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Фахівці та волонтери Житомирської обласної молодіжної громадської організації 
«Паритет» активно працювали у серпні 

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Електронний бюлетень - видання Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», в якому висвітлюються  міжнародні та національні 
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Щорічний Форум учасників Всеукраїнської 
Коаліції з РЗ/ПС відбувся у Києві 

24-25 вересня 2015 р. у Києві на базі готелю «Експрес» 
пройшов щорічний Форум учасників Всеукраїнської Коаліції 
з РЗ/ПС – недержавних організацій, що працюють у напрямку 
адвокації, популяризації та інформування з питань зміцнення 
репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, безпечних 
репродуктивних практик та захисту прав. Дводенний захід 
відбувся в рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», що 
реалізує Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку / USAID. 
Під час Інформаційного ярмарку, організованого у перший 
день Форуму, представники НУО - грантерів Проекту у форматі 
коротких презентацій представили результати реалізації проектів, 
підтриманих в рамках Програми малих грантів. Кожній презентації 
передувало коротке відео про організацію-грантера та основні 
досягнення проекту, після чого представники НУО мали 
можливість озвучити найбільш суттєві досягнення їх проектів, 
розповісти присутнім про плани та перспективи подальшої 
роботи у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я 
тощо. Окрім того, учасники Форуму мали нагоду ознайомитися з 
напрацюваннями грантерів, що у вигляді друкованих матеріалів, 
презентацій у Power Point та постерів були розміщені на столах по 
периметру зали, - тож результати проектів можна було не тільки 
почути чи побачити, але й погортати та почитати. Більше того, 
коротко про досвід кожної організації – грантера Проекту, можна 
дізнатися на сторінці Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС та з буклету 
«Успішні історії».  
Підсумки Інформаційного Ярмарку підвела Галина Майструк, 
Голова Правління БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», яка 
подякувала грантерам за співпрацю, відзначила унікальність їх 
проектів, та висловила сподівання на продовження їх роботи у 
цьому напрямку. На додаток, пані Галина зазначила, що робота 
щодо забезпечення репродуктивних прав окремих цільових 
груп (чоловіків з обмеженими можливостями внаслідок травм 
хребта та спинного мозку, людей з інтелектуальною недостатністю 
тощо) буде й надалі підтримуватися Фондом за умови наявності 
відповідних ресурсів та підтримки з боку донорів. Загалом, 
дружня атмосфера заходу сприяла невимушеному спілкуванню 
учасників та учасниць Форуму, обміну досвідом та наробками, 
плануванням подальших спільних ініціатив. 
Друга частина заходу почалася з представлення учасникам 
Коаліції результатів реалізації Проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні» у 2014-2015 рр. Зокрема, Галина Майструк 
презентувала результати оцінки Державної Програми 
«Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», та 

перспективи розробки Концепції та проекту нової ДПРЗН на 2016-
2020 роки, що є одним із ключових завдань Проекту. 
У свою чергу, Олена Панченко, керівник Проекту «Репродуктивне 
здоров’я в Україні», підсумувала роботу в рамках Проекту 
за поточний рік, та розповіла учасникам Форуму про плани 
діяльності Проекту у 2016 році. 
Пізніше, про досвід реалізації інформаційної кампанії до Тижня 
Планування Сім’ї учасниками Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС 
розповіла Вікторія Талашкевич, медіа-координаторка Коаліції. 
Продовжився день Загальними Зборами учасників Коаліції, 
на яких, відповідно до плану заходу, було презентовано звіт 
членів Координаційної Ради Коаліції щодо результатів діяльності 
Коаліції, стану виконання Операційного плану Коаліції за 
2014-2015 рр. Окрім того, учасники зборів обговорили плани 
проведення інформаційної кампанії до Всесвітнього дня 
контрацепції наприкінці вересня поточного року. Пізніше члени 
Коаліції переглянули Стратегічний план Коаліції, та приступили 
до складання Операційного плану та Комунікаційної Стратегії 
Коаліції на 2015-2016 роки. А наприкінці дня шляхом загального 
голосування членів Коаліції, до її складу було прийнято нового 
учасника - Благодійний Фонд «Повернення до життя» (м. 
Знам’янка, Кіровоградська область).
Тренінг з практичних аспектів адвокації та лобіювання 
питань репродуктивного здоров’я на місцевому рівні у ході 
виконання стратегій регіонального розвитку відбувся у другий 
день Форуму. Провести тренінг запросили Любов Ропало, 
Виконавчого директора ГО «Академія стратегічних досліджень», 
м. Черкаси. Пані Ропало ознайомила присутніх із основними 
складовими реформи самоврядування України, зокрема, новими 
повноваженнями громад у формуванні місцевої соціальної 
політики. Окрім того, учасники дізналися про ключові етапи 
розробки стратегії регіонального розвитку та її реалізації, про 
предмет, зміст, призначення та соціальну орієнтованість стратегії 
та Державного фонду регіонального розвитку, принципи 
фінансування проектів регіонального розвитку, та особливості 
розробки і реалізації стратегій регіонального розвитку в областях.  
На додаток, присутні дізналися про основні принципи складання 
проектних заявок, їх типи, зміст та форми, а також про критерії 
відбору проектних ідей тощо.
Успішним досвідом реалізації гранту та прикладом 
співробітництва із місцевими органами влади та впливу на 
формування місцевої державної політики з питань РЗ/ПС в 
рамках їх громадської діяльності поділилися із присутніми 
Олена Микитась, керівник Херсонського обласного центру 
«Успішна жінка» та Світлана Михолат, Президент районного БФ 
«Свята Ольга» (Гола Пристань, Херсонська область). Зокрема, 
вони розповіли про досвід ініціювання створення та участь у 
громадських радах та колегії районної державної адміністрації; 
здійснення громадської експертизи, гендерного аналізу бюджету 
тощо.
Практична робота в рамках тренінгу проходила у малих 
групах, де учасники визначали ключові проблеми соціального 
розвитку своїх регіонів, та працювали над створенням концепцій 
проектних заявок, презентуючи свої наробки поважній аудиторії. 
А завершальним завданням для учасників та учасниць тренінгу 
стала групова робота на тему «Приймаємо програму РЗ/ПС на 
місцевому рівні».

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я
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Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Члени Коаліції з РЗ/ПС активно долучилися 
до інформаційної кампанії з нагоди 
Всесвітнього Дня Контрацепції 

26 вересня в Україні відзначався Всесвітній День контрацепції. З 
цієї нагоди Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
в рамках реалізації Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я 
в Україні» ініціював проведення тематичної інформаційної 
кампанії. Як результат, до проведення заходів в рамках кампанії 
долучилися майже 20 організацій – членів Всеукраїнської Коаліції 
з Репродуктивного Здоров’я та Планування сім’ї та їх партнерів.
Так, інформаційно-просвітницька кампанія проходила у  Вінниці, 
Житомирі, Києві, Кіровограді та шести районах Кіровоградської 
області. Низку заходів до Дня контрацепції було проведено і у 
Новомосковську Дніпропетровської області, Новій Каховці, Голій 
Пристані та Цюрупинську Херсонської області, а також у містах 
Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Чернівці та Чернігів. 
Кожна організація у співпраці та за підтримки місцевих партнерів - 
громадських організацій та державних установ, проводила заходи 
згідно з попередньо узгодженими планами та у відповідності до 
наявних можливостей та ресурсів. Важливо, що під час кампанії 
поширювалися інформаційні матеріали, надані як Благодійним 
Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї», так і підготовлені 
Програмою USAID «Здоров’я жінок України». 

Зокрема, активно до Дня контрацепції долучилися наступні 
організації: 

Благодійна Організація «Всеукраїнський Благодійний Фонд 
«Єдина Родина» (м. Харків), що серед студентської молоді міста 
провела диспути на тему «Секс і здоров’я», де розглядалися такі 
питання: 
•	 Що ми знаємо про контрацептиви? 
•	 Чи потрібно обговорювати з партнером/-кою вибір засобів 

контрацепції? 
•	 Як діяти у ситуації, коли партнер/-ка відмовляється від 

використання контрацептивів? 
•	 Хто має бути більш відповідальним в сексуальних стосунках: 

хлопець чи дівчина? 
•	 Коли потрібно планувати сім’ю та народження дитини?
Окрім того, бажаючі мали змогу долучитися до тематичної 
бесіди «Надійні методи контрацепції для молоді», провести яку 
запросили лікаря акушера-гінеколога Інну Медіну-Шадріну.

Активісти Вінницької міської громадської організації 
«Паросток» з 23 по 25 вересня організовували тематичні акції та 
лекційні заняття для студентів вищих та середньо-спеціальних 
навчальних закладів міста Вінниці щодо здорового способу 
життя, запобігання ризику інфікування ІПСШ та ВІЛ, необхідності 
планування сім’ї тощо. До проведення заходів долучилася 
завідувачка «Клініки, дружньої до молоді», головний дитячий 
гінеколог міста Ірина Медяна та практичний психолог кабінету 
дитячої та підліткової гінекології і статевого виховання підлітків 
Вінницького обласного Центру Планування Сім’ї, репродукції 
людини і медико-генетичного консультування Роксана Пилявець. 
А про питання профілактики ВІЛ та ІПСШ студентам розповідали 

представники Вінницького обласного Центру профілактики і 
боротьби зі СНІД/ом та Вінницького обласного відділення ВБО 
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». Окрім того, 
волонтери - студенти університету «Україна» провели вуличну 
акцію «Проінформований – означає озброєний», де поширювали 
інформаційні буклети, привертаючи увагу перехожих до питань 
планування сім’ї та необхідності ведення здорового способу 
життя.

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту 
прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» 
також долучилася до відзначення Дня контрацепції. Київська 
організація, благодійне товариство «Джерела» (член ВГО 
«Коаліція»), для майбутніх соціальних працівників, студентів 
Академії праці, соціальних відносин та туризму організувала 
перегляд вистави форум-театру, акторами у якій виступили люди 
з інтелектуальною недостатністю. Після вистави працівники 
товариства розповіли студентській аудиторії про репродуктивні 
права осіб з інтелектуальними порушеннями та про особливості їх 
реалізації, а також поширили тематичну літературу. 

Спеціалісти Дніпропетровської громадської організації 
«ДАСИД» провели тематичну зустріч для студентів факультету 
педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської медичної 
академії. Під час заходу студенти та студентки не тільки 
дізнавалися про методи запобігання незапланованій вагітності, 
але й грали у ігри, створювали тематичні постери, та отримували  
призи за свою активність. 

Фахівці Голопристанського РБФ «Свята Ольга» (м. Гола 
Пристань, Херсонська обл.) провели ряд інформаційно-
просвітницьких заходів, до участі в яких приєдналися члени 
громадських організацій, державних установ та молодь міста. На 
думку організаторів, цікаві дискусії на тему «Планую своє сімейне 



майбутнє – позитивно відношусь до контрацепції» допомогли 
молодим хлопцям та дівчатам зорієнтуватися в умовах сучасного 
життя щодо безпечної поведінки та спонукали до власного 
свідомого ставлення до планування батьківства. 

Представники Житомирського обласного благодійного 
Фонду комплексної реабілітації дітей-інвалідів та молоді 
кілька днів поспіль подавали тематичну інформацію на місцеві 
телеканали, а у вищих навчальних закладах та школах проводили 
просвітницькі акції на тему РЗ/ПС. Окрім того, участь у семінарі-
практикумі «Профілактика ризикованої поведінки», що його 
організували спеціалісти Фонду, взяли медики, педагоги, 
соціальні працівники та лідери місцевих НУО, що працюють зі 
старшокласниками та молоддю, а також із людьми з особливими 
потребами. На додаток, мало місце засідання «Прес-клубу» на 
тему «Сучасні аспекти планування сім’ї» та подіумна дискусія 
«Сексуальне і репродуктивне здоров’я» за участі представників 
медіа, які за результатами побаченого та почутого розміщували 
радіоповідомлення, телевізійні сюжети та тематичні статті у своїх 
ЗМІ. 

Представниці ЗОГО «Амазонки Закарпаття» (м. Ужгород) 
працювали із учнями шкіл міста. Під час освітніх акцій у чотирьох 
навчальних закладах, організатори закликали використовувати 
контрацепцію для захисту від незапланованої вагітності та 
інфекцій, що передаються статевим шляхом. Як наголосила Наталя 
Шаульська, керівник НУО,  під час зустрічі зі старшокласниками, 

члени її організацій та лікарі готові консультувати молодь 
з різноманітних питань в рамках теми. «Амазонки» також 
запрошували  молодь звертатися на безкоштовну Всеукраїнську 
інформаційну лінію з питань репродуктивного здоров’я. «Бережіть 
себе і будьте щасливі», – наголошували організатори акції у 
кожному класі, завершуючи зустрічі із молодіжною аудиторією.

А фахівці та волонтери ЖОМГО «Паритет» протягом кількох днів 
напередодні Дня контрацепції проводили інформаційні акції для 
студентів вищих навчальних закладів міста Житомир, зокрема 
студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка.
 

Волонтери Кіровоградської обласної інформаційної 
служби з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) у співпраці із 
партнерами провели тижневу інформаційно-просвітницьку 
кампанію, цільовою аудиторією якої стали мешканці восьми 
містечок та селищ Кіровоградської області, а саме Знам’янського, 
Добровеличківського, Долинського, Кіровоградського, 
Маловисківського, Новомиргородського, Олександрівського та 
Олександрійського районів. 

Кампанія проходила під гаслом «Сплануємо сім’ю завчасно – не 
втратимо здорове покоління України», під час якої поширювалася 
інформація про важливість збереження репродуктивного 
здоров’я та роль сучасних засобів контрацепції у плануванні сім’ї. 
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Інформаційні листівки «Запланований вибір», буклети «Навіщо 
мені про це знати» та ін., підготовлені БФ «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї» та Програмою USAID «Здоров’я жінок України», 
поширювалися не тільки на центральних вулицях міст та селищ, 
але й біля лікарень, у поліклініках та аптеках, на автобусних 
зупинках та у торгових центрах, у бібліотеках, гуртожитках, 
готелях, на залізничних та автостанціях, а ще - дискотеках та 
молодіжних тусовках. Клієнти Центру надання соціальних 
послуг та Центру екстреної медичної допомоги, Центру 
надання безоплатної правової допомоги також були охоплені 
тематичною інформацією в рамках кампанії, під час якої відбувся 
Інформаційний компас «З вірою в здорову націю», було створено 
Інформаційну галерею контрацептивів «Живи сучасно - плануй 
завчасно!» та Інформаційний глобус «Збережемо життя». В рамках 
кампанії також працювала Нова інформаційна пошта «Довіра» та 
відбувся Інформаційний «девичник» «Дівчата, - це вам потрібно 
знати!», а ще - Інформаційна корпоративна вечірка для дівчат 
та жінок «Впевненість у завтрашньому дні з контрацептивами». 
Окрім того, у районах проводилися слайдові презентації 
«Контрацептив+» та був організований диференційований 
інформаційний коктейль «Дізнайтесь про планування сім’ї 
більше…». Загалом, тематичну інформацію отримали учні, 
студенти та молоді сім’ї, а також багатодітні та малозабезпечені 
родини, люди із обмеженими фізичними можливостями та 
військовослужбовці - учасники АТО.

Волонтери та активісти Міського Молодіжного Центру «Жменя» 
(м. Чернігів) 26 вересня  у міському сквері ім. Попудренка 
провели акцію «Захисти себе», під час якої пропонували містянам 
відповісти на питання про методи планування сім’ї та висловити 
свою думку, чому саме важливо користуватися засобами 
контрацепції. Окрім того у цей день відбувся молодіжний флеш-
моб, а у бібліотеці ім. Коцюбинського працювала інформаційна 
виставка присвячена Всесвітньому дню контрацепції. 

Новокаховська міська громадська молодіжна організація 
«Перспектива» (м. Нова Каховка, Херсонська область) за 
підтримки Херсонського обласного центру «Успішна жінка» 
провела 26 вересня інтерактивну інформаційну вуличну акцію 
«Здорова молодь - гарантія майбутнього!». Під час акції, що 
проходила неподалік центрального ринку міста, перехожі 
отримували інформаційні буклети, що їх роздавали волонтери у 
футболках з логотипом Коаліції. На додаток, під час підготовки та 
проведення акції було налагоджено партнерство із завідуючою 

міської жіночої консультації, яка звернулася до спеціалістів 
«Перспективи» по допомогу у проведенні інформаційних 
зустрічей, тож наразі у планах – просвітницька зустріч зі 
студентською молоддю.

Протягом десяти днів вересня фахівці Новомосковської 
районної громадської організації «Центр підтримки сім’ї» 
(м. Новомосковськ, Дніпропетровська область) у співпраці з 
партнерами організували низку просвітницьких заходів, в тому 
числі і в рамках святкування Дня міста. Так, 20 вересня, у міському 
парку імені Сучкова, де відбувалися святкові події, представники 
Центру розповсюджували інформаційні матеріали щодо 
запобігання ІПСШ та переваг використання контрацепції, у той 
час як лікарі надавали індивідуальні консультації та рекомендації 
щодо звернення до медичних установ. А малеча та підлітки мали 
нагоду спробувати техніку малювання пальцями за допомогою 
еко-фарб, активно беручи участь у конкурсах малюнків «Моя 
сім’я» і «Здоров’я». 
Окрім того, мала місце тематична робота із учнями та студентами 
ПТУ-48 та агроколеджу, які запрошувалися до тематичних бесід, 
та інформаційна робота серед молоді у місцях відпочинку, що її 
проводять спеціалісти Центру на постійній основі.

Активістки Новоукраїнської районної громадської організації 
«Прес-клуб» 26 вересня провели «здоровий десант»: активістки 
Прес-клубу розповідали мешканцям та гостям Кіровограду про 

Новини та практики 08-09/15 
№12

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я



важливість збереження репродуктивного здоров’я та можливість 
отримати якісну консультацію через Всеукраїнську інформаційну 
лінію з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.

Волонтери Сумської обласної громадської організації «Центр 
громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» 26 вересня провели 
інформаційно-просвітницьку кампанію з питань збереження 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Зацікавлені 
сумчани задавали волонтерам-медикам безліч запитань: «Що таке 
репродуктивне здоров’я?», «Де можна отримати консультацію 
з питань планування сім’ї?», «Чи контрацептиви погіршують 
здоров’я» та ін. За словами організаторів, мешканці міста були 
задоволені вичерпними відповідями та яскравими, змістовними 
інформаційними матеріалами.

Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації» 25 
вересня організував просвітницьку акцію для мешканців міста у 
міському парку Шевченка.  

Волонтери та волонтерки Херсонського обласного центру 
«Успішна жінка» 19 вересня під час проведення фестивалю 
«Тишо-Тишо фест» провели вуличну тематичну акцію. «Чи знаєте 
Ви, як спланувати своє майбутнє? Що значить планування 
сім’ї?» - з такими питаннями підходили до перехожих активісти 
Центру та розповсюджували тематичні буклети, брошури та 
жіночі календарі. Щоб зацікавити перехожих, а особливо дівчат, 
волонтери використовували жарти та запрошували скористатись 
можливістю безкоштовного дзвінка на Інформаційну лінію з 

питань планування сім’ї 0800502757, що функціонує завдяки 
підтримці Програми «Здоров’я жінок України», та де можна 
отримати відповіді на «зручні» та «незручні» запитання щодо 
репродуктивного здоров’я та методів контрацепції. 

Цюрупинський районний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді у співпраці з співробітниками Цюрупинської 
міської бібліотеки №2 організували для читачів тематичну 
виставку «Майбутнє варто планувати» та лекцію «Сучасні методи 
контрацепції: переваги та недоліки». Метою заходів було надати 
вичерпну інформацію щодо репродуктивного здоров’я жінок 
і чоловіків,  методів контрацепції, їх переваг та недоліків. На 
додаток, спеціалісти Центру разом із волонтерами провели 
інформаційні акції із поширенням тематичної літератури серед 
учнів-старшокласників Цюрупинської гімназії, а також відвідувачів 
кабінету планування сім’ї у жіночій консультації Цюрупинської 
центральної районної лікарні. 

Завдяки активності Чернівецького міського благодійного 
фонду «Нова сім’я» про різні аспекти репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї дізнавалися студенти Чернівецького 
Національного Університету імені Юрія Федьковича. 
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Дні USAID пройшли у Тернополі, Сумах та 
Чернігові 

28 серпня у Тернополі, 5 вересня у Сумах та 19 вересня у Чернігові 
в рамках заходів з нагоди святкування днів міст Агентство США з 
міжнародного розвитку / USAID презентувало головні напрямки 
своєї роботи, в тому числі діяльність в рамках Програми «Здоров’я 
жінок України» та Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні». 
Гостем заходу у Тернополі та Чернігові, окрім місцевих та 
київських координаторів програм та проектів USAID, став також 
Джед Бартон, Директор Регіональної місії АМР США в Україні, 
Білорусі, Молдові та Кіпрі.
На центральних площах міст, де розташовувалося Містечко US-
AID, були представлені проекти та організації, які співпрацюють 
з АМР США, та втілюють проекти безпосередньо у цих містах та 
у навколишніх територіальних громадах. Відвідувачів містечок 
запрошували до участі у цікавій і насиченій програмі. Так, 
бажаючі мали можливість отримати поради та консультації різних 
спеціалістів, зокрема, щодо підприємницької діяльності, розвитку 
малого і середнього бізнесу; звернення до суду та захисту 
трудових прав; планування сімейного бюджету, управління 
власними фінансами, захисту прав споживачів; консультації з 
енергоефективності; посилення економічних можливостей, 
лідерських якостей та соціальної незалежності жінок; ризиків, 
пов’язаних з торгівлею людьми, правил безпечної подорожі та 
легального працевлаштування за кордоном тощо. 
І звичайно, відвідувачі Містечка USAID мали змогу отримати 
інформацію та консультації з питань планування сім’ї та 
збереження репродуктивного здоров’я. Так, активна молодь 
долучалася до участі у тематичних міні-квестах, складанні 
тематичних пазлів та створенні стінгазет, проходила тести на 
рівень особистого захисту, брала участь у майстер-класах з  
виготовлення намиста для слідкування за менструальним циклом. 
Бажаючі мали змогу також  фотографуватися із тематичними 
плакатами та у стендах-тантамаресках. Усі відвідувачі Містечка 
отримували інформаційні матеріали та інші приємні подарунки 
від Програми «Здоров’я жінок України», Проекту «Репродуктивне 
здоров’я в Україні» та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». А 
малечу волонтери запрошували до участі у різноманітних іграх, 
конкурсах малюнків та боді-арту. Під час заходів у Сумах також 
відбувалася демонстрація відео-роликів соціальної реклами. 
Діяльність у напрямку планування сім’ї та репродуктивного 
здоров’я у цих містах впроваджується вже не перший рік. 
Зокрема, у Тернополі працюють спеціалісти та волонтери 
Тернопільського МЖК «Відродження нації», у Чернігові – Міський 
Молодіжний Центр «Жменя», а у Сумах - Сумська обласна 
громадська організація «Центр громадських ініціатив «Інтелект 
Сумщини», діяльність яких спрямована, але не обмежується 
просвітницькою роботою з молоддю. Вищезгадані НУО належать 
до низки найбільш успішних в Україні місцевих організацій у цій 
сфері, що також є активними учасниками Всеукраїнської Коаліції з 
Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї.   
Більше інформації про Дні USAID – на сторінці Програми 
«Здоров’я жінок України».

Засідання Робочої групи з розробки 
концепції нової ДПРЗН пройшли у серпні та 
вересні

14 серпня та 18 вересня ц.р. у Великій конференц-залі НАНУ в 
рамках реалізації Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в 
Україні» пройшли робочі засідання експертної групи з розробки 
концепції нової ДПРЗН на період 2016-2020 рр. До участі у заходах 
долучилися спеціалісти та представники відділу акушерсько-
гінекологічної допомоги Управління материнства та дитинства 
МОЗ України, Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН 
України, Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 
України, Національної медичної академії післядипломної освіти 
ім. П.Л.Шупика, Бюро ВООЗ в Україні, Програм з охорони здоров’я 
та соціального розвитку Швейцарського бюро співробітництва в 
Україні, Фонду народонаселення ООН в Україні, Дитячого Фонду 
ООН в Україні, Програми АМР США «Здоров’я жінок України»,  
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Присутніми також були і 
представники Всеукраїнської громадської організації «Коаліція 
захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю», 
а також помічник Олексія Кириченка, народного депутата, члена 
Комітету ВР України з охорони здоров’я. 
Результатом плідного обговорення учасників засідання 
стало прийняття за основу проекту Концепції Програми, 
доопрацьовувати який експерти будуть протягом наступних 
зустрічей Робочої групи у жовтні та листопаді 2015 року.
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Триденний семінар-тренінг для журналістів 
відбувся у вересні за підтримки Програми 
«Здоров’я жінок України»

9-11 вересня 2015р. у готельному комплексі «Пуща Лісова», 
що під Києвом, пройшов семінар-тренінг для журналістів за 
підтримки Програми USAID «Здоров’я жінок України». Протягом 
семінару представники ЗМІ з різних регіонів України мали 
можливість ознайомитися з новітніми інструментами висвітлення 
питань репродуктивного здоров’я. 
Вікторія Веренич, лікар акушер-гінеколог, що працювала з 
журналістами у перший день семінару, розповіла присутнім про 
питання контрацепції та планування сім’ї, та запропонувала взяти 
участь у пізнавальних вікторинах, щоб з’ясувати, чи  відповідають 
уявлення представників ЗМІ про репродуктивне здоров’я 
реальному стану речей.

Про принципи якісного і цікавого подання матеріалу із 
даної тематики у наступні два дні тренінгу із журналістами 
спілкувалися Дмитро Тужанський, Ольга Гріднєва та Вікторія 
Талашкевич. Так, представники ЗМІ дізналися, як правильно 
працювати з інфографікою та ресурсами easel.ly і
infogr.am, дізналися про стиль «Лонгрід», роботу з фото- та відео-
матеріалами, та  презентаціями із використанням відповідних 
сучасних ресурсів, доступних наразі у мережі Інтернет.
Результатом участі у семінарі стали підготовлені журналістами 
тематичні матеріали, посилання на які можна знайти на сторінці 
Програми «Здоров’я жінок України».

Фахівці та волонтери ЖОМГО «Паритет» 
активно працювали у серпні 

У першій половині серпня представники ЖОМГО «Паритет» 
у співпраці із місцевими партнерами організували кілька 
інформаційно-просвітницьких заходів за підтримки Програми 
«Здоров’я жінок України». 
Зокрема, 2 серпня на території гідропарку міста Житомир 
відбувся арт-пікнік «Територія здоров’я, краси та успіху», 
головним організатором якого виступила ГО «Територія здоров’я, 
краси та успіху». Зі свого боку ЖОМГО «Паритет» створила на 
території заходу своєрідний «Мистецький простір здорової сім’ї», 
де батьки з дітьми мали можливість взяти участь у конкурсах 
сімейного малюнка «Кольори своєї сім’ї обираєш тільки ти!»; 
конкурсі малюнків на асфальті на тему планування сім’ї «Залиш 
свій яскравий слід на асфальті»; конкурсі слоганів «Мистецтво 
слова про здоров’я та щасливу сім’ю». Бажаючі також змагатися 
за цінні подарунки від Програми «Здоров’я жінок України» та 
отримували інформацію про планування сім’ї і репродуктивне 
здоров’я. 
А 15 серпня у Бердичеві в рамках Першого фестивалю активного 
сімейного відпочинку «Family Fresh», організаторами якого 
виступили місцеві громадські організації, волонтери та активісти 
ГО «Паритет» подарували дітям задоволення від малювання на 
асфальті, олівцем, фарбами, ліплення з пластиліну, а їхнім батькам 
– тематичні роздаткові матеріали та можливість отримати 
приємні подарунки за участь у конкурсах. 
Означені ініціативи стали можливими у межах проекту ГО 
«Паритет» «Інформаційна кампанія з питань репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї», підтриманого Інститутом 
досліджень та тренінгів імені Джона Сноу в рамках Програми 
USAID «Здоров’я жінок України». На думку організаторів, заходи 
пройшли надзвичайно успішно, адже батьки з дітьми проявляли 
неабияку зацікавленість та креативність.
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22 жовтня у Києві відбудеться методологічний семінар на 
тему «Профілактичні програми з попередження онкологічних 
захворювань у жінок як компонент Національної Програми 
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї» для 
учасників Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС та грантерів Проекту 
«Репродуктивне здоров’я в Україні». 

9 жовтня 2015 року у Верховній Раді України в рамках 
Міжнародної кампанії з боротьби проти раку молочної залози / 
РМЗ пройде інформаційний ярмарок, організований Благодійним 
Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у партнерстві з 
Міжфракційним Депутатським Об’єднанням  «Рівні можливості».
Мета заходу - привернути увагу та поінформувати народних 
депутатів і членів українського Уряду щодо вкрай актуальної 
проблеми сьогодення – раку молочної залози, а також закликати 
до необхідності комплексного вирішення цієї проблеми за 
підтримки держави щодо профілактики та ранньої діагностики 
РМЗ. 
Під час заходу, саме 9 жовтня, у День уряду, в приміщенні 
Верховної Ради проходитиме експозиція тематичних банерів/
стендів, а також розповсюдження інформаційних матеріалів 
та рожевих стрічок серед народних депутатів, членів Уряду, 
працівників Секретаріату та журналістів. Окрім того, о 12.00 
розпочнеться Прес-брифінг за участю співголів МФО «Рівні 
можливості» та пані Галини Майструк, Голови Правління БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї». 

У жовтні-листопаді пройдуть планові засідання Робочої 
групи з розробки концепції нової Державної програми з 
репродуктивного здоров’я нації на 2016-2020 рр. Зустрічі будуть 
присвячені доопрацюванню концепції Програми.

У жовтні в  рамках інформаційно-просвітницької діяльності БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Міжнародної 
Федерації Планованого Батьківства  / IPPF стартує конкурс 
банерів з тематики сексуального та репродуктивного здоров’я 
та прав молоді. До участі у конкурсі будуть запрошені підлітки 
та молодь віком 16-18 років. Умови конкурсу будуть оголошені 
додатково та розміщені на тематичних сайтах та веб-сторінках 
Фонду та партнерів.


