Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

Новини та практики
Оголошено переможців другого етапу Програми малих грантів Проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні»
У Києві пройшов дводенний методологічний семінар із застосування програми «7 кроків
назустріч»
Семінар щодо профілактичних програм з попередження онкологічних захворювань у
жінок відбувся в жовтні у Києві
Акція «Рожевий жовтень – міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози»
пройшла у Верховній Раді України
Низка тренінгів з надання первинної медико-санітарної допомоги із застосуванням
синдромного підходу у лікуванні ІПСШ пройшла у жовтні-листопаді
У листопаді лікарів східних областей навчали особливостям надання медичної допомоги
жінкам, які постраждали від гендерного насильства
Конференція «Компетенції та навички у формуванні репродуктивного здоров’я» відбулася
у Кіровограді
Спеціалісти РБФ «Свята Ольга» привернули увагу жительок сіл до питання здоров’я
грудей

10-11/15

№13

Анонси:
У середині грудня 2015 р. стартує другий
етап Програми малих грантів Проекту
USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні»
У Києві пройде тренінг «Медична та
психологічна допомога у випадку
гендерного насильства»
Засідання Робочої групи з розробки
концепції нової ДПРЗН відбудуться у
грудні
КДМ Львова та Шостки продовжать
просвітницьку роботу з питань
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планування сім’ї
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Чоловіче здоров’я

У Бородянці зростає кількість молоді, обізнаної з питань планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я
Клініки, дружні до молоді у співпраці з партнерами активно впроваджують інформаційні
та профілактичні програми, спрямовані на різні цільові групи
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.
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Новини та практики
Оголошено переможців другого етапу
Програми малих грантів Проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні»
30 листопада 2015 р. відбулося засідання Конкурсної комісії з
метою визначення переможців другого етапу Програми малих
грантів Проекту Агентства США з міжнародного розвитку / USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні», який впроваджує БФ
«Здоров’я жінки і планування сім’ї».
Попередньо, 5 листопада 2015 р. члени Конкурсної комісії
провели зустріч, де обговорили результати реалізації 1-го етапу
Програми малих грантів Проекту у 2015 р., а також визначили
стратегічні напрямки 2-го етапу грантової програми. Відповідно
до Плану діяльності Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні»,
2-ий етап Програми малих грантів стартує 15 грудня 2015 р. і буде
реалізований у першому півріччі 2016 року. В рамках Програми
буде надано цільові гранти 7 громадським організаціям учасникам Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї, які продемонстрували ефективне організаційне
та фінансове управління, та мали успішний досвід роботи у
здійсненні інформаційно-просвітницької діяльності у сфері РЗ/ПС
під час реалізації 1-го етапу грантової програми.
Також критеріями для визначення претендентів для участі у
другому етапі Програми малих грантів були наступні:
• відповідність завданням та зазначеним пріоритетам грантової
програми;
• наявність напрацювань для розробки інструментів та унікальних
методик з питань РЗ/ПС, які інші НУО можуть застосовувати
і використовувати у своїй подальшій роботі з відповідними
цільовими аудиторіями;
• чітко визначена мета та детально розроблений план реалізації
проекту;
• реальні, чітко визначені та вимірювані результати реалізації
проекту;
• вплив на розвиток громади, в якій працює організація;
• збалансований бюджет та реалістичний термін виконання
завдань за проектом.
Як результат, для участі у конкурсі надійшло 12 грантових заявок.
Серед них, за рішенням Конкурсної комісії, грантову підтримку
в рамках 2-го етапу Програми малих грантів Проекту отримають
наступні громадські організації:
• Бердичівська міська громадська молодіжна організація «Молодь
обирає життя»;
• Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд
«Єдина родина» (м. Харків);
• Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав
інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» (м. Київ);
• Громадська організація «ДАСИД» (м. Дніпропетровськ);
• Громадська організація «Інформаційно-тренінговий центр
громадських ініціатив» (м. Київ);
• Коаліція молодіжних громадських організацій «Молода
Черкащина»;
• Херсонський обласний центр «Успішна жінка».
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У Києві пройшов дводенний
методологічний семінар із застосування
програми «7 кроків назустріч»

26-27 листопада 2015 р. у Києві на базі готелю «Експрес» в рамках
проекту АМР США «Репродуктивне здоров’я в Україні», що
реалізує Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї»,
відбувся методологічний семінар із застосування Програми «7
кроків назустріч: дружні зустрічі з батьками з питань збереження
здоров’я та статевого виховання дітей та підлітків». Захід був
організований за сприяння Департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України.
До участі у заході були запрошені методисти міських та обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти, методисти науковометодичних лабораторій основ здоров’я, безпеки життєдіяльності
та охорони праці, та освітяни. Пані Світлана Фіцайло, заступник
начальника відділу змісту середньої освіти Департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, привітала
присутніх на початку заходу та побажала їм плідної роботи.
Під час семінару спеціалісти мали нагоду детально ознайомитися
зі змістом та обговорити основні вимоги для успішного
впровадження Програми. А для поширення досвіду та втілення
Програми на місцях, учасники та учасниці отримали комплекти
методичних матеріалів Програми «7 кроків назустріч», що
складаються з:
1. Посібника для модератора.
2. Опорної презентації «7 кроків назустріч» на CD.
3. Інформаційної брошури «Батькам підлітків. Відверта розмова
про статеве виховання».
4. Адвокаційного буклету «Що таке статеве виховання і чому це
важливо».
Програма «7 кроків назустріч» розроблена у 2013 році
Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у
співпраці з представниками обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти з метою налагодження співробітництва між
школою та батьківською громадою в організації профілактичної
освіти, а також аби допомогти батькам краще зрозуміти потреби
і труднощі, з якими стикаються їхні діти-підлітки у період
дорослішання, вдосконалити навички спілкування з дітьми на
теми взаємин та статевого розвитку.
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За відгуками учасників та учасниць семінару, просвітницька
робота з батьками у цій тематиці є актуальною, а Програма
«7 кроків назустріч» - унікальною. В той же час, висока якість
презентованих матеріалів та зручність їх використання значно
полегшуватимуть процес впровадження Програми. В результаті,
більшість присутніх спеціалістів запевнили, що найближчим часом
планують презентувати Програму «7 кроків назустріч» керівникам
освітніх закладів, а також включити заняття із використання
Програми у навчальні плани підвищення кваліфікації вчителів з
основ здоров’я та класних керівників інститутів післядипломної
педагогічної освіти. Більш детально про те, яка підтримка –
методологічна й організаційна – буде потрібна для втілення
цих планів, методисти та освітяни обговорили на другий день
семінару із тренерами та Світланою Фіцайло, яка запевнила,
що Міністерство освіти та науки зі свого боку сприятиме
впровадженню цієї програми в рамках своїх повноважень.

Семінар щодо профілактичних програм з
попередження онкологічних захворювань у
жінок відбувся в жовтні у Києві
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Правління БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», Національний
представник Європейської коаліції проти раку «Europa Donna»,
та Володимир Банніков, медичний експерт Фонду, к.м.н., лікаргінеколог. Тренери ознайомили присутніх із будовою молочних
залоз, факторами ризику раку молочної залози, нагодосили на
важливості самообстеження, проведенні медичного скринінгу
з метою раннього виявлення злоякісних новоутворень, а
також розповіли про методи лікування РМЗ тощо. Окрім того,
представники НУО дізналися про ефективність профілактичних
програм й навчання для громади, а також про особливості
надання психосоціальної підтримки хворим на рак молочної
залози. Пізніше учасникам семінару були продемонстровані
зразки відео, створені в рамках діяльності українських та
міжнародних організацій, щодо здоров’я грудей та підтримки
жінок, які перенесли захворювання на рак молочної залози.
Організатори заходу впевнені, що, окрім підвищення рівня
обізнаності у питаннях профілактики та ранньої діагностики
онкологічних захворювань органів репродуктивної системи
жінок, участь у заході також сприятиме активізації та посиленню
ролі членів Коаліції та грантерів Проекту у впровадженні
інформаційно-просвітницької, профілактичної роботи в
громадах і підтримки адвокаційних заходів на державному та
регіональному рівнях.

Акція «Рожевий жовтень – міжнародний
місяць боротьби з раком молочної залози»
пройшла у Верховній Раді України

22 жовтня 2015 р. у Великій конференц-залі НАН України в
рамках реалізації Благодійним Фондом проекту Агентства США
з міжнародного розвитку / USAID «Репродуктивне здоров’я
в Україні» відбувся освітній семінар на тему «Профілактичні
програми з попередження онкологічних захворювань у жінок як
компонент Національної Програми з Репродуктивного Здоров’я
та Планування Сім’ї».
Семінар проходив в рамках просвітницької кампанії, направленої
на інформування щодо необхідності профілактики та ранньої
діагностики раку молочної залози, яка за ініціативи Благодійного
Фонду традиційно проводиться в Києві та регіонах у жовтні
– місяці боротьби з цим захворюванням. Участь у семінарі
взяли більше 30 представників національних та регіональних
громадських організацій – учасників Всеукраїнської Коаліції
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї та грантерів
Проекту, що впроваджують інформаційно-просвітницьку та
адвокаційну діяльність у сфері РЗ/ПС в Україні.
Тематичною інформацією з учасниками семінару поділилася
Майструк Галина Павлівна, лікар гінеколог-онколог, Голова

9 жовтня 2015 р. у День Уряду в приміщенні Верховної Ради
України Благодійний Фонд «Здоров’я жінки та планування сім’ї»
спільно із Міжфракційним Депутатським Об’єднанням «Рівні
можливості» провели інформаційно-просвітницьку акцію
«Рожевий жовтень – міжнародний місяць боротьби з раком
молочної залози».
Таку акцію Фонд у співпраці із МФО «Рівні можливості» реалізовує
вже третій рік поспіль. Цьогорічний інформаційний захід
був покликаний привернути увагу представників влади до
важливості запровадження на національному рівні обов’язкових
профілактичних та скринінгових програм за підтримки держави.
Адже профілактика та рання діагностика раку молочної залози –
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запорука збереження здоров’я населення.
Під час заходу було організовано експозицію тематичних
банерів та поширення серед народних депутатів, членів Уряду,
журналістів інформаційних матеріалів та рожевих стрічок –
міжнародного символу руху з інформування суспільства про
рак молочної залози. По закінченню акції відбувся прес-брифінг
за участю народних депутатів, співголів та членів МФО «Рівні
можливості» Марії Іонової, Лілії Гриневич, Альони Бабак, Ірини
Геращенко та Ірини Луценко, заступника голови Комітету з
питань охорони здоров’я Ірини Сисоєнко та народного депутата,
заступника голови Комітету з питань бюджету Віктора Кривенка,
а також Галини Майструк, голови правління БФ «Здоров’я жінки
і планування сім’ї», національного представника Європейської
коаліції проти раку «Europa Donna»» в Україні.
Під час прес-брифінгу виступаючі наголосили, що питання
забезпечення ранньої діагностики має бути відображено і у новій
національній програмі «Репродуктивне здоров’я нації» на період
2016-2020 роки, створення Концепції якої є одним із ключових
завдань Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні», який
реалізує Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї».

У жовтні-листопаді пройшла низка тренінгів
з надання первинної медико-санітарної
допомоги із застосуванням синдромного
підходу у лікуванні ІПСШ

Протягом жовтня-листопада 2015 р. Фонд Народонаселення
ООН / UNFPA у партнерстві з Благодійним Фондом «Здоров’я
жінки і планування сім’ї» та за сприяння обласних Департаментів
охорони здоров’я провели цикл навчальних семінарів-тренінгів
«Основні принципи синдромного підходу лікування ІПСШ у
представників уразливих щодо ІПСШ/ВІЛ груп населення». До
участі у триденних семінарах були запрошені лікарі первинної
ланки Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Донецької та
Луганської областей.
Метою такого навчання було надати актуальну інформацію
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щодо основних принципів та положень синдромного підходу
до лікування ІПСШ у представників уразливих щодо зараження
ВІЛ/ІПСШ груп населення, розробки та надання пакетів клінічних
послуг представникам уразливих груп, які відповідають їх
потребам (на прикладі робітників секс-індустрії) як дієвого методу
профілактики інфікування ВІЛ статевим шляхом, та відпрацювання
практичних навичок застосування синдромного підходу в
лікуванні ІПСШ в практиці лікаря.
Запрошені тренери Миронюк Іван Святославович, к.м.н.,
головний лікар Закарпатського центру СНІДу, та Щербакова Юлія
Валеріївна, к.м.н., Державний університет «Інститут дерматології
та венерології НАМН України», будували тренінгову програму з
наміром аргументувати необхідність впровадження синдромного
підходу до лікування ІПСШ в окремих групах населення як
дієвого методу профілактики інфікування ВІЛ статевим шляхом,
а також інформувати практикуючих лікарів щодо різних
аспектів впровадження синдромного підходу, надання послуг
профілактики та лікування ВІЛ/ІПСШ в умовах обмежених ресурсів
тощо.
Окрім інформативної частини, тренінг був спрямований на
відпрацювання медичними працівниками навичок розробки
алгоритмів та моделей надання пакетів клінічних послуг
представникам груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ/ІПСШ,
проведення консультування окремих груп пацієнтів з метою зміни
поведінки в сторону більш безпечної щодо інфікування ВІЛ/ІПСШ
та ін.
Методологічною базою для організації навчання медичних
працівників в рамках синдромного підходу став посібник
«Реализация комплексных программ по борьбе с ВИЧ/ИППП
среди работников секс -индустрии: Практические подходы на
основе совместных мероприятий», що кілька років тому був
розроблений спільно спеціалістами ВООЗ, ФН ООН та Об’єднаної
Програми ООН з ВІЛ/СНІДу / UNAIDS.
В результаті, близько 120 лікарів первинної ланки східних
областей пройшли навчання протягом означеного періоду. До
кінця поточного року ще низка тематичних семінарів-тренінгів з
даної тематики буде організовано силами Представництва Фонду
Народонаселення ООН в Україні та Благодійного Фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї».

У листопаді лікарів східних областей
навчали особливостям надання медичної
допомоги жінкам, які постраждали від
гендерного насильства
У листопаді семінари-тренінги на тему «Підвищення спроможності
медичних працівників в наданні послуг з репродуктивного
здоров’я у надзвичайних ситуаціях» пройшли за організаційної
та методологічної підтримки Представництва Фонду
Народонаселення ООН в Україні у партнерстві з Благодійним
Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Взяти участь у
тренінгах запросили сімейних лікарів, акушерок та лікарівакушер-гінекологів, що працюють у Дніпропетровській,
Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Новини та практики
Наразі близько 90 сімейних лікарів та акушерок, а також більше
30 лікарів-акушер-гінекологів взяли участь у дводенних та
чотириденних семінарах відповідно.
Таке навчання було організовано з метою сформувати у медичних
працівників навички надання медичної допомоги жінкам, які
постраждали від гендерного насильства. В результаті участі у
тренінгах медичні фахівці зможуть:
• виявляти ознаки гендерного насильства;
• проводити медичний огляд та надавати первинну допомогу
жінкам, які постраждали від гендерного насильства;
• оцінювати можливі ризики та проводити постконтактну
профілактику й призначати невідкладну контрацепцію;
• консультувати щодо продовження використання контрацепції та
безпечних методів переривання вагітності;
• документально оформлювати випадки гендерного насильства;
• спрямовувати постраждалих для отримання подальшої
медичної та інших видів допомоги.
Окрім того, одночасно із навчанням медиків Фонд
Народонаселення ООН здійснює апробацію навчального
посібника «Підвищення спроможності медичних працівників
в наданні послуг з репродуктивного здоров’я у надзвичайних
ситуаціях» щодо надання медичної допомоги жінкам, які
постраждали від гендерного насильства, який буде виданий
найближчим часом.

Конференція «Компетенції та навички у
формуванні репродуктивного здоров’я»
пройшла у Кіровограді
25 листопада ц.р. Кіровоградський обласний благодійний фонд
«Повернення до життя» у співпраці з міською Клінікою, дружньою
до молоді провели для студентів Кіровоградського медичного
коледжу науково-практичну конференцію на тему «Компетенції та
навички у формуванні репродуктивного здоров’я».
Мета конференції – актуалізувати питання репродуктивного
здоров’я, підвищення якості надання широкого спектру послуг
у сфері РЗ та ПС й формування здорового способу життя серед
молоді. В рамках заходу фахівці Фонду зосередили увагу на
соціально-психологічних, юридичних та медичних аспектах
у збереженні репродуктивного здоров’я. Окрім того, для
студентської молоді навчального закладу були організовані
інтерактивні тематичні заняття, на яких, серед іншого, хлопці
та дівчата дізнавалися про наслідки ризикованої сексуальної
поведінки.
Фонд «Повернення до життя», заснований у 1999 році,
приєднався до Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного
Здоров’я та Планування сім’ї у вересні поточного року. За період
роботи НУО був створений реабілітаційний центр для алко- та
наркозалежних людей зі стаціонарним перебуванням, робота
у якому заснована на принципах програми «12 Кроків». Наразі,
понад 1000 осіб скористалися послугами цього реабілітаційного
центру. Окрім того, силами фахівців Фонду підтримується робота
соціального бюро «Лілія», метою якого є надання соціального
супроводу та консультативної допомоги нужденним. На додаток,
спеціалісти Фонду з 2002 року втілюють проекти, спрямовані
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на зниження шкоди серед уразливих груп населення. У 2015
році Фонд «Повернення до життя» також активно долучився
до інформаційно-просвітницької діяльності з РЗ та ПС, адже як
самостійно, так і у співпраці з партнерськими організаціями, Фонд
організовує заходи з метою поширення достовірної та повної
інформації з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї
серед різних цільових груп.

Спеціалісти РБФ «Свята Ольга» привернули
увагу жительок сіл до питання здоров’я
грудей

Голопристанський Районний Благодійний Фонд «Свята Ольга»
приєднався до інформаційної роботи щодо боротьби із раком
молочної залози. Кілька просвітницьких заходів для мешканок сіл
Нова Збур’ївка та Олексіївка були організовані у першій половині
жовтня силами спеціалістів Фонду. Жінки – учасниці тематичних
зустрічей – отримали картки для душу з інформацією про
самообстеження молочних залоз та буклети, де також зазначено
про важливість систематичного відвідування лікаря з метою
спостереження за станом здоров’я грудей та репродуктивної
системи загалом, що допоможе жінкам зберегти груди - «дзеркало
жіночого здоров’я» - красивими, й уникнути інших захворювань, в
тому числі онкологічних.

У Бородянці зростає кількість молоді,
обізнаної з питань планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я
13 жовтня ц. р. силами Бородянського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді був проведений
просвітницький тренінг з питань планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я для групи студентів ветеринарного
факультету Агротехнічного коледжу міста. Зокрема, Ірина
Мельниченко, директор Центру, тренерка Програми USAID
«Здоров’я жінок України», допомагала хлопцям та дівчатам долати
бар’єри, що заважають молоді приймати поінформовані рішення
стосовно методів планування сім’ї.

Новини та практики
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Клініки, дружні до молоді у співпраці
з партнерами активно впроваджують
інформаційні та профілактичні програми,
спрямовані на різні цільові групи
У жовтні та листопаді 2015 р. Клініки, дружні до молоді міст
Запоріжжя, Львів, Чернігів та Шостка долучилися до участі
у національних та локальних проектах та провели низку
інформаційно-просвітницьких заходів як силами самих КДМ, так і
за підтримки місцевих й міжнародних проектів та організацій.

Зокрема, Центр медичної допомоги підліткам та молоді
«Клініка дружня до молоді» КУ «Запорізька обласна
клінічна дитяча лікарня» ЗОР у співпраці та за координації
Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та
МОЗ України завершили реалізацію пілотного проекту в рамках
Програми з профілактики ВІЛ серед молодих жінок секс-бізнесу,
осіб, які вживають ін’єкційні наркотики, та молоді, яка живе
або працює на вулиці з надання медико-соціальної допомоги
підліткам груп ризику. Окрім того, лікарі та психологи Запорізької
КДМ впроваджували програму первинної профілактики серед
студентів економіко-правничого коледжу ЗНУ, що розпочалася
в вересні та триватиме до кінця 2015 року. До того ж, у жовтні
спеціалісти Клініки долучилися до участі у міжнародному проекті
«Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних
послуг в Україні» за підтримки Міжнародного благодійного фонду
«Українська фундація громадського здоров’я» та організації
«Право на здоров’я», та взяли участь у круглому столі з питань
реалізації програми профілактики гендерно зумовленого
насильства, що пройшов наприкінці жовтня у Запоріжжі за
підтримки Фонду Народонаселення ООН.
На додаток, фахівці Запорізької КДМ постійно підвищують свій
професійний рівень. Так, психолог Клініки завершила курс
дистанційного навчання «Кращі практики профілактичної
роботи з проблеми ВІЛ/СНІД з підлітками та молодими людьми
груп ризику» та отримала сертифікат Регіонального ресурсного
тренінгового центру EDU-HUB Республіканського громадського
об’єднання «Білоруська Асоціація клубів ЮНЕСКО». А лікардерматовенеролог та завідувач КДМ взяли участь у тренінгах,
організованих ФН ООН в рамках проекту «Зміцнення
гуманітарного реагування на потреби найбільш вразливих
категорій жінок і дівчат в умовах збройного конфлікту на сході
України: зміцнення міжорганізаційної системи для запобігання
та подолання гендерного насильства та забезпечення доступу
до служб репродуктивного здоров’я». А ще цієї осені Запорізька
КДМ створила та запустила свій веб-сайт.

Спеціалісти Львівського Центру «Клініка, дружня до молоді
«Підліток і сім’я» на базі 1-ої МКЛ імені Князя Лева за жовтеньлистопад поточного року також провели низку профілактичних
заходів щодо збереження репродуктивного здоров’я для різних
цільових груп, а саме:
• у співпраці із Центром «Галицьке Юнацтво» міського управління
освіти в рамках медико-правових тижнів - профілактичні
бесіди для учнів загальноосвітніх шкіл міста та відвідувачів
міської бібліотеки. Така робота дозволила охопити тематичною
інформацією близько 650 осіб;
• семінар-тренінг «Відповідальне батьківство» («Особливості
підліткового віку», «Ризикована поведінка», «Навички
спілкування» та ін.) для батьків, що виховують прийомних дітей;
• інформаційна кампанія у навчальних закладах міста, спрямована
на молодь віком 14-24 років про можливість експрес-тестування
на ВІЛ-інфекцію на базі Центру;
• щотижня тематичні семінари та тренінги проводилися в рамках
діяльності «Школи волонтерів».
Спеціалісти Центру медико-соціальної допомоги дітям і
молоді «Клініка, дружня до молоді» м. Шостка у співпраці із
Сумським відділенням Всеукраїнської благодійної організації
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та кримінальною виконавчою
інспекцією в рамках проекту «Крок в нове життя» провели
круглий стіл, а також цикл тематичних тренінгів для осіб 12-18
років, які вчинили злочин та знаходяться на обліку в підрозділах
кримінально-виконавчої інспекції Управління ДПтС України в
Сумській області. Мета – сприяти збереженню репродуктивного
здоров’я молоді, профілактика ВІЛ/СНІДу та інших негативних
наслідків ризикованої поведінки, натомість - формування
відповідальної поведінки щодо власного здоров’я. На додаток,
учасники та учасниці просвітницьких заходів отримали тематичні
інформаційні матеріали та презервативи.
Окрім того, у листопаді до Всесвітнього дня толерантності у
співпраці із Молодіжною дорадчою радою при міському голові
міста Шостка був проведений тренінг «Толерантність», вийшов
у світ тематичний буклет та мала місце акція «Толерантність –
дорога до миру».

Додаткову інформацію про діяльність НУО – членів
Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї та їх партнерів можна знайти на сторінці
Коаліції та на веб-порталі www.reprohealth.info в розділі
Новини.

Анонси
З 15 грудня 2015 р. стартує другий етап Програми малих
грантів в рамках реалізації одного з напрямків проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні», направленого на підтримку
та посилення участі організацій громадянського суспільства
у впровадженні програм з питань РЗ/ПС й покращення
адвокаційної, інформаційно-просвітницької та профілактичної
роботи в громадах на регіональному рівні.
22 грудня в Києві відбудеться семінар-тренінг на тему «Медична
та психологічна допомога у випадку гендерного насильства» для
учасників Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС та грантерів Проекту
USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні».
У грудні поточного року Проект продовжить роботу
над розробкою концепції нової Державної програми
з репродуктивного здоров’я нації на 2016-2020 рр.,
доопрацюванню якої і будуть присвячені планові засідання
Робочої групи за участі провідних національних та міжнародних
експертів у сфері РЗ/ПС.
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репродуктивного здоров’я

У грудні Клініки, дружні до молоді Львова та Шостки
продовжать просвітницьку роботу серед дітей та молоді.
Зокрема, у планах Львівської КДМ проведення двох акцій до Дня
боротьби зі СНІДом на базі Палацу естетичного виховання та
наркодиспансеру: конкурс творчих робіт та концерт «Мистецтво
проти СНІДу». Окрім того, спеціалісти цієї Клініки проведуть
профілактичні бесіди для учнів чотирьох шкіл міста Львів. У
свою чергу, Центр медико-соціальної допомоги дітям і молоді
«Клініка, дружня до молоді» міста Шостка спільно з Молодіжною
дорадчою радою при міському голові міста проведе акцію
«Скажи життю «ТАК» з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом та волонтерську акцію «Книжка, іграшка для дітей» до
Дня Святого Миколая.

