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Анонси:

Новини та практики
Як ефективно спілкуватися зі ЗМІ дізнавалися представники НУО – членів Коаліції з РЗ та
ПС на тренінгу у Львові
Про сучасні методи планування сім’ї грантерів Проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні» інформували провідні національні експертки
У квітні пройшли моніторингові візити до учасників Програми малих грантів Проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні»
Хвиля інформаційно-просвітницьких заходів пройшла в Україні на підтримку
Всеукраїнського Тижня Планування Сім’ї та Збереження Репродуктивного Здоров’я
У квітні у Дніпропетровську пройшов тематичний семінар-тренінг для вчителів та
вихователів
Триває реалізація проекту «Право осіб з інтелектуальною недостатністю на любов»

Законодавство та політика:
У МОЗ відбулася презентація Державного центру планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я

Електронний бюлетень - видання Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», в якому висвітлюються міжнародні та національні
новини та анонси у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, реалізовані Фондом та партнерськими організаціями. Це видання
стало можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст
публікації не обов’язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки.

19 червня у приміщенні Верховної
Ради України відбудеться Круглий стіл
«Стратегія державної політики у сфері
репродуктивного здоров’я нації»
10-11 червня 2015 р. у Києві відбудеться
тренінг з підвищення спроможності
членів Всеукраїнської Коаліції
з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї та грантерів Проекту
у розв’язанні конфліктів й проведенні
медіації (посередництві у вирішенні
спорів)
У червні грантери та партнери
Програми USAID «Здоров’я
жінок України» продовжать свою
інформаційно-просвітницьку діяльність
У другій половині липня БФ «Здоров’я
жінки і планування сім’ї» проведе Школу
Волонтерів

Публікації:
Показники та
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підлітків
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На додаток, окрім інформації від тренерок, учасники мали змогу
ознайомитися з успішним досвідом взаємодії зі ЗМІ у сфері
висвітлення питань РЗ/ПС, що його презентували представники
деяких НУО – членів Коаліції. До того ж, фахівці з комунікацій
мали можливість з’ясувати плюси та напрямки для розвитку
своїх комунікативних навичок під час аналізу відео-інтерв’ю, яке
вони тренувалися давати у перервах між тематичними блоками,
що дозволило зробити тренінг ще більш емоційно насиченим та
практично корисним.

Про сучасні методи планування сім’ї
грантерів Проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні» інформували провідні
національні експертки

28-29 квітня у Львові в рамках Проекту Агентства США з
міжнародного розвитку «Репродуктивне здоров’я в Україні», що
реалізується Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування
сім’ї», відбувся 2-денний тренінг на тему «Public Relations та
Ефективні Комунікації зі ЗМІ – на службі Коаліції з РЗ/ПС». Захід
мав на меті підвищити рівень професіоналізму прес-секретарів/
фахівців з комунікацій громадських і благодійних організацій
- членів Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї у плануванні та проведенні інформаційних
кампаній з питань РЗ/ПС.
Задля досягнення завдань тренінгу, досвідчені тренерки у
сфері PR і комунікацій з Кіровограду - Вікторія Талашкевич
(Новоукраїнська ГО «Кіровоградський прес-клуб») та Ольга
Гріднєва (Новоукраїнська ГО «Турбота»), та Києва - Олена
Панченко (БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї») запропонували
учасникам та учасницям до обговорення та практичної роботи
такі теми:
• для чого та як говорити про репродуктивне здоров’я та
планування сім’ї;
• секрети комунікацій та висвітлення у ЗМІ питань РЗ та ПС;
• цільові аудиторії. Як говорити так, щоб вас почули;
• використання існуючих каналів комунікації у ЗМІ для донесення
інформації про РЗ та ПС;
• важливі PR-інструменти у роботі з інформування громади тощо.
З огляду на те, що тренінг проводився напередодні
Всеукраїнського Тижня планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я, практичні завдання в рамках
тренінгу мали на меті краще підготувати учасників та учасниць
до спілкування зі ЗМІ під час підготовки та проведення заходів в
рамках Тижня, а саме включали:
- створення медіа-карт та складання медіа-планів;
- підготовку медіа-супроводу публічних заходів: написання пресанонсів та прес-релізів на різні типи медіа-заходів у рамках
Тижня;
- моніторинг висвітлення цих заходів тощо.

7 квітня у Києві у Великий конференц-залі НАН України пройшов
семінар на тему «Планування сім’ї та сучасні засоби контрацепції»
в рамках Проекту АМР США «Репродуктивне здоров’я в Україні»,
що його реалізовує Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і
планування сім’ї».
Захід проводився в рамках підготовки до проведення
інформаційно-просвітницької кампанії з питань РЗ/ПС на
підтримку Всеукраїнського Тижня планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я. Метою семінару було підвищити
рівень обізнаності членів Всеукраїнської Коаліції з РЗ та ПС
та представників НУО – грантерів Проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні», сприяти формуванню їх свідомого ставлення
в питаннях планування сім’ї та збереження репродуктивного
здоров’я задля активізації та посилення участі цих організацій
у впровадженні програм з ПС/РЗ і покращенні інформаційнопросвітницької, профілактичної роботи в громадах та підтримки
адвокаційних заходів на державному та регіональному рівнях.
До участі в семінарі долучилися більше 30 представників
національних та регіональних громадських організацій –
учасників Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС, а також НУО – грантерів
Проекту, що здійснюють інформаційно-просвітницьку та
адвокаційну діяльність у сфері ПС/РЗ в Україні.
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Олена Панченко, менеджер Проекту «Репродуктивне здоров’я
в Україні», привітала учасників та учасниць та наснажила їх
на подальшу плідну роботу під час семінару, вести який були
запрошені провідні національні експертки та практики у сфері
РЗ/ПС: Квашенко Валентина Павлівна, д.мед.н., професор,
зам. директора з наукової роботи Інституту планування сім’ї,
акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог-ендокринолог, та
Бабенко Оксана Михайлівна, к.мед.н., доцент, акушер–гінеколог,
Національний тренер з питань репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї.
Тож, відповідно до програми семінару, учасники та учасниці
уточнювали поняття планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я, дізнавалися про ризики та переваги різних методів
контрацепції, принципи безпечної поведінки, особливості
потреб у контрацепції у різні вікові періоди життя людини тощо.
Індивідуальна та групова робота, тестові завдання та дискусії
щодо вирішення життєвих ситуацій на додаток до тематичних
інформаційних блоків – ці та інші активності дозволили досягти
суттєвого покращення у знаннях представників організацій
громадянського суспільства з питань планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я, що у подальшому допоможе їм якісно
реалізовувати адвокаційну та просвітницьку діяльність з даної
тематики.

У квітні пройшли моніторингові візити до
учасників Програми малих грантів Проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні»
У квітні ц.р. фахівці Благодійного Фонду «Здоров’я жінки
і планування сім’ї», який реалізовує Проект АМР США
«Репродуктивне здоров’я в Україні», здійснили низку
моніторингових візитів до регіонів, де тривають проекти
організацій – учасників Програми малих грантів Проекту. Зокрема
відбулися візити до:
2 квітня - Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація
громадського здоров’я» (УФГЗ), м. Київ;
6-7 квітня - Волинської обласної громадської організації «Центр
практичної психології сім’ї «Любисток», м. Луцьк;
9 квітня - Бердичівської міської громадської молодіжної
організації «Молодь обирає життя», м. Бердичів, Житомирська
обл.;
29-30 квітня – Чернівецького міського благодійного фонду «Нова
сім’я», м. Чернівці.
Під час моніторингу фахівці Проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні» відвідали заходи, що їх проводили організації в рамках
підтриманих Програмою проектів, дізналися про проміжні
результати впровадження проектів, а також поспілкувалися із
працівниками НУО-грантерів, їх волонтерами та партнерами.
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Хвиля інформаційно-просвітницьких
заходів пройшла в Україні на підтримку
Всеукраїнського Тижня Планування Сім’ї та
Збереження Репродуктивного Здоров’я

Протягом тижня з 11-го по 17-те травня пройшла хвиля
інформаційно-просвітницьких заходів на підтримку
Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я. Завдяки Проекту Агентства США з
міжнародного розвитку «Репродуктивне здоров’я в Україні» та за
ініціативи Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї»,
НУО – члени Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я
та Планування Сім’ї провели у більш ніж 30 містах України
заходи, що дозволили охопити різні цільові групи актуальною
інформацією з питань планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я. Активна діяльність членів Коаліції в рамках Тижня стала
наступним кроком у реалізації Стратегічного та Оперативного
Планів, а також Комунікаційної Стратегії Коаліції, розроблених
Коаліцією наприкінці 2014 р.
Зокрема, Тиждень планування сім’ї відзначили у Бердичеві,
Борисполі, Вінниці, Голій Пристані, Каховці та Новій Каховці
Херсонської області, Дніпропетровську та Новомосковську
Дніпропетровської області, Кіровограді, Києві, Коломиї, Луцьку,
Луганську, Львові, Одесі, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Харкові,
Херсоні, Чернігові, Чернівцях, Шостці тощо. Серед іншого, були
проведені тематичні конкурси, фото-виставки, лекції, тренінги та
дебати, вуличні акції, квести та флеш-моби, дні відкритих дверей
та літературні виставки, круглі столи та прес-конференції.
Активну участь у відзначенні Тижня планування сім’ї взяли як
грантери так і партнери Програми АМР США «Здоров’я жінок
України». Таке об’єднання зусиль та ресурсів дозволило суттєво
посилити результат інформаційно-просвітницької діяльності
представників громадського сектору та охопити значну кількість
представників різних цільових груп достовірною інформацією
про сучасні методи планування сім’ї та важливість збереження
репродуктивного здоров’я.
Коротко про те, де і як проходив Тиждень планування сім’ї –
читайте далі.
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Бердичівська міська громадська молодіжна організація
«Молодь обирає життя»

«Захисти себе і майбутнє України!» - під таким гаслом пройшов
ТПС у місті Бердичів Житомирської області. Так, на базі
Державного навчального закладу «Бердичівське вище професійне
училище» пройшла станційна гра-квест «Захисти себе і своє
майбутнє». На території та у навчальних корпусах училища були
розміщені станції «Консультпункт», «Міфи і факти», «Моє здорове
майбутнє», «Фізкультзупинка» та «Фото-квест». Усі учасники
квесту отримали масу позитивних емоцій та хороший настрій,
і були нагороджені невеличкими подарунками. А бажаючі учні
училища також взяли участь у дводенному тренінгу на тему
«Відповідальність у сексуальних взаєминах», де учасники змогли
виробити власне ставлення до міжстатевих взаємин, сформувати
навички відповідальної поведінки і отримати відповіді на
актуальні для них запитання з теми планування сім’ї.
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травня у Вінниці були організовані квести, активними учасниками
яких стали учні місцевих загальноосвітніх закладів, студенти,
а також волонтери НУО. Під час квестів молодь відповідала на
тематичні запитання, виконувала креативні завдання, підвищуючи
свій рівень знань про безпечну поведінку, збереження
репродуктивного здоров’я та методи планування сім’ї тощо. А
на згадку про участь у квесті, окрім тематичних інформаційних
матеріалів, учасники отримали призи та солодощі.
А у Києві 17 травня волонтери Фонду організували та провели
танцювальний квест «Під парасолькою», який мешканці та
гості міста мали нагоду побачити у парку Шевченка та біля
ст.м. Хрещатик. Метою заходу було наголосити на тому, що
невід’ємною складовою щасливих стосунків у парі є взаємне
кохання, спільні цінності, уміння обговорювати та будувати плани,
в тому числі, і щодо народження майбутніх дітей. Адже важливо,
щоб кожна вагітність була запланованою, а кожна дитина бажаною. А допомогти у такому плануванні можуть правильно
підібрані методи контрацепції. Тому після кожного виступу та
прямуючи з однієї локації до іншої, волонтери розповсюджували
інформаційні матеріали з питань планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я, зокрема про Всеукраїнську
інформаційно-консультаційну телефонну лінію з питань ПС та РЗ,
веб-сайт «Майбутнє варто планувАти» planA.org.ua та сайт «Що
потрібно знати про репродуктивне здоров’я»
www.reprohealth.info.
Благодійний Фонд «Єдина Родина», м. Харків

Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї»

В рамках спільного проекту із Програмою USAID «Здоров’я жінок
України» та у співпраці із регіональними партнерами у трьох
містах – Києві, Вінниці та Чернігові - пройшли тематичні заходи
за участі підлітків та молоді. Зокрема, 16 травня у Чернігові та 17

Під гаслом «Жити безпечно - стильно!» пройшов ТПС у Харкові та
Харківській області. Зокрема, у Харкові була організована творча
майстерня «Любов як основа здорової сім’ї», а у місті Дергачі соціальна акція «Здорова сім’я – здорова нація», в рамках якої
тренери Фонду Вікторія Яковенко та Неля Новікова на чолі із
Анною Жигаліною провели тренінг у Вечірній школі для групи
підлітків віком 13-17 років. За словами тренерок, їм вдалося
створити такі комфортні умови у тренінговій групі, за яких учні
почали ділитися власними проблемами та відверто говорити
про питання, які турбують. Протягом тренінгу шквал емоцій
підлітків сягав від роздратування до зацікавлення, від суму до
натхнення, від агресії до гумору. Наприклад, у вправі «добрепогано» учні озвучували теми насильства, агресії та зради, що
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свідчить про наявність цих негативних аспектів у їхньому житті.
Але підлітки проявили прагнення кращого майбутнього, а дехто
вже зараз задумується про власну сім’ю, те, якою вона має бути.
У процесі спілкування учні надавали взаємну підтримку, а по
закінченні тренінгу вдалося віднайти творчий талант у кожного,
хто був готовий його проявити. «Сподіваємося, це було корисним
досвідом для підлітків... і найцінніше - нас запросили приїхати
вдруге», - каже Анна Жигаліна.
Вінницький центр «Волонтер»
12-го травня для пацієнтів Центру планування сім’ї, що у обласній
клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова, пройшла інформаційнопросвітницька акція. У холі, де пацієнти очікували своєї черги,
волонтери та спеціалісти Центру «Волонтер» запрошували
бажаючих до участі у тематичній бліц-вікторині, а кожному, хто
відповідав, дарували інформаційні буклети та пам’ятні сувеніри.
В свою чергу пацієнти мали змогу задати питання лікарюконтрацептологу, яка брала активну участь у акції.
14–го травня у Барському районі Вінницької області відбулася
зустріч із прийомними батьками та їх вихованцями. В заході взяли
участь 20 осіб, з якими працювали лікар-гінеколог обласного
Центру планування сім’ї та практичний психолог, а з дітьми
спілкувався фахівець обласного Центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
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В рамках Тижня для молоді Одеських ПТУ також було
організовано низку тематичних тренінгів, а 15 травня на
місцевому обласному телеканалі ООДТРК пройшло ток-шоу з
питань збереження репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї.
У Житомирі у співпраці із Благодійним Фондом «Нехай твоє
серце б’ється» пройшла акція «Жити безпечно - стильно!»: 13-го
травня городянам роздавали інформаційні матеріали у міському
парку відпочинку, де 14 травня відбувся флеш-моб «Сім’я». На
переконання організаторів, результат запланованих акцій не
змусить себе чекати, адже містяни дізналися більше про медичні
послуги у сфері репродуктивного здоров’я та ефективні методи
планування сім’ї.
Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав
інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»

Всеукраїнська благодійна організація «Позитивні жінки»

«Захисти себе і майбутнє України!» - під таким гаслом пройшов
в Одесі Тиждень планування сім’ї за підтримки місцевого
Громадського Руху «Віра, Надія, Любов» та у співпраці із ГО
«Сонячне коло» та МБФ «Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». До
проведення інформаційно-просвітницьких заходів були залучені
лікарі Одеського обласного центру планування сім’ї.
Зокрема, на Соборній площі міста була проведена вулична акція,
спрямована на інформування молоді та загального населення
з питань збереження РЗ та ПС, під час якої було організовано
роботу мобільної амбулаторії - можливість для бажаючих
отримати консультування з питань попередження інфікування
захворюваннями, що передаються статевим шляхом та ВІЛ, а
також пройти безкоштовне тестування. Окрім того, під час заходу
розповсюджувались засоби контрацепції, надані «Альянсом».

Одинадцять осередків Всеукраїнської громадської організації
«Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною
недостатністю» у дев’яти регіонах нашої держави провели півтора
десятки акцій.
Насамперед, щоб допомогти своїм партнерам зорієнтуватися
у проведенні заходів, виконавча дирекція ВГО «Коаліція
захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»
спеціально до Тижня планування сім’ї розробила презентацію
«Репродуктивні права осіб з інтелектуальною недостатністю», яка
складалася з чотирьох інформаційних блоків:
• визначення понять репродуктивного здоров’я, сексуальності,
репродуктивних прав (РП) тощо;
• РП осіб з інтелектуальною недостатністю за Конвенцією ООН
про права інвалідів;
• протиріччя в українському законодавстві щодо дотримання РП
осіб з інтелектуальною недостатністю;
• думка батьків та фахівців щодо дотримання РП прав осіб з ІН за
результатами дослідження;
• навчальний курс для людей з інтелектуальною недостатністю
«Право на любов».
Презентацію отримали всі регіональні організації-члени Коаліції,
які приєдналися до проведення заходів в рамках Тижня. Як
результат:
12-го травня у Реабілітаційній установі змішаного типу для
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інвалідів і дітей-інвалідів «Центр «Сприяння» товариства
«Феліцитас» (м. Суми) фахівці та студенти факультету корекційної
та інклюзивної освіти СДПУ ім. А.С.Макаренка провели диспут
на тему репродуктивного здоров’я і прав осіб з інвалідністю
на фертильність, шлюб та сім’ю. Цього ж дня у Сумах про
репродуктивні права людей з ІН розповідали батькам у
громадській організації дітей-інвалідів та молоді з ДЦП-візочників
«Наша родина»;
13-го травня Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті
серця» (м. Вінниця) організувала дебати щодо шлюбів серед
людей з ІН, до яких долучилися батьки та законні представники,
а також фахівці центру реабілітації «Обрій», Центру соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді, Центру планування сім`ї та
репродуктивного здоров`я, студенти університету «Україна» та
педагогічного університету;
14-го травня Ужгородське міське товариство захисту дітей
з особливими потребами «Надія» провело інформаційний
тематичний захід для батьків дітей з ІН. Того ж дня, але вже у
Інституті корекційної педагогіки НПУ ім. Драгоманова Коаліція
провела акцію для студентів і викладачів вишу, які подивилися
виставу «Лісова казка», підготовлену клієнтами Центру трудової
реабілітації інвалідів з РВ міста Києва, а потім слухали лекцію про
репродуктивні права осіб з ІН;
15-го травня Шосткинське товариство допомоги дітямінвалідам та інвалідам із дитинства «Турбота» та Бродівський
районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів провели
інформаційні заходи для батьків, законних представників
осіб з ІН та працівників на тему «Репродуктивні права людей з
інтелектуальною недостатністю»;
17-го травня десять сімей БФ «Крокус» (м. Коломия) взяли участь
у святі «Мир у дитячих долонях», проведеному спільно з ГО
«Молодь за власне майбутнє», гаслом якого стала думка: «Миру
у сім’ї – миру в Україні!». Молодь і дорослі малювали сімейне
щастя як плід любові, та спостерігали, як учасники свята сім’ями
прибувають на урочистості, спілкуються, дбають про своїх дітей,
вболівають за їх успіхи у виступах, змаганнях, іграх;
18-го травня у ГО «Добродій» (м. Бориспіль) також пройшов
тематичний захід, участь у якому взяли 11 людей з ІН, яким
виповнилося 18 років, семеро батьків та два працівника
організації. Керівник організації Тетяна Басараб зазначила, що, в
першу чергу, самі батьки відкрито ігнорують і не приділяють уваги
питанням сексуального виховання дітей, тому є
потреба у повноцінному навчальному циклі з цієї тематики для
батьків та працівників.
19-го травня інформаційний захід для батьків у ВОГО «Даунсиндром» у місті Луцьк став завершальним у низці акцій,
що їх провела Коаліція. На додаток, Батьківський клуб при
Благодійному фонді «Інститут раннього втручання» (м. Харків)
використав підготовлену презентацію для розсилки серед батьків
дітей-підлітків. Більше про заходи, що їх провела ВГО «Коаліція
захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»,
читайте на сторінці Коаліції на Фейсбук.
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Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер»

Заходи в рамках Тижня проводилися у співпраці з студентською
організацією «Гілель»:
11-го травня на базі Мелітопольської єврейської громади
відбулася гра-квест «ЗдОрово Жити здорово!», у якому взяли
участь і дорослі і діти. Учасники на станціях виконували завдання
і отримували один з елементів тематичного пазлу, а по закінченні
гри у кожної команди складалася ціла картинка;
12-го травня у місті Миколаїв пройшов тренінг «Репродуктивне
здоров’я чоловіка і жінки - сфера особистої відповідальності»;
14-го травня у Одеській національній академії зв’язку
пройшов флеш-моб «ЗдОрово Жити здорово!». Цього ж дня
однойменні флеш-моби за участі учнів та студентів пройшли у
Дніпропетровську, Харкові та Хмельницькому, а у Львові на площі
біля головного корпусу Львівського національного університету
імені Івана Франка спільно із Волонтерським Центром пройшла
акція «Добре бути здоровим».
15-го травня у Миколаєві стартувала акція «Здорова весна щасливе літо», яка залучила представників миколаївських масмедіа. Миколаївські журналісти, режисери та оператори дізналися
про важливість збереження репродуктивного здоров’я, про
особливості «вікового догляду» за своїм здоров’ям тощо. А 18
травня у мікрорайоні Тернівка відбулась інформаційна компанія,
участь у якій брали як чоловіки, так і жінки, а дехто навіть
розмістив фото з акції на своїх сторінках у соціальних мережах.
16-го травня у Запоріжжі в Центральному парку культури і
відпочинку в ході «Ярмарку спорту і здоров’я» також пройшла
акція «ЗдОрово жити здорово». А наступного дня на запрошення
Запорізького відділу по роботі з молоддю Департаменту освіти,
науки, молоді та спорту Міської Ради активістки Проекту Кешер
взяли участь у міському заході «Я, ти, він, вона - разом ми здорова
країна!», що зібрав 1300 осіб.
19-го травня у Макіївці у партнерстві з міським Центром здоров’я,
Перинатальним центром, Відділом у справах сім’ї та молоді міської
адміністрації у Макіївському політехнічному коледжі пройшла
акція «ЗдОрово бути здоровим» для студентів і викладачів.
Подібний захід пройшов і у кількох школах міста.
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Голопристанський районний благодійний фонд «Свята Ольга»
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аутизмом та синдромом Дауна. Під час спілкування, батьки
підвищували свої знання про механізми дії різних методів
контрацепції, а заохочувальними призами були папки із
інформаційними матеріалами - брошурами для підлітків та
матеріалами для батьків, що стануть у нагоді при спілкуванні на
теми статевого виховання.
13 травня для студентів Дніпропетровського університету
економіки та права та завдяки співпраці із Центром підтримки
«Волшебный ребенок» також пройшла тематична зустріч, що
дала поштовх до подальшого пошуку відповідей на важливі для
молоді питання, які вони мають змогу задати консультантам
інформаційної лінії з питань РЗ та знайти на тематичних вебсайтах.
ГО «Амазонки Закарпаття», м. Ужгород

10 травня при районній бібліотеці активісти Фонду створили
постійно діючу книжкову виставку «Сімейне щастя – творчість
двох», на якій були представлені тематичні просвітницькі
матеріали, надані БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та
Програмою USAID «Здоров’я жінок України».
12 та 14 травня із відвідувачами консультативного пункту при
пологовому відділенні районної лікарні та кабінету планування
сім’ї спеціалісти Фонду проводили бесіди на тему «Сім’я – найвищі
цінності людства».
16 травня у співпраці із Херсонською ГО «Успішна жінка» відбулася
молодіжна ігротека «Експрес заради майбутнього», у якій взяли
участь близько сотні молодих людей. Кожна із команд готувала
девіз, слоган та побажання майбутнім поколінням. Також спільно
із центром «Успішна жінка» на базі районної бібліотеки проходили
консультаційні дні медичних та соціальних працівників.
Дніпропетровська громадська організація «Дасид»

ГО «Дасид», що впроваджує у Дніпропетровську проект «Різні
можливості - Рівні права та відповідальність», провела у
Дніпропетровському міському телетеатрі тематичну зустріч із
батьками дітей, що мають особливі потреби - малюків із ДЦП,

На Закарпатті ТПС стартував із інформаційно-просвітницької
лекції для вихованців родинного будинку благодійного фонду
«Нова сім’я». Представники ГО «Амазонки Закарпаття» та
лікарі-гінекологи поспілкувалася з дітьми про репродуктивні
права, сучасні методи контрацепції, власну роль у збереженні
репродуктивного здоров’я, інфекції, що передаються статевим
шляхом тощо.
13 травня на площі Театральній пройшла акція «Усвідомлене
батьківство - щаслива сім’я», а 14 травня також на площі
- благодійна акція з нагоди Дня матері на тему «Захисти
себе і майбутнє України». В рамках заходів організатори та
волонтери пропагували здоровий спосіб життя, наголошували
на необхідності збереження репродуктивного здоров’я та
розповсюджували тематичні інформаційні матеріали.
15 травня тренінги для старшокласників та вчителів за участі
сімейних лікарів та гінекологів пройшли у Великолазівській
загальноосвітній школі. На додаток, протягом тижня тематичні
тренінги для освітян пройшли у НВК «Пролісок», «Престиж»,
загальноосвітніх школах, коледжах та інших навчальних закладах
міста. Окрім того, тематичні зустрічі з питань жіночого здоров’я
відбулися для відвідувачок фітнес-клубу «Fit-Curves».
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ГО «АНАСТАСІС»

16 травня у місті Херсон пройшла акція «Плануємо щасливу
сім’ю!», під час якої волонтери Херсонського державного
університету допомагали розповсюджувати тематичні буклети
та листівки, запрошували перехожих ознайомитися із виставкою
тематичної літератури, взяти участь у безкоштовній лотереї
та поспілкуватися із вуличними консультантами. Городяни та
гості міста також дізнавалися про інформаційно-консультаційну
телефонну лінію з питань планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я, та роботу обласного центру репродуктивного здоров’я.
Малеча із задоволенням долучилася до участі у конкурсі малюнків
«Моя щаслива родина», а серед питань, із якими зверталися
молоді пари були планування вагітності, збереження здоров’я,
сексуальне виховання дітей тощо.

04-05/15

№10

Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

присвячені мамам. Волонтери ГО при цьому поширювали вітальні
листівки та інформаційні матеріали з питань збереження РЗ та ПС.
Просвітницький захід «Університетські вечорниці» зібрав
студентів Сумського державного університету (СумДУ), що мали
нагоду ознайомитися з українськими традиціями підготовки
молоді до майбутнього сімейного життя та обговорити важливість
запобігання небажаній вагітності. А майбутні медики - студенти
Шосткінського медичного училища долучилися до масового
заходу «Майбутнє варто планувати», який складався з презентації
та вікторини «Що я знаю про планування сім’ї?». Таку ж вікторину
було проведено і для студентів медичного інституту СумДУ.
Бібліотека медичного інституту також активно долучилась до
Тижня, організувавши тематичну виставку.
Також впродовж Тижня були проведені інформаційнопросвітницькі заняття «Чоловіча справа» для молодих чоловіків
- представників «Школи студентського лідера», студентів
Медичного інституту та представників Машинобудівного коледжу
СумДУ.
Наприкінці Тижня в центрі міста пройшла вулична акція «I am
Family», під час якої поширювалась інформація про планування
сім’ї. 19 травня, не дивлячись на календарне завершення
Всеукраїнського тижня планування сім’ї, на площі державного
університету відбулась вулична акція «Плануй своє майбутнє з
СумДУ!» в рамках програми фестивалю «Сумський державний
університет - країна здійснення мрій». Учасниками заходу стали
не лише студенти університету, а й загальне населення міста та
області.
ГО «Молодіжний Центр Розвитку»

ГО «Інтелект Сумщини»

Темою Тижня у Сумській області стало «Безпечне материнство»,
про що сумчани дізналися 6-го травня завдяки тематичній пресконференції, організованій у Сумському прес-клубі. Зокрема,
просвітницька діяльність в рамках теми почалася із вуличної
акції до Дня матері, під час якої сумчанам та гостям міста було
запропоновано концертну програму, всі номери якої були

На Одещині у співпраці із Департаментом охорони здоров’я
Одеської міської ради пройшли інформаційні заняття для учнів
та вчителів, інтерактивні лекції, вуличні акції та круглі столи у
десяти районах області та містах Одеса та Южне. Активну участь
у заходах взяли співробітники відділення «Клініка, дружня до
молоді» (КДМ) міської студентської поліклініки №21 та Міського
центру планування сім’ї та репродукції людини.
Зокрема, у Одеському медичному інституті була представлена
презентація «Репродуктивне здоров’я», розповсюджені
інформаційні буклети «Навіщо мені про це знати», «Запланований
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вибір», листівки «teensLIVE». А у приміщенні ЦСССДМ при
Балтській районній адміністрації була проведена інформаційна
бесіда з підлітками, які виховуються у неповних сім’ях, де
опікунами є бабусі. Темою бесіди стало формування здорового
способу життя та збереження життєздатності. А Южненським
відділенням ГО «МЦР» було проведене вуличне опитування
серед молоді «Я захищаюсь від ВІЛ та бережу здоров’я, тому
що...», учасники якого отримали тематичну літературу та засоби
контрацепції.
У Одесі учасники та учасниці круглих столів «Як стати богинею»
у Міському центрі планування сім’ї, «Жити безпечно - стильно»
в Одеському інституті фінансів, та «Усвідомлене батьківство щаслива сім’я» у міській студентській поліклініці №21, отримали
інформацію про сучасні методи планування сім’ї та профілактику
інфекцій, що передаються статевим шляхом. Окрім того,
спеціалістами ГО «МЦР» був розроблений інформаційний буклет
для дівчаток з назвою «Візит до гінеколога» із контактними
даними КДМ, що був розповсюджений серед молоді, в тому числі і
під час вуличної акції, проведеної у співпраці із волонтерами КДМ.
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та з яких джерел можна отримати актуальну та достовірну
інформацію про планування сім’ї. А за сприяння Кіровоградського
педагогічного ліцею, чиї учениці взяли участь у тематичній фотосесії, було створено фото-плакати із лозунгом «Майбутнє варто
планувати!» і логотипами Всеукраїнської Коаліції з РЗ та ПС. В
результаті Інтернет-голосування, проведеного на сайті «Тусовка»,
Юлія Попович стала обличчям інформаційної кампанії до Тижня
планування сім’ї на Кіровоградщині, а плакат з її фото з’явився на
біл-бордах міста.
ГО Херсонський обласний центр «Успішна жінка»

ГО «Прес-клуб реформ» та ГО «Турбота», м. Кіровоград

З метою привернення уваги жителів регіону, 5 травня напередодні
ТПС на каналі «Кіровоград» (обласне державне телебачення)
вийшло в ефір Ток-шоу «Ми», присвячене Тижню планування сім’ї.
Окрім того, під час Тижня були підведені підсумки конкурсу творів
«Журналістська Школа Здоров’я». Метою конкурсу, оголошеного
Прес-клубом реформ, було залучити молодь до створення
інформаційних матеріалів на теми, пов’язані із плануванням сім’ї,
збереження репродуктивного здоров’я, безпечної поведінки.
Участь у конкурсі мали змогу взяти усі бажаючі мешканці
Кіровограда та області віком до 35 років - як діючі журналісти,
так і представники учнівської та студентської молоді, що мають у
планах стати журналістами або лише мріють про таку професійну
діяльність, а умови конкурсу дозволяли подавали як тематичні
статті та відео-ролики, так і плакати та інфографіку. Детально про
конкурс та його результати розповіла у програмі «Ранкова Кава»
на каналі «Кіровоград» Ольга Гріднєва.
Активістки НРГО «Турбота» також провели акцію на головній
пішохідній вулиці міста, де розповсюджували корисні матеріали
та розповідали перехожим, як берегти репродуктивне здоров’я

На Херсонщині ТПС пройшов у партнерстві із Департаментом
охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації,
Херсонським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
закладами освіти та місцевими громадськими організаціями.
Зокрема, 13-го травня у Херсоні для студентів Державного
технічного університету пройшла акція «Жити безпечно стильно!», під час якої молодь взяла участь у тематичних
вікторинах та конкурсах. Окрім того, 5 різноманітних заходів
для молоді протягом тижня пройшли у Цюрупинському районі
у співпраці із коордрадою з питань засідання міжсекторальної
робочої групи з питань впровадження програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період до 2015 року». Зокрема були
організовані: у Кабінеті планування сім’ї при жіночій консультації
КП ЦЦРЛ - бесіда «Вагітність, пологи та відповідальне
батьківство» та відео-лекторій «Репродуктивне здоров’я
жінки»; у Новомаячківській ЗОШ I-III ступенів - бесіда «Сучасна
контрацепція»; у Будинку культури та дозвілля міста Цюрупинськ
- виставка «Молодь на шляху створення сім’ї» та однойменний
круглий стіл.
Прес-тур до медичних закладів «Усвідомлене батьківство щаслива сім’я!» для журналістів та регіональних партнерів став
логічним кроком у впровадженні інформаційної кампанії до ТПС
на Херсонщині. Журналісти відвідали Обласний Центр планування
сім’ї та репродукції людини, де керівник Центру розповіла
про сучасні методи профілактики та лікування захворювань.
Репортери також ознайомились із роботою Центру здоров’я та
Клініки дружньої до молоді при Херсонській міській клінічній
лікарні ім. О.С. Лучанського тощо.
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ГО «Центр підтримки сім’ї», м. Новомосковськ,
Дніпропетровська обл.

«Інформаційно-тренінговий центр
громадських ініціатив», м. Київ

Під гаслом «Усвідомлене батьківство – щаслива сім’я!» пройшла
низка заходів у Новомосковську. Серед іншого, 12 травня за
сприяння Новомосковського коледжу Дніпропетровського
державного аграрного університету для студентської молоді
району пройшла акція під девізом «Плануй сім’ю сьогодні!». Разом
з Інною Борисенковою учасники виявили, що контрацепція,
способи захисту від інфікування ВІЛ та ІПСШ, уникнення
незапланованої вагітності, профілактика переривання вагітності
- це ті питання, що сьогодні є для молоді найбільш актуальними.
Тож студенти залюбки взяли участь у рольовій грі «Моє майбутнє»,
задавали питання представникам Центру, отримували тематичну
літературу та засоби контрацепції.
15 травня тематичний тренінг був організований для учнів
Новомосковського ПТУ-48, що брали активну участь у
інтерактивній грі та отримували тематичну літературу. Адже щодо
питань, які їх турбують (міжстатеві стосунки, засоби контрацепції,
сексуальне здоров’я), далеко не кожен може звернутись до
педагога, натомість, дізнаються цю інформацію на «вулиці».
Цього ж дня у Новомосковській кримінально-виконавчій
інспекції відбулася зустріч із громадянами, що знаходяться на
обліку у інспекції. Тема зустрічі стосувалась питань планування
сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я та профілактики
інфікування ВІЛ серед дорослих та підлітків.
18 травня у співпраці із Новомосковською центральною
районною лікарнею пройшла інформаційна акція для молоді за
участі керівника Центру Тетяни Асперової, головного лікаря ЦРЛ
Вадима Михайлюти, лікаря-психотерапевта Людмили Родуман, а
також представників районного ЦСССДМ. У актовій залі ЦРЛ для
молодих людей лікар-уролог Богдан Харін провів тематичний
міні-тренінг, запросив до перегляду фільму «Майбутнім татам»,
відповів на питання учасників, а дівчата-волонтери роздали їм
тематичну літературу та засоби контрацепції. А після тренінгу
районний акушер-гінеколог Микола Гула провів Круглий стіл за
участі партнерських організацій.

Протягом тижня у центральній районній бібліотеці Дарницького
району Києва була організована постійно діюча виставка
інформаційних матеріалів з питань ПС та РЗ.
11 та 13 травня на базі місцевої Клініки, дружньої до молоді
пройшли тренінги для студентської молоді на теми «Здоров’я.
Репродуктивне здоров’я», «Планування сім’ї. Відповідальна
поведінка». Крім того, організатори запропонували до перегляду
учасників просвітницьких заходів тематичне відео, після якого
ініціювали дискусію із обговоренням питань запобігання
небажаній вагітності.
14-го травня у Парку партизанської слави відбулася молодіжна
акція «Кохання без ризиків», впродовж якої волонтери та
працівники Центру поширювали інформаційні буклети, а всі
бажаючі отримували консультації щодо послуг Клініки дружньої
до молоді Дарницького району. Крім того, волонтери провели
тематичну вікторину для молоді.
Кіровоградська обласна інформаційна служба із актуальних
питань жіноцтва

13 травня у співпраці із Обласною універсальною науковою
бібліотекою імені Д. Чижевського у Кіровограді пройшла
вулична акція «Кохання + планування». «Захід був спрямований
на підвищення статусу сім’ї та сприяв кращому розумінню її
потреб», - розповідає Світлана Приймак, завідуюча відділом
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соціокультурної діяльності бібліотеки. На її думку, міцна родина,
віра в Бога, повага до матері та батька - споконвічні цінності
українського народу, а дружня сім’я є головною частиною життя
та успішності кожної людини.
Окрім того, з 11 по 17 травня у бібліотеці ім. Д.Чижевського
тривала виставка відкритого доступу матеріалів стосовно
збереження репродуктивного здоров’я молоді.
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Міська молодіжна громадська організація «ДіЛО»,
м. Нова Каховка

МБФ «Українська фундація громадського здоров`я»

Тренінг для акушерів-гінекологів із медичних закладів був
проведений силами спеціалістів Фонду. Медикам розповіли
про проблеми та потреби, а також соціальні аспекти роботи
з дівчатами та жінками, які опинилися в складних життєвих
обставинах через безпритульність, насильство та ВІЛ.
Міський жіночий клуб «Відродження нації», м. Тернопіль

Розпочався ТПС у Новій Каховці з участі юних «ДіЛОвих»
активістів у традиційному конкурсі літературної творчості «Один
раз на все життя», що проводився БО «Лепта». На конкурс були
представлені віршовані твори, в яких молоді люди виразили своє
бачення щодо створення родини, сенсу і змісту сімейного життя.
Вражали глибина думки, художні засоби, завдяки яким юні автори
доносили свою точку зору до слухачів.
Для учнів Каховської гімназії був проведений конкурс-виставка
дитячих малюнків «Це моя родина!», а у святковій програмі
до Дня матері та Дня сім’ї «Щасливий той, хто щасливий
вдома», організованій ГО «ДіЛО», взяли участь вокальний і
хореографічний ансамблі «Барвограй», громадські активісти
та молодь міста. Одним з найяскравіших заходів стала акція
«Материнка для дівчинки!». Лідери ГО «ДіЛО» провели у
Каховському НВК майстер-клас по виготовленню материнки,
адже у народній українській традиції материнка — символ
материнської любові, жіночого здоров’я та здоров’я дітей, тому
саме ця квітка стала символом акції. Протягом дня ця тендітна
рожева квіточка прикрашала одяг дівчат, жінок і, навіть, хлопців.
«Міський молодіжний центр «Жменя», м. Чернігів

Активістка Жіночого клубу «Відродження нації» Ольга Горошко
разом із волонтерами провела презентацію книжки «Батькам
підлітків» для педагогічного колективу школи №15 міста
Тернопіль. Громадські діячі розповсюдили інформаційні матеріали
про репродуктивне здоров’я та планування сім’ї серед учнів
школи, їхніх батьків та педагогічного колективу.

Анонсування заходів до Тижня планування сім’ї у Чернігові та
області відбулося 7 травня на круглому столі, у якому взяли
участь представники влади та громадських організацій, медичних
кіл та студентства. Загалом, тематичні заходи були проведені у
19-ти ПТНЗ області, де студенти були активними учасниками та
брали участь у інформаційно-просвітницькій роботі, організації
опитувань, конкурсів тощо.

Новини та практики
З 11 по 17 травня у Щорському ВПУЛГ був організований
інформаційний куточок, де працівники психологічної служби
відповідали на питання учнів та розповсюджували тематичні
брошури. Також для учнів I-III-х курсів були проведені вікторини
«Чи все ти знаєш про репродуктивне здоров’я», вечір відпочинку
у гуртожитку «Крок до сімейного життя», тренінги «Формування
навичок майбутньої сім’ї» та «Кохання і шлюб».
12-го травня відбулись інформаційно-просвітницькі зустрічі
зі студентством Чернігівського державного педагогічного та
Чернігівського національного технологічного університетів.
Відвідали активісти «Жмені» і місцевий РАГС та роздали
молодятам, які писали заяви на шлюб, інформаційні матеріали.
Того ж дня було підписано угоду між громадською організацією
та установою, що реєструє шлюби, про подальшу інформаційну
співпрацю.
13-го травня у Чернігівському професійному ліцеї
деревообробної промисловості пройшов день репродуктивного
здоров’я - бесіда з учнями ліцею на тему «Репродуктивне
здоров’я» та розповсюдження буклетів. Того ж дня волонтери
центру «Жменя» провели інформаційно-просвітницьку зустріч у
Чернігівському центрі професійно-технічної освіти.
Цього ж дня у Чернігові відбувся флеш-моб «Усвідомлене
батьківство – щасливе дитинство» за участі студентів
спеціальності «Соціальна робота» Чернігівського національного
технологічного університету, а підтримати їх прийшли батьки
із маленькими дітьми. Учасники флеш-мобу та організатори
заходу закликали молодь відповідально ставитись до свого
репродуктивного здоров’я та планування батьківства.
13 травня у кількох навчальних закладах Чернігова та для молоді
районних центрів Ніжин та Мена було проведено тематичні
вікторини, учасники яких отримали призи з тематичною
символікою.
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відбулася інформаційна акція «Попередні пестощі», що мала місце
після показу однойменної вистави.
17-го травня у Центральному парку культури та відпочинку
Чернігова волонтери «ММЦ «Жменя» та інших громадських
організацій, що опікуються проблемами молоді, долучилися
до відзначення Міжнародного Дня пам`яті загиблих від СНІДу,
організованого Всеукраїнською мережею людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД (Чернігівським відділенням).
Під час усіх вищезазначених заходів волонтери «Жмені»
поширювали тематичні буклети та листівки, надані Програмою
USAID «Здоров’я жінок України» та БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї». Інформаційний супровід акціям забезпечувала
і Чернігівська обласна бібліотека ім. В. Короленка, де з 11 по 17
травня було відкрито тематичну виставку.
19 травня у конференц-залі Департаменту інформації та зв’язків
з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
відбулася завершальна прес-конференція для підведення
підсумків проведення Тижня у регіоні. Найяскравіші моменти
Всеукраїнського тижня планування сім’ї у Чернігові та області
активісти «Жмені» зібрали на своїй сторінці у мережі Фейсбук.
Новокаховська міська громадська молодіжна організація
«Перспектива»

У Новій Каховці для студентів НК ВМУРоЛ «Україна» була
проведена лекція із елементами тренінгу на тему «Сучасні засоби
контрацепції та планування сім’ї». Однойменний тренінг відбувся
і для молодих фахівців психологічної служби. Окрім того, у селищі
міського типу Великоолександрівка пройшла інтерактивна
вулична акція та круглий стіл для фахівців соціальних служб,
педагогів, медичних сестер Служби у справах дітей.

15-го травня у Чернігові відбувся вуличний квест «Відповідальне
батьківство» для команд чернігівських навчальних закладів.
Молодь відповідала на питання та виконувала завдання, пов’язані
із збереженням репродуктивного здоров’я та плануванням
сім’ї. Того ж дня біля ТРК Мегацентр волонтери ГО «Жменя»
організували свято СІМ’Ї: аби кожен міг відчути себе у родинному
колі - влаштували флеш-моб «Сім’я», працювала фото-зона
«Щаслива пара», проводилися інформаційні бесіди та вікторини.
Також 15-го травня біля міського палацу культури «Хіміки»

Новини та практики
У квітні у Дніпропетровську пройшов
тематичний семінар-тренінг для вчителів та
вихователів

Навчально-методичний семінар «Статеве виховання дітей та
планування сім’ї з урахуванням потреб людей з інвалідністю»
відбувся 22 квітня у Дніпропетровську. Захід став можливим
в рамках виконання проекту «Різні можливості – рівні права
та відповідальність» громадської організації ГО «ДАСИД»
за підтримки Програми малих грантів Проекту АМР США
«Репродуктивне здоров’я в Україні».
На семінарі були присутніми більше 120 осіб, серед них: соціальні
педагоги, асистенти вчителів, психологи загальноосвітніх шкіл
з інклюзивною формою навчання. Із привітальними словами до
учасників та учасниць семінару звернулися: головний акушергінеколог Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської
міської ради Галина Одинцова, заступник директора з питань
психології Дніпропетровського обласного психолого-медикопедагогічного центру Віктор Мушинський, та методист з питань
психології та соціальної роботи науково-методичного центру
управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради
Лариса Наріжна.
Для проведення семінару організатори залучили двох тренерів
з планування сім’ї, які допомагали освітянам та психологам
ознайомлюватися із інформацію щодо таких тем як статеве
дозрівання дівчаток та хлопчиків; статеве дозрівання дітей
з інвалідністю спектра ДЦП, аутизму та синдрому Дауна;
термінологія жіночих та чоловічих статевих органів; ІПСШ; методи
планування сім’ї; особливості роботи з питань планування сім’ї
серед підлітків.
До та після семінару учасники взяли участь у анкетуванні, аналіз
результатів якого довів ефективність заходу. Зокрема, суттєво
покращилися знання учасників щодо методів контрацепції,
було зруйновано певні міфи щодо статевого розвитку дітей з
інвалідністю, поведінки дорослих з синдромом Дауна тощо.
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Триває реалізація проекту «Право осіб з
інтелектуальною недостатністю на любов»

22 квітня клієнти психоневрологічного інтернату для чоловіків, що
у Пущі-Водиці, стали глядачами вистави «Лісова казка», акторами
у якій виступили користувачі Центру трудової реабілітації м.
Київ. Подія відбулася за проектом ВГО «Коаліція» «Право осіб
з інтелектуальною недостатністю на любов», що виконується
в рамках програми малих грантів проекту Агентства США з
міжнародного розвитку «Репродуктивне здоров’я в Україні», що
реалізується Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування
сім’ї».
Після вистави актори і глядачі перейшли до неформального
спілкування під час дискотеки – основною ідеєю заходу було
розширення кола спілкування людей, які проживають в
інтернаті. Адже мешканці чоловічих закладів мало спілкуються
з представницями протилежної статі - лише з працівницями
і матерями, які приходять їх відвідувати. У свою чергу, гості
інтернату, які мешкають із батьками чи іншими родичами, змогли
ознайомитися з умовами проживання у закритому закладі.

Законодавство та політика
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У МОЗ відбулася презентація Державного центру планування сім’ї
та репродуктивного здоров’я
21 травня у Києві під час семінару-наради «Удосконалення
системи планування сім’ї: організація діяльності, координація
та взаємодія» було представлено нову складову системи
планування сім’ї в Україні - Державний центр планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я. Державний центр створено на базі
Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України.
Захід відбувся на виконання наказу МОЗ №1030 «Про
удосконалення системи планування сім’ї та охорони
репродуктивного здоров’я в Україні», та був організований МОЗ
України Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології НАМН
України за підтримки Програми АМР США «Здоров’я жінок
України».
До участі у нараді були запрошені провідні фахівці з планування
сім’ї з усіх областей України. Доповідачами виступили в.о.
Директора Департаменту медичної допомоги МОЗ України
Валентина Коломейчук, Директор Інституту педіатрії, акушерства

і гінекології НАМНУ Юрій Антипкін, заступник директора з
наукової роботи Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
НАМН України тощо.
Під час наради фахівці та експерти мали нагоду ознайомитися із
структурою та функціями Державного центру планування сім’ї
та репродуктивного здоров’я. Учасники активно обговорювали
можливості, очікування, механізми та проблемні питання
взаємодії та координації Державного та обласних центрів
планування сім’ї. Надані представниками областей пропозиції
будуть враховані під час планування подальшої роботи
Державного центру планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я.
Детальніше про захід тут.
За матеріалами прес-служби МОЗ України

Анонси
19 червня 2015р. в рамках Проекту USAID «Репродуктивне
здоров’я в Україні», що реалізовується БФ «Здоров’я жінки
і планування сім’ї», та у партнерстві з Міжфракційним
депутатським об’єднанням «Рівні можливості» у приміщенні
Верховної Ради України відбудеться Круглий стіл «Стратегія
державної політики у сфері репродуктивного здоров’я нації».
Захід буде проведено з метою експертного обговорення
стратегії державної політики у сфері репродуктивного здоров’я
в Україні з урахуванням напрямків визначених пріоритетними
за результатами аналізу чинної Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» до 2015 р.
10-11 червня 2015 р. у Києві в рамках Проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні» на підтримку організаційної
та професійної спроможності учасників Всеукраїнської Коаліції
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї та грантерів
Проекту відбудеться 2-денний тренінг з розв’язання конфліктів та
проведення медіації (посередництва у вирішенні спорів).
До участі в тренінгу запрошуються керівники та ключові
працівники громадських організацій - членів Всеукраїнської
Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї та
грантерів Проекту - відповідальні за прийняття рішень в
організації, вирішення спірних питань та розв’язання конфліктів.

Протягом червня 2015.р. в рамках інформаційнопросвітницької діяльності грантерів та партнерів Програми USAID «Здоров’я жінок України» пройде низка заходів для різних
цільових груп. Зокрема, протягом місяця у багатьох містах та
населених пунктах Кіровоградської, Миколаївської, Сумської
Херсонської, Чернігівської областей відбудуться інформаційні
акції, круглі столи, тематичні лекції та прес-конференції.
Дізнатися більше про планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я, доступні та якісні медичні послуги
організатори заходів запросять учнівську та студентську молодь,
представників громади, соціальних працівників, освітян,
журналістів, військовиків, а також вимушених переселенців з
Луганської та Донецької областей. Місцем проведення заходів
стануть не тільки навчальні заклади, центральні площі та парки
населених пунктів, але й міські ринки, пляжі та нічні клуби.
У другій половині липня БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»,
продовжуючи впровадження інформаційно-просвітницьких
заходів для молоді, проведе Літню волонтерську школу. Захід
відбудеться в рамках реалізації проекту «Покращення доступу
підлітків до інформації та знань з репродуктивного здоров’я
та прав» за підтримки Міжнародної Федерації Планованого
Батьківства / IPPF. Протягом 5 днів учасники Школи - юні
волонтери Фонду та партнерських організації Проекту матимуть
нагоду дізнатися про основи адвокації репродуктивних та
сексуальних прав молоді, а також вивчити та спробувати на
практиці низку ефективних методів для здійснення адвокаційної
та просвітницької роботи із молоддю в темі репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї.

