінки". 

розвиток потенціалу 
жінок-активісток

5й Національний Жіночий Форум 
з ВІЛ та СНІД в Україні з міжнародною участю

"Мене переповнюють враження! Я у захваті від всіх і кожної з вас. У нас в країні жінки так
відкрито не говорять про свій статус. Навіть ті, які працюють у сфері ВІЛ/СНІД,
приховують його. А ви такі молодці, так багато робите, підтримуєте одна одну,
виборюєте зміни навіть на законодавчому рівні. Ви мене запалили, дали мені сили ще
активніше працювати у себе вдома. Стільки тепла, любові та підтримки, які я отримала
тут, дали мені крила…" - Ліана, учасниця з Грузії.

http://www.pw.org.ua/project-view/5j-natsionalnyj-zhinochyj-forum-z-vil-ta-snid-v-ukrayini/
http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Resolution-HIV-Women-Forum-2019.pdf


Проект з однойменною назвою, який ми реалізуємо з 2018 року. Його мета: Розвиток
спроможності жінок, які живуть з ВІЛ, впливати на політики та стратегії, від яких залежать їхні
здоров’я, благополуччя та життя. Протягом 2019 року до проекту приєдналися три регіони -
Запорізька, Чернігівська та Харківська області, і загалом ми охоплюємо своєю діяльністю 
13 регіонів України. 

З головних результатів 2019 року: збільшено можливості для адвокації гендерно орієнтованих
послуг - 13 регіональних представниць увійшли до складу обласних та місцевих
координаційних рад  з питань протидії поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.

В 2019 році було проведено 312 груп взаємодопомоги у 13 регіонах України. Жінки з ВІЛ, які
звернулися за послугами, отримали консультації “рівна-рівній”, психологічний супровід та
підтримку. В окремих випадках поводився соціальний супровід та допомога у вирішенні
юридичних питань, а також питань, пов’язаних з медичним та соціальним обслуговуванням. 

Регіональні координаторки та активістки з регіонів протягом року приймали активну участь
у публічних заходах протягом року: Марш жінок до 8 березня, Міжнародний день активних дій з
жіночого здоров'я, кампанії "Насильству немає виправдання" в рамках всесвітніх заходів до "16
днів проти гендерного насильства". 

Фінансування: МБО “100% ЖИТТЯ”
в рамках програми Глобального
Фонду боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією.

проекти та послуги для жінок

Розвиток потенціалу спільноти жінок, які живуть з ВІЛ

https://network.org.ua/


Знайти всебічну підтримку та спілкування у форматі «рівна-рівній», отримати всю необхідну
інформацію про життя з ВІЛ - це наш проект "Підтримка та наснаження ВІЛ+ жінок
Київського регіону для протидії насильству та стигмі", який виплекала свого часу Віра
Варига, лідерка групи підтримки “Киянка+”, і який був доповнений досвідом та внеском кожної
з учасниць.

Родзинкою проекту є "Школа життя з ВІЛ", яка
складається з серії майстер-класів на різні теми та
допомагає учасницям швидше адаптуватися до
статусу, вчить як жити з ВІЛ, як розповісти рідним,
оточенню, лікарям, чоловікові чи сексуальному
партнеру. Жінки отримують необхідну
інформацію, яку вони потім використовують у
різних сферах життя, що полегшує процес
побудови свого життя з урахуванням наявності
ВІЛ-позитивного статусу, починають більш
відповідально і усвідомлено ставитися до свого
життя. Подібні групи, за цією ж програмою,
працюють у Черкасах та Дніпрі. Протягом 2019
року послугами проекту скористалися 492 жінки.

Унікальний проект, створений жінками для жінок

“Ми допомагаємо долати учасницям внутрішні страхи та переживання, разом боремося
зі самостигмою, працюємо з підняттям самооцінки, допомагаємо жінці прийняти себе в
новому статусі, та усвідомити, що ВІЛ - звичайне захворювання, яке цілком можна
контролювати. За час існування групи підтримки "Киянка+" ми зрозуміли, що бар’єром на
шляху прийняття свого нового статусу для більшості жінок  є насильство, з яким вони
зустрічаються у повсякденному житті. Тому працюємо одразу у двох напрямках: з
подолання внутрішньої стигми та  насилля.” - Віра Варига, керівниця проекту.



Підтримка та розвиток двох ініціативних груп: “Киянка+” та “Черкащанка+”. У 2019 році
остання була зареєстрована як благодійна організація “Позитивні жінки. Черкаси”. 
Тренінги для рівних лідерок.
Створення партнерської мережі надавачів послуг. 
Зустрічі з медичними працівниками, працівниками правоохоронних органів,  для
вирішення поточних питань щодо доступу жінок до послуг та захисту їх прав. 
Підтримка та консультування: гаряча лінія, консультування “рівна-рівній”, консультації
юриста та психолога, консультування та підтримка через секретні групи Facebook.
Майстер-класи та спільні заходи та дозвілля для жінок та членів їх сімей.

З грудня 2018 року мрія про те, щоб успішний досвід і модель групи взаємопідтримки “Киянка+”
був імплементований в регіони України, втілюється в реальність завдяки проекту “Адвокація
гендерної рівності та захист прав жінок, які живуть з ВІЛ в Україні". 

Проект працює у двох містах: Київ та Черкаси, завдяки спільним зусиллям та співпрацю з МБФ
“СНІД ФОНД Схід-Захід”, за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія, що
представлене Посольством Королівства Норвегії в м. Києві. 

Діяльність, яку ми впроваджуємо: 

Успішний досвід підтримки жінок поширюємо Україною

https://www.facebook.com/AFEW.Ukraine/
https://www.facebook.com/Royal-Norwegian-Embassy-in-Kyiv-1191580007520090/


Ретрити для жінок у Карпатах стали невід’ємною частиною організації - тільки у 2019 році ми
провели два триденних ретрити. До участі у ретритах були запрошені жінки, які пережили
насильство, жінки з числа внутрішньо-переміщених осіб, які переживають посттравматичний
синдром, багатодітні матері, жінки, які самостійно виховують дітей та ті, які виховують
особливих дітей - всього 60 жінок.  

Програма ретритів будується таким чином, що вона дозволяє не тільки відпочивати і
перезавантажуватися, а й навчатися новому для себе. Серед обговорюваних тем: правова
грамотність та захист прав, розпізнавання насильства та побудова власних кордонів.  

Ретрити для жінок

"Дякую усім, хто доклав свої зусилля, фінанси, вклав частинку своєї душі в те, щоб цей
триденний проект став реальністю. Ми дуже потребували цього. Кожен день був
неймовірно наповненим! Немов час зупинився.

Тепер з новими силами і знаннями в майбутнє, яке будуємо ми самі, але з вашою
підтримкою!", – прокоментувала активістка БО “Позитивні жінки” Олена Щепелєва.

Партнери і донори, які підтримали проект:
громадська організація “Здорове людство”, Фонд
Олени Пінчук, МБФ "СНІД Фонд Схід-Захід" , еко-
готель “Червона Поляна” (с. Поляниця, Буковель),
Посольство Королівства Норвегії у місті Києві.
Волонтерська підтримка у організації ретритів:
Вікторія Щур, Наталі Двінских, Євгенія Гранде. 

https://www.facebook.com/zdorovelyudstvo/
https://www.facebook.com/olenapinchukfoundation/
https://www.facebook.com/AFEW.Ukraine/
https://krasna.com.ua/
https://www.facebook.com/Royal-Norwegian-Embassy-in-Kyiv-1191580007520090/
https://www.facebook.com/victoria.schur.9
https://www.facebook.com/evgeniagrnd


Марш Жінок 8 Березня став традиційним заходом для організації, і другий рік поспіль ми
входимо до організаційного комітету Маршу. Згідно з результатами дослідження,
проведеного в 10 регіонах України, кожна десята жінка з ВІЛ 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, 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. Заклик, з яким вийшли активістки БО "Позитивні жінки": 

Забезпечити дієві механізми захисту персональних даних жінок, які живуть з ВІЛ.
Видалити або врегулювати існуючі в нормативних актах МОЗ суперечності, які порушують
права людини ВІЛ-позитивних жінок – право на материнство, репродуктивні права, право
всиновлювати дитину та право на захист від дискримінації.
Забезпечити застосування сучасних керівництв ВООЗ з охорони сексуального та
репродуктивного здоров’я жінок, які живуть з ВІЛ, та рекомендацій комітету з ліквідації
дискримінації жінок, зокрема в контексті грудного вигодовування, профілактики раку
молочної залози та раку шийки матки. 
Забезпечити відповідний збір статистичної інформації.
Забезпечити дієві механізми доступу жінок, які живуть з ВІЛ, до правосуддя у разі відмови в
наданні медичних послуг, зневажливого ставлення, завищеної вартості послуг,
відправлення до “спеціалізованих” закладів, тощо.
Розробити та впровадити механізми громадського моніторингу щодо дотримання прав
жінок, які живуть з ВІЛ, через залучення самих жінок до відповідних рад, дорадчих органів,
комітетів, тощо.

Ольга, Полтава: “Я приїхала на Марш з Полтави, приймала в ньому участь вперше, це
для мене новий досвід. Для мене важливо було приєднатися до інших жінок, до своїх подруг,
щоб привернути увагу громадськості до проблем, з якими стикаються ВІЛ-позитивні
жінки, для поліпшення якості їхнього життя.”

партнерство та активізм

Марш за права жінок



Щорічно, починаючи з 1987 року, 28 травня відзначається Міжнародний день активних дій за
жіноче здоров’я, для того, щоб нагадати урядам країн світу, що здоров’я жінок має велике
значення. Четвертий рік поспіль до цієї кампанії приєднуються “Позитивні жінки” - ініціюють та
проводять заходи у 10 регіонах України.

Заходи, які пройшли в рамках національної кампанії
2019 року під назвою “Наше здоров’я,  наші
права, наші життя!”: групи самодопомоги,
інформаційні заняття з питань жіночого здоров’я та
захисту прав жінок і доступу до послуг сексуального
та репродуктивного здоров’я згідно рекомендацій
ВОЗ, виступи на радіо та міських телеканалах,
вуличні акції. В 7 областях проведено безкоштовні
огляди та консультації медичних фахівців -
гінеколога, імунолога, ендокринолога, інфекціоніста,
мамолога - для 90 жінок, які живуть з ВІЛ. Загалом у
заходах взяли участь близько 400 жінок та дівчат.

“Порушення права на здоров’я жінок, які живуть з ВІЛ, відбувається в умовах, коли
міжнародні організації інвестують мільйони в навчання і підтримку лікарів, в їх
толерантність і недискримінацію. При цьому, тільки деякі з них відповіли за зруйновані
долі, примус до абортів, розголошення персональної інформації, яка змушувала жінок
втекти з будинку, відмовлятися від лікування; за кримінальні покарання, отримані з їх
подачі за загрозу інфікування ВІЛ; за відмову з їхньої вини жінок, які живуть з ВІЛ, від
відносин і сексу – складових повноцінного здорового життя.” - Олена Стрижак, голова
правління БО “Позитивні жінки”.

28 травня - Міжнародний день дій за жіноче здоров’я



Під таким гаслом шостий рік поспіль ми проводимо кампанію проти гендерного
насильства, яка проходить щороку, з 25 листопада по 10 грудня. Заходи, які організували наші
регіональні координаторки, за участі та підтримки партнерських організацій у своїх регіонах,
об’єднали близько 450 жінок та дівчат, які живуть з ВІЛ, з 25 міст та 13 регіонів України. 

Проведено 20 вуличних акцій та 38 інформаційних занять на тему "Насильству немає
виправдання", включаючи інтерактивні ігри про ризики інфікування ВІЛ та тематику захисту
прав, висвітлено широке коло питань жіночого здоров’я. Серед інших заходів - кіноклуби,
фотовиставки (міста Запоріжжя, Дніпро, Київ), заходи за форматом "Жива бібліотека", з метою
зменшення зовнішньої стигми, інформаційні сніданки та феміністичні кави з публічними
особами. Серед заходів для підтримки жінок, які пережили насильство: психотерапія, арт-
терапевтичні хенд-мейд класи. 

Кампанія "Насильству немає виправдання!"

Відбулася широка презентація онлайн-кампанії на підтримку жінок, які живуть з ВІЛ
#ВСУПЕРЕЧ, створеної Регіональним офісом Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС)
для країн регіону Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА), у партнерстві з Євразійською
жіночої мережею зі СНІДу. Це відео-історії 15 жінок-лідерок, які живуть з ВІЛ, з регіону СЄЦА. 

В Україні кампанія поширювалася завдяки підтримки Офісу ЮНЕЙДС та організації “100%
ЖИТТЯ”. У Запоріжжі один з відеороликів транслювався на місцевому телеканалі на правах
соціальної реклами. Українки, які стали героїнями цих роликів - Віра Варига, засновниця групи
підтримки “Киянка+”, яка виросла в потужний та унікальний проект; Олена Щепелєва, яка
прийшла до “Киянки+” як клієнтка, а зараз сама супроводжує, підтримує та навчає жінок;
Василиса Сутушко - одна з лідерок руху ВІЛ-позитивних підлітків та молодих людей.

https://www.facebook.com/UNAIDSEECA/


міжнародна діяльність

На Міжнародній конференції по прихильності до лікування
та профілактики ВІЛ,  яка пройшла 17-19 червня в
Майамі, США, Світлана Мороз представила постерну
презентацію "Гендерний вимір прихильності до лікування
ВІЛ в Україні", засновану на результатах дослідження
на базі спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, проведеного в
2018 році БО "Позитивні жінки" в 10 регіонах України.

Досвід БО “Позитивні жінки” щодо залучення фінансування для мобілізації спільноти жінок, які
живуть з ВІЛ, в Україні, шляхом адвокації на основі доказів, включаючи CEDAW, в грудні 2019
року включений як тематичне дослідження в веб-додаток "Стратегії реалізації під
керівництвом  спільноти" до Консолідованого керівництва ВООЗ 2017 року щодо
сексуального та репродуктивного здоров'я та права жінок, які живуть з ВІЛ.

Методологія проведення дослідження теми сексуального та репродуктивного здоров'я 
та прав жінок, які живуть з ВІЛ, яка вперше була проведена в Україні у 2016 році, та у 2019 році
офіційно була запущена в рамках роботи Євразійського регіонального консорціуму, до
якого входять три мережі - Євразійська Жіноча мережа зі СНІДу, Євразійська Асоціація
зменшення шкоди, Євразійська коаліція з чоловічого здоров’я. Для проведення досліджень 
у своїх країнах методологією вже скористалися Росія, Молдова, Білорусь, Таджикистан. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330034/WHO-RHR-17.33-eng.pdf?ua=1


У 2019 році Олену Стрижак, голову правління БО “Позитивні жінки”, було затверджено
виконуючої обов’язки голови Міжнародної спільноти жінок, які живуть з ВІЛ (ICW) -
організації, яка об’єднує ВІЛ-позитивних жінок з усього світу.

Олена Стрижак, голова правління БО “Позитивні
жінки”, у 2019 році увійшла до складу Глобального
дорадчого комітету з валідації елімінації передачі ВІЛ
та сифілісу від матері до дитини при Всесвітній
організації охорони здоров’я, як спостерігачка від
спільноти жінок, які живуть з ВІЛ.

Олена Щепєлєва, одна з лідерок групи "Киянка+" та співробітниця БО "Позитивні жінки", у
грудні стала учасницею Національного Форуму «Від створення мереж до коаліції: Лідерство-
Відповідальність-Дія» у Таджикистані, як одна з героїнь кампанії #ВСУПЕРЕЧ. 

Історії героїнь кампанії #ВСУПЕРЕЧ стосуються різних
аспектів життя з ВІЛ, руйнуючи стереотипи і міфи
навколо тестування і лікування, материнства і
усиновлення при ВІЛ, розкриття ВІЛ-статусу партнера
і дітям, права на роботу,  боротьби з насильством,
наркоспоживання, а також освіти і профілактика ВІЛ-
інфекції.

https://www.facebook.com/internationalcommunityofwomenlivingwithhiv/?__tn__=kCH-R&eid=ARDWQQ2rdR5Bmy4jctQF4l6IVKrFQVufhQIhrNDVqoloN0NNh_d3cHUktab7Arb5o1u90uudwVlcxExc&hc_ref=ARTlLVHsrmpgV-_Ip8rHpz4d8wzmF8aFlooxNs-M0dDHDel-bILH3uUQHY1sifF1wdU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAzfCwL53OmFopOtQEuaWybljKpbqaDXRa1z5LoHiIVXyllqev2BA0Z7FPwYz22A2N6e1uWSDRgazOjXhKXzE4u9-FK9W4WWreicJC4iGdBXGF3ZZAbv7PG38c8TT8x1aCxhwI25k35MpUbqGOzFoezFfZMpgSO1c-QjhyKv-z32Tp4ESAd8cwMMi1X5VehEWTgWQoi4U0vkG3j6aDKC7IiUD3BiN5xrkQZAVJCjnN3a6sK4JxJuYKHeH2Xzw2x0-qLiOuJXOFezz73ZwrDE4V8thyejVB4FSZaA2QBhoFlskhAi1L_bhPzLzS9J9eeeQYmnYrdoi-268qU23Y
https://www.facebook.com/internationalcommunityofwomenlivingwithhiv/?__tn__=kCH-R&eid=ARDWQQ2rdR5Bmy4jctQF4l6IVKrFQVufhQIhrNDVqoloN0NNh_d3cHUktab7Arb5o1u90uudwVlcxExc&hc_ref=ARTlLVHsrmpgV-_Ip8rHpz4d8wzmF8aFlooxNs-M0dDHDel-bILH3uUQHY1sifF1wdU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAzfCwL53OmFopOtQEuaWybljKpbqaDXRa1z5LoHiIVXyllqev2BA0Z7FPwYz22A2N6e1uWSDRgazOjXhKXzE4u9-FK9W4WWreicJC4iGdBXGF3ZZAbv7PG38c8TT8x1aCxhwI25k35MpUbqGOzFoezFfZMpgSO1c-QjhyKv-z32Tp4ESAd8cwMMi1X5VehEWTgWQoi4U0vkG3j6aDKC7IiUD3BiN5xrkQZAVJCjnN3a6sK4JxJuYKHeH2Xzw2x0-qLiOuJXOFezz73ZwrDE4V8thyejVB4FSZaA2QBhoFlskhAi1L_bhPzLzS9J9eeeQYmnYrdoi-268qU23Y


Жіноча конференція у Мінську

“Розширення прав та можливостей жінок, які живуть з ВІЛ у Східній Європі” - таку назву
мала міжнародна конференція, яка пройшла 22-24 листопада у Мінську за підтримки Deutsche
Aidshilfe (Німеччина). Українські представниці приймали безпосередню та найактивнішу участь
у модерації та змістовному наповненні сесій. 

Одну з таких сесій, “Криміналізація - гендерна проблема”
готувала й модерувала Олена Стрижак, голова правління
БО “Позитивні жінки”. Криміналізація ВІЛ закріплена у
більшості країн регіону законодавчо та стає непереборним
бар’єром на шляху подолання епідемії ВІЛ.

Сесію "Сексуальне та репродуктивне здоров’я (СРЗ) та
права жінок, які живуть з ВІЛ" відкривала представниця
України Наталя Безелева (Клуб "Світанок"), говорячи про
задоволення специфічних потреб у галузі СРЗ та прав
маргіналізованих жінок на території військового конфлікту 
в Донецькій та Луганській областях.

Питання стигматизації у суспільстві та самостигми всередині
спільноти підняли Віра Варига та Людмила Коломоєць 
в рамках сесії "Кидаючи виклик стигмі". Віра презентувала
авторське напрацювання інтервенції «Школа життя з ВІЛ» 
та досвід поширення такого підходу у 13 регіонах України.
Фактами дискримінаційного та принизливого ставлення 
до жінок ВІЛ+ ділилася з особистого досвіду та досвіду
соціального супроводу керівниця БО «Позитивні жінки.
Дніпро» Людмила Коломоєць.

Марія Севериненко з Черкас поділилася досвідом залучення державних коштів для
фінансування потреб спільноти жінок, які живуть з ВІЛ в Україні в рамках сесії “Інтеграція послуг
для жінок. Адвокація та співпраця з представниками влади”.



Українське дослідження з моніторингу насильства серед жінок, які живуть з ВІЛ, що було
проведене на базі та силами спільноти регіональними представницями БО «Позитивні жінки» у
10 областях країни презентувала Анна Арябінська. 

Українських підлітків представляла Єва з Дніпропетровської області, яка розповіла про
діяльність, яку ведуть підлітки, які живуть з ВІЛ, з метою підтримки та розвитку спільноти. 

На сесії "Жіночий активізм та лідерство у відповідь щодо епідемії ВІЛ" Світлана Мороз,
яка є українською активісткою і також представляє Євразійську Жіночу мережу зі СНІДу,
розглядала запити та виклики з актуальної тематики "Фемінізм та ВІЛ: співпраця, спільні
інтереси, спільна ціль". Ольга Моторненко з Полтави на сесії “ВІЛ та батьківство”
висвітлювала криміналізацію всиновлення та доступ до репродуктивних технологій жінок, які
живуть з ВІЛ в Україні.



Людмила Коломоєць - Дніпропетровська область, Дніпро 
Вікторія Семченко - Донецька область, Краматорськ
Оксана Левада - Запорізька область, Запоріжжя
Віра Варига - м. Київ
Юлія Кузьмич - Луганська область, Сєверодонецьк
Оксана Пчельнікова - Одеська область, Одеса
Ольга Моторненко - Полтавська область, Полтава
Олена Кукаріна - Рівненська область, Рівне
Марина Коротенко - Сумська область, Суми
Наталія Тюнягіна - Херсонська область, Каховка
Олена Овчиннікова - Харківська область, Харків
Оксана Неговська - Чернігівська область, Чернігів
Марія Севериненко - Черкаська область, Черкаси

Олена Грідасова-Супрунюк - керівниця проекту за програмою Глобального Фонду
Віра Варига - координаторка з доступу до послуг уразливих до ВІЛ груп
Ганна Арябінська - координаторка з мобілізації та розбудови спільноти
Світлана Мороз - координаторка напрямку з захисту прав людини та проведення досліджень
Марія Шелехова - PR-фахівчиня
Ірина Галянт - бухгалтерка
Катерина Галушка - фахівчиня з моніторингу та документообігу

Регіональні координаторки

Секретаріат

Річний бюджет бо "позитивні жінки" за 2019 рік

5 322 573,00 грн

Ми висловлюємо вдячність усім нашим учасницям та учасникам команди, з якими ми
разом працювали у 2019 році. 

https://www.facebook.com/pozutuvnizhinkudnipro/
https://www.facebook.com/PozitiveWomen.Kramatorsk/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F-107492677363382/
https://www.facebook.com/PozitiveWomen.Kyiv/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA-557990134941593/
https://www.facebook.com/poltava.pw/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5-100389418111399/
https://www.facebook.com/MarinaKorotenko/
https://www.facebook.com/positivwomen/
https://www.facebook.com/kharkiv.pw/
https://www.facebook.com/positivewomenchernihiv/
https://www.facebook.com/PositiveWomenCherkassy/




www.pw.org.ua

positivewomen.ukraine@gmail.com

https://www.facebook.com/PositiveWomenUA/

positivewomen.ua

Підготовка та дизайн звіту: Аліна Ярославська


