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Новини та практики
26–27 червня 2014 року Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в
партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України був організований та проведений
робочий семінар з розробки стратегії оцінювання Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період до 2015 року.
16-17 червня 2014 року для представників національних та регіональних громадських
організацій пройшов тренінг з питань планування сім’ї, репродуктивного здоров’я та
репродуктивних прав, організований БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках
виконання завдань проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні».
16-18 червня в Житомирі для представників засобів масової інформації з різних регіонів
України пройшов семінар-тренінг «Планування сім’ї в Україні – соціальний та медичний
аспекти», організований завдяки співпраці Програми АМР США «Здоров’я жінок України»
та Фонду народонаселення ООН.
10-12 червня на базі Чернігівського обласного ліцею в рамках проекту «Здорова родина
– здорова країна», що реалізується ГО «Міський молодіжний центр «Жменя» за підтримки
Програми «Здоров‘я жінок України» Агентства США з міжнародного розвитку, пройшла
«Школа репродуктивного здоров‘я».
6 червня 2014 року у приміщенні МОЗ України в рамках реалізації Благодійним фондом
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» за
підтримки АМР США відбулась експертна нарада для визначення методології та
подальших етапів проведення оцінки Державної програми «Репродуктивне здоров’я
нації» на період до 2015 року.
4 червня 2014 року ГО «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив» в рамках
інформаційно-просвітницької діяльності серед населення з питань репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї та за підтримки Програми АМР США «Здоров’я жінок
України», провела тренінг для студентів механіко-технологічного коледжу.
Протягом червня кіровоградська НГО «Прес-клуб реформ» в рамках реалізації проекту
«Здоров’я жінок Кіровоградщини» у партнерстві з Програмою АМР США «Здоров’я
жінок України», провела ряд заходів з метою підвищення обізнаності мешканців
Кіровоградщини щодо питань планування сім’ї та 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.

Законодавство та політика:
Зміни у розмірах фінансової допомоги
при народженні дитини як ризик
зниження кількості запланованих дітей
в Україні

Анонси:
Засідання координаційної групи для
розробки плану дій з розвитку Коаліції
громадських організацій відбудеться в
Києві 9 липня 2014 р.
Протягом липня в різних регіонах
України пройдуть інформаційнопросвітницькі заходи з питань
планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я в рамках реалізації Програми
АМР США «Здоров’я жінок України»
На початку липня 2014 року на
Рівненщині активісти Міжнародної
жіночої організації «Проект Кешер»
проведуть акцію «Віддалене селище»,
спрямовану на привернення уваги
жінок до питання збереження здоров’я
молочних залоз
У липні в Чернівцях та Ужгороді
пройдуть тренінги з питань ефективних
комунікацій зі ЗМІ для представників
громадського сектору
У липні та серпні 2014 року
продовжиться апробація навчального
модулю для підлітків «Відповідальна
поведінка – шлях до здоров’я» у трьох
регіонах України
У першій половині липня в Чернівцях
пройде регіональний семінар
«Сприяння реалізації права жінок з
інвалідністю на особистий зріст та
творчий розвиток»
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6 червня 2014 року в Міністерстві охорони здоров’я пройшла нарада з розробки стратегії
оцінювання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

6 червня 2014 року у приміщенні Міністерства охорони здоров’я
України відбулась експертна нарада з розробки стратегії
оцінювання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації»
на період до 2015 року, метою якої було визначення методології
та подальших етапів проведення оцінки Програми. Зустріч стала
наступним кроком в реалізації завдань проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні», що виконує БФ «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» за підтримки USAID.
Учасниками наради стали представники Міністерства охорони
здоров’я України, Національної дитячої спеціалізованої лікарні
«Охматдит», Агентства США з міжнародного розвитку/USAID,
Швейцарського бюро співробітництва в Україні, Програми АМР
США «Здоров’я жінок України», Україно-швейцарської програми
«Здоров’я матері і дитини», Фонду народонаселення ООН в
Україні, експерти з моніторингу та оцінки тощо.
Від імені Міністерства охорони здоров’я до учасників наради
звернулась Альона Василівна Терещенко, начальник Управління
охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
МОЗ України, яка привітала зібрання та наголосила на високій
актуальності та необхідності проведення аудиту чинної
Державної програми РЗ у тісному партнерстві з МОЗ, Програмою
АМР CША «Здоров’я жінок України», Фондом народонаселення
ООН (ЮНФПА), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою
організацією охорони здоров’я та іншими міжнародними
організаціями, а також запевнила у повній підтримці цього
важливого напрямку діяльності проекту з боку Міністерства
охорони здоров’я України. Вона зробила короткий огляд стану
виконання ДПРЗН, окреслила основні проблеми, важливі сфери,
які не були достатньою мірою відображені в попередній програмі
і потребують особливої уваги в наступному стратегічному
документі. Наостанок пані Терещенко озвучила чітку позицію
Міністерства щодо необхідності розробки та прийняття нової
Державної програми РЗ на період 2016-2020 рр. з урахуванням
результатів оцінки чинної програми та потреб сучасності в
означеній галузі.
Також з привітальним словом до учасників наради звернулась
Тетяна Растригіна, старший спеціаліст з управління проектами
Відділу охорони здоров’я Агентства США з міжнародного
розвитку/USAID, яка наголосила на необхідності тісного

партнерства між провідними українськими фахівцями та
міжнародними експертами у сфері РЗ/ПС як на етапі проведення
оцінки чинної ДПРЗН до 2015 р., так і при розробці рекомендацій
щодо підвищення ефективності та результативності заходів
програми на регіональному та національному рівні, визначення
пріоритетних завдань для наступної програми та підготовці
концепції нового стратегічного документу в галузі РЗ/ПС.
Пізніше, Галина Майструк, Голова Правління Фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї» ознайомила учасників та учасниць
наради з проектом технічного завдання на проведення
оцінювання Державної програми «Репродуктивне здоров’я
нації» на період до 2015 року і представила присутнім експерта з
моніторингу і оцінювання, координатора проекту з оцінювання
Програми, Олександра Жигінаса, який презентував учасникам/
цям наради стратегію оцінювання, а саме межі оцінювання в
рамках Програми. Пан Олександр зазначив, що оцінювання
результатів – це експертиза проекту/програми для визначення
актуальності, ефективності, дієвості, результативності та стійкості
отриманого ефекту, а завдання оцінювання полягає в тому, щоб
включити досвід, отриманий під час реалізації проекту або
програми, у процес прийняття подальших рішень. Також в ході
презентації Олександр представив учасникам/цям наради логіку
досягнення результатів та фактори, які можуть на них впливати,
а також надав інформацію щодо так званої «теорії змін», яка
базується на врахуванні вищезгаданих факторів, та яку необхідно
побудувати для подальшої успішної оцінки Програми.
Результатом зустрічі став узгоджений список завдань, які мають
бути виконані на підготовчому етапі оцінювання Програми, а
саме:
• побудова теорії змін, що мають бути досягнуті по результатах
реалізації заходів Програми для виконання її завдань,
• визначення оцінювальних питань та формулювання
відповідних показників,
• визначення джерел та способів збору й аналізу даних для
оцінки Програми.
Саме ці завдання лягли в основу програми робочого семінару з
розробки стратегії оцінювання Програми, запланованого на другу
половину червня в рамках діяльності проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні».
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У Києві відбувся дводенний тренінг з питань планування сім’ї, репродуктивного здоров’я
та репродуктивних прав для представниць громадських організацій

16-17 червня в рамках реалізації Благодійним фондом
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні» (далі - Проект) за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку/USAID для представниць
громадських національних та регіональних організацій
відбувся тренінг з питань планування сім’ї, репродуктивного
здоров’я та репродуктивних прав. Учасницями заходу стали 18
лідерок громадського сектору з Рівненської, Кіровоградської,
Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської, Миколаївської,
Закарпатської областей та міста Київ.
Тренінг мав на меті сприяти підвищенню рівня обізнаності серед
представниць громадських організацій - партнерів Проекту в
питаннях збереження репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї, а також формуванню їх свідомого ставлення для активізації
та посилення участі цих організацій у впровадженні програм
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, покращенні
інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи в
громадах, а також підтримки адвокаційних заходів у сфері РЗ/ПС
на державному та регіональному рівнях.
Протягом двох днів з учасницями працювали досвідчені
тренери Тетяна Литвинова та Олена Голоцван, які зосередили
увагу учасниць тренінгу на складових понять «Репродуктивне
здоров’я людини» та «Планування сім’ї», зокрема, надали
ключову інформацію з цих питань та запропонували взяти
участь у практичних вправах щодо статевих та репродуктивних
прав, систем захисту прав людини, репродуктивної системи
людини та вагітності, методів контрацепції, ІПСШ тощо. Окрім
того, робота в рамках тренінгу будувалась таким чином, аби
спільно з учасницями визначити кращі стратегії в інформаційно-

просвітницькій та профілактичній роботі громадських організацій
з питань РЗ/ПС.
За результатами тренінгу його учасницi отримали сертифікати,
а також відзначили актуальність запропонованої тематики й
важливість надання не тільки методологічної, але й технічної
та організаційної підтримки громадським організаціям, які
впроваджують інформаційно-просвітницьку діяльність для
їх сталого розвитку та підвищення спроможності у реалізації
діяльності в сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в
Україні.

Новини та практики
Наприкінці червня у Києві пройшов
дводенний робочий семінар з розробки
стратегії оцінювання Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період
до 2015 року

26–27 червня 2014 року Благодійним фондом «Здоров’я жінки
і планування сім’ї» в партнерстві з Міністерством охорони
здоров’я України був організований та проведений робочий
семінар з розробки стратегії оцінювання Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. Захід став
наступним кроком в реалізації Фондом проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні» за підтримки АМР США/USAID, одним із
завдань якого є проведення аналізу та оцінки результатів
впровадження Державної програми репродуктивне здоров’я
нації на 2006-2015 рр. у співпраці з ключовими партнерами
проекту.
До участі в семінарі долучились близько 30 представників
Міністерства охорони здоров’я України, Програми АМР
США «Здоров’я жінок України», Фонду народонаселення
ООН, Агентства США з міжнародного розвитку, Національної
дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», медичних фахівців
регіональних центрів планування сім’ї з Полтавської, Вінницької,
Одеської, Дніпропетровської областей та міста Київ, лідерів
громадських організацій, зокрема НУО, які представляють
інтереси людей з інвалідністю та особливими потребами,
експертів з гендерних питань тощо.
Протягом семінару його учасники та учасниці працювали над
завданнями, що їх було визначено під час зустрічі робочої
групи, яка відбулась 6 червня в Міністерстві охорони здоров’я
України в рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні».
Зокрема, вони мали можливість оновити і вдосконалити
свої знання та навички щодо вимог до системи моніторингу і
оцінювання результатів у державній сфері, що стало у нагоді під
час подальшого аналізу цілей поточної Програми. Окрім того, під
час семінару учасники/ці опрацьовували документи, необхідні
для проведення оцінювання Програми, а саме: теорію змін з
визначеними рівнями, причинно-наслідковими зв’язками та
контекстом, а також формулювали перелік оцінювальних питань
та показників з визначеними джерелами та методами збору
даних.
Наприкінці семінару, після підведення підсумків спільної
роботи - огляду створених ними теорії змін та дизайн-матриці,
учасники обговорили та окреслили наступні кроки у підготовці
та проведенні оцінювання Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період до 2015 року.
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Триденна «Школа репродуктивного
здоров’я» для учнівської та студентської
молоді Чернігівської області відбулася у
першій половині червня

10-12 червня в рамках проекту «Здорова родина – здорова
країна», що реалізується громадською організацією «Міський
молодіжний центр «Жменя» в рамках Програми АМР США
«Здоров‘я жінок України», на базі Чернігівського обласного ліцею
для сільської обдарованої молоді 25 учасників та учасниць з числа
активної учнівської та студентської молоді Чернігівської області
взяли участь у «Школі репродуктивного здоров‘я».
Учасники та учасниці Школи дізналися про цікаві та надзвичайно
потрібні для молоді теми, яким було присвячено відповідні
інтерактивні заняття: «Сексуальність», «Репродуктивне здоров‘я»,
«Сучасні засоби контрацепції», «Ризикована поведінка».
Окрім того, молоді хлопці та дівчата мали можливість реалізувати
свої знання та навички та активно долучитися до інформаційнопросвітницької діяльності. Проведений учнями Школи захід,
під час якого відбувся флеш-моб «Молодь – за відповідальне
майбутнє» та розповсюджувались інформаційні матеріали,
розроблені в рамках Програми, - привернув увагу громадськості
міста Чернігова до питань репродуктивного здоров’я, планування
сім’ї та відповідальної поведінки.

Новини та практики
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Журналісти регіональних ЗМІ навчались висвітлювати питання
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я

16-18 червня в Житомирі пройшов семінар-тренінг для
журналістів під назвою «Планування сім’ї в Україні – соціальний
та медичний аспекти». У триденному семінарі взяли участь 35
представників/ць засобів масової інформації Житомирської,
Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Сумської,
Тернопільської, Чернігівської та Херсонської областей.
Журналісти – учасники/ці семінару - мали можливість дізнатись
про різні аспекти планування сім’ї та репродуктивного здоров’я
під час освітньої сесії «Медичні аспекти планування сім’ї», яку
провела тренерка Програми, лікар-гінеколог-ендокринолог
«Клініки, дружньої для молоді» м. Києва Вікторія Веренич.
Окрім того, представники/ці ЗМІ ознайомилися з роботою
консультативно-діагностичного блоку та генетичної лабораторії
Житомирського обласного перинатального центру, та
поспілкувались з їх працівниками. На зустрічі Людмила Асташкіна,
заступниця головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи
Центру, зазначила, що велику увагу щодо планування сім’ї та
народження дитини повинні приділяти ті майбутні батьки, які
мають певні захворювання (серцево-судинні, цукровий діабет
тощо). У такому випадку майбутня мати повинна «увійти у
вагітність та прийти до пологів» під пильним наглядом лікарів у
стані ремісії. Відповідно, на її думку, питаннями планування сім’ї
повинні опікуватися насамперед сімейні лікарі.
Також у рамках семінару в Житомирському прес-центрі пройшла
прес-конференція на тему «Доступна медицина – запорука

здоров’я жінок», що відбулася за участю заступника директора
з комунікацій та організаційного розвитку Програми «Здоров’я
жінок України» Агентства США з міжнародного розвитку Наталії
Карбовської, голови Житомирської обласної громадської
організації людей з інвалідністю Нелі Ковалюк, заступника
Житомирського міського голови Олександра Бочковського
та керівника прес-центру Ірини Новожилової. В ході пресконференції відбулася презентація проекту громадської
організації «Молодь. Жінка. Сім’я», що реалізується в області
в рамках Програми «Здоров’я жінок України», та має на меті
покращення поінформованості жінок щодо проблем опорнорухового апарату та з питань репродуктивного здоров’я. Тож під
час прес-конференції були представлені результати моніторингу
окремих лікувальних закладів області щодо створення умов для
надання медичних послуг людям з інвалідністю.
На додаток, під час інтерактивної роботи у групах, журналісти
мали можливість відпрацювати практичні навички з написання
статей та підготовки теле- і радіосюжетів на теми планування сім’ї
та репродуктивного здоров’я.
Такий семінар для представників регіональних ЗМІ вкотре став
можливий завдяки співпраці Програми АМР США «Здоров’я
жінок України» та Фонду народонаселення ООН, які є одними з
ключових партерів проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні»,
що реалізує БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки
USAID.

Новини та практики
В Кіровограді волонтери розповіли
мешканцям чимало про здоров’я жінок, а
майбутні редактори дізналися про тонкощі
висвітлення питань з репродуктивного
здоров’я

Протягом червня Новоукраїнська громадська організація
«Прес-клуб реформ» в рамках проекту «Здоров’я жінок
Кіровоградщини», що реалізується у партнерстві з Програмою
АМР США «Здоров’я жінок України», провела ряд заходів з
підвищення обізнаності мешканців Кіровоградщини з питань
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.
Зокрема, у перший день літа з нагоди Дня захисту дітей на
центральній пішохідній вулиці Кіровограда, вулиці Дворцовій,
працювали волонтери проекту. Жінки, дівчатка, та й взагалі
молодь, якої на вулиці було чимало, отримували із рук волонтерів
роздаткові інформаційні матеріали - брошури, календарики,
«валентинки». Учасниці та учасники акції реагували по-різному,
але загалом позитивно – посміхалися та ставили питання.
Пізніше, 17-го червня тренери Прес-клубу провели семінар
для студентів спеціальності «Видавнича справа і редагування»
Кіровоградського державного педагогічного університету про
особливості підготовки журналістських матеріалів з питань
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я. Майбутні
редактори навчались основам грамотної підготовки матеріалів
на ці теми, обговорювали, яких міфів і неточностей треба уникати,
готуючи матеріали з РЗ/ПС. Учасники та учасниці семінару
виконували інтерактивні вправи, дискутували, шукали відповіді на
питання.
Окрім того, силами Прес-клубу у Студії на вулиці Дворцовій, 12,
що діє як творча лабораторія, був відкритий ресурсний куточок.
Тут усі зацікавлені мешканці та мешканки Кіровограду можуть
отримати інформаційні матеріали за темою репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї.
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У Києві студенти механіко-технологічного
коледжу взяли участь у тренінгу з
формування відповідальної поведінки

4 червня 2014 року фахівці київської громадської організації
«Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив» за
підтримки Програми АМР США «Здоров’я жінок України» провели
тренінг для групи студентів механіко-технологічного коледжу.
Завдяки участі у тренінгу, студенти/ки не тільки дізналися
базову інформацію про сексуальність та статеві стосунки, але
й обговорили питання духовних цінностей. Окрім того, під час
тренінгу учасники та учасниці мали можливість закріпити навички
свідомого прийняття рішення, що є запорукою відповідальної
поведінки для збереження власного репродуктивного здоров`я та
здоров’я інших.
За відгуками студентів, брати участь у тренінгу було цікаво, та
навіть, захоплююче, а інформація, яку висвітлювали тренерки
Центру, подавалася просто та зрозуміло. Але головне, на думку
учасників/ць, теми, про які йшлося під час заняття, є важливими та
корисними, особливо у їх віці.
Тренінг для студентів/ок коледжу є одним із багатьох заходів
з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, що їх
проводить ГО «Інформаційно-тренінговий центр громадських
ініціатив». Загалом, дана організація має не тільки значний досвід
інформаційно-просвітницької роботи з різними цільовими
групами населення Києва та області, але також багаторічний
досвід успішної співпраці із відділами освіти та охорони здоров’я
при київських районних адміністраціях. Слід зазначити, що Центр
є активним учасником ініціатив Благодійного фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї», зокрема, в рамках реалізації проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні», спрямованих на створення
та підтримку постійно діючого форуму за участю провідних
українських експертів, представників громадських організацій
та всіх зацікавлених сторін, які підтримують не тільки медичний,
а й суспільний, просвітницький та профілактичний компоненти
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.

Законодавство та політика
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Зміни у розмірах фінансової допомоги при народженні дитини як ризик зниження
кількості запланованих дітей в Україні
Починаючи з 2005 року в Україні існував один із найбільших у
Європі грантів при народженні дитини, поступове зростання
якого можна було спостерігати протягом останнього десятиліття.
Така державна політика призвела до покращення демографічної
ситуації у країні, адже якщо і не напряму стимулювала майбутніх
батьків до планування та народження дітей, все ж впливала на
прийняття рішень, гарантуючи їм суттєву фінансову підтримку.
Про це свідчать результати соціологічних досліджень, проведені
Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України
у 2008-му, 2009-му та 2010-му роках: частка опитаних, які
засвідчили вплив матеріальної допомоги на свої дітородні плани,
стабільно перебувала на рівні 12–14%.
27 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила
Закон «Про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні». Як зазначено
у Пояснювальній записці до проекту Закону, його прийняття
обумовлене необхідністю запобігання фінансової катастрофи
та створення передумов для економічного зростання в Україні,
збільшення надходжень до бюджету та удосконалення окремих
положень Податкового кодексу України, а також необхідністю
реалізації заходів щодо економного та раціонального
використання державних коштів, недопущення втрат бюджету,
та забезпечення соціальної підтримки громадян, виходячи з
фінансових можливостей держави.
З першого липня 2014 року починає діяти частина Закону про
внесення змін до Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми». Зазначені зміни передбачають суттєве

зменшення державної допомоги при народженні 2-ї, 3-ї дитини
та скорочення періоду виплат цієї допомоги, а також скасування
державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення
нею 3-річного віку. Відповідно, розмір державної допомоги при
народженні дитини становитиме 41 280 грн., з яких 10 320 грн.
буде виплачуватись одноразово, решта — рівними частинами
впродовж наступних трьох років. Для порівняння, станом на
початок 2014 року при народженні першої дитини батьки
отримували 30 960 грн., при появі другої — 61 920 грн., при
народженні третьої та наступних дітей — 123 840 грн., при чому
частина гранту виплачувалася одноразово, а решта - щомісяця
впродовж двох, чотирьох та шести років відповідно.
Отже, фактично допомога при народженні першої дитини
зросла, але при появі другої та особливо третьої й наступних
дітей, батьки отримають суттєво менші суми, ніж це відбувалося
раніше. А враховуючи факт, що відповідно до Закону також
ліквідовано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
3-річного віку, сума сукупних виплат при народженні дитини
скоротилася навіть для батьків першої дитини.
Тож чи існує ризик, що різке зниження розміру державної
допомоги при народженні дитини в умовах економічної
кризи та політичної нестабільності стане причиною відмови
або відкладання планів щодо народження другої, третьої та
наступних дітей? Питання залишається відкритим.

Анонси
9 липня 2014 р. в Києві відбудеться засідання Координаційної
Групи для розробки плану дій з розвитку Коаліції громадських
організацій, що працюють у сфері РЗ/ПС. Головні завдання
зустрічі координаційної групи:
• розробка процедур і правил приєднання до Коаліції, порядку
ухвалення рішень, планування спільної діяльності;
• розробка Положення про Коаліцію громадських організацій,
що працюють у сфері РЗ/ПС;
• підготовка звернення щодо створення Коаліції та приєднання
до неї всіх зацікавлених сторін, розробка плану комунікацій та
розповсюдження інформації серед членів Коаліції.
Протягом липня в рамках реалізації Програми АМР США
«Здоров’я жінок України» пройдуть регіональні інформаційнопросвітницькі заходи з питань планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я. Різні цільові групи будуть охоплені
завдяки активній роботі грантерів Програми у Вінницькій,
Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Київській,
Луганській, Львівській, Миколаївській, Сумській, Херсонській,
Чернівецькій та Чернігівській областях. Серед іншого,
заплановані вуличні акції із розповсюдженням тематичних
інформаційних матеріалів, трансляція відеоролика «Майбутнє
варто планувати» на місцевому телебаченні та у маршрутних
таксі, розміщення матеріалів у місцевих газетах та Інтернетресурсах, проведення семінарів для жінок з інвалідністю,
організація Skype-зустрічей лікарів-гінекологів на базі районних
бібліотек, а також проведення аудиту архітектурної доступності
та опитування клієнтів медичних закладів щодо доступності
послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я для людей
з інвалідністю тощо.
На початку липня 2014 р. в рамках діяльності Міжнародної
жіночої організації «Проект Кешер» пройде чергова акція
«Віддалене селище». Під час акції одне із селищ Рівненської
області відвідає делегація у складі працівників медичної
спільноти - лікарів-гінекологів та активістів ГО «Проект
Кешер», яка підтримала ідею створення Коаліції недержавних
організацій, що працюють в галузі репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї, ініційованої в рамках проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні» за підтримки АМР США.
Завдяки зустрічі зі спеціалістами, місцеві жінки, що проживають
далеко від обласного центру, дізнаються про заходи ранньої
діагностики та профілактики раку молочної залози, а також
матимуть можливість пройти первинний лікарський огляд.
Важливою складовою акції також буде навчання жінок
методиці самообстеження молочних залоз. На додаток, усі
учасниці отримають тематичні інформаційні матеріали з питань
профілактики та необхідності ранньої діагностики РМЗ.
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Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

У липні 2014 р. в рамках підготовки до Тижня планування сім’ї та
у партнерстві з Програмою АМР США «Здоров’я жінок України»
тренери БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» проведуть
тренінги з питань ефективних комунікацій та спілкування із
засобами масової інформації для представників громадських
організацій та державних установ Чернівецької та Закарпатської
областей.
У липні та серпні 2014 р. у Вінницькій, Київській та Чернігівській
областях продовжиться апробація навчального модулю
«Відповідальна поведінка – шлях до здоров’я» для підлітків,
що перебувають у літніх пришкільних та оздоровчих таборах.
Метою модулю є інформування підлітків з питань здорового
способу життя, репродуктивних прав підлітків та мотивування
до відповідальної поведінки у ставленні до власного здоров’я та
здоров’я інших людей.
Модуль розроблений в рамках проекту «Покращення доступу
підлітків до інформації та знань з репродуктивного здоров’я
та прав», що реалізує Благодійний фонд «Здоров’я жінки
і планування сім’ї» за підтримки Міжнародної Федерації
Планованого Батьківства / IPPF. Програма навчального модулю
пройшла сертифікацію в Українському науково-методичному
центрі практичної психології і соціальної роботи НАН України.
Розробка та апробація модулю стала можливою завдяки
активній та плідній співпраці із партнерами Фонду - Вінницькою
громадською організацією «Інформаційно–просвітницький
центр «ВІСЬ», Центром сім’ї Дарницького району міста Києва та
Чернігівською міською молодіжною громадською організацією
«Міський молодіжний центр «Жменя».
08-10 липня 2014 р. в місті Чернівці Всеукраїнське громадське
об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» (НАІУ) у
співпраці з Чернівецькою обласною громадською організацією
інвалідів-візочників «Лідер» проведуть регіональний семінар
«Сприяння реалізації права жінок з інвалідністю на особистий
зріст та творчий розвиток».
Серед іншого, під час проведення заходу учасники/ці розглянуть
питання можливості розробки стратегії охорони здоров’я жінок з
інвалідністю на місцевому рівні, ознайомляться з особливостями
репродуктивного здоров’я жінки, а також дізнаються про стан та
вирішення питань архітектурної доступності до закладів охорони
здоров’я для жінок з інвалідністю. У заході візьмуть участь
представники місцевих органів влади, громадських організацій
людей з інвалідністю, профільні фахівці та спеціалісти. Захід
відбудеться в рамках Всеукраїнської програми НАІУ «Сприяння
розвитку громадського руху жінок-інвалідів та батьків, які
виховують дітей-інвалідів», яка є активним учасником заходів
проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», що реалізує БФ
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки USAID.

