
У лютому-березні ц.р. буде продовжено 
роботу з розробки концепції нової  
ДПРЗН

У 2-й половині лютого відбудеться 
Засідання Координаційної Ради при 
МОЗ

Практичний семінар за Програмою 
«7 кроків назустріч» відбудеться у 
Дніпропетровську

У березні у Києві пройде семінар 
«Програми скринінгу та профілактики 
ІПСШ»

У лютому-березні фахівці Проекту 
USAID «Репродуктивне здоров’я в 
Україні» відвідають грантерів 2-го 
етапу Програми малих грантів із 
моніторинговими візитами

НУО «Нова сім’я» проведе марафон 
відкритих робочих зустрічей з питань 
доступу молоді до послуг з РЗ та ПС

Центр «Успішна жінка» навчатиме 
спеціалістів питанням РЗ/ПС за 
методикою форум-театру

На Тернопільщині пройдуть семінари за 
програмою «7 кроків назустріч»

У лютому розпочнеться просвітницька 
кампанія «Маю право на здоров’я»

У лютому-березні спеціалісти КДМ 
Шостки та Коростеня проведуть 
просвітницькі заходи для збереження 
здоров’я молоді

Анонси:

Репродуктивне 
здоров’я: знати та діяти в 
надзвичайних ситуаціях. 
Информація для жінок.

Буклет з 
репродуктивного 
здоров’я для підлітків
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Заступники директорів з виховної роботи Хмельниччини дізналися про переваги 
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На Буковині БФ «Нова сім’я» покращує доступ до інформації та послуг з РЗ та ПС 

На Херсонщині планували роботу із молоддю та провели просвітницькі заходи для 
військовослужбовців з питань РЗ/ПС

Психологи та соціальні педагоги вчилися використовувати Програму «Дорослішай на 
здоров’я»

У Шостці, Коростені та Києві пройшла низка просвітницьких заходів для молоді

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 
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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У січні відбулося засідання Робочої групи з 
розробки концепції нової ДПРЗН 

22 січня ц.р. у Великій конференц-залі НАНУ в рамках реалізації 
Проекту USAID  «Репродуктивне здоров’я в Україні» пройшло 
засідання експертної групи з розробки концепції нової Державної 
програми з репродуктивного здоров’я нації (ДПРЗН) на 2016-2020 
роки. До участі у заході 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, Національної 
дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України, Фонду 
народонаселення ООН в Україні, Програми АМР США «Здоров’я 
жінок України», Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї». 
Під час зустрічі присутні, окрім іншого, мали нагоду ознайомитися 
із міжнародними тенденціями щодо охорони сексуального/
репродуктивного здоров’я та пов’язаних із ним прав, що їх 
презентувала на зустрічі Галина Майструк, Голова Правління 
Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Подальшу роботу 
над концепцією намічено на лютий, після чого документ буде 
представлений учасникам Координаційної Ради при Міністерстві 
охорони здоров’я України.

Стартував другий етап Програми малих 
грантів Проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні»

15 грудня 2015 р. розпочався другий етап Програми малих 
грантів в рамках реалізації одного з напрямків проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні», що має на меті підтримати 
та посилити участь організацій громадянського суспільства 
у впровадженні програм з питань РЗ/ПС й покращення 
інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи в 
громадах на регіональному рівні. 
Цілями 2-го етапу грантової програми, яка впроваджуватиметься 

Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у 2016 
році, є підтримка ініціатив учасників Всеукраїнської Коаліції з 
Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї, спрямованих на: 
•	розробку та реалізацію моделей адвокаційної діяльності для 

включення питань репродуктивного здоров’я/планування сім’ї 
до місцевих/обласних програм за кошти місцевих та обласних 
бюджетів;

•	розробку та реалізацію моделей покращення доступу 
уразливих груп до освітніх, медичних, соціальних послуг в сфері 
збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, а 
також тематичної інформації з РЗ/ПС.

Зокрема, в рамках 2-го етапу Програми малих грантів втілюються 
наступні проекти:
•	 «Сучасними кроками у здорове щасливе майбутнє: 

впровадження соціальної анімації у сфері РЗ/ПС на допомогу 
сільській молоді», Бердичівська міська громадська молодіжна 
організація «Молодь обирає життя». Мета проекту - надати 
можливість сільській молоді покращити доступ до освітніх, 
медичних та соціальних послуг у сфері РЗ/ПС шляхом участі у 
соціальній анімації та створенні відповідного інтернет-ресурсу.

•	 «Збереження репродуктивного здоров’я підлітків, учнів та 
вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів», Благодійна 
організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Єдина родина» 
(м. Харків). Мета - збереження репродуктивного здоров’я 
підлітків, учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
у містах Донецької та Луганської областей через організацію 
заходів зі статевого виховання, надання знань про профілактику 
захворювань репродуктивної системи, засоби контрацепції, 
профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, та 
підготовку фахівців для просвітницької роботи.

•	 «Впровадження навчального курсу «Право на любов: 
репродуктивне здоров’я і права осіб з інтелектуальними 
порушеннями» в рамках соціальної послуги навчання основних 
соціальних навичок», Всеукраїнська громадська організація 
«Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною 
недостатністю» (м. Київ). Мета - впровадити навчальний курс 
«Право на любов» у практику реабілітаційних закладів усіх 
форм власності, які опікуються людьми з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень.

•	 «Різні можливості – рівні права на здоров’я», Громадська 
організація «ДАСИД» (м. Дніпропетровськ). Мета – створення 
посібника «Статеве виховання дітей з інтелектуальною 
недостатністю» у двох частинах: 1) для дорослих (батьків, 
учителів, психологів, соціальних педагогів); 2) допоміжний 
наочний матеріал для дітей.

•	 «Разом - до здорового майбутнього!», Громадська організація 
«Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив»           
(м. Київ). Мета - створення та апробування моделі адвокаційної 
кампанії для привернення уваги влади і широких кіл 
громадськості до питань збереження репродуктивного здоров’я 
та планування сім’ї в пілотному Дарницькому районі м. Києва та 
столиці в цілому.

•	 «Просвітництво та адвокатування в сфері репродуктивного 
здоров’я», Коаліція молодіжних громадських організацій 
«Молода Черкащина». Мета - поширення успішного досвіду 
роботи у сфері адвокації прав людей з особливими потребами 
в контексті збереження та відновлення репродуктивного 
здоров’я. 

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

•	 «Імплементуємо відпрацьовану модель адвокаційної діяльності 
в сфері збереження репродуктивного здоров’я  та  планування 
сім’ї в обраних локальних громадах Херсонщини», Херсонський 
обласний центр «Успішна жінка». Мета - узагальнити та 
відпрацювати реалізовану під час 1-го етапу Програми малих 
грантів модель адвокаційної діяльності в сфері збереження РЗ/
ПС на Херсонщині через впровадження окремих її механізмів 
в нові обрані локальні громади регіону та імплементувати 
цю модель через членів Всеукраїнської коаліції з РЗ/ПС та 
Херсонські обласні та районні місцеві інституції.

Початок реалізації 2-го етапу Програми малих грантів 
ознаменувався підписанням 11 грудня 2015р. грантових угод 
та наданням представникам організацій-грантерів детальних 
інструкцій з питань фінансового управління проектами у 
відповідності до вимог донорів. Підтримані проекти будуть 
реалізовані у першому півріччі 2016 року. Під час їх впровадження 
передбачається активна співпраця зі ЗМІ та висвітлення 
діяльності у місцевих, регіональних, національних, а також 
соціальних медіа. Окрім того, усі проекти будуть активними 
учасниками діяльності Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного 
Здоров’я та Планування Сім’ї.

У грудні у Києві пройшов тренінг «Медична 
та психологічна допомога у випадку 
гендерного насильства»

22 грудня 2015 року у Києві у Великий конференц-залі НАН 
України відбувся семінар-тренінг на тему «Гендерне насильство 
– профілактика та невідкладна допомога». Захід пройшов в 
рамках виконання Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» 
за підтримки Агентства  США з міжнародного розвитку. Участь у 
тренінгу взяли більш ніж 30 представників організацій -членів 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС та грантерів Проекту. 
Проводили тренінг національні тренерки з питань 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї – Оксана Бабенко, 
к.м.н., доцент, лікар-акушер-гінеколог, та Олена Голоцван, к.м.н., 
доцент кафедри дитячих та підліткових захворювань НМАПО ім. 
Шупика, лікар-психотерапевт-сексолог. 

Після привітання та знайомства, учасники та учасниці тренінгу 
озвучили свої очікування щодо семінару та обговорили основні 
причини виникнення гендерних стереотипів, а також наявні 
у суспільстві гендерні міфи та їх вплив на поведінку жінки. 
Безперечно новою для учасників заходу була інформація щодо 
психофізіології поведінки у стресовій ситуації та механізму 
формування посттравматичного стресового розладу внаслідок 
гендерного насильства. 
Пізніше у малих групах учасники семінару обговорили потреби 
постраждалих від сексуального насильства, що є однією із форм 
гендерного насильства. За словами Оксани Бабенко, наслідки 
насильства можуть проявлятися через низку розладів як одразу 
після скоєння насильства, так і протягом тривалого часу, тобто 
перейти у хронічну форму. Тому у випадках сексуального 
насильства жертва має отримати допомогу якнайшвидше, а її 
зміст буде залежати від того, коли саме ця допомога надається (до 
чи після 72 двох годин із часу інциденту). Після цього учасникам 
запропонували кілька ситуаційних вправ для вивчення та 
обговорення, що стало завершальним завданням в рамках даного 
тренінгу. 

Заступники директорів з виховної роботи 
Хмельниччини дізналися про переваги 
Програми «7 кроків назустріч»

17 грудня 2015 року у Хмельницькому обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти пройшов семінар-тренінг 
із використання Програми по роботі із батьками з питань 
статевого виховання та збереження репродуктивного здоров’я 
дітей та підлітків «7 кроків назустріч». До участі у заході були 
запрошені заступники директорів з виховної роботи 24-х опорних 
навчальних закладів з превентивного виховання Хмельницької 
області. Семінар провели завідувач науково-методичним центром 
виховної роботи Ігор Гіджеліцький та методист Центру Анна 
Поліщук. 
За відгуками учасників, семінар містив нову, корисну інформацію, 
та сприяв розвитку їх професійних навичок. Усі запрошені 
запевнили, що планують провести заняття для педагогічних 
колективів своїх навчальних закладів, а також організувати 
батьківський всеобуч за Програмою «7 кроків». Майже половина 
учасників планують проводити методичні семінари за Програмою 
для педагогів району та міста.
Така діяльність щодо поширення використання Програми
«7 кроків назустріч» стала можливою завдяки Проекту USAID
 «Репродуктивне здоров’я в Україні», за підтримки якого 
наприкінці 2015 року був проведений методологічний семінар 
із застосування Програми для методистів міських та обласних 
інститутів післядипломної педагогічної освіти та методистів 
науково-методичних лабораторій основ здоров’я, безпеки 
життєдіяльності та охорони праці.



На Буковині БФ «Нова сім’я» покращує 
доступ до інформації та послуг з РЗ та ПС 

Триває інформаційно-просвітницька компанія «Майбутнє варто 
планувати», що її проводить у Чернівцях та області Чернівецький 
міський благодійний фонд «Нова сім’я» за підтримки Програми 
«Здоров’я жінок України» та Інституту досліджень та тренінгів 
імені Джона Сноу. Цільовою аудиторії кампанії є жінки та чоловіки 
репродуктивного віку, в т.ч. румуномовні мешканці краю, а 
також вихованці спеціалізованих шкіл-інтернатів, військово-
спортивного ліцею, учні та спеціалісти ПТНЗ, студентство, фахівці 
соціальних служб міста Чернівці та Вижницького, Хотинського, 
Герцаївського, Новоселицького районів області. 
Зокрема, в рамках кампанії 24 грудня 2015 року відбулася 
зустріч Партнерської мережі організацій та установ області з 
профілактики наркозалежності та збереження репродуктивного 
здоров’я серед дітей та неповнолітніх. На зустрічі фахівці 
обговорили питання доступу молоді до послуг з РЗ/ПС, та 
прийняли рішення про включення до планів діяльності 
Партнерської мережі заходів, спрямованих на покращення 
доступу цільових груп до інформації та послуг з РЗ/ПС та 
попередження насильства. 
Раніше, 12 грудня, силами Фонду був проведений навчальний 
семінар для спеціалістів Методичного центру професійно-
технічної освіти щодо проблем РЗ/ПС у регіоні. На семінарі 
учасники мали нагоду покращити навички проведення 
тематичних інформаційних заходів серед учнівської молоді. 
БФ «Нова сім’я» працює у тісній співпраці із місцевими ЗМІ, в тому 
числі інтернет-медіа, використовує можливості соціальних мереж, 
залучає ресурси волонтерського руху «Аргумент» та студентської 
ради Національного університету ім. Ю. Федьковича. Організація 
заходів стала можливою завдяки співпраці із Обласним центром 
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді. Більше про діяльність 
БФ «Нова сім’я» - члена Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного 
Здоров’я та Планування Сім’ї - можна дізнатися тут.  

На Херсонщині планували роботу із 
молоддю та провели просвітницькі заходи 
для військовослужбовців з питаннь РЗ/ПС

16 грудня 2015 року учасник Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС 
Херсонський обласний центр «Успішна жінка» провів семінар з 
питань РЗ/ПС для представників закладів освіти, громадських 
організацій та місцевих рад – організації та структур, які 
нещодавно стали партнерами в реалізації проекту «Включайся 
- подбай про майбутнє!», що його втілює Центр за підтримки 
Програми USAID «Здоров’я жінок України». 
На семінарі учасники дізналися про основні поняття у тематиці 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, обмінялися 
досвідом проведення інформаційних кампаній та планами щодо 
подальшої просвітницьких роботи. Зокрема, протягом наступних 
6 місяців заплановано проведення тематичних квестів, тестування 
та дебатів, а також вуличних акцій, абетки для батьків, круглих 
столів, акцій у соціальних мережах, форум театрів тощо. 

Раніше, 2 та 4 грудня минулого року з нагоди Дня боротьби 
з ВІЛ/СНІД активісти Центру «Успішна жінка» провели акцію 
для військових. Волонтерки Центру Тетяна Дузенко, Наталія 
Шишова та Альона Ращупкіна спілкувалися із військовими 
безпосередньо у місцях дислокації військовослужбовців у 
Чаплинському (с. Макарівка, Червоний чабан), Каланчакському 
районі (с. Польове) та на блок-постах на кордоні із Кримом. 
Партнером у проведенні заходу став Чаплинський зональний 
відділ Військової служби правопорядку, що забезпечив доступ 
волонтерів до місць розташування військовослужбовців. Під час 
акції волонтерки Центру розповсюджували буклети та засоби 
контрацепції; надавали індивідуальні та групові консультації з 
питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, а також 
профілактики ВІЛ; інформували про роботу телефонної «гарячої 
лінії» з питань РЗ/ПС. Загалом під час акції було охоплено 270 осіб, 
в тому числі 8 жінок із числа військовослужбовців. 
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Психологи та соціальні педагоги вчилися 
використовувати Програму «Дорослішай на 
здоров’я»

З 18 по 22 січня 2016 року на базі Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти в рамках співпраці 
Міністерства освіти і науки України з Фондом Народонаселення 
ООН в Україні за підтримки програми Агентства США з 
міжнародного розвитку / USAID «Здоров’я жінок України» 
відбувся регіональний семінар-тренінг за навчальною програмою 
«Дорослішай на здоров’я». Метою Програми є популяризація 
серед підлітків і молоді здорового способу життя й важливості 
цих аспектів для стану репродуктивного здоров’я у майбутньому; 
усвідомлення необхідності збереження та зміцнення здоров’я 
як важливої складової успішного дорослого життя; формування 
відповідального ставлення та мотивації до збереження сімейних 
цінностей, закладання основ відповідального батьківства.

Учасниками семінару стали практичні психологи, соціальні 
педагоги, методисти районних методичних кабінетів 
Чернігівської, Київської, Житомирської, Чернівецької, 
Закарпатської областей. Після завершення навчання, учасники 
отримали сертифікати та навчально-методичні посібники, що 
сприятимуть успішній реалізації програми у закладах системи 
освіти. 

У Шостці, Коростені та Києві пройшла низка 
просвітницьких заходів для молоді

У місті Шостка 1 грудня  2015 р. під гаслом «Життя, радість, 
майбутнє!» пройшла акція «Об’єднаємо весь світ проти СНІДу!». 
Цільовою аудиторією заходу була учнівсько-студентська молодь 
Шосткинського медичного училища та хіміко-технологічного 
коледжу  ім. І.Кожедуба. Акція відбулася завдяки співпраці Центру 
медико-соціальної допомоги дітям і молоді «Клініка, дружня 
до молоді», інфекційного відділення ЦРЛ та кабінету «Довіра». 
Мета акції - сприяти формуванню толерантного ставлення до 
людей, що живуть з ВІЛ. Під час заходу молодь мала можливість 
не тільки отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію та з’ясувати 
свій рівень ризику, але й безкоштовно та анонімно пройти 
експрес-тестування на ВІЛ. Окрім того, усі бажаючи отримали 
презервативи та інформаційні матеріали. 
Цього ж дня у центрі міста спеціалісти Шосткинської КДМ та 
волонтери Молодіжної дорадчої ради (МДР) при міському голові 
провели акцію «Молодь проти СНІДу!».  На додаток, 1 грудня 
волонтери МДР розпочали благодійну акцію «Книжка, іграшка 
– для дітей», а 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, 
передали зібрані речі, іграшки, книжки, канцелярське приладдя 
дітям, що перебували на лікуванні у Шосткинській дитячій лікарні, 
із побажаннями міцного здоров`я, радощів та чудових зимових 
свят.

Фахівці Клініки, дружньої до молоді міста Коростень 
Житомирської області з нагоди Всесвітнього дня боротьби 
зі СНІД провели інтерактивні заняття для  підлітків та молоді 
на тему профілактики ІПСШ та ВІЛ, незапланованої вагітності, 
контрацепції. Так, спеціалісти та волонтери КДМ разом із учнями 
гімназії №7 підготували тематичні плакати, буклети та провели 
акцію «Життя своє ти бережи, і СНІДу завжди «НІ» кажи!», під 
час якої також відбувалося анкетування учнів 10-11 класів з 
метою визначення рівня обізнаності щодо шляхів передачі та 
методів профілактики ВІЛ, а також виявлення проявів стигми та 
дискримінації до людей, що живуть з ВІЛ. 
Окрім того, 26 січня на базі Клініки відбувся семінар-тренінг 
щодо профілактики ВІЛ/СНІД для умовно засуджених. Під час 
заходу, який був проведений згідно угоди КДМ із кримінально-
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виконавчою інспекцією м. Коростеня, учасникам запропонували 
визначити свій ВІЛ-статус та отримати відповідну консультативну 
допомогу. 

Про питання профілактики та діагностики ІПСШ та ВІЛ, а також 
лікувально-профілактичні та лікувально-діагностичні послуги 
Центру «Клініка, дружня до молоді» НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ 
України (м. Київ), розповіли 3 грудня 2015 року на науково-
практичному семінарі, що його організувала з нагоди Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІД Європейська Асоціація студентів медиків 
(EMSA) на базі «Київського медичного університету УАНМ». У 
заході взяли участь Вечерко Віра Миколаївна, завідуюча Центру 
«Клініки, дружньої до Молоді» (КДМ) та Дорохіна Антоніна 
Олександрівна, лікар-психолог відділення дитячої та підліткової 
гінекології КДП НДСЛ «ОХМАТДИТ». Окрім того, в рамках семінару 
було представлено інформацію щодо останніх досліджень в 
області ВІЛ-інфекції та заходів профілактики ІПСШ, актуальних 
під час роботи в практичній медицині та з ВІЛ-інфікованими 
пацієнтами.

У парку Партизанської Слави спеціалісти КДМ Дарницького 
району міста Києва до Дня боротьби зі СНІД провели квест 
під гаслом «Краще знати про себе все!». Підлітки та молодь, 
що долучилися до участі у інтерактивному заході, мали змогу 
пройти бліц-консультування та отримати інформаційні флаєри та 
візитівки Клініки. Дехто з молоді не став відкладати похід до КДМ, 
а у цей же день звернувся до фахівців Клініки за індивідуальними 
консультаціями, інші ж взяли участь у тренінгах, що саме 
проходили у конференц-залі КДМ. Результат – позитивні відгуки 
від учасників та учасниць акції, а кілька молодих осіб висловили 
бажання стати волонтерами КДМ. 

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.
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У лютому та березні поточного року Проект АМР США 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» продовжить роботу 
над розробкою концепції нової Державної програми з 
репродуктивного здоров’я нації на 2016-2020 роки під 
час планових засідань Робочої групи за участі провідних 
національних та міжнародних експертів у сфері РЗ/ПС. 

У другій половині лютого в рамках Проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» на Засіданні Координаційної 
Ради при Міністерстві охорони здоров’я України відбудеться 
презентація та обговорення концепції нової Державної 
програми з репродуктивного здоров’я нації на 2016-2020 роки. 
Участь у засіданні візьмуть також і члени Координаційної Ради 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС. 

У лютому у Дніпропетровську за підтримки Проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» відбудеться практичний 
семінар за програмою «7 кроків назустріч». До участі у заході 
будуть запрошені учасники Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС та 
грантери Проекту. 

У другій половині березня у Києві для учасників Всеукраїнської 
Коаліції з РЗ/ПС та грантерів Проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні» пройде освітній семінар «Програми скринінгу 
та профілактики ІПСШ». 

У лютому-березні представники Проекту АМР США 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» здійснять моніторингові 
візити до грантерів 2-го етапу Програми малих грантів 
Проекту. Зокрема, вони відвідають Благодійну організацію 
«Всеукраїнський благодійний фонд «Єдина родина» (м. 
Харків), зустрінуться із представниками Бердичівської міської 
громадської молодіжної організації «Молодь обирає життя» та 
Херсонського обласного центру «Успішна жінка». 

Протягом січня-лютого 2016 року член Всеукраїнської Коаліції 
з РЗ/ПС Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я» 
за підтримки Програми АРМ США «Здоров’я жінок України» 
організує у Чернівецькій області марафон відкритих робочих 
зустрічей спеціалістів соціальної служби та закладів освіти. 
Зустрічі будуть присвячені обговоренню проблем та механізмів 
посилення взаємодії для покращення доступу молоді до послуг зі 
збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. 

05-06 лютого поточного року буде проведений тренінг 
«Збереження репродуктивного здоров’я, захист репродуктивних 
прав та планування сім’ї» за методикою форум-театру. Захід 
організує один із активних учасників Всеукраїнської Коаліції з 
РЗ/ПС Херсонський обласний центр «Успішна жінка» в рамках 
проекту «Включайся - подбай про майбутнє!» за підтримки 
Програми USAID «Здоров’я жінок України». Як результат, навчені 
на тренінгу соціальні працівники, тренерки, психологи проведуть 
у своїх закладах тематичні виступи форум-театрів з нагоди Дня 
усіх закоханих. Окрім того, 11 та 12 лютого заплановано показ 
вистави форум-театру «Захисти кохання - сплануй майбутнє!» на 
факультеті журналістики Херсонського державного університету 
та у Херсонській Морській академії. 
 

04 лютого 2016 року у Тернопільському обласному 
комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти 
відбудеться навчально-методичний семінар за Програмою 
взаємодії школи та батьків «7 кроків назустріч», розробленої БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках реалізації спільного 
проекту за Програмою USAID «Здоров’я жінок України». До участі 
у заході запрошені керівники районних та міських методичних 
об’єднань, класні керівники Шкіл сприяння здоров’ю у районах, 
містах Чортків та Тернопіль. Цілями семінару є презентувати 
Програму «7 кроків», ознайомити з навчально-методичним 
забезпеченням Програми, відпрацювати навички роботи за 
Програмою тощо. Пізніше учасники заходу  проведуть відповідні 
семінари у містах Чортків та Тернопіль та районах області.

З 1 лютого та протягом наступних двох місяців поточного року 
ВЖЄО «Проект Кешер», член Коаліції з РЗ/ПС, розпочне кампанію 
«Маю право на здоров’я» щодо підвищення рівня правової 
грамотності та обізнаності жінок щодо власних прав для 
вирішення спірних правових питань у сфері охорони здоров’я. 
Кампанія має на меті заохотити учасників акції здійснити 
конкретні кроки щодо збереження здоров’я, дотримання 
здорового способу життя, ранньої діагностики та профілактики, 
а також захисту своїх прав у сфері охорони здоров’я. В рамках 
кампанії пройдуть вебінари, тематичні  тренінги для членів 
жіночих та молодіжних груп, зустрічі для жінок із залученням 
фахівців, он-лайн форуми тощо.

Протягом лютого-березня 2016 року спеціалісти Центру 
медико-соціальної допомоги дітям і молоді «Клініка, дружня 
до молоді» міста Шостка планують провести цикл  тренінгів 
для підлітків груп ризику: учнів  вечірньої школи, учнів школи-
інтернату для дітей з неблагополучних, малозабезпечених сімей 
та родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 
вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 
Основна мета тренінгів – формування відповідальної поведінки 
підлітків щодо власного здоров’я.
А спеціалісти та волонтери КДМ міста Коростень організують 
з нагоди Дня усіх закоханих заходи, спрямовані на формування 
відповідальної поведінки, в тому числі у статевих та 
міжособистісних стосунках, для збереження власного загального 
та репродуктивного здоров’я. Серед іншого, буде організовано 
акцію у навчальних закладах міста «Профілактика  ранніх 
статевих стосунків та ВІЛ/СНІД»; семінари-тренінги «Дружба, 
закоханість, підліткове та юнацьке кохання» для учнів ЗНЗ; 
розміщено інформаційно-просвітницькі матеріали щодо 
профілактики підліткової вагітності в учнівському середовищі у 
друкованих виданнях міста. 


