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У лютому та березні пройшли засідання 
Робочої групи з розробки концепції нової 
ДПРЗН 

У лютому та березні поточного року в рамках реалізації Проекту 
USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні» пройшли робочі 
засідання експертної групи з розробки концепції та проекту 
нової ДПРЗН на період 2016-2020 рр. Зустрічі були присвячені 
розробці окремих розділів Концепції, а саме тих, що стосуються 
нагальних питань материнства та дитинства, планування сім’ї, 
репродуктивного здоров’я підлітків, а також профілактики 
онкологічних захворювань репродуктивної системи.  
До участі у заходах були запрошені українські експерти у 
сферах, обговоренню яких були присвячені засідання. Зокрема, 
до створення Концепції долучилися представники відділу 
акушерсько-гінекологічної допомоги Управління материнства 
та дитинства МОЗ України, обласних центрів репродуктивного 
здоров’я населення, обласних клінічних лікарень та центрів 
планування сім’ї, а також 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» та Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї». 
Окрім роботи над Концепцією під час засідань, учасники робочих 
груп надсилали додаткові матеріали, коментарі та пропозиції 
щодо відповідних розділів документу. Фінальний варіант 
Концепції буде представлений учасникам Координаційної Ради 
при Міністерстві охорони здоров’я України наприкінці квітня 
поточного року. 

Організації - грантери Програми малих 
грантів Проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні» інформують про 
проміжні результати роботи за  проектами

У лютому-березні 2016 р. організації - переможці 2-го етапу 
Програми малих грантів Проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні», продовжили інформаційно-просвітницьку 
та адвокаційну діяльність у громадах. Проміжні результати 
їх діяльності за підтримки Проекту «Репродуктивне здоров’я 
в Україні» відповідають попередньо затвердженим планам. 
Зокрема, грантери Проекту повідомили про такі результати:

БМГМО «Молодь обирає життя» в рамках проекту «Сучасними 
кроками у здорове щасливе майбутнє: впровадження соціальної 
анімації у сфері РЗ/ПС на допомогу сільській молоді» організувала 
17-18 березня 2016 р. Школу соціальної анімації у сфері РЗ/ПС. 
Мета школи – 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.  
У Школі взяли участь підлітки віком 15-18 років з п’яти навчальних 
закладів Бердичівського району. Під час Школи учасниці та 
учасники дізнались про послуги у сфері РЗ/ПС, навчились 
особливостям інформаційної роботи з різними цільовими 
аудиторіями, проявили свої лідерські якості та творчі здібності, 
мали можливість вдосконалити навички презентації, брали участь 
у тематичних іграх тощо. 
Тренерам та організаторам Школи вдалося створити атмосферу 
доброзичливості й  взаєморозуміння, де учасникам було цікаво і 
комфортно навчатися. Виступи поважних гостей  із Беридичівської 
райдержадміністрації, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Центру первинної медико-санітарної допомоги дали можливість 
соціальним аніматорам (учасникам) усвідомити важливість їх 
участі у цій програмі. Тож юні активісти готові працювати у своїх 
школах, доносити отримані знання рідним, близьким, друзям, 
знайомим, поширювати їх через сторінки у соціальних мережах. 
А допомагати їм у цьому протягом наступних двох років будуть 
тренери та організатори Школи.  

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

Фахівці громадської організації «ДАСИД» протягом першої 
половини реалізації проекту «Різні можливості – рівні права 
на здоров’я» працювали над створенням посібника з питань 
статевого/гендерного виховання для дітей з інтелектуальною 
недостатністю. Як результат, було розроблено попередній варіант 
посібника, що містить як ключову інформацію в рамках тематики, 
так і значну кількість ілюстрацій, що є важливою умовою при 
створенні навчальних матеріалів для дітей з інтелектуальною 
недостатністю. ГО «ДАСИД» вдалося налагодити партнерські 
стосунки з державними та неурядовими організаціями міста, 
а діяльність в рамках проекту дозволила розширити коло 
однодумців серед батьків та фахівців, а також підвищити 
компетентність батьків з питань виховання дітей з особливими 
освітніми потребами та збереження їх репродуктивного здоров’я. 
Пізніше, з метою вдосконалення змісту та дизайну Посібника, 
представники «ДАСИД» проведуть фокус-групи із залученням 
психологів, батьків та студентів кафедри спеціальної освіти ДНУ. 

ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із 
інтелектуальною недостатністю» (м. Київ), реалізуючи 
проект «Впровадження навчального курсу «Право на любов: 
репродуктивне здоров’я і права осіб з інтелектуальними 
порушеннями» в рамках соціальної послуги навчання основних 
соціальних навичок», провела у лютому поточного року робочу 
зустріч із представниками недержавних організацій, комунальних 
та інтернатних закладів, що долучилися до апробації навчального 
курсу з питань сексуальних та репродуктивних прав для молоді з 
інтелектуальними порушеннями «Право на любов». В результаті, 
до тексту електронного посібника «Право на любов» було внесено 
корективи, та розроблено додатки і робочі матеріали для слухачів 
курсу по кожному із занять. Наразі триває процес апробації курсу 
у 4-х пілотних установах: Благодійному товаристві «Джерела» 
(м.Київ), Центрі трудової реабілітації інвалідів з інтелектуальною 
недостатністю міста Києва, Комунальній установі «Богодухівський 
ДБІ» (м. Богодухів, Харківська область) та комунальній установі 
«Шевченківський ДБІ» (смт Шевченкове, Харківська область). За 
планом проекту апробація курсу завершиться до 15 квітня 2016 
року. Також було розпочато підготовку до проведення тренінгів 
для фахівців реабілітаційних установ та інтернатів.

ГО «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив» 
(м. Київ) в рамках проекту «Разом - до здорового майбутнього!» 
провела у лютому ц.р. круглий стіл, а також низку робочих 
зустрічей із посадовцями та місцевими активістами у різних 
районах столиці, в т.ч. Голосіївському та Дарницькому районах. 
Завдяки такій роботі вдалося напрацювати спільні пропозиції 
щодо підвищення рівня репродуктивного здоров’я населення – 
окреслити практичні кроки у сфері освіти, медицини, соціальної 
роботи з населенням – які стануть базою для подальшої розробки 
пропозицій до місцевих програм соціального розвитку. До 
обговорення запропонованих представниками Центру питань 
за власною ініціативою долучилися представники депутатського 
корпусу Київської міської ради, а напрацьовані пропозиції 
були винесені на обговорення відповідної депутатської комісії. 
Додатково, працівники комунальних/державних установ, 
а саме відділів/управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту 
пілотних районів м. Києва, служб у справах дітей, управлінь 
освіти, управлінь охорони здоров’я, а також медичних закладів, 

громадських і релігійних організацій наголосили на своєму 
бажанні брати участь у подальшій роботі в рамках проекту, 
підтримці проектних пропозицій на різних рівнях, та участі у 
запланованих просвітницьких заходах з питань збереження 
репродуктивного здоров’я.

Окрім того, силами Центру у Дарницькому, Голосіївському, 
Солом’янському та Святошинському районах міста Києва було 
проведено низку семінарів та інформаційних зустрічей з питань 
збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї для 
громадських активістів, співробітників медичних та освітніх 
закладів, працівників районних державних адміністрацій, членів 
громадських рад, активного студентства тощо. А у березні Центр 
громадських ініціатив розпочав дослідження, в рамках якого 
здійснюється он-лайн опитування населення з питань РЗ/ПС, 
результати якого будуть оприлюднені пізніше. 

Фахівцям Благодійної організації «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Єдина родина»  (м. Харків) протягом першої 
половини виконання проекту «Збереження репродуктивного 
здоров’я підлітків, учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-
інтернатів», вдалося налагодити взаємодію із Департаментами 
освіти і науки обласних державних адміністрацій,  керівництвом 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів у Донецькій та Луганській 



областях. Пізніше силами Фонду були організовані семінари-
тренінги для вихователів, психологів, соціальних педагогів 
та медичних працівників, що працюють у інтернатах цих 
областей, щодо методів роботи з підлітками по профілактиці та 
збереженню їх репродуктивного здоров’я. Завдяки сторінці у 
соціальних мережах та розміщенню інформації на сайті Фонду, 
а також онлайн-консультаціям, вебінарам, спілкуванню у Skype, 
представники інтернатів, що пройшли тренінги, отримували 
додаткову інформацію та підтримку для подальшої роботи із 
підлітками у своїх навчально-виховних закладах. Наразі тематичні 
просвітницькі заняття з підлітками проводяться у 11 інтернатах, 
а з квітня поточного року програма почне працювати ще у п’яти 
навчальних закладах Донецької та Луганської областей.

Коаліція молодіжних громадських організацій «Молода 
Черкащина», реалізуючи проект «Просвітництво та 
адвокатування в сфері репродуктивного здоров’я», створила 
ролик соціальної реклами, у якому йдеться не лише про 
важливість щорічних гінекологічних оглядів, а й про те, що 
для жінок, які мають інвалідність, у кількох медичних закладах 
Черкас з’явились додаткові зручності для проходження такого 
обстеження: гінекологічні крісла з гідравлікою та зручні заїзди до 
приміщень. Ролик був розміщений на місцевих телеканалах ТРК 
«ВІККА» і ЧОДТРК «Рось», що дозволило охопити цією інформацією 
близько 150 тис. мешканців та мешканок Черкащини.  
Також під час першої половини проекту був створений сценарій 
та розпочалася підготовка до зйомки ролика соціальної реклами 
про важливість піклування про своє здоров’я для чоловічої 
цільової аудиторії, який також буде розміщено на вищезгаданих 
місцевих телеканалах. Наразі фахівці «Молодої Черкащини» 
працюють над створенням посібника з адвокації, який, у першу 
чергу, буде сфокусований на захисті прав та інтересів жінок у 
сфері репродуктивного здоров’я.  

Херсонський обласний центр «Успішна жінка» завдяки проекту 
«Імплементуємо відпрацьовану модель адвокаційної діяльності 
в сфері збереження репродуктивного здоров’я  та  планування 
сім’ї в обраних локальних громадах Херсонщини», організував та 
провів низку заходів (робочих зустрічей, круглих столів) за участі 

представників органів державної влади та громадських активістів 
смт Чаплинка та села Григорівка. Результатом цієї роботи стало 
створення у кожній громаді локальної групи із впровадження 
механізмів адвокаційної діяльності в сфері збереження 
репродуктивного здоров’я / планування сім’ї. До складу кожної 
із груп увійшли місцеві спеціалісти, діяльність яких тим чи іншим 
чином стосується питань РЗ/ПС: освітяни, медики, працівники 
закладів соціального захисту, культури, соціальні працівники, а 
також представники громадськості - голова та члени громадської 
ради при Чаплинській районній державній адміністрації, 
молодіжної ради при сільському голові тощо. Саме ці локальні 
групи  відпрацьовуватимуть на практиці механізми адвокаційної 
діяльності в сфері збереження РЗ/ПС. На даному етапі проходить 
дослідження щодо виявлення потреб населення та визначення 
проблем, для вирішення яких пізніше будуть створюватися плани 
заходів у кожній із зазначених громад.

Члени Коаліції дізналися про вимоги до 
організації системи надання комплексних 
послуг представникам уразливих щодо 
інфікування ВІЛ/ІПСШ груп населення

3-4 березня 2016 року у Києві у конференц-залі готелю «Експрес» 
відбувся семінар-тренінг на тему «Організація системи надання 
комплексних послуг з питань інфекцій, що передаються 
переважно статевим шляхом (ІПСШ) представникам уразливих 
щодо інфікування ВІЛ/ІПСШ груп населення». 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. 
Провести тематичний семінар запросили Івана Миронюка, 
кандидата медичних наук, доцента, головного лікаря 
Закарпатського центру профілактики та боротьби із СНІДом. 
Захід мав на меті опрацювати основні принципи формування 
ефективної системи надання комплексних послуг з питань 
ІПСШ представникам уразливих щодо зараження ВІЛ/ІПСШ груп 
населення, відпрацювати навички розробки та впровадження 
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адаптованих моделей надання пакетів послуг з профілактики 
та лікування ІПСШ представникам уразливих груп населення у 
співпраці з партнерськими закладами охорони здоров’я та ВІЛ-
сервісними НУО, та надання консультативних послуг з питань 
профілактики ІПСШ/ВІЛ окремим групам клієнтів.

Методологічний семінар за Програмою 
«7 кроків назустріч» пройшов у 
Дніпропетровську

25 лютого ц.р. у Дніпропетровську на базі Дніпропетровського 
навчально-реабілітаційного центру «ШАНС» ДОР пройшов 
методологічний семінар за програмою «7 кроків назустріч». Захід 
було організовано в рамках проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні» та за співпраці Благодійного фонду «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» та Департаменту освіти та науки 
Дніпропетровської ОДА. До підготовки та проведення семінару 
долучилися Ірина Скорбун, спеціаліст з моніторингу і оцінки БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», Тетяна Слободян, тренерка 
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», та Венера Шевченко, 
президент ГО «ДАСИД». 
Бажаючих дізнатися про особливості роботи з батьками у 
тематиці збереження репродуктивного здоров’я дітей та 
підлітків, статевого виховання виявилося багато – 46 учасниць 
активно долучилися до обговорення, здобуття відповідних 
знань та навичок задля подальшого впровадження Програми. 
Зокрема, участь у семінарі взяли представниці спеціалізованих 
та інклюзивних шкіл Дніпропетровської області, а також 
представники НУО – членів Всеукраїнської Коаліції з РЗ та ПС, 
що працюють з та / або  розглядають батьків дітей з інвалідністю 
як цільову аудиторію у своїй роботі в галузі профілактичної 
освіти, популяризації здорового способу життя, збереження 
репродуктивного здоров’я. Не зважаючи на обмежений час, 
присутнім вдалося вивчити усі елементи Програми, обговорити 
особливості проведення тих чи інших тематичних занять, а також 
поділитися думками щодо подальшої роботи за Програмою із 
різними цільовими групами, зокрема із батьками та вихователями, 
що виховують дітей та підлітків з інвалідністю. 
На підтвердження участі у семінарі учасниці заходу отримали 

сертифікати, комплекти методичних матеріалів Програми для 
подальшої роботи з батьками, та інші інформаційні матеріали, 
видані Фондом. 

На Херсонщині триває проект «Включайся – 
подбай про майбутнє!»

10 березня 2016 року у приміщенні районного будинку культури 
імені Т.Г.Шевченка відбувся круглий стіл з питань впровадження 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» у місті Скадовську та 
Скадовському районі. Ініціатор заходу - Херсонський обласний 
центр «Успішна жінка», що реалізовує проект «Включайся – 
подбай про майбутнє!» за підтримки Програми USAID «Здоров’я 
жінок України».
Участь у засіданні взяли голова районної державної адміністрації, 
радник голови районної ради, радник голови міської ради, 
члени Громадської ради при районній державній адміністрації, 
заступник начальника управління лікувально-профілактичної 
допомоги населення, медичних кадрів та звернень громадян 
Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної 
адміністрації, представники відділу освіти районної державної 
адміністрації, закладів охорони здоров`я району, навчальних 
та оздоровчих закладів, соціальних служб, представники 
Херсонського обласного центру «Успішна жінка», громадські діячі 
тощо. 
Під час круглого столу учасники дізналися про результати 
виконання районної програми «Репродуктивне здоров’я нації» в 
рамках районної комплексної програми «Здоров’я населення у 
Скадовському районі на 2015 рік», про що присутнім доповідала 
Тетяна Присяжнюк, в.о. головного лікаря комунального закладу 
«Скадовська центральна районна лікарня». Окрім того, учасники 
засідання мали нагоду ознайомитися із метою Програми 
«Здоров’я жінок України» та планами  діяльності в рамках 
регіонального проекту «Включайся – подбай про майбутнє!». 
Присутні погоджувалися, що здебільшого, проблеми, які 
виникають у сфері репродуктивного здоров’я дорослих, беруть 
початок у підлітковому віці. Саме тому важливо здійснювати 
просвітницьку роботу із дітьми та молоддю із цих питань, зокрема 
в рамках програм статевого виховання.
Раніше, у лютому ц.р., за ініціативи Центру «Успішна жінка» та 
завдяки координації режисерки Тетяни Павлової-Сисюк на базі 
Херсонської Морської Державної Академії та Херсонського 
Державного Університету пройшли вистави форум-театру із 
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назвою «Я вирішив одружитись, але…». До постановки вистави 
долучилися студенти факультету судоводіння ХМДА та студентки 
факультету філології та журналістики ХДУ. Ведуча вистави, 
голова Центру «Успішна жінка» Олена Микитась, розпочинала 
знайомство із глядачами питанням, що для кожного / кожної з 
них є символом кохання. Відповіді були різні – від «відношення» 
до «щастя», «розуміння»; від «психологія» до «робота душі». 
Під час вистави підіймались дуже відверті та хвилюючи теми 
щодо кохання, шлюбу, репродуктивного здоров’я як запоруки 
щасливої сім’ї. На кульмінаційному моменті вистава зупинялась, 
а глядачі мали змогу обговорити поведінку героїв, шукали шляхи 
вирішення складної ситуації, та робили висновки: за своє здоров’я 
треба нести відповідальність, за здоров’я коханої людини треба 
теж думати, бути чесними; а захворювання, що передаються 
статевим шляхом краще попереджати. 

Клуб «Відродження нації» продовжує 
просвітницьку роботу з молоддю 

Фахівці та волонтери Тернопільського міського жіночого клубу 
«Відродження нації», члена Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС, 
провели у кількох навчальних закладах області інформаційні 
акції для молоді. Зокрема, про Всеукраїнську інформаційну лінію 
з питань РЗ та ПС та тематичні сайти з питань репродуктивного 

здоров’я та планування сім’ї дізналися студенти Шумського ПТУ та 
учні аграрного коледжу міста Буча Тернопільської області. Окрім 
того, представники «Відродження нації» презентували присутнім 
тематичні буклети «100 запитань і відповідей про репродуктивне 
здоров’я і планування сім»ї» та «Чоловіче здоров’я», створені 
Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за 
підтримки Програми АМР США «Здоров’я жінок України».

У Голій Пристані затвердили план заходів у 
сфері РЗ та ПС 

Представники Голопристанського районного благодійного 
фонду «Свята Ольга» в зв’язку із завершенням дії районної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2011–2015 роки», 
та усвідомлюючи важливість продовження роботи в даному 
напрямку, ініціювали низку адвокаційних заходів, в тому числі, 
проведення робочих зустрічей з представниками виконавчої 
влади району. Результатом активної діяльності представників 
Фонду, стало прийняття розпорядження першого заступника 
голови РДА від 05.02.16 №3/2 «Про затвердження заходів 
у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї в 
Голопристанському районі на 2016 рік.». Про це Голопристанська 
районна державна адміністрація інформувала громадськість 
на розширеному засіданні громадської ради наприкінці лютого 
поточного року. Розпорядження доведено до відома усіх 
виконавців, які у ньому зазначені.
Такий результат є наслідком попередньої адвокаційної діяльності 
благодійного фонду «Свята Ольга», розпочатої за підтримки 
Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні» ще у 
2015 році. Тож представники Фонду сподіваються, що жителі 
Голопристанщини й надалі отримуватимуть належний комплекс 
послуг з питань репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї, а вони, у свою чергу, братимуть участь у інформаційно-
просвітницькій діяльності та інших заходах в рамках прийнятого 
плану дій. 
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 «Інтелект Сумщини» нагадав студентам про 
рівну відповідальність партнерів

14 лютого ц.р. команда проекту «Майбутнє варто планувати» 
громадської організації «Інтелект Сумщини» долучилася до 
заходів з нагоди Дня усіх закоханих. Головна ціль проекту – 
наголосити на важливості рівної відповідальності партнерів у парі 
за використання запобіжних засобів, які захищають від небажаної 
вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом. 
Зокрема, під час проведення розважальних заходів у вишах 
міста, де відбувалися веселі вікторини та конкурси, романтичні 
побачення, вечірки та дискотеки, і навіть, жартівливе весілля, 
- активісти «Інтелекту Сумщини» - активного учасника 
Всеукраїнської коаліції з РЗ та ПС - поширювали буклети та 
сувеніри проекту. Загалом під час заходів вдалося охопити 
біля тисячі осіб – студентів та студенток Сумського державного 
університету, Української академії банківської справи та Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Майстер-клас із методики соціального 
театру пройшов у Києві 

25-26 березня ц.р. Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї» провів майстер-клас «Соціальний театр як 
метод просвітницької роботи з підлітками та молоддю». Захід 
був організований у партнерстві з Новим Драматичним театром 
на Печерську в рамках проекту «Забезпечення доступу підлітків 
до повної інформації про сексуальне і репродуктивне здоров’я 
та права» за підтримки Міжнародної федерації планованого 
батьківства / IPPF.  
До участі у майстер-класі були запрошені партнери проекту, які 
використовують методику соціального театру у інформаційно-
просвітницькій роботі із підлітками та молоддю, а також активісти 
та волонтери Фонду та партнерських організацій. Програма 
заходу створювалася на основі практичного керівництва Y-PEER 
«Використання театральних методик у навчанні за принципом 
«рівний-рівному».
Провели майстер-клас Катерина Рубашкіна, акторка театру та 
кіно, викладач сценічної мови пре-студії Нового Драматичного 

театру на Печерську, та Вероніка Литкевич, акторка Нового 
Драматичного театру на Печерську, викладач сценічної мови та 
акторської майстерності. До участь у підготовці програми заходу 
долучився також і Олександр Крижанівський, директор Нового 
Драматичного театру на Печерську. 

Майстер-клас був насичений практичними вправами для 
розвитку навичок акторської майстерності, проте найбільш 
важливою та цікавою була робота над створенням сценаріїв 
та постановкою вистав, що мали відображати актуальні для 
підліткової аудиторії питання у сфері взаємин, збереження 
РЗ та планування сім’ї. Учасники та учасниці мали нагоду 
продемонструвати вистави, використовуючи для цього атрибути 
театру – костюми, декорації, освітлення, - надані театром на 
Печерську. Після вистав новоспечені актори та акторки отримали 
зворотній зв’язок від тренерок та своїх колег, обговорили сильні 
сторони та можливості вдосконалення сценаріїв та постановок, 
акторської гри тощо. 

Поверталися до своїх осель учасники із натхненням та 
впевненістю – соціальний театр виконує функцію не тільки 
інформаційну, але допомагає навчитися критично мислити, 
розвиває, впливає на зміну ставлення, при чому як глядачів, так 
і самих акторів. Тож організатори майстер-класу сподіваються, 
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що новий досвід посилить компетенції волонтерів та активістів у 
використанні цієї форми просвітницької роботи та дасть поштовх 
для створення та/чи подальшого розвитку цього виду мистецтва у 
їх громадах. 

Проект Кешер проводить інформаційну 
кампанію «Маю право на здоров’я»  

У лютому ВЖЄО «Проект Кешер», що є учасником Всеукраїнської 
Коаліції з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, розпочав 
кампанію «Маю право на здоров’я» щодо підвищення рівня 
правової грамотності та обізнаності жінок про власні права для 
вирішення спірних правових питань у сфері охорони здоров’я. 
Кампанія має на меті заохотити учасниць акцій 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. 
Для кращої підготовки до заходів, перед початком кампанії 
активістки Проекту Кешер взяли участь у вебінарі, що його 
розробила команда представників Проекту, та який містив 
огляд медичних та юридичних питань у сфері охорони здоров’я. 
Це дозволило учасницям не тільки дізналися більше про те, як 
спонукати себе та інших людей до здорового способу життя, але 
й підвищити свою компетентність щодо питань захисту прав 
пацієнтів. 
Заходи в рамках кампанії проходили протягом лютого-березня 
у 9 містах України, а саме у Дніпропетровську, Запоріжжі, Києві, 
Кривому Розі, Луганську, Луцьку, Одесі, Харкові та Херсоні, де 
активістки Проекту Кешер організовували тематичні тренінги та 
семінари, зустрічі із запрошеними фахівцями, тематичні вуличні 
акції тощо. 

Про Програму «7 кроків назустріч» 
дізналися освітяни Тернопільщини

04 лютого 2016 року на базі Тернопільського ОКІППО відбувся 
навчальний семінар за програмою взаємодії школи та батьків «7 
кроків назустріч». Учасниками заходу стали керівники районних 
та міських методичних об’єднань, класні керівники Шкіл сприяння 
здоров’ю. 

У ході семінару освітяни дізналися про принципи організації та 
критерії ефективності профілактичної роботи у загальноосвітніх 
навчальних закладах, ознайомилися зі змістом Програми                
«7 кроків  назустріч» та вимогами до навчально-методичного 
забезпечення для її втілення. Учасники семінару позитивно 
оцінили рівень представлених матеріалів та методику проведення 
семінару, та відмітили необхідність втілення  Програми у 
навчальних закладах.

Діяльність щодо використання Програми «7 кроків назустріч» у 
регіоні стала можливою завдяки Проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні», за підтримки якого наприкінці 2015 року 
відбувся 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.

КДМ міста Шостки проводили тренінги для 
підлітків груп ризику

Протягом лютого-березня 2016 року спеціалісти КДМ м. Шостка 
провели цикл тренінгів для підлітків групи ризику: учнів школи-
інтернату для дітей з неблагополучних, малозабезпечених сімей, 
а також з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
вихованців  центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
(неповнолітні умовно засуджені за скоєні злочини, соціально 
дезадаптовані діти, діти, чиї батьки відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі). Загальна мета тренінгів - збереження 
репродуктивного здоров’я, профілактика ВІЛ/СНІД та формування 
відповідальної поведінки серед підлітків щодо власного здоров’я. 
Під час тренінгів спеціалісти КДМ провели анкетування учасників 
та поширили серед них тематичні інформаційні матеріали.

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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18 березня ц.р. у Комітеті з питань охорони здоров’я відбувся 
круглий стіл «Актуальні питання охорони репродуктивного 
здоров’я нації та планування сім’ї. Стан законодавчого 
забезпечення». В заході взяли участь народні депутати України 
- члени комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я 
Олексій Кириченко, Ірина Сисоєнко, Марія Іонова, представники 
Міністерства охорони здоров’я України, а саме: Василь 
Кравченко, керівник медичного департаменту МОЗ України, 
Наталя Боднарук, заступник начальника департаменту медичної 
допомоги матерям і дітям МОЗ України, В’ячеслав Камінський, 
головний акушер-гінеколог МОЗ України, представники інших 
зацікавлених міністерств, Національної академії медичних 
наук України, керівники української асоціації репродуктивної 
медицини, керівники приватних клінік репродуктивної 
медицини, представники міжнародних організацій (ЮНФПА, 
Програми USAID «Здоров’я  жінок України» та проекту АМР США 
«Репродуктивне здоров’я в Україні») та неурядових організацій. 
Захід відбувся за ініціативи Комітету з питань охорони здоров’я 
Верховної Ради України.
Під час зустрічі багато уваги приділялося обговоренню гарячих 
питань щодо репродуктивної медицини в Україні, а також 
юридичному супроводу цих питань, зокрема, необхідності 
розгляду й прийняття проекту закону про допоміжні 
репродуктивні технології (ЕКЗ - екстракорпоральне запліднення), 
що був розроблений депутатами ВР - членами комітету Верховної 
Ради з питань охорони здоров’я та провідними національними 
експертами в області репродуктології, медичного права, 
акушерства / гінекології тощо. В результаті обговорення було 
прийнято рішення:
•	 вдосконалити термінологічний апарат у цій сфері, зокрема, 

ввести поняття «замінного материнства» (оскільки, на думку 
розробників законопроекту, таке визначення більше відповідає 
науковій сутності та гуманним принципам); 

•	 визначити умови та порядок застосування допоміжних 
репродуктивних технологій, зокрема, замінного материнства та 
внутрішньо-маткової інсемінації; 

•	 удосконалити істотні умови договорів щодо замінного 
материнства; 

•	 ввести певні обмеження щодо замінного материнства, зокрема, 
вікові; 

•	 визначити права та обов’язки замінної матері та інших осіб, 
щодо яких застосовуються допоміжні репродуктивні технології 
тощо.

Під час засідання Василь Кравченко, директор Медичного 
департаменту МОЗ України, поінформував учасників про 
стан репродуктивного здоров’я населення України, а пізніше 
В’ячеслав Камінський, головний акушер-гінеколог МОЗ України, 
представив результати виконання Державної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», 
базуючись на результатах оцінки виконання цієї Програми, 
що була проведена у 2015 році в рамках проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні».  
Пан Кравченко та пан Камінський у своїх виступах наголосили 
на офіційній позиції Міністерства охорони здоров’я України 
щодо необхідності розробки та затвердження нової державної 
програми з репродуктивного здоров’я (ДПРЗН), та, в умовах 
існуючого мораторію на прийняття нових соціальних програм, 
звернувся із проханням до Комітету з питань охорони здоров’я 
ВР України сприяти розгляду та затвердженню концепції 
Програми у парламенті. 
Від імені Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» пані Галина 
Майструк поінформувала учасників про активну діяльність 
Робочої групи з розробки концепції нової ДПРЗН за підтримки 
Проекту, та зазначила, що наприкінці квітня поточного року 
проект концепції буде завершений та представлений на засіданні 
Координаційної Ради при Міністерстві охорони здоров’я, а також 
під час аналогічного круглого столу у Верховній Раді.

Від імені Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради 
України пан Олексій Кириченко також наголосив на необхідності 
якнайскорішої розробки та прийняття нової ДПРЗН та обіцяв 
підтримку у представленні Концепції та проекту нової ДПРЗН на 
2016-2020 рр. у профільному Комітеті Верховної Ради України, а у 
подальшому - іншим депутатам ВР для просування у парламенті 
та затвердження цього стратегічного документу.

За підсумками зустрічі у Верховній Раді, Проект «Репродуктивне 
здоров’я в Україні» продовжує активну роботу з доопрацювання 
Концепції нової ДПРЗН. До участі у засіданнях Робочої групи 
будуть запрошуватися також і представники Комітету з питань з 
охорони здоров’я ВР України.

Більш детальну інформацію про круглий стіл дивіться за 
посиланням.
 

У Комітеті з питань охорони здоров’я відбувся круглий стіл щодо законодавчого 
забезпечення охорони репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126848.html
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У квітні-травні поточного року Проект АМР США 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» продовжить роботу над 
розробкою концепції та проекту нової ДПРЗН на період 2016-
2020 рр. під час планових засідань Робочої групи за участі 
провідних національних та міжнародних експертів у сфері РЗ/ПС. 

27-29 квітня 2016 р. на базі санаторію «Світанок», що у 
передмісті Черкас, буде організовано тренінг з адвокації та 
лобіювання інтересів вразливих груп населення із наголосом на 
відстоюванні прав жінок - «Школа адвокації». Захід проводиться 
в рамках проекту «Просвітництво та адвокатування в сфері 
репродуктивного здоров’я», що його втілює Коаліція молодіжних 
громадських організацій «Молода Черкащина» - учасник 2-го 
етапу Програми малих грантів проекту «Репродуктивне здоров’я 
в Україні», який реалізує БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за 
підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку / USAID. 
Учасники тренінгу матимуть можливість дізнатися про принципи 
планування та проведення ефективних адвокаційних кампаній, 
важливість підтримки ключових осіб, що приймають рішення, та 
секрети роботи із опонентами, розглянуть приклади успішних 
адвокаційних ініціатив тощо. Кінцевою метою тренінгу є 
розробка кожним учасником/учасницею плану адвокаційної 
кампанії для своєї організації, яку вони зможуть провести 
зокрема під час заходів з нагоди Тижня планування сім’ї, та 
загалом - у поточній адвокаційній діяльності своїх організацій.
До участі в заході запрошено представників громадських 

організацій - членів Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного 
Здоров’я та Планування Сім’ї, які безпосередньо займаються 
адвокаційною діяльністю від імені НУО та відповідальні за 
підготовку та проведення адвокаційних та інформаційних 
кампаній. 

У середині травня 2016 р. за підтримки Проекту АМР США 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» учасники Всеукраїнської 
Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї, а 
також грантери Програми малих грантів долучаться до хвилі 
інформаційно-просвітницьких та адвокаційних заходів, що їх 
ініціює БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» з нагоди Тижня 
планування сім’ї.   

У травні у Києві пройде Молодіжний Форум з питань 
сексуального та репродуктивного здоров’я та прав підлітків та 
молоді. До участі будуть запрошені юні активісти та волонтери, 
що працюють за принципом рівний-рівному в рамках 
інформаційно-просвітницької та адвокаційної діяльності Фонду 
та організацій – членів Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного 
Здоров’я та Планування Сім’ї. Захід відбудеться в рамках 
Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні» та діяльності 
Благодійного Фонду за проектом «Забезпечення доступу підлітків 
до повної інформації про сексуальне і репродуктивне здоров’я 
та права» за підтримки Міжнародної Федерації Планованого 
Батьківства / IPPF.


