Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

Новини та практики
Хвиля інформаційно-просвітницьких заходів пройшла в Україні на підтримку
Всеукраїнського Тижня Планування Сім’ї та Збереження Репродуктивного Здоров’я
У квітні-травні відбулися засідання Робочої групи з розробки концепції нової ДПРЗН
Члени Коаліції з РЗ/ПС навчалися лобіювати інтереси вразливих груп населення
Вистави соціального театру пройшли у Києві, Чернігові та Херсоні
КДМ долучилися до заходів з нагоди Всесвітнього Дня пам’яті померлих від СНІДу
Студентів-медиків навчають консультувати підлітків та молодь з питань РЗ/ПС

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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Анонси:
У червні буде завершено роботу над
розробкою Концепції та проекту
Державної Програми з репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї на 20172021 рр.
Презентація та обговорення Концепції
та проекту нової ДПРЗН на період 20172021р. відбудеться у червні.
Тренінг для тренерів на тему
«Репродуктивне здоров’я та
репродуктивні права людей з
обмеженими можливостями» пройде у
липні поточного року.
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заходів пройшла в Україні на підтримку
Всеукраїнського Тижня Планування Сім’ї та
Збереження Репродуктивного Здоров’я

Майже по всій Україні пройшла хвиля інформаційнопросвітницьких заходів на підтримку Всеукраїнського тижня
планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, що
цього року тривав з 11-го по 17-те травня. Завдяки Проекту
Агентства США з міжнародного розвитку «Репродуктивне
здоров’я в Україні» та ініціативи Благодійного Фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї», громадські організації – члени
Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї у співпраці із партнерами провели у більш ніж 80
населених пунктах України заходи для різних цільових груп.
Зокрема, Тиждень планування сім’ї відзначили у Бердичеві та
Бердичівському районі, Новоград-Волинському Житомирської
області, Запоріжжі, місті Дніпро та Новомосковську
Дніпропетровської області, Кіровограді, Києві, Луганську та
Сєвєродонецьку Луганської області, Львові та області, Одесі
та Арцизі Одеської області, Сумах та Шостці Сумської області,
Тернополі, Харкові, Херсоні та Скадовську, Голій Пристані та селах
району, населених пунктах Чаплинського району Херсонської
області тощо. Серед іншого, були проведені тематичні конкурси,
квести та вікторини, лекції, тренінги, вуличні арт-акції, літературні
виставки, круглі столи.
Досягнуті результати стали можливими не тільки завдяки активній
роботі членів Коаліції, грантерів та партнерів Проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні», партнерів Програми АМР
США «Здоров’я жінок України», але й співпраці із державними
організаціями та структурами – міськими та районними
державними адміністраціями, Центрами соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, місцевими радами, медичними та освітніми
закладами тощо. Таке об’єднання зусиль та ресурсів дозволило
охопити значну кількість українок та українців достовірною
інформацією щодо сучасних методів планування сім’ї та
важливості збереження репродуктивного здоров’я. Коротко про
те, де і як проходив Тиждень планування сім’ї – читайте далі.
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Бердичівська міська громадська молодіжна організація
«Молодь обирає життя»

З 11 по 19 травня у співпраці із Бердичівським районним
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді були
організовані тематичні тренінгові заняття у навчальних закладах
Бердичівського району. Зокрема, просвітницьку роботу провели
із учнями Скраглівської ЗОШ І-ІІІ ст., Хажинськой ЗОШ І-ІІІ ст.,
Гришковецької школи-інтернату, а також молоддю, що проживає
у гуртожитку Бердичівського коледжу промисловості, економіки
та права. Учні старших класів та студенти коледжу дізнались про
фактори, що впливають на репродуктивне здоров’я, мали нагоду
сформувати навички планування майбутньої сім’ї та обговорити
сімейні цінності, отримали більше знань про здоров’я взагалі.
Юнаки та дівчата зазначили, що дізналась багато нової інформації,
але найбільше їх вразило, що такі, здавалося б, інтимні та особисті
теми, можна легко обговорювати.
Благодійний Фонд «Єдина Родина», м. Харків

18 травня працівники Фонду для студентів Харківської державної
академії культури організували тренінг з питань профілактики та
збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.
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Благодійний Фонд «Підліток»
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осіб із діагностованим туберкульозом - користувачів проектів
БФ «Салюс» - завдяки тематичним бесідам та лекціям, а також
інформаційним матеріалам дізналися про різні аспекти РЗ та ПС.
Частина діяльності здійснювалася соціальними працівниками
Фонду, що працюють у мобільній амбулаторії, тому бесіди та лекції
проводилися не тільки у м. Львів, але й у п’яти районних центрах
області. До бесід залучалися усі користувачі програм Фонду, але
найбільше - особи-лідери, що працюють за програмою «рівний
для рівного» (peer-to-peer), та які після заходів продовжуватимуть
поширювати інформацію, буклети та листівки серед своїх peers.
Всеукраїнська благодійна організація «Позитивні жінки» та
партнери

Завдяки підтримці обласної комунальної установи «Луганський
обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних
досліджень» пройшла низка освітніх заходів для слухачів курсів
підвищення кваліфікації Луганського інституту післядипломної
педагогічної освіти. Психологи, соціальні педагоги, класні
керівники зі шкіл міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна через
інтерактивні форми групової роботи обговорювали питання
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Зокрема, освітяни
аналізували поняття «планування сім’ї», розкривали міфи і факти
стосовно сексуальності та використання контрацепції. Окрема
увага приділялась використанню інформаційних матеріалів у
роботі з учнями, батьками та педагогами у навчальних закладах.
Як результат, учасники заходів мають намір створити «ресурсні
осередки» при своїх кабінетах у школах, де у вільному доступі
будуть розміщуватися тематичні інформаційні матеріали, в тому
числі «Чоловіче здоров’я», «Високий тиск, або як сказати «ні», «Що
потрібно знати про контрацепцію» та ін.
Окрім того, 12 травня представниця Фонду Галина Хархан провела
для студентів Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) тренінгове заняття
на тему «Сексуальність як явище». Юнаки та дівчата мали змогу
обговорити питання сексуальності, відповідального ставлення до
репродуктивного здоров’я, отримати тематичні буклети, дізнатися
про Всеукраїнську інформацій лінію з питань РЗ/ПС та тематичні
веб-сайти.
Благодійний Фонд «САЛЮС», м. Львів

1299 споживачів ін’єкційних наркотиків, 578 жінок секс бізнесу,
270 осіб, що перебувають на замісній підтримуючій терапії та 140

За сприяння та у партнерстві з БО «Позитивні жінки» громадські
організації у Дніпропетровській, Житомирській, Одеській та
Херсонській областях провели заходи з нагоди ТПС. Зокрема були
організовані:
- у Новоград-Волинському Житомирської області силами
Благодійного Фонду «Нехай твоє серце б’ється» - тематична
акція із поширенням інформаційних матеріалів та браслетів
Коаліції, розміщенням тематичних статей на сайті Фонду та
інфограм у ЗМІ;

- на Фестивальному причалі м. Дніпро завдяки
Дніпропетровському відділенню Мережі ЛЖВ – акція «Доля
в долонях», під час якої було організовано виступи творчих
колективів, квест та конкурси для сімей та молоді, а для
висвітлення акції у ЗМІ запрошувалися провідні телеканали;
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- у містах Одеса та Арциз Громадська молодіжна організація
«Клуб взаємодопомоги «Життя+» провела низку заходів в
рамках акції «Здорова молодь - здорова нація». Так, 11-12
травня інформаційні заняття для учнів 8-11 класів пройшли
у загальноосвітніх школах міст; 14 травня відбувся тренінг
«Проблема планування сім’ї та репродуктивне здоров’я» для
клієнток організації; а 15 травня у Кіровському сквері Одеси–
опитування-вікторина з репродуктивного здоров’я для жінок
і чоловіків, із поширенням інформаційних матеріалів та
презервативів. Більше про заходи дивіться на сторінках ГО у
Facebook та Вконтакте.

комунальних закладів для людей з інвалідністю. На заході
обговорювали питання та проблеми дотримання сексуальних
та репродуктивних прав осіб з інтелектуальними порушеннями
та шляхи їх вирішення, необхідність впровадження навчального
курсу з питань сексуального виховання осіб з інтелектуальними
порушеннями «Право на любов» в закладах, які надають послуги
стаціонарного догляду. Ознайомитись із рекомендаціями,
виробленими під час засідання круглого столу, можна за
посиланням.
Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер»

- 14 травня у м. Скадовськ Херсонської області завдяки
об’єднаним зусиллям ХМГО «Асоціація 21 століття» та ГО
«Вектор толерантності» відбулася вулична акція з метою
популяризації сімейних цінностей, збереження РЗ, безпечної
статевої поведінки та планованого батьківства. Мешканцям
та гостям міста були презентовані листівки та буклети, а ще
вони дізналися про джерела отримання більш детальної
інформації з цих питань. Напередодні, 12 травня для учнів
старших класів навчальних закладів Херсону у приміщенні
ЦОМу при Херсонській обласній раді відбулось заняття на
тему «Як побудувати міцну родину?». В ході зустрічі були як
теоретичний, так і практичний блоки, а після імпровізованої
вистави учасники обговорювали, як приймати рішення для
вирішення/уникнення гострих сімейних конфліктів.
Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав
інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»
16 травня у Києві спільно з Управлінням у справах людей похилого
віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної
політики України був проведений круглий стіл «Репродуктивне
здоров’я та права осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних
порушень». Крім організаторів – представників Коаліції, у
роботі круглого столу взяли участь представники Департаменту
соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики
України, обласних департаментів соціального захисту населення,
Інституту праці і зайнятості населення МСП і НАН України, вищих
навчальних закладів, а також неурядових організацій та

Діяльність Проекту Кешер в рамках ТПС проводилася в тому
числі за підтримки проекту «ЗдОрово Жити здорово!». Зокрема,
13 травня у місті Дніпро на базі «Клубу молодої сім’ї» при
консультативно-діагностичному відділенні Міської лікарні №15
активістки Проекту Кешер провели тематичну акцію для клієнток
Клубу та його працівниць; 14 травня у Запоріжжі у міському
парку - профілактичну акцію для більш ніж 200 жителів міста.
Під час акції волонтери допомагали складати «Маршрути
здоров’я», розповідали про профілактику захворювань та користь
планування сім’ї. А 17 травня більше 250 студентів Одеського
коледжу економіки та права дізналися про різні аспекти РЗ та ПС,
профілактику онкологічних захворювань, складові здорового
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способу життя; бажаючі мали змогу навчитися методиці
самообстеження молочних залоз. Підтримку під час проведення
заходу надало молодіжне Радіо при міськраді Одеси, а
партнерами виступили студентські ради медичного університету,
Одеського коледжу економіки і права, та студенти-волонтери
Одеської академії зв’язку.
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ГО «Амазонки Закарпаття», м. Ужгород

Голопристанський районний благодійний фонд «Свята
Ольга», Херсонська обл.

З 11 по 17 травня спеціалісти та волонтери «Святої Ольги»
провели ряд заходів, спрямованих на формування свідомого
ставлення молоді до свого здоров’я, зокрема, репродуктивного,
запобігання небажаній вагітності та попередження захворювань,
що передаються статевим шляхом. Серед іншого були проведені
консультативні дні «Батько в радість» при пологовому відділенні
районної лікарні; з жінками репродуктивного віку - інтерактивна
дискусія «Що потрібно знати про методи контрацепції». У
партнерстві з ХОЦ «Успішна жінка» для учнівської молоді
села Олексіївка Голопристанського району, села Григорівка
Чаплинського району та вихованців Скадовського училища
фізкультури були проведені конкурсні програми «Сходинками
до власного здоров’я», під час яких молодь мала нагоду взяти
участь у тематичних вікторинах, рольових та практичних вправах,
іграх та бліц-турнірах. А для сільської молоді с. Нова Збур’ївка
було організовано молодіжну ігротеку-квест «Експрес заради
майбутнього»: протягом години юнаки та дівчата визначали місця
схову різноманітних завдань, відгадували слова, що стосувалися
тематики заходу, брали участь у конкурсі зі створення девізу,
слогану, реклами тощо. Окремі заходи проходили за підтримки
Програми USAID «Здоров’я жінок України» та Проекту АМР США
«Репродуктивне здоров’я в Україні», а поширювані матеріали
- інформаційні листівки, буклети, браслети тощо - надані
Програмою та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Більше
інформації про діяльність Голопристанського РБФ «Свята Ольга» в
рамках ТПС - тут.

На Закарпатті волонтери організації щодня протягом тижня
проводили заходи з нагоди ТПС, що дозволило охопити
тематичною інформацією учнів майже десяти навчальних
та виховних закладів краю. Серед іншого, інформацію щодо
РЗ та ПС отримали підлітки та молодь НВЗ «Ужгородський
економічний ліцей», Спеціалізованої ЗОШ з поглибленим
вивченням словацької мови в місті Ужгород. Спершу, за
словами організаторів, молодь не наважувалася задавати
відверті запитання, але після вивчення відповідної літератури та
обговорення кількох тем, настільки захоплювалися, що дискусії
тривали кілька годин поспіль. Дівчата й хлопці запрошували
амазонок навідуватися у школу і надалі, адже запитань завжди в
молоді чимало. А студенти Природничо-гуманітарного коледжу
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» приєдналися
до акцій з нагоди ТПС у ролі волонтерів–вони розповсюджували
серед інших студентів навчального закладу тематичну літературу.
Представники «Амазонок» завітали також і до спортивнооздоровчого комплексу «Акварель», що в Ужгородському районі,
де спілкувалися із жінками репродуктивного віку – працівницями
комплексу та дівчатами, що тут займаються.
ГО «Інтелект Сумщини»
На Сумщині заходи в рамках ТПС розпочалися у Шостці, де на базі
центральної міської бібліотеки ім. Л.Толстого відбулось засідання
круглого столу на тему «Жінка. Сім’я. Здоров’я», у Шосткінському
медичному училищі – вікторина «Що я знаю про планування
сім’ї», а у приміщенні «Клініки, дружньої до молоді» та медичному
училищі – інформаційні акції з поширенням бар’єрних засобів
контрацепції. Пізніше, у Сумському державному університеті
пройшла інформаційна кампанія «Сімейний марафон здоров’я»,
філософський баттл «Любов – благо? чи Любов – зло?», а у
медичному інституті – інтерактивне заняття «Що я знаю про
планування сім’ї». Здійснення вищезгаданої діяльності стало
можливим завдяки співпраці із навчальним установами та
громадськими організаціями Сумщини, Координаційним центром
гуманітарної політики СумДУ, місцевої влади, депутатського
корпусу, лікувально-профілактичних закладів, а також за
підтримки Програми USAID «Здоров’я жінок України».
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ГО «Прес-клуб реформ» та ГО «Турбота», м. Кіровоград

14 травня у Кіровограді на пішохідній вулиці Дворцовій пройшла
акція «Плани на кохання», де поширювалися інформаційні
матеріали для молоді та їх батьків, а військовим кіровоградських
військових частин презентували брошури «Захищаєш країну
– захисти себе». Окрім того, в рамках з’їзду лідерів обласної
ради учнівського самоврядування, що був організований
спільно з Кіровоградським державним будинком художньої та
технічної творчості 17 травня відбувся круглий стіл. До участі
була запрошена завідувачка Обласного центру планування
сім’ї та репродукції людини та акушер-геніколог центру,
тренерка з питань репродуктивного здоров’я Анна Гришко, яка
підготувала для молоді пізнавальну лекцію, що перейшла у цікаву
дискусію щодо відповідальної поведінки, ризиків та способів
уберегтися від них. Учасники круглого столу отримали тематичні
інформаційні матеріали, дізналися про веб-сайти та інформаційну
лінію. Пізніше, 18 травня для учнів ДНЗ «Кіровоградський
професійний ліцей сфери послуг» була організована екскурсія
до Клініки, дружньої до молоді. Молодь побачила, як працює
клініка: доступно, безкоштовно, доброзичливо, конфіденційно та
на засадах неосудливого ставлення до відвідувачів. Співробітниці
клініки говорили з молоддю про збереження репродуктивного
здоров’я, розповідали, куди саме слід звертатися та які спеціалісти
надають ті чи інші послуги.
ГО Херсонський обласний центр «Успішна жінка»
У партнерстві з місцевими громадськими організаціями Голопристанський РБФ «Свята Ольга», НМГМО «Перспектива»
та Чаплинська районна Ліга соціальних працівників - були
організовані інформаційно-просвітницькі заходи для різних
цільових груп. Більшість заходів проходили за підтримки
Програми USAID «Здоров’я жінок України», а також Проекту АМР
США «Репродуктивне здоров’я в Україні», а поширювані під час
заходів матеріали надані Програмою та Благодійним Фондом
«Здоров’я жінки і планування сім’ї».
Зокрема, для учнівської молоді у селищі Чаплинка за координації
Альони Ращупкіної була організована дводенна вулична
арт-акція, під час якої в центрі селища учасники створювали
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малюнки графіті про сімейні цінності, які, безперечно, стануть
прикрасою селища та поштовхом до змін у поведінці молоді
щодо свого репродуктивного здоров’я. А на базі Дніпрянської
ЗОШ Новокаховської міської ради та у м. Таврійську для
старшокласників двох шкіл пройшли квести «Включайся – подбай
про майбутнє». Команди «Покоління майбутнього» (ЗОШ №5) та
«Будь здоровий!» (ЗОШ №7) представили свої емблеми, девізи,
проявили кмітливість, обізнаність з питань репродуктивного
здоров’я, мандрували станціями, вирішували завдання. У рамках
квесту також була проведена вулична акція із поширенням
інформаційних буклетів, брошур про планування сім’ї серед
жителів Таврійська.

Для студентської молоді в рамках V фестивалю інтелекту та сили
«Козацький гарт» волонтери ГО «Успішна жінка» також провели
акцію, учасниками якої стали студенти Херсонського державного
університету, що долучалися до бесід з тематики РЗ та ПС. У
винагороду за активну участь учасники та учасниці отримали
буклети та засоби контрацепції, а ще – мали нагоду «приміряти»
на себе костюми українця та україночки, користаючись стендомтантамарескою. Підтримку у проведенні заходу надали мер
Херсону Володимир Миколаєнко та секретар Херсонської міської
ради Олена Урсуленко.
Під час фестивалю «Свадьба в Херсоне» волонтери/-ки організації
«Успішна жінка» розповсюджували тематичну літературу не
тільки серед студентської молоді, але й серед пар наречених,
представників та представниць поліції. А біля екіпажу
(гуртожитку) Херсонської морської академії вони провели
інформаційну акцію для чоловічого контингенту. На запитання
«Що для вас сім`я?» значна кількість майбутніх моряків відповіла,
що це сенс життя, адже коли вони перебувають далеко від своїх
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домівок у рейсі, думки про рідних та коханих загрівають душу,
підтримують та надихають. Хлопці усвідомлюють, що у взаєминах
партнери несуть обопільну відповідальність. Приємним
сюрпризом для учасників стала тематична література, засоби
контрацепції та підставки для гарячого з логотипом Програми
«Здоров’я жінок України».
Тематична акція відбулася і для студентів ХДУ спеціальності
«Журналістика», що складалася із опитувань «Що для Вас є сім’я?»
та «Хто приймає рішення за наслідки кохання?», можливості
сфотографуватися у національних костюмах стенду-тантамарески,
та взяти участь у вікторині, яку проводила завідувач відділення
санології Херсонського обласного центру здоров’я та спортивної
медицини Ольга Джугостран. Захід пройшов за сприяння ректора
ХДУ професора Василя Стратонова.
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планування сім’ї. Організатори підкреслювали важливість
володіння знаннями про усі методи контрацепції незалежно
від того, фахівцями якого профілю працюватимуть майбутні
лікарі; а уже зараз студенти можуть стати джерелом достовірної
інформації щодо збереження репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї для своїх друзів та знайомих. Пізніше, 22 травня
на сонячній галявині біля річки Дніпро для батьків – членів ГО
«Дасид» було організовано бесіду про сучасні методи планування
сім’ї, прийнятні для підлітків та молоді методи контрацепції.

ГО «Центр підтримки сім’ї», м. Новомосковськ,
Дніпропетровська обл.

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

Тематична акція, до якої долучилися соціальні працівники,
співробітники Новомосковської Центральної районної лікарні,
Центру СНІДу та інші зацікавлені спеціалісти, пройшла у
Новомосковську. Під час акції спеціалісти надавали консультації
юнакам та дівчатам з питань контрацепції, поширювали
інформаційні матеріали, запрошували на індивідуальні
консультації до гінеколога, інфекціоніста, давали телефони, за
якими можна отримати консультацію та психологічну підтримку.
Також під час акції можна було пройти тестування на ВІЛ за
допомогою експрес-тестів. Окрім того, 20 травня пройшов
круглий стіл за участі партнерів Центру підтримки сім’ї при
Новомосковській міській лікарні.
Дніпропетровська громадська організація «Дасид», м. Дніпро
18 травня фахівці Дніпропетровської області - акушер-гінекологи,
дитячі гінекологи та сімейні лікарі - в рамках навчання на
переривчастих курсах з планування сім’ї дізналися про
діяльність Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС та отримали тематичні
інформаційні матеріали. А 19 травня за участі студентів кафедри
педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської медичної
академії відбулася інформаційна зустріч-вікторина щодо методів

Спільно із «Клінікою, дружньою до молоді» Дарницького району
м.Києва та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, у співпраці із навчальними закладами району були
проведені інформаційно-просвітницькі заходи. Зокрема, біля
місцевих вишів та коледжів пройшли вуличні акції «Кохання
без ризиків», під час яких розповсюджувалися інформаційні
матеріали, проводилися короткі бесіди із перехожими щодо
методів планування сім’ї, репродуктивного здоров’я чоловіків
і жінок тощо. Окрім того, на базі Медичного коледжу №3 для
студентської молоді пройшли тренінги «Здоров’я. Репродуктивне
здоров’я» та «Планування сім’ї. Відповідальна поведінка». Під час
тренінгів обговорювали питання, які стосуються міжособистісних
стосунків, поняття «любов», «кохання» та «дружба», культури
статевих взаємин, безпечного сексу та методів контрацепції. На
додаток, Центр став ініціатором подання петиції щодо внесення
проекту плану заходів з метою збереження репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї в м. Києві на 2017 рік на розгляд сесії
Київської міської ради.
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Кіровоградська обласна інформаційна служба із актуальних
питань жіноцтва

У Кіровограді 17 травня на головній вулиці міста Великій
Перспективній відбулася акція «Заплануй сім’ю на здоров’я!».
Волонтери роздавали перехожим спеціальну друковану
продукцію з метою привернути увагу, передусім молоді, до
важливості питань збереження репродуктивного здоров’я,
планування сім’ї. А от буклети «Захищаєш країну – захисти себе»
були цілеспрямовано передані до бібліотек місцевих військових
частин та госпіталю, де вони були поширені серед молодих
чоловіків, які перебувають на військовій службі. Окрім того,
протягом усього ТПС у холі Кіровоградської обласної бібліотеки
ім. Д. Чижевського працював відкритий стенд «Візьми на
здоров’я» із інформаційними матеріалами.
Міський жіночий клуб «Відродження нації», м. Тернопіль
Ольга Горошко, активістка «Відродження нації», та волонтери
Клубу провели 14 травня на набережній міста Тернопіль, а 16
травня на бульварі Д.Галицького тематичні акції, під час яких
поширювалися інформацій матеріали серед мешканців та гостей
міста.
Обласний Благодійний Фонд «Повернення до життя»,
м.Знам’янка, Кіровоградська обл.
З 16 по 22 травня були організовані тематичні заходи для усіх
цільових груп Фонду. Зокрема, соціальні працівники проводили
інформаційно-просвітницькі заняття для жінок - споживачок
ін’єкційних наркотиків, в тому числі тренінг «Сексуальне і
репродуктивне здоров’я жінки». В рамках проекту «Зменшення
шкоди» для жінок і чоловіків СІН та жінок, які надають сексуальні
послуги, вуличні соціальні працівники інформували клієнтів
з питань РЗ/ПС, мотивували проходити діагностику ІПСШ та
звертатися за консультаціями до фахівців. Окрім того, для
студентів місцевих ПТУ пройшла серія тренінгів щодо здорового
способу життя, безпечної статевої поведінки, усвідомленого
батьківства тощо.
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Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Херсонщини

З 10 по 17 травня працівники міських та районних центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Ліги соціальних
працівників України приєднались до інформаційної кампанії
в рамках ТПС. Всього по області вдалося провести майже 80
інформаційних заходів. Серед іншого, були організовані групові
консультації та бесіди, тренінги та просвітницькі акції, круглі
столи, відео-лекторії, анкетування. Завдяки спільним зусиллям
центрів, участь у заходах взяли понад 2,5 тисяч осіб –
представників різних цільових груп: підлітки та їх батьки,
учнівська та студентська молодь, учні інтернатних закладів, вагітні
жінки, члени трудових колективів, правопорушники, безробітні
тощо. Більш детальну інформацію про діяльність центрів дивіться
тут.

Новини та практики
У квітні-травні відбулися засідання Робочої
групи з розробки концепції нової ДПРЗН

У квітні-травні 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 2017-2021 рр. Основними питаннями під час зустрічей
було визначення очікуваних результатів та ключових індикаторів,
зокрема щодо розділів Концепції з питань материнства та
дитинства, планування сім’ї, репродуктивного здоров’я підлітків,
та профілактики онкологічних захворювань репродуктивної
системи. До участі у заходах запрошувалися українські експерти
у сферах, обговоренню яких були присвячені засідання, в
тому числі представники Програми АМР США «Здоров’я жінок
України» та Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування
сім’ї». Фінальний варіант Концепції невдовзі буде представлений
учасникам Координаційної Ради при Міністерстві охорони
здоров’я України.
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тренінгу з адвокації та лобіювання інтересів вразливих груп
населення із наголосом на відстоюванні прав жінок «Школа
адвокації», що проходив 27-29 квітня ц.р. на базі санаторію
«Світанок» у мальовничому передмісті Черкас. Захід проводився
учасницею 2-го етапу Програми малих грантів проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні» - Коаліцією молодіжних
громадських організацій «Молода Черкащина» в рамках проекту
«Просвітництво та адвокатування в сфері репродуктивного
здоров’я».
Під час тренінгу учасники та учасниці Школи мали нагоду
дізнатися про те, що таке «громадянське представництво», як
правильно здійснювати процес адвокації; як ставити конкретні
та досяжні цілі і задачі адвокаційної кампанії для досягнення
відчутних змін; як визначити союзників та опонентів та заручатись
підтримкою ключових фігур; а також вивчали приклади успішних
адвокаційних ініціатив тощо. Тренерки Школи - представниці
КМГО «Молода Черкащина» - Харченко Анна, координаторка
напрямку роботи для людей з особливими потребами, Феофілова
Вікторія, тренерка, фахівчиня з адвокації, та Тетяна Кавальчук
- тренерка, юристка, фахівчиня з моніторингу та оцінки, пропонували громадським активістам різні методи роботи: від
міні-лекцій до практичних завдань та інтерактивних ігор.
Результатом тренінгу стала розробка кожним учасником/
учасницею плану адвокаційної кампанії, яку його/її організація
могла б відпрацювати на практиці, в тому числі у ході
інформаційних та адвокаційних кампаній в рамках Тижня
планування сім’ї, та більш широко – у поточній адвокаційній
діяльності організацій, включаючи лобіювання Державної
програми «Репродуктивне здоров’я нації».

Вистави соціального театру пройшли у
Києві, Чернігові та Херсоні

Члени Коаліції з РЗ/ПС навчалися лобіювати
інтереси вразливих груп населення

Більше 20 учасників – представників Всеукраїнської Коаліції з
Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї - взяли участь

У квітні-травні поточного року пройшла серія вистав
соціального театру для підліткової аудиторії. Ініціатором
заходів став Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування
сім’ї», що у співпраці із партнерськими організаціями сприяє
розвиткові цього напрямку просвітницької роботи в рамках
проекту «Забезпечення доступу підлітків до повної інформації

Новини та практики
про сексуальне і репродуктивне здоров’я та права», що
реалізовується за підтримки Міжнародної федерації планованого
батьківства / IPPF.
Вистави соціального театру відбувались у містах та інших
населених пунктах Київської, Чернігівської та Херсонської
областей. Глядачами вистав були учні загальноосвітніх навчальних
закладів, ПТУ та вишів, але також підлітки уразливих груп, що
проживають або виховуються на базі інтернатних закладів
згаданих областей.
У виставах, де усі ролі грали підлітки – учасники місцевих груп
соціальних театрів - висвітлювалися теми взаємин та кохання,
проблеми вибору в житті, та ситуації, що несуть потенційні
ризики для репродуктивного здоров’я та майбутнього життя
юнаків та дівчат. Під час дискусій, що відбувалися після перегляду
спектаклів, мова йшла про наслідки ранніх статевих стосунків,
зокрема - ризики інфікування інфекціями, що передаються
статевим шляхом та ВІЛ, підліткової вагітності тощо. Під час
спілкування обговорювали також прийнятні для підлітків методи
попередження незапланованої вагітності, способи поведінки, які
забезпечують або допомагають знизити потенційні ризики для їх
здоров’я та життя. Окрім того, юні глядачі отримували тематичні
інформаційні матеріали, створені Фондом для молодіжної
аудиторії, де міститься інформація про додаткові джерела
інформації, а також Клініки, дружні до молоді. На додаток,
київська група соціального театру відвідала із гуманітарним
візитом соціальний гуртожиток у селі Гайшин, що у ПереяславХмельницькому районі Київської області, куди передали не тільки
тематичну літературу, але й іграшки, одяг та продукти харчування,
якими зможуть скористатися теперішні та майбутні мешканці
гуртожитку.
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червону стрічку - символ боротьби зі СНІДом, та випустили у
небо червоні повітряні кулі з іменами померлих від СНІД. Крім
того, молоді активісти провели для одеситів інформаційнопрофілактичну акцію: вони роздавали буклети про профілактику
ВІЛ, засоби індивідуального захисту, а також запрошували
одеситів пройти безкоштовне тестування на ВІЛ. Організація
заходів стала можливою завдяки співпраці відділення «Клініка,
дружня до молоді» міської студентської поліклініки №21 м. Одеса,
громадської організації «Молодіжний центр розвитку» та міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Фото та більше
інформації про акцію – тут.
У цей же день під гаслом «100% безпечна кров» пройшла акція у
місті Херсон. Захід відбувся завдяки співпраці ХОБФ «Мангуст»,
ХМГО «Асоціація 21 століття», Християнського молодіжного
руху «Анастасіс», ЦСССДМ та «Клініки, дружньої до молоді»
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім.. Є.Є.Карабелеша».
КДМ надала пересувну лабораторію для здійснення експрестестування на ВІЛ, а до- та після-тестове консультування
проводила лікар-інфекціоніст Єрохіна А.О. А ще спеціалісти КДМ
роздавали буклети та проводили інформаційно-просвітницьку
роботу серед населення. У Сумах подібна акція проходила у
торговельному центрі. Детальніше про це - тут.

Студентів-медиків навчають консультувати
підлітків та молодь з питань РЗ/ПС

КДМ долучилися до заходів з нагоди
Всесвітнього Дня пам’яті померлих від
СНІДу

У різних містах України за ініціативи Мережі ЛЖВ пройшла акція
«Безпечна кров», приурочена Всесвітньому Дню пам’яті померлих
від СНІДу, що відзначається щорічно 15 травня.
Зокрема у Одесі медики та громадські активісти провели низку
прес-конференцій для інформування широкої громадськості
з питань профілактики ВІЛ та допомоги ВІЛ-інфікованим, а 13
травня на проспекті Шевченка міста пройшла тематична акція з
метою привернення уваги суспільства до питань профілактики
ВІД/СНІДу та висловлення солідарності ВІЛ-позитивним людям.
Волонтери громадських організацій розклали десятиметрову

З березня по червень поточного року на базі Консультативнодіагностичної поліклініки Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України студенти Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця проходять
навчання в рамках семінарів-тренінгів, де ознайомлюються із
особливостями роботи з підлітками та молоддю, здобувають
практичні навички консультування даної групи клієнтів,
обговорюють такі актуальні теми як профілактика ризикової
поведінки, сучасні аспекти планування сім’ї, профілактика ВІЛ
та захворювань, що передаються статевим шляхом. Студенти
отримують розуміння та сприйняття моделі трьох «Д» –
доброзичливість, добровільність та доступність, які є основою
діяльності КДМ, дізнаються про діяльність Центру медичної
допомоги «Клініка, дружня до молоді» КДП НДСЛ «ОХМАТДИТ»
МОЗ України. Семінари проводять спеціалісти КДМ за координації
заступника головного лікаря з поліклінічної роботи НДСЛ
«Охматдит» МОЗ України Л.В. Бондаренка.

Анонси
У червні ц.р. в рамках Проекту АМР США «Репродуктивне
здоров’я в Україні» та за участі провідних національних та
міжнародних експертів у сфері РЗ/ПС буде завершено роботу
над розробкою Концепції та проекту Державної Програми з
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї на 2017-2021 рр.
У другій половині червня на Засіданні Координаційної
Ради при Міністерстві охорони здоров’я України відбудеться
презентація та обговорення Концепції та проекту нової ДПРЗН
на період 2017-2021 рр. Участь у засіданні візьмуть представники
регіональних управлінь та департаментів охорони здоров’я та
Координаційної Ради Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС.
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Тренінг для тренерів на тему «Репродуктивне здоров’я та
репродуктивні права людей з обмеженими можливостями»
пройде у липні поточного року. Захід відбудеться у партнерстві
з Всеукраїнською громадською організацією «Коаліція захисту
прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю».

