
РІЧНИЙ ЗВІТ
2021

ПОЗИТИВНА ЖІНКА РЕАЛІЗУЄ
СВОЇ ПРАВА ТА МОЖЛИВОСТІ



Благодійна організація «Позитивні жінки» представляє національну спільноту жінок,
які живуть з ВІЛ, об’єднуючи учасниць з усіх регіонів України, які виступають за
дотримання прав жінок в Україні, передусім тих, які живуть з ВІЛ, та уразливих до
інфікування ВІЛ.

«Позитивні жінки» просувають ідеї наснаження та всебічної підтримки й розвитку
ВІЛ-позитивних жінок. На кінець 2021 року організація має чотири офіційно
зареєстровані представництва — в мм. Дніпро, Рівне, Черкаси, Херсон та регіональних
представниць у 24 областях України та у м. Києві. БО «Позитивні жінки» була створена
жінками, які живуть з ВІЛ, у 2011 році, офіційно зареєстрована в лютому 2013 року.

«ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ» — ХТО МИ?

«Настав той час, коли ВІЛ-інфекція не є
ознакою неминучою смерті, а вважається
хронічним захворюванням. Жінки, які живуть
з ВІЛ, мають звичайне життя, що включає в
себе й сексуальні відносини, планування сім’ї
та народження дітей. 
 
Але, на жаль, жінки та дівчата мають
суттєвий бар’єр у доступі до гінекологічно-
акушерської допомоги у вигляді високого
рівня стигми та дискримінаці�, пов’язаного з
ВІЛ. Тому протягом 2021 року ми працювали
для того, щоб змінити та припинити
практику осуду жінок з боку медичного
персоналу та відмови у наданні
гінекологічної допомоги через навчання
лікарів та захисту прав пацієнток з ВІЛ.
Гінекологічна служба має працювати для
жінок та заради жінок, не розділяючи їх на
категорі� з певними обмеженнями. Ми маємо
розуміти важливість забезпечення наших
медичних закладів дружнім персоналом та
необхідним обладнанням для створення
безпечного середовища, що є запорукою
благополуччя жінок та дівчат, які
проживають в Україні» 

Олена Стрижак, голова правління
БО «Позитивні жінки»



Безперешкодний доступ до послуг
жінок з ВІЛ та жінок з уразливих

до ВІЛ груп
 

Розвиток організаційної
спроможності

 
Адвокація, захист прав

та залученість
 

Боротьба з домашнім та гендерно
зумовленим насильством,

підтримка та допомога
постраждалим від домашнього й

гендерно обумовленого насильства
жінкам, які живуть з ВІЛ
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ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ - 24 ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська та місто Київ.

КІЛЬКІСТЬ
УЧАСНИЦЬ ОРГАНІЗАЦІЇ - 

171
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СТРАТЕГІЧНІ
ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ



СКЛАД
ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Олена Стрижак
голова Правління

Віра Варига
членкиня Правління

Аліна Ярославська
членкиня Правління

Ганна Арябінська
членкиня Правління

Людмила Коломоєць
членкиня Правління

Попри поширення пандемі� COVID-19 БО «Позитивні жінки» продовжує свою роботу,
виконуючи проєкти та завдання, покликані зберігати сталість лікування та
забезпеченість доступу до послуг профілактики та захисту прав жінок, які живуть з
ВІЛ в Україні. 

Через постійне зростання в умовах карантину випадків насильства щодо жінок, які
живуть з ВІЛ, та представниць маргіналізованих груп, пріоритетними напрямками
нашої діяльності у 2021 році, крім забезпечення жінок засобами індивідуального
захисту та дезінфектантів, доставки АРВ-терапі� та штучного харчування для дітей,
народжених ВІЛ-позитивними жінками, скерування їх до дружніх фахівців та навчання
лікарів задля подолання стигматизаці� пацієнток з ВІЛ, стала також боротьба з
домашнім та гендерно зумовленим насильством в Україні.

Жінки та дівчата, які живуть з ВІЛ, є більш уразливими до різних форм насильства
через свій ВІЛ-статус. Надання їм необхідної допомоги та сприяння запровадженню у
країні дієвих інструментів для боротьби із цим страшним явищем - вкрай важливе
завдання для нашої організаці�.

ПЕРЕДМОВА



Створення аналітичного звіту за результатами моніторингу випадків
гендерного насильства серед 300 ВІЛ-позитивних клієнток програм з
лікування, профілактики ВІЛ, догляду та підтримки в 10 регіонах України
(ЮНИСЕФ).

Активне залучення активісток БО «Позитивні жінки» у різних регіонах
України до кампані� #MoreThan, присвяченої Дню нульової дискримінаці� (1
березня 2021р).

Долучення організаці� 8 березня 2021 року до найбільшої та найяскравішої
в Україні феміністичної поді� року — Маршу жінок 2021 з метою
акцентування уваги на проявах насильства щодо жінок та видимості жінок
у суспільстві. Робота в Оргкомітетах Маршів регіональних представниць БО
«Позитивні жінки» у Полтаві, Херсоні, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі,
Краматорську, Івано-Франківську, Чернівцях та Києві.

Представлення 18 березня 2021 року головою організаці� Оленою Стрижак
досвіду БО «Позитивні жінки» в Україні та регіоні СЄЦА (від імені Eurasian
Women's Network on AIDS) на сайд-івенті Міжнародної Спільноти Жінок, які
живуть з ВІЛ (International Community of Women Living with HIV), в рамках 65-
ої Сесі� Комісі� ООН зі становища жінок United Nations Commission on the
Status of Women (CSW).

Проведення онлайн-опитування та Національної консультаці� з
#GlobalPartnership Глобального партнерства щодо ліквідаці� всіх форм
стигми та дискримінаці�, пов’язаних з ВІЛ, мета якого — максимальне
залучення спільнот та організацій людей, які живуть з ВІЛ, ключових груп
населення та інших пріоритетних спільнот, громадянського суспільства до
розробки заходів з ліквідаці� всіх форм стигми, дискримінаці� та адаптаці� їх
до конкретних сфер життєдіяльності.

Проведення у травні 2021 року національної онлайн-консультаці� зі
спільнотою жінок, які живуть з ВІЛ в Україні, з метою вироблення основних
пропозицій для запиту України до ГФ в рамках механізму реагування на
COVID-19. У консультуванні взяли участь 18 представниць спільноти з
різних регіонів України, включно з містами Київ, Краматорськ, Дніпро,
Одеса, Полтава, Черкаси, Херсон та Мелітополь.

ЗДОБУТКИ
БО «ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ» У 2021 РОЦІ

https://www.facebook.com/PositiveWomenUA/posts/1868014680018333?__cft__[0]=AZUvluRK5-sRm-5JBOuxtu3jpClMYKrmNbTBuWQ3GGqzUVKRV2DmBclJgjdasamJptitej1-AlJvIdUq-gB2ScDeLtiNsM5G0mWn_XxSS8dK4A6hhpKV-TJcoOTz5diYnxMa1z5qVdTJNqTqbqUyg_HKF5K-THCgI1qRNNh3MFen7yRFIk_6tJCKvXeqOuuzLG9KgTqFB3By-ajeNw0sqEDkS2Tj7VM2204CfGVGn1fN5A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PositiveWomenUA/posts/1876658972487237?__cft__[0]=AZU4V_vkKXjRLmxqw6BhQsegynXS5EdTcgQYBRlRklOhbMuXbDu0iHF58-cJXo_rRjN7egsQs7-FFjUT15MDMUi0s3IR1PZ44DvyKMHw6sr8FbKXW4zo4-S3OpWy24UA-5_02RVBmyJqjb4D41Tg3XkL0gQn2kr46fISJClMfJGBTq0k4DMV6Y-W635CVwUeovo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/eurasianwomen/?__cft__%5b0%5d=AZX-Siyc0hbIqSOAqj6jsoRMqsyrveaNYdjKuFBkB4_N9dW3MTrVLAGOS9-s1tcGxOmgGIRRV9VD_5FjOPNqNYQorqwOO_IfAHuow_rQZz3WxKHNsklGpEpHR9oQ0agO9B-nZEdDeuDn_E6VthtgR7G8X1BkHc_bajAvKGDgJJY0uOT8BhBg9p3Gn8ojW3o5lB8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/internationalcommunityofwomenlivingwithhiv/?__cft__%5b0%5d=AZX-Siyc0hbIqSOAqj6jsoRMqsyrveaNYdjKuFBkB4_N9dW3MTrVLAGOS9-s1tcGxOmgGIRRV9VD_5FjOPNqNYQorqwOO_IfAHuow_rQZz3WxKHNsklGpEpHR9oQ0agO9B-nZEdDeuDn_E6VthtgR7G8X1BkHc_bajAvKGDgJJY0uOT8BhBg9p3Gn8ojW3o5lB8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UNCSW/?__cft__%5b0%5d=AZX-Siyc0hbIqSOAqj6jsoRMqsyrveaNYdjKuFBkB4_N9dW3MTrVLAGOS9-s1tcGxOmgGIRRV9VD_5FjOPNqNYQorqwOO_IfAHuow_rQZz3WxKHNsklGpEpHR9oQ0agO9B-nZEdDeuDn_E6VthtgR7G8X1BkHc_bajAvKGDgJJY0uOT8BhBg9p3Gn8ojW3o5lB8&__tn__=kK-R


Участь у міжнародній науково-практичній конференці� «Забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення
та перспективи». До плідної дискусі� у рамках пленарних засідань, які
тривали 2 дні, долучилося понад 400 учасників, серед яких представники 9
країн: Інді�, Чехі�, Болгарі�, Казахстану, Туреччини, Греці�, Швеці� тощо.

Виступ у рамках засідання Круглого столу під назвою: «Актуальні питання
гендерного підходу у сфері охорони здоров’я», ініційованому Урядовою
Уповноваженою з питань гендерної політики та Міністерства Охорони
здоров’я 21 травня 2021 року. Валідація елімінаці� (ліквідація) передачі від
матері до дитини ВІЛ-інфекці� та сифілісу є одним з основних адвокаційних
напрямків БО «Позитивні жінки».

Представлення України головою організаці� Оленою Стрижак на
платформі для дискусій щодо проблем жінок та гендерної рівності у світі,
створеної експертками-лідерками мереж жінок, які живуть з ВІЛ та
ключових спільнот з 6 країн світу.

Проведення дводенного заходу (22–24 липня 2021 р.) зі стратегічного
планування БО «Позитивні жінки» за участі представниць спільноти з 20
регіонів та членкинь секретаріату і Правління. До фасилітаці� було також
запрошено Олену Шевченко — правозахисницю та голову громадської
організаці� «Інсайт».

Залучення БО «Позитивні жінки та особисто Олени Стрижак до підготовки
звіту «Законодавчі ризики для активісток та громадських організацій, що
працюють у сферах наркополітики, ВІЛ-інфекці�, прав людини та політики
щодо ЛГБТІК в Киргизькій Республіці, Україні та Республіці Білорусь», де
проаналізований стан місцевих законодавств та надані рекомендаці� щодо
планування та розробки стратегій для забезпечення інформаційної та
фізичної безпеки жінок-активісток.

Проведення 7-го Національного Жіночого Форуму з ВІЛ та СНІД під гаслом
«Ми більше ніж пацієнтки!», протягом якого учасниці та учасники ділилися
досвідом й обговорювали питання та можливості участі жінок у формуванні
політик, програм та стратегій, спрямованих на збереження здоров’я у
зв’язку з ВІЛ.



Національна рада з питань протиді� туберкульозу та ВІЛ-інфекці�/СНІДу
Програмний комітет Національної ради з питань протиді� туберкульозу
та ВІЛ-інфекці�/СНІДу.

Міжвідомча робоча група з питань валідаці� елімінаці� передачі від матері
до дитини ВІЛ–інфекці� та сифілісу.

Підкомітет «Дотримання прав людини, гендерної рівності та залучення
населення в національні програми» міжвідомчої робочої групи з питань
валідаці� елімінаці� передачі від матері до дитини ВІЛ-інфекці� та сифілісу
Робоча група з координаці� виконання Стратегі� з комплексної відповіді на
бар’єри з прав людини.

Авторський колектив на Координаційному комітеті з підготовки
Національного паралельного звіту про виконання Україною Пекінської
деклараці� та Платформи дій (звіт поданий у 2019 році).

Коаліція жіночих організацій, що подає альтернативну доповідь щодо
виконання Україною Конвенці� ООН з ліквідаці� всіх форм дискримінаці�
щодо жінок (9-та періодична доповідь).

Міжфракційне депутатське об’єднання Верховної Ради України
«Здоров’я наці� та права людини».

Національна платформа «Рівні права та можливості» Урядової
уповноваженої з питань гендерної політики.

НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЖІНКИ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ,
БРАЛИ УЧАСТЬ В НАСТУПНИХ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИХ

СТРУКТУРАХ ТА ОБ’ЄДНАННЯХ:

БО «Позитивні жінки»
продовжує працювати над

розбудовою спільноти жінок,
які живуть з ВІЛ. 

 
Станом на кінець 2021 року

організація мала представниць
у 24 регіонах України.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/15878.pdf


АДВОКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ

Криміналізація передачі ВІЛ, негативно впливає на жінок в Україні та обмежує їх права,
декриміналізація ВІЛ є одним з пріоритетних напрямків діяльності спільноти жінок, які
живуть з ВІЛ в Україні, а саме — внесення відповідних змін до Кримінального кодексу
України.
 
У січні 2021 року голова правління БО «Позитивні жінки» Олена Стрижак, долучилась до
онлайн фокус групи, проведеної Посольством Канади в Україні, щодо реформи системи
правосуддя/юстиці�/justice, представляючи національну спільноти жінок та дівчат, які
живуть з ВІЛ, та виступають за дотримання прав жінок, передусім тих, які живуть з ВІЛ, та
уразливих до інфікування ВІЛ.
 
Олена представила експертизу, яку провела організація на національному та регіональних
рівнях щодо захисту прав ВІЛ-позитивних жінок і дівчат, та перешкодами в доступі до
правосуддя, з якими вони стикаються, зокрема — випадками порушення прав жінок і дівчат,
які живуть з ВІЛ, в системі охорони здоров’я, що обмежує їх доступ до медичних послуг —
спираючись на результати дослідження «Права жінок, які живуть з ВІЛ в Україні»,
проведеного на базі спільноти, та рутинного моніторингу дотримання прав жінок, які живуть
з ВІЛ, що здійснює БО «Позитивні жінки» протягом декількох років. Досвід, експертиза та
рекомендаці� жіночих організацій, представниці яких були присутні на онлайн зустрічі,
враховуються Посольством Канади в подальшому плануванні заходів у напрямку реформи
системи правосуддя в України.

ПРОСУВАННЯ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ В УКРАЇНІ

ПОЗИЦІЯ БО «ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ» ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ВІЛ В УКРАЇНІ
Використання законів, які криміналізують ВІЛ-позитивних людей, є проблемою громадського
здоров’я, оскільки дискредитує засновані на фактичних даних стратегі� щодо профілактики
ВІЛ-інфекці�, а також лікування, догляду та підтримки в зв’язку з ВІЛ, та ігнорує наукові
досягнення, пов’язані з ризиком передачі ВІЛ-інфекці�. Криміналізація підсилює стигму,
пов’язану з ВІЛ-статусом, і ідентифікує ВІЛ-позитивних людей, як потенційних злочинців, що,
в свою чергу, підвищує дискримінацію. Таким чином, страх перед судовим переслідуванням
може утримувати багатьох людей, які живуть з ВІЛ, зокрема жінок і людей з ключових груп
(люди, які вживають наркотики, секс-працівниці, мігранти, чоловіки, які мають секс з
чоловіками і транс* люди) від отримання необхідного лікування і підтримки, підвищує
уразливість людей, які живуть з ВІЛ, зокрема жінок, до насильства.

БО «Позитивні жінки» підтримує проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
боротьби з проявами дискримінаці�» № 5488 від 13 травня 2021 року. Ми вважаємо за доцільне
подальшу адвокаційну діяльність щодо відміни статті 130 Карного Кодексу України для повної
декриміналізаці� інфекційних хвороб.

Офіційну позицію організаці� щодо криміналізаці� ВІЛ-інфекці� в Україні можна
переглянути на сайті.

http://www.pw.org.ua/.../2019/03/Report-PW_Human-Rights.pdf
http://www.pw.org.ua/pozytsiya-bo-pozytyvni-zhinky-shhodo-kryminalizatsiyi-vil-infektsiyi-v-ukrayini/
http://www.pw.org.ua/pozytsiya-bo-pozytyvni-zhinky-shhodo-kryminalizatsiyi-vil-infektsiyi-v-ukrayini/


ПОСЛУГИ У СФЕРІ
СЕКСУАЛЬНОГО ТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я

ЦІЛЬ- 

У 2021 році, при підтримці ЄКОМ в рамках проєкту «Нестандартне мислення: долаючи
труднощі в адвокаці� силами спільноти задля стійких та високоякісних послуг у зв’язку
з ВІЛ» при підтримці Фонду імені Роберта Карра для мережі громадянського суспільства
(ФРК), БО «Позитивні жінки» провела «Дослідження щодо надання послуг жінкам з ВІЛ,
які планують вагітність, вагітним та породіллям у сфері сексуального та
репродуктивного здоров’я на рівні областей України»

оцінка доступності та якості послуг сексуального та
репродуктивного здоров’я для жінок, які живуть з ВІЛ, та
представниць ключових груп на рівні областей, згідно з
Програмою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД).

Участь у дослідженні взяли Департаменти Охорони Здоров’я усіх областей, окрім
Харківської, а також ДОЗи обласних центрів України. Загалом в результатах
дослідження враховані відповіді усіх областей України та м. Києва, окрім АР Крим,
Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.

За даними відповідей, які ми, проводячи дослідження, отримали від Департаментів
охорони здоров’я, лише в одній з областей України надаються усі послуги, які мають
надаватися жінкам з ВІЛ — Донецькій (там, за повідомленням Департаменту охорони
здоров’я надаються абсолютно всі послуги).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЛІДЕРСТВІ
СПІЛЬНОТИ

За результатами дослідження, задля покращення надання послуг жінкам та дівчатам,
які живуть з ВІЛ, нами були розроблені рекомендаці� Центральним органам виконавчої
влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони
здоров’я, національним та регіональним неурядовим організаціям.

СИТУАЦІЯ
В ОБЛАСТЯХ

у Житомирській - 22 з 25
у Полтавській - 23 з 25

у Сумській - 24 з 25
у Львівській - 24 з 25

ГІРША
СИТУАЦІЯ

у Кіровоградській
в Запорізькій -12 з 25 

у Вінницькій - 13 з 25
в Чернігівській - 14 з 25

http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Doslidzhennya-YEKOM_SRZ-Pozytyvni-zhinky_2021-1.pdf


РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ СПІЛЬНОТИ
ТА АКТИВІСТОК

15–17 грудня 2021 року відбувся Сьомий Національний Жіночий Форум з ВІЛ та СНІД, до
якого долучилися учасниці Благодійної організаці� «Позитивні жінки», представниці
агентств ООН в Україні, представниці міжнародних та національних організацій
(UNAIDS, AFEW, ЄЖМС, AHF, Український жіночий фонд), представниці громадських
організацій й ініціатив, які працюють у сфері протиді� ВІЛ та СНІД та просування
гендерної рівності в Україні.

Протягом 3 днів учасниці Форуму ділилися досвідом, обговорювали питання та
можливості участі жінок у формуванні політик, програм та стратегій, спрямованих на
збереження здоров’я у зв’язку з ВІЛ. Цьогоріч він відбувся у місті Київ, де, вперше в
історі� організаці�, ми змогли долучити до операційного планування представниць з
майже усіх регіонів для спільної розробки планів на 2022 рік.

У програмі Форуму були висвітлені такі теми, як доступ до послуг з профілактики
насильства та кризових центрів, глобальне партнерство, розвиток індивідуальної
феміністичної оптики, психічне здоров‘я жінок, які живуть з ВІЛ і жінок з крос-груп та
багато інших. Основне завдання Форуму — наснажити спільноту, продовжувати ��
силами просувати зміни у політиках та законодавстві щодо протиді� гендерно
обумовленому насильству та ВІЛ-інфекці�, ліквідація всіх форм стигми та дискримінаці�,
пов’язаних з ВІЛ в рамках Глобального партнерства.

7-Й НАЦІОНАЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОРУМ З ВІЛ ТА СНІД В УКРАЇНІ

Результатом Форуму стала розробка ключових напрямків діяльності
організаці� на 2022 рік.

http://www.pw.org.ua/7-j-natsionalnyj-zhinochyj-forum-z-vil-ta-snid-v-ukrayini/
http://www.pw.org.ua/7-j-natsionalnyj-zhinochyj-forum-z-vil-ta-snid-v-ukrayini/
http://www.pw.org.ua/7-j-natsionalnyj-zhinochyj-forum-z-vil-ta-snid-v-ukrayini/


10 грудня 2021 року відбулась робоча зустріч представниць неурядового сектору
БО «Позитивні жінки» з представницями та представниками Міністерства соціальної
політики України.

Метою зустрічі стало обговорення можливостей співпраці, просування спільних
інтересів стосовно соціальних гарантій та послуг з урахуванням гендерних
особливостей та представлення громадських ініціатив і досліджень силами спільноти
БО «Позитивні жінки». Окремою ціллю зустрічі було також напрацювання можливих
форматів участі громадських організацій задля синхронізаці� ініціатив спрямованих на
підтримку ратифікаці� Стамбульської конвенці�.

За пропозицією Олени Стрижак було прийняте спільне рішення щодо проведення
регулярних робочих зустрічей для практичного вирішення нагальних питань та
можливості залучення представниць спільноти ВІЛ-позитивних жінок до робочих груп
та консультацій з напрацювання документів. З покладанням обов’язків з організаці�
робочих зустрічей на представниць БО «Позитивні жінки».

СПІВПРАЦЯ З МІНІСТЕРСТВОМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ



ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ ПРАКТИК 

В рамках Кампані� «Насильству немає виправдання!» 2021 та підготовки до
ратифікаці� Стамбульської конвенці� проти насильства в Україні БО «Позитивні жінки»
підготувала та реалізувала пілотний online-інтенсив #ШколаСпікерок активісток
спільнот жінок, які живуть з ВІЛ, жінок, які живуть з наркозалежністю, секс-
працівниць, представниць транс*співтовариства, жінок, які живуть з інвалідністю,
ромських жінок, а також робітниць гарячих ліній та соціальних служб.

Метою інтенсиву було забезпечення учасниць набором навичок та інструментів
необхідних для публічних виступів, самопрезентаці� та ведення комунікацій про
ратифікацію Конвенці� Ради Європи щодо запобігання насильству щодо жінок та

домашнього насильства та боротьби з цими явищами.

Серед 27 претенденток із 10 регіонів України, які виявили бажання навчатися, було
відібрано 20 жінок, сертифіковано 15 учасниць (умови отримання сертифікаці� —
онлайн відвідування 80–90 % занять, 80–90 % виконання відео та аудіо практичних та
домашніх завдань). Програма online-інтенсиву була розділена на 2 навчальні модулі,
було залучено 6 тренерок_ів.

ШКОЛА СПІКЕРОК



Інформаційний багаж та розроблені модулі онлайн-інтенсиву «Школи спікерок»
матимуть можливість стати новою успішною практикою для актуалізаці� проблеми
ґендерного насильства, покращити розуміння зв’язку між ґендерною рівністю, ВІЛ та
насильством, а також покращити навички представниць жіночих спільнот у
адвокаційній роботі.

Практику можна адаптувати для інших країн.

відбулася мобілізація жінок, уражених епідемією ВІЛ та уразливих груп,
навколо ідеї про те, що насильство не є нормою, йому немає виправдання і
жінка повинна перестати його приймати;

було навчено та сертифіковано 15 активісток спільнот. Жінки можуть
оприлюднювати запити про зміну правового середовища та комунікувати з
представниками державних органів, партнерами та опонентами —
противниками ратифікаці� Стамбульської конвенці� проти насильства щодо
підвищення ролі жінок у прийнятті рішень, інформування про права людини
та необхідності ратифікаці� СК в Україні;

досягнуто підвищення правової грамотності серед жінок, які живуть із ВІЛ,
мотивування їх звертатися за правовою допомогою.

РЕЗУЛЬТАТИ ONLINE-ІНТЕНСИВУ:



ПРОЄКТИ ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ ЖІНОК

Основною метою проєкту в рамках Партнерської Угоди з ООН Жінки в Україні,
діяльність по якому БО «Позитивні жінки» здійснює до січня 2022 року, є розбудова
потенціалу жінок, які живуть з ВІЛ, щодо ефективної участі у прийнятті рішень на
місцевому рівні, відстоювання включення своїх прав та потреб у місцеві процеси
планування (політики, програми та стратегі�), а також в бюджетування у 4 пілотних
областях: Чернівецькій, Сумській, Херсонській, Волинській.

ПРОЄКТ «ПРОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ
ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В РАМКАХ РЕФОРМИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ»

В РАМКАХ ЗАВДАНЬ ПРОЄКТУ НАМИ БУЛО ОРГАНІЗОВАНО:

надання прямих послуг регіональними координаторками в обласних центрах
(м. Чернівці, Суми, Херсон, Луцьк) протягом перших 6 місяців реалізаці� проєкту:
інтервенція «Школа життя з ВІЛ», консультування «рівна-рівній», проведення
груп взаємодопомоги, надання психологічної підтримки;

стажування 4 регіональних координаторок на базі головного офісу організаці�
в м. Київ, з метою ознайомлення з досвідом групи самодопомоги «Киянка +»
щодо надання комплексних послуг жінкам, які живуть з ВІЛ (включаючи жінок,
які постраждали від насильства), у розвитку лідерського потенціалу жінок, які
є клієнтами «Киянки +» та проведенні інформаційних кампаній щодо прав
ВІЛ-позитивних жінок;

наставницькі візити експерти проєкту до кожної з пілотних областей з метою
налагодження співпраці з представниками місцевих державних установ,
ознайомлення з механізмом включення до медико-соціальних програм заходів
щодо забезпечення потреб жінок, які живуть з ВІЛ, та жінок, які є уразливими
до зараження ВІЛ.

адвокаційна кампанія з кількох етапів: включення 4-х регіональних
координаторок до міжгалузевих робочих груп з питань валідаці� елімінаці�
передачі ВІЛ і сифілісу від матері до дитини, а також до ґендерних
координаційних рад; оцінка бар’єрів в доступі жінок, які живуть з ВІЛ, до
медичних, соціальних, психологічних та юридичних послуг у визначених
пілотних регіонах; проведення інформаційної кампані� з підвищення
обізнаності широкої громадськості, ключових осіб, які приймають рішення
щодо прав жінок, які живуть з ВІЛ; включення до програм медико-соціальної
спрямованості послуг/заходів для жінок, які живуть з ВІЛ, та тих, які є
уразливими до ВІЛ.



Основним спрямуванням діяльності, за фінансової підтримки Програми розвитку ООН,
є посилення впливу на органи місцевої влади в Донецькій, Запорізькій та Луганській
областях для закріплення інтересів жінок, які живуть з ВІЛ/СНІД, під час прийняття
управлінських рішень, що ухвалюються в локальних громадах.

Цього ми плануємо досягти шляхом створенням мережі громадських організацій
цільових областей, що працюють з жінками, які живуть з ВІЛ/СНІД, розробкою
трирічного плану лобістських, адвокаційних та інформаційних кампаній щодо прав
жінок, які живуть з ВІЛ/СНІД, для новоствореної мережі та проведенням заходів з
підвищення обізнаності мешканців громад, місцевої влади щодо прав жінок,
які живуть з ВІЛ/СНІД;

ПРОЄКТ «ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ЖІНОК, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД,
В УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННЯХ, ЩО УХВАЛЮЮТЬСЯ В МІСЦЕВИХ

ГРОМАДАХ ДОНЕЦЬКОЇ, ЗАПОРІЗЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ»

В РАМКАХ ПРОЄКТУ ТАКОЖ ЗАПЛАНОВАНО:

проведення 3 лобістських кампаній, спрямованих на реалізацію
адвокаційних кейсів, в результаті яких буде виділено бюджетні кошти на
фінансування послуг/кампаній, спрямованих на жінок, які живуть з ВІЛ/СНІД
в цільових регіонах;

проведення трьох триденних тренінгів для представниць/ків профільних
громадських організацій щодо розвитку потенціалу жіночих груп та
організацій, що представляють інтереси жінок, які живуть з ВІЛ/СНІД;

налагодження системи менторства ініціативних груп та громадських
організацій для покращення спроможності в адвокаці� та лобіюванні їх прав;

покращення доступу спільноти жінок до медичних та соціальних послуг.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ТРИВАЄ ПО ЛЮТИЙ 2022 РОКУ.



Проєкт спрямований на підвищення потенціалу жінок, які живуть з ВІЛ, та жінок з
уразливих груп, на активізацію та підтримку жіночого лідерства, посилення спроможності
відстоювати свої права, спираючись на поняття гендерної рівності та можливість
аргументовано відстоювати свої цінності через призму феміністичних цінностей.

Поставлена мета на національному та регіональному рівнях досягається шляхом
проведення тематичних вебінарів, інформаційних сесій на наших щорічних форумах, на
робочих зустрічах регіональних представниць, та через залучення лідерок до
національних та регіональних публічних заходів, до участі у профільних радах та комісіях.

Проєктом також передбачена підтримка і розширення гендерно-чутливого
інформаційного простору, з фокусом на дотримання прав та інтересів
жінок з ВІЛ та жінок, з уразливих груп.

6 липня пройшла, у змішаному форматі, третя розширена зустріч Наглядової Ради
проєкту, на якій ділилися досвідом, радилися і домовлялися про плани на наступний рік
учасниці заходу: представниці Посольства Канади в Україні, УЖФ, регіональних і
тематичних партнерів проєкту.

ПРОЄКТ «ВІД УРАЗЛИВИХ ДО СИЛЬНИХ І ВІДКРИТИХ. ГОВОРИМО
ВГОЛОС» В РАМКАХ ПРОГРАМИ «ГОЛОС ЖІНОК І ЛІДЕРСТВО — УКРАЇНА»,
ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ З 1 КВІТНЯ 2020 РОКУ ДО 30 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ
ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО
ФОНДУ ТА УРЯДУ КАНАДИ

ПРОЄКТ «НЕСТАНДАРТНЕ МИСЛЕННЯ:
ДОЛАЮЧИ ТРУДНОЩІ В АДВОКАЦІЇ СИЛАМИ СПІЛЬНОТИ ДЛЯ СТІЙКИХ

І ВИСОКОЯКІСНИХ ПОСЛУГ В ЗВ’ЯЗКУ З ВІЛ»
Діяльність організаці� по проєкту на національному рівні спрямована на результативне
реагування на фінансову нестійкість програм профілактики, догляду, підтримки та
лікування для ключових груп населення, уразливих до порушення прав та ризику
інфікування ВІЛ.

Головна мета — покращення доступу жінок, які живуть з ВІЛ, уразливі до ВІЛ, в Україні до
послуг сексуального та репродуктивного здоров’я, захисту прав, протиді� насильству.
Протягом реалізаці� нами було задокументовано 10 випадків правопорушень щодо жінок,
які живуть з ВІЛ в Україні (зібрані кейси увійшли в тіньові звіти до комітетів ООН та інші
альтернативні звіти), проведено оцінку доступності діагностики рака шийки матки та рака
молочної залози для жінок, які живуть з ВІЛ в усіх регіонах України, покращено доступ
жінок, які живуть з ВІЛ, є уразливими до ВІЛ, до послуг у сфері сексуального та
репродуктивного здоров’я, а також допомоги постраждалим від насильства.

Окрім того, нами була створена і поширена на сайті та у мережі Фейсбук (на національній
сторінці, регіональних сторінках і сторінках профільних спільнот) актуальна база кризових
центрів та притулків для жінок, постраждалих від насильства, з інформацією про умови
прийняття та розміщення жінок, які живуть з ВІЛ, наркозалежністю, жінок з дітьми,
зокрема в умовах COVID-19.

http://www.pw.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Baza-danyh-KTS-Ukrayina_-EKOM_PZH.xlsx
https://www.facebook.com/PositiveWomenUA/posts/pfbid02TcsMywmfZup2ZDso64kx2QvCYGGZd1A1AFkmzHatVWcXPePH5xudurPQuyvcfExfl
https://www.facebook.com/PositiveWomenUA/posts/pfbid02TcsMywmfZup2ZDso64kx2QvCYGGZd1A1AFkmzHatVWcXPePH5xudurPQuyvcfExfl


Мета діяльності БО «Позитивні жінки» в рамках проєкту — гарантувати жінкам та
дівчатам, які живуть з ВІЛ, а також жінкам, уразливим до ВІЛ, доступ до гендерно
чутливих послуг. Реалізували роботу у напрямку профілактики та протиді� наслідкам
гендерного та домашнього насильства для клієнток центру «Киянка+».

Реалізація проєкту припала на період виходу із режиму самоізоляці�. У зв’язку з цим
виникли додаткові проблеми, що накопичилися за період жорстких карантинних
обмежень. Через скорочення свобод та складнощі у переміщенні загострилися
ситуаці�, пов’язані з домашнім насильством. Багато жінок втратили роботу та
залишилися без засобів для існування. Внаслідок перерахованих вище факторів у
більшості жінок підвищився рівень тривоги, невпевненості, а також рівень
внутрішньої стигми.

Однак, нам вдалося підвищити кількість звернень жінок і дівчаток, які живуть з ВІЛ, в
організацію шляхом безперервної роботи гарячої ліні�, а також через переадресацію
від партнерських організацій та рекомендацій клієнток, які вже отримують послуги у
центрі.

Важливим досягненням, попри складнощі, з якими ми зіткнулися через
пандемію COVID-19 є також те, що усі жінки, які тільки-но дізналися про

свій ВІЛ статус, вчасно отримали кризові консультаці� та отримали
доступ до повного спектру послуг.

ПРОЄКТ «ПОСИЛЕННЯ СТІЙКОСТІ СПІЛЬНОТИ ЖІНОК,
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ В УКРАЇНІ»



Проєкт передбачав реалізацію відразу кількох важливих цілей — покращення
фізичного й психологічного здоров’я ВІЛ+ жінок та дівчат у Київському регіоні та
розширення можливостей для повноцінної участі жінок/дівчат, які живуть з ВІЛ, в
прийнятті рішень і плануванні, зокрема з питань гендерної рівності та прав людини.

В рамках проєкту нами також були проведені групи для дисконтних пар, що дало
можливість партнерам жінок та дівчат зі спільноти отримати необхідну підтримку,
близьке оточення та діти клієнток проєкту отримали підтримку під час спільних
заходів і при індивідуальному зверненні, що безпосередньо сприяло поліпшенню
взаємин в сім’ях. Диференційовані послуги для жінок і дівчат включалися та
розглядалися на включення в пакет послуг, що закуповувалися за державні кошти.

ПРОЄКТ «ПІДТРИМКА ТА НАСНАЖЕННЯ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ,
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ ТА СТИГМІ, РОЗВИТОК
ПОТЕНЦІАЛУ У КИЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ» ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

AIDS HEALTHCARE FOUNDATION У ПАРТНЕРСТВІ З AHF UKRAINE

З огляду на продовження
пандемі� COVID-19 та пов’язаних
з нею ризиків щодо проведення
заходів в офлайн форматі,
БО «Позитивні жінки. Київський
регіон» продовжує свою
діяльність в рамках проєкту
«Підтримка та наснаження жінок,
які живуть з ВІЛ для протиді�
насильству та стигмі, розвиток
потенціалу спільноти у м. Києві»
у змішаному форматі.



ПАРТНЕРСТВО,
ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ ТА КАМПАНІЙ

Марш жінок, який вже традиційно проходить 8 березня у різних містах України —
важливий феміністичний захід для організаці�. Четвертий рік поспіль ми входимо до
організаційного комітету Маршу у м. Києві та інших містах України (цьогоріч Позитивні
жінки були також залучені до оргкомітетів у Полтаві, Херсоні, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі,
Краматорську, Івано-Франківську та Чернівцях) й беремо участь у підготовці онлайн і
офлайн феміністичних заходів.

МАРШ ЗА ПРАВА ЖІНОК

6-ий рік поспіль 28 травня БО «Позитивні жінки» до Міжнародного дня активних дій за
жіноче здоров’я.

Цьогоріч нами був проведений прямий ефір, на якому жінки та дівчата зі спільноти
отримали корисну й актуальну інформацію щодо низки профілактичних обстежень,
діагностики та лікування в реаліях COVID-19 від спеціалістів-медиків — запрошених
медичних фахівців_чинь та вузьких спеціалістів_ок з дружнього Медичний центр «100 %
життя«Київ.

Особливу увагу було приділено питанням якісного медичного обслуговування та його
отримання у сучасних реаліях медичної реформи, безоплатним послугам з аналізів та
діагностики, які включає в себе підписання деклараці� з сімейним лікарем, та
оптимізаці� вартості лікування з отриманням високоякісних послуг. Окрім того,
учасниці отримали відповіді на популярні питання щодо жіночого здоров’я та
профілактики низки захворювань від експертки гінекологині Оксани Беледи-Ларцевої.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ АКТИВНИХ ДІЙ ЗА ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я

Кожна з нас має свої причини виходити на
вулиці рідних міст 8 березня. Та всі разом
ми представляємо інтереси жінок, які
живуть з ВІЛ, у повістках Маршу жінок,
посилюємо видимість позитивних жінок у
просуванні аспектів гендерної рівності на
національному й регіональному рівнях та
сприяємо розбудові активного
феміністичного руху в Україні.



Щорічно з 25 листопада по 10 грудня БО «Позитивні жінки» долучається до міжнародної
кампані� 16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства та проводить
Кампанію «Насильству немає виправдання». Метою цьогорічної стало акцентування
уваги на величезній кількості випадків насильства, якого постійно зазнають жінки, які
живуть з ВІЛ, через свій статус, та підтримка ратифікаці� в Україні єдиного дієвого
проти насильства інструменту — Стамбульської конвенці�.

7 квітня 2011 року, Рада Європи прийняла Конвенцію про запобігання насильству
стосовно жінок і домашнього насильства та боротьбу з цими явищами. Україна була
серед країн авторок та ініціаторок цього документу, проте й досі не ратифікувала його.

16 ДНІВ АКТИВІЗМУ ПРОТИ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА
ТА ПІДТРИМКА РАТИФІКАЦІЇ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Викорінення гендерно обумовленого насильства та Ратифікація Стамбульської
конвенці� в Україні — мета, задля досягнення якої десятки правозахисних організацій
країни щоденно докладають титанічних зусиль.

Протягом року БО «Позитивні жінки» надала активну інформаційну підтримку на
сайті та Фейсбук-сторінках (в тому числі й регіональних) кампаніям і брала участь у
заходах щодо ратифікаці� у 24 регіонах України.



запустили та провели перший Всеукраїнський флешмоб «Мене захистить
Стамбульська конвенція», під час якого жінки та дівчата зі спільноти
анонімно ділилися у мережі Фейсбук власними історіями, маркеруючи їх
хештегом #МенеЗахиститьСтамбульськаКонвенція, аби показати — жінки, які
живуть з ВІЛ, є більш уразливими до насильства саме через свій статус. По
закінченню кампані� ці історі� були зібрані нами в одне спільне панно, яке
наочно демонструє масштабність проблеми та необхідність термінової
протиді� будь-яким формам насильства над жінками в Україні;

провели цикл онлайн-заходів з метою інформування та привернення уваги
громадськості до ратифікаці� Стамбульської конвенці� проти насильства;

брали активну участь у інфокампані� «Україна за Стамбульську конвенцію
проти насильства», що об’єднала понад 50 організацій, серед яких БО
«Позитивні жінки» відіграє одну з важливих ролей, оскільки представляє
одну з найуразливіших до насильства спільнот;

долучилися до громадської акці� «Відчинимо правду про насильство», яка
відбулась під Офісом Президента України 30 листопада 2021 року;

долучилися до фотопроєкту «Правила життя з ВІЛ чи без ВІЛ від людей, які
знають свій статус», мета якого — довести, що не варто ділити людей за
позитивним чи негативним ВІЛ-статусом;

в рамках Кампані� «Насильству немає виправдання!» та підготовки до
ратифікаці� Стамбульської конвенці� провели онлайн-інтенсив «Школа
спікерок», мета якого — забезпечити набором навичок та інструментів
необхідних для публічних виступів, самопрезентаці� та ведення комунікацій з
опонентами ратифікаці� Конвенці� Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами;

долучилися до висвітлення в ЗМІ глибинних причин стигматизаці� жінок в
Україні — активістка та членкиня Правління БО «Позитивні жінки» Віра
Варига, разом з іншими українками, які відкрито живуть з ВІЛ, надала
розлоге та змістовне інтерв’ю на цю тему.

В РАМКАХ КАМПАНІЇ МИ:

Дописи у соцмережі публікувалися з додаванням хештегів
 

 #ратифікуйтестамбульськуконвенцію
#СтамбульськаКонвенціяПротиНасильства

https://www.facebook.com/PositiveWomenUA/posts/2080273275459138
https://www.facebook.com/PositiveWomenUA/posts/2092895454196920
https://www.facebook.com/events/1246250582537794/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1246250582537794/?ref=newsfeed
https://life.pravda.com.ua/health/2021/12/1/246671/
https://life.pravda.com.ua/health/2021/12/1/246671/
https://bit.ua/2021/10/lyubov-do-sebe-tse-turbota-pro-zdorovya/?fbclid=IwAR1A2u-rbWM9iKdr3APos_8sBEKIhx6AyQD4iKaADAMzM0bIeACIokaOXBw


РІЧНИЙ БЮДЖЕТ
БО «ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ» ЗА 2021 РІК -
5 478 826 ГРН
(201 427 USD)

Фонд охорони здоров’я зі СНІДу (AHF) — 1 356 083 грн. 
Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через
благодійну організацію «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» — 1 251 153,84 грн.
Програма розвитку ООН (ПРООН) — 830 198 грн. 
Структура Організаці� Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення
прав і можливостей жінок в Україні (ООН Жінки в Україні) — 717 291 грн. 
Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд» — 331 300 грн.
Об'єднана програма Організаці� Об'єднаних Націй по ВІЛ/СНІД (UNAIDS) — 272 000 грн. 
Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, гендерного та сексуального різноманіття
(ЕСОМ) — 163 200 грн.
AidsHilfe — 163 200 грн.
Фонд AFEW International — 136 000 грн.
AHF Emergency Fund — 136 000 грн. 
Євразійська Жіноча мережа зі СНІДу — 95 200 грн. 
Міжнародна некомерційна організація PACT — 27 200 грн. 
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ОЛЕНА СТРИЖАК - ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

ІРИНА ГАЛЯНТ - ГОЛОВНА БУХГАЛТЕРКА

ВІРА ВАРИГА - КЕРІВНИЦЯ НАПРЯМКУ З ДОСТУПУ ДО
ПОСЛУГ УРАЗЛИВИХ ДО ВІЛ ЖІНОК

НАТАЛІЯ НОВИЦЬКА - МЕНЕДЖЕРКА ПРОЄКТІВ

ГАННА АРЯБІНСЬКА - КЕРІВНИЦЯ НАПРЯМКУ З МОБІЛІЗАЦІЇ
СПІЛЬНОТИ ЖІНОК, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ

НАТАЛІЯ КОВНІР - КООРДИНАТОРКА ПРОЄКТУ З АДВОКАЦІЇ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ

ОЛЕНА ЩЕПЕЛЕВА - СОЦІАЛЬНА ПРАЦІВНИЦЯ

ОЛЕНА ВДОВЕНКО - СОЦІАЛЬНА ПРАЦІВНИЦЯ

ЮЛІЯ ТКАЧЕНКО - КОМУНІКАЦІЙНА МЕНЕДЖЕРКА
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