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Законодавство та політика:

16 вересня в Києві відбудеться засідання 
Робочої Групи з оцінки реалізації 
Державної програми «Репродуктивне 
здоров’я нації» до 2015 року

20 вересня в рамках дня USAID в 
Кіровограді Благодійний фонд «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» в партнерстві 
з Програмою АМР США «Здоров’я жінок 
України» та місцевими громадськими 
організаціями проведуть тематичні  
інформаційно-просвітницькі заходи з 
актуальних питань репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї

23-24 вересня 2014 р. в Києві зберуться 
члени новоствореної Всеукраїнської 
Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та 
Планування Сім’ї з метою підписання 
Коаліційної Угоди, Намірів щодо 
членства в Коаліції та Декларації про 
партнерство, а також планування 
подальшої спільної діяльності

Протягом вересня в різних містах 
України пройдуть інформаційно-
просвітницькі заходи з питань 
планування сім’ї та репродуктивного 
здоров’я, присвячені Тижню планування 
сім’ї

На початку липня у Києві відбулося засідання Координаційної Групи для розробки плану 
дій з розвитку Коаліції громадських організацій, що працюють у сфері репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї

У липні представники громадських організацій Сумщини та Чернігівщини 
вдосконалювали навички спілкування з представниками ЗМІ 

Молодь Сумщини тренувалася приймати відповідальні рішення для збереження здоров’я

Завершено апробацію навчального модулю «Відповідальна поведінка – шлях до 
здоров’я»

У літніх таборах Кіровоградської області молодь дискутувала про кохання, сексуальність 
та репродуктивне здоров’я

На початку серпня відбулася презентація проекту Концепції побудови нової національної 
системи охорони здоров’я України 

Почала роботу Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони 
здоров’я України

Анонси:

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Електронний бюлетень - видання Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», в якому висвітлюються  міжнародні та національні 
новини та анонси у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, реалізовані Фондом та партнерськими організаціями. Це видання 
стало можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст 
публікації не обов’язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки. 
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9 липня 2014 року у Великій конференц-залі Національної 
академії наук України пройшло засідання Координаційної Групи з 
розвитку Коаліції громадських організацій, що працюють у сфері 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, під час якого були 
обговорені та відпрацьовані ключові документи, необхідні для 
створення, розвитку та подальшої діяльності Коаліції. 
Модератором засідання виступила Світлана Дубина, Голова 
правління ГО «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ»,  
співголова координаційної ради Коаліції з протидії дискримінації  
в Україні. Пані Світлана розпочала засідання з привітання 
учасників та учасниць та надала слово Тетяні Растригіній, 
старшому спеціалісту з управління проектами Офісу програм з  
охорони здоров’я Агентства США з міжнародного розвитку / US-
AID, яка підкреслила важливість створення та активної роботи 
Коаліції з метою консолідації зусиль представників громадського 
сектору та експертів у сфері репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї, спрямованих на забезпечення репродуктивних 
прав кожної людини в Україні.
Надалі учасники та учасниці засідання Координаційної Групи 
обговорили та відпрацювали проекти базових регулятивних 
документів, зокрема: 
•	 Положення про Всеукраїнську Коаліцію з Репродуктивного 

Здоров’я та Планування Сім’ї;
•	 Коаліційної угоди;
•	 Намірів учасників Всеукраїнської  Коаліції з Репродуктивного 

Здоров’я та Планування Сім’ї та Декларації про партнерство.
У Намірах учасників Коаліції визначено актуальність створення 
останньої як відповідь на суспільні виклики і очікування та 
заради координації зусиль зацікавлених сторін у справі захисту 
репродуктивних прав, збереження репродуктивного здоров’я та 
покращання послуг з планування сім`ї в Україні. 
Як зазначено у Положенні, Коаліція створена шляхом підписання 
українськими НУО та окремими особами Коаліційної угоди та є 
всеукраїнською ініціативою, що об’єднує в своїх лавах членів, 
які мають спільне прагнення до діяльності заради збереження 

репродуктивного здоров’я, захисту репродуктивних прав, 
забезпечення потреб у якісних послугах з планування cім’ї кожної 
людини в Україні, що є метою новоствореної Коаліції.
Окрім того, у документі окреслено порядок набуття та виходу 
з членства Коаліції, а рішення про прийняття до членства у 
Коаліції ухвалюється її Загальними зборами - найвищим органом 
управління Коаліції. Окрім того, завданнями Загальних зборів 
Коаліції є затвердження Положення про Коаліцію та внесення 
до нього змін; схвалення документів Коаліції, адресованих 
органам державної влади, місцевого самоврядування; 
прийняття спеціальних програмних документів Коаліції; обрання 
Координаційної ради Коаліції, яка призначається постійно 
діючим керівним органом Коаліції, склад, основні функції та 
повноваження якої окреслюються відповідними пунктами 
Положення. У документі також визначені порядок прийняття та 
реалізації рішень Коаліції, її зовнішня репрезентація, та порядок 
припинення діяльності.
Коаліційна угода, окрім основної загальної частини про права 
та обов’язки Сторін – учасників Коаліції, містить Декларацію про 
партнерство, у якій визначаються базові принципи партнерства 
Сторін в рамках роботи Коаліції. 
На завершення, після спільної роботи над вищезазначеними 
документами, учасники та учасниці засідання Координаційної 
Групи обговорювали та узгоджували шляхи подальшого 
розповсюдження інформації та комунікацій між членами Коаліції.
Захід відбувся в рамках реалізації Благодійним Фондом 
проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки US-
AID, зокрема одного з його ключових завдань щодо підтримки 
створення Коаліції як освітньої та комунікаційної платформи для 
громадських організацій, що бажають підтримувати і сприяти 
профілактичним програмам планування сім’ї та репродуктивного 
здоров’я на рівні своїх громад. Створення Коаліції було 
ініційовано та анонсовано під час Форуму НУО, що пройшов у 
квітні ц.р. у Києві в рамках проекту та під час якого учасники 
визначили місію Коаліції, її цілі та завдання. 

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

На початку липня у Києві відбулося засідання Координаційної Групи для розробки плану 
дій з розвитку Коаліції громадських організацій, що працюють у сфері репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї 
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Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

У липні представники громадських 
організацій Сумщини та Чернігівщини 
вдосконалювали навички спілкування з 
представниками ЗМІ 

22 липня у Сумах, а 24 липня у Чернігові в рамках підготовки 
до Тижня планування сім’ї за підтримки Програми АМР США 
«Здоров’я жінок України» пройшли тренінги «Мистецтво 
ефективних комунікацій та спілкування із засобами масової 
інформації» для представників/ць громадських організацій.  
У Сумах тренінг став чудовою нагодою для покращення знань 
та вдосконалення навичок у публічних виступах не тільки 
для представників/ць громадського сектору Сумщини, в тому 
числі організацій-партнерів проекту «Рівні можливості для 
здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ», що 
його реалізовує ГО «Інтелект Сумщини», але і для студентів та 
викладачів Сумського державного університету, на базі якого і 
відбувся захід. 
В ході тренінгу учасники/ці мали можливість засвоїти вкрай 
важливі техніки інтерв’ю та публічних виступів, а також 
спробувати себе у ролі спікерів та експертів. Практика інтерв’ю з 
наступним його аналізом дозволила побачити учасникам/цям свої 
сильні та слабкі сторони, «відшліфувати» цілі діяльності та ключові 
повідомлення. А тема репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї, навколо якої «точились» дискусії та інтерв’ю, вкотре 
довела свою актуальність – кожен учасник і учасниця прагнули 
висловитись та знайти спільні персональні або професійні 
погляди на різні аспекти в рамках теми.
За відгуками учасників/ць, вони отримали можливість 
«відпрацювати навички, які є як щоденною необхідністю при 
донесенні своєї точки зору до будь-якого слухача, так і актуальні в 
роботі громадського діяча, що прагне привернути увагу до своєї 
діяльності». 
У Чернігові до участі у подібному тренінгу долучилися активісти/
ки громадського сектору Чернігівщини, Чернігівського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї та молоді, волонтери.   
До проведення заходів були запрошені Олена Панченко та 
Ірина Скорбун - тренерки Благодійного фонду «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї», що є партнером Програми АМР США «Здоров’я 
жінок України» в реалізації інформаційно-просвітницького 
проекту з питань планування сім’ї.  
 

Молодь Сумщини тренувалася приймати 
відповідальні рішення для збереження 
здоров’я
 

Громадська організація «Центр громадських ініціатив «Інтелект 
Сумщини»  за підтримки Програми «Здоров’я жінок України» 
та у співпраці з Сумським обласним центром відпочинку, 
оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання 
протягом літніх місяців проводила тренінги для молоді у 
пересувному таборі «Сузір’я». 
Протягом літа більше 70 осіб - юнаків та дівчат, що відпочивали 
та оздоровлювались у пересувному таборі наметового типу 
«Сузір’я», що у Лебединському районі, стали учасниками 
інформаційно-просвітницьких тренінгів «Планування сім’ї та 
відповідальна репродуктивна поведінка». 
Під час тренінгів молодь обговорювала питання сімейних 
цінностей, здорового способу життя, безпечної поведінки 
та відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я. 
Учасники/ці також мали можливість випробувати власні здібності, 
необхідні для прийняття відповідальних рішень для побудови 
безпечних та рівних взаємин.
Як зазначає тренерка Програми Юлія Савельєва, «надзвичайно 
зворушливою була  вправа «Побудуй власну ідеальну сім’ю», 
яку виконують учасники тренінгу. Пропонуючи необхідні 
для щасливої сім’ї складові, хлопці й дівчата дуже емоційно 
пояснюють, чому потрібні вірність і довіра у стосунках. 
Відчувається, що всі ми прагнемо одного й того самого - знайти 
людину, з якою не буде ніяково, або соромно обговорювати 
питання безпечних стосунків, міцного кохання. Для того, аби не 
стати жертвою нещасного кохання, ми і відпрацьовуємо необхідні 
взірці поведінки, яка тримається на обізнаності, щирості та 
відповідальному ставленні до іншого/іншої».     
Подібні тренінги для молоді та інші інформаційно-просвітницькі 
заходи в темі збереження репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї, відповідального батьківства організовуються 
у Сумах та області в межах діяльності проекту «Збережи життя», 
який реалізує Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» 
в рамках інформаційної кампанії Програми «Здоров’я жінок 
України» Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.



Завершено апробацію навчального модулю 
«Відповідальна поведінка – шлях до 
здоров’я»

Протягом червня-серпня 2014 року у літніх пришкільних та 
оздоровчих таборах Вінницької, Київської та Чернігівської 
областей в рамках проекту «Покращення доступу підлітків до 
інформації та знань з репродуктивного здоров’я та прав», що 
його реалізує Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї», були проведені інформаційно-просвітницькі заняття для 
апробації навчального модулю «Відповідальна поведінка – шлях 
до здоров’я». 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.  
Для апробації програми Модулю до участі у тренінгових заняттях 
запрошувалися підлітки віком від 12 до 17 років, із приблизно 
однаковим гендерним розподілом у групах. Загалом 12 занять 
було організовано відповідно до плану проекту, з яких половина – 
у пришкільних таборах, а решта - у оздоровчих таборах та таборах 
відпочинку вищезазначених пілотних областей. Додатково 
по одному тренінгу за програмою Модулю було проведено у 
таборах відпочинку Вінницької та Чернігівської областей завдяки 
підтримці місцевих Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 
Програма Модулю попередньо пройшла сертифікацію в 
Українському науково-методичному центрі практичної психології 
і соціальної роботи НАН України. Відповідно до програми, окрім 
блоків, спрямованих на покращення знань про здоров’я та його 
складові, репродуктивні права підлітків та джерела достовірної 
інформації та підтримки з питань збереження здоров’я, учасники 
та учасниці залучалися до виконання низки творчих завдань, 
націлених на розвиток мотивації дбайливого ставлення до 
власного здоров’я та здоров’я інших людей, та формування 
навичок відповідальної поведінки. Так, серед іншого, підлітки 
за допомогою малюнків на асфальті зображали своє розуміння 
репродуктивних прав та факторів впливу на здоров’я, а також 
мали можливість обговорити життєві ситуації, що трапилися 
із їх однолітками та проявити свої здібності та таланти під час 
підготовки сценаріїв вирішення цих ситуацій та їх демонстрації 

іншим учасникам у вигляді коротких сценок.   
Як результат, окрім інтересу підліткової аудиторії до обговорення 
тем репродуктивного здоров’я й безпечної поведінки та цікавості 
до виконання вправ і творчих завдань, вкотре було виявлено 
значну зацікавленість батьків підлітків, - вони озвучували потребу 
у власному навчанні ефективному спілкуванню з дітьми різного 
віку на теми репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.  
Також про високу актуальність просвітницьких занять для 
підлітків, організованих на базі таборів відпочинку, наголошували 
як педагогічні працівники, так і представники адміністрації 
таборів, що виявили готовність до співпраці та запрошували 
тренерів для проведення додаткових просвітницьких заходів.
На додаток, діяльність із апробації Модулю привернула увагу 
регіональних ЗМІ – репортажі та статті про просвітницьку роботу 
з підлітками та молоддю з’явилися на радіо та були розміщені на 
регіональних інтернет-ресурсах.
Створення та апробація Модулю стала можливою завдяки 
активній та плідній співпраці із Вінницькою громадською 
організацією «Інформаційно–просвітницький центр «ВІСЬ», 
Центром сім’ї Дарницького району міста Києва та Чернігівською 
міською молодіжною громадською організацією «Міський 
молодіжний центр «Жменя», що є партнерами Фонду 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» в здійсненні інформаційно-
просвітницької діяльності, в тому числі в рамках проекту 
«Покращення доступу підлітків до інформації та знань з 
репродуктивного здоров’я та прав», що реалізує Фонд за 
підтримки Міжнародної Федерації Планованого Батьківства / IPPF. 
За результатами апробації, відповідно до рекомендацій 
тренерів, що долучилися до пілотування та враховуючи відгуки 
цільової аудиторії, до структури та програми Модулю будуть 
внесені необхідні зміни та доповнення. Доопрацьований 
Модуль буде запропоновано Міністерству освіти та науки 
України для подальшого використання у пришкільних літніх 
таборах та таборах відпочинку як додаткового інструменту для 
проведення профілактичної роботи, спрямованої на  розвиток 
життєвих навичок, необхідних в тому числі і для збереження 
репродуктивного здоров’я; а також іншим міністерствам та 
відомствам, що забезпечують реалізацію державної політики та 
координацію органів виконавчої влади у сфері оздоровлення та 
відпочинку дітей в Україні.
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У літніх таборах Кіровоградської області 
молодь дискутувала про кохання, 
сексуальність та репродуктивне здоров’я

Протягом літа завдяки тісній співпраці спеціалістів та волонтерів 
Кіровоградської обласної інформаційної служби з актуальних 
питань жіноцтва (ОЖІС) та Кіровоградського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підлітки та молоді 
люди, що перебувають на відпочинку та оздоровленні у літніх 
таборах, отримали незабутній досвід спілкування на тренінгах, 
присвячених темам сексуальності, кохання, репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї. 

Зокрема, долучитися до участі у тренінгах пощастило 16-17 
річним дівчатам та юнакам чотирьох таборів, а саме: «Дружба» 
та «Жовтень» Олександрівського району, «Бригантина», що 
у Новоархангельському районі та «Чайка» Гайворонського 
району, кожен з яких знаходиться у мальовничих куточках 
української природи. При цьому, замість тренінгової кімнати чи 
навчального класу тренінги проходили у найрізноманітніших 
місцях: альтанках, куточках відпочинку у спальних корпусах, та 
навіть на передсходовому майданчику. Однак це зовсім не лякало 
учасників/ць, а навпаки, створювало довірливу атмосферу. 
Спираючись на знання, набуті у школі на «Основах здоров’я», 
учасниці та учасники тренінгів швидко згадували визначення 
здоров’я, називали позитивні і негативні фактори, що 
впливають на здоров’я людини. Юнаки та дівчата одноголосно 
погоджувались, що вживання алкоголю, тютюну, та інші 
шкідливі звички однозначно погіршують здоров’я, в тому числі 
репродуктивне, тож із зацікавленням слухали, що відбувається з 
організмом людини, яка, наприклад, почала палити у юному віці. 
Особливо учасників та учасниць вразила гра «Скріпка», що 
допомогла усвідомити важливість дбайливого ставлення до 
самих себе й свого здоров’я. Після того, як вони робили зі 
звичайної канцелярської скріпки різноманітні фігурки, квітки й 
сердечка, а потім не змогли повернути скріпку у первісний стан, 
юнаки та дівчата погодилися, що порушене здоров’я так само 
важко, або й неможливо відновити. А от до гри «Факти і міфи про 
сексуальність» виявили цікавість не тільки молоді люди, - вона 

привернула увагу вожатих та й інших працівників табору. На 
додаток, на згадку про тренінг та аби спонукати молодь до пошуку 
додаткової інформації, учасники та учасниці тренінгів отримували 
журнали «Тобі» та тематичні інформаційні буклети, що містять 
посилання на planA.org.ua – веб-сайт із достовірною та повною 
інформацією про методи запобігання небажаній вагітності. 
Інформаційно-просвітницька робота в таборах відпочинку – 
одне із багатьох завдань, що їх успішно виконують спеціалісти 
Кіровоградської обласної інформаційної служби з актуальних 
питань жіноцтва (ОЖІС), реалізовуючи проект «Турбота про жінку 
– впевненість у майбутньому», що був підтриманий в рамках 
Програми АМР США «Здоров’я жінок України». Тож, незважаючи 
на завершення періоду літнього таборування, кіровоградська 
молодь ще не раз матиме можливість слухати, дискутувати та 
дізнаватися більше про різні аспекти здоров’я, сексуальності, 
взаємин, безпечної поведінки, планування сім’ї та збереження 
репродуктивного здоров’я. 
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7 серпня 2014 року у Міністерстві охороні здоров’я України 
відбулася презентація проекту Концепції побудови нової 
національної системи охорони здоров’я України. У заході взяли 
участь представники МОЗ України, Інституту стратегічних 
досліджень, експерти, представники громадськості та ЗМІ. 
Варто зазначити, що, за словами Міністра охорони здоров’я 
Олега Мусія, вперше за історію МОЗ України, редакція 
первинного документу змінювалася чотири рази завдяки 
активному залученню громадськості.
Представлений проект Концепції пропонує нову національну 
модель системи охорони здоров’я, орієнтовану на європейські 
стандарти: комплексний підхід до укріплення здоров’я, 
профілактика та раннє виявлення захворювань, здійснення 
контролю за перебігом захворювань та запобігання їх 
несприятливим наслідкам, підвищення рівня благополуччя 
населення. 
Відповідно до документу, українська система охорони здоров’я 
зазнає змін за трьома основними напрямками. По-перше, 
фінансування послуг з охорони здоров’я відбуватиметься 
з кількох джерел. Так, частина послуг буде покриватися з 
бюджету, інша ж - завдяки впровадженню загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування.  
По-друге, буде здійснено перехід до громадсько-
адміністративної моделі управління, коли МОЗ та управління 
охорони здоров’я на місцях здійснюватимуть керівництво 
спільно із самоврядними організаціями надавачів медичної 
допомоги, при цьому громадськість буде долучатися до процесу 
через наглядові, опікунські та громадські ради.  
По-третє, передбачаються суттєві зміни у підготовці медичних 
кадрів – перехід до практичної підготовки спеціалістів 
на переддипломному етапі та трирівневої підготовки на 
післядипломному етапі.
Відповідно до очікуваних результатів, які можна буде 
спостерігати завдяки запровадженню нової системи охорони 
здоров’я, частка лікарів загальної практики-сімейних лікарів 

у загальній кількості лікарів становитиме 40%, і саме на них 
покладатиметься функція здійснення профілактичних заходів 
для запобігання захворюваності, що, в свою чергу, має призвести 
до  суттєвого зниження кількості візитів до лікарів-спеціалістів 
висококваліфікованої медичної допомоги; зниження показника 
викликів екстреної медичної допомоги та зниження рівня 
госпіталізації тощо. 
Як зазначено у проекті Концепції, показником ефективності 
нової системи охорони здоров’я, окрім іншого, стане 
збільшення показників охоплення населення профілактичними 
заходами, до яких увійшли й ті, що спрямовані на збереження 
репродуктивного здоров’я, а саме: скринінг на виявлення 
новоутворень шийки матки та скринінг на виявлення 
новоутворень молочної залози. 
Даний документ стане основою для створення Національної 
стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні 
на період 2015 – 2025 рр. А для розробки поетапного плану 
дій з реалізації Концепції та Стратегії при МОЗ було створено 
Стратегічну дорадчу групу з питань реформування охорони 
здоров’я України, до якої увійшли вітчизняні та міжнародні 
експерти.  

З огляду на зміни, передбачені у вищезазначеному документі, 
та орієнтацію нової системи охорони здоров’я на потребу 
у суттєвому збільшенні профілактичних заходів, діяльність 
громадських організацій, які вже сьогодні активно реалізовують 
інформаційно-просвітницькі заходи для профілактики 
інфекційних та неінфекційних захворювань, залишається вкрай 
важливою. А за умови зацікавленості держави у такій діяльності, 
є надія на покращення взаємодії сімейних лікарів так само як і 
медичних закладів різного рівня допомоги для спільної роботи з 
метою попередження нових випадків захворювань, в тому числі 
репродуктивної системи.   
Підготовлено за матеріалами прес-служби МОЗ України. 
Детальніше про подію див. тут.

19 серпня 2014 року відбулося перше засідання Стратегічної 
дорадчої групи, що пройшло у МОЗ України під головуванням 
міністра охорони здоров’я України Олега Мусія. За словами 
Міністра, до роботи залучено кращих світових та вітчизняних 
експертів, завданням яких є розробка Стратегії та Плану дій з 
конкретним переліком нормативних документів, необхідних для 
імплементації презентованої раніше Концепції та Стратегії.
Під час першого засідання групою було обрано голову СДГ, 
яким став Володимир Курпіта, голова Державної служби 

України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-
небезпечних захворювань; а також оголошено організаційну 
схему діяльності СДГ, що базуватиметься на виконанні чотирьох 
основних завдань. 

Підготовлено за матеріалами прес-служби МОЗ України. 
Детальніше про подію див. тут.s

На початку серпня відбулася презентація проекту Концепції побудови нової національної 
системи охорони здоров’я України 

Почала роботу Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони 
здоров’я України 

http://www.moz.gov.ua/docfiles/Pro_20140527_0_dod.pdf
http://www.moz.gov.ua/docfiles/Pro_20140527_0_dod.pdf
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20140807_e.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20140820_g.html
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В рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» 16 вересня 
в Києві відбудеться засідання Робочої Групи з оцінки реалізації 
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» до 2015 
року. Учасники засідання розглянуть методологію оцінювання 
для кожного з п‘яти напрямків реалізації програми та проміжні 
результати.

20 вересня в Кіровограді пройдуть дні USAID. За підтримки 
та у співпраці із місцевими громадськими організаціями, 
що працюють у сфері інформування населення з питань 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, Програма 
АМР США «Здоров’я жінок України»  спільно із Благодійним 
фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї», що виконує  
проект «Репродуктивне здоров’я в Україні», запропонують 
кіровоградцям взяти участь у тематичних конкурсах, вікторинах, 
тестах, отримати консультацію лікаря, а також дізнатися про 
додаткові джерела інформації щодо репродуктивного здоров’я 
та планування сім’ї.

23-24 вересня 2014 р. в Києві зберуться члени новоствореної 
Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та 
Планування Сім’ї. Метою Коаліції є збереження репродуктивного 
здоров’я, захист репродуктивних прав, забезпечення потреб 
у якісних послугах з планування cім’ї кожної людини в Україні. 
Отже в рамках заходу відбудеться підписання Коаліційної 
Угоди, Намірів щодо членства в Коаліції, а також Декларації про 
партнерство.

Протягом вересня завдяки активній роботі регіональних 
громадських організацій – грантерів Програми АМР США 
«Здоров’я жінок України», пройдуть інформаційно-просвітницькі 
заходи з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, 
присвячені Тижню планування сім’ї. Жителі міст, районних 
центрів та сільської місцевості матимуть можливість взяти 
участь у вікторинах та конкурсах під час просвітницьких акцій 
та отримати інформацію з питань репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї з роздаткових інформаційних матеріалів. Також 
з нагоди Тижня планування сім’ї будуть організовані вебінари, 
круглі столи та прес-конференції, вийдуть в ефір тематичні 
теле-передачі, будуть розміщуватися матеріали у газетах та 
електронних джерелах, відбудеться трансляція відеоролика 
«Майбутнє варто планувати» у місцевих супермаркетах, а на сіті-
лайтах та біл-бордах деяких міст буде розміщена інформація про 
Всеукраїнську інформаційну лінію з питань репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї. Інформаційна лінія створена в 
рамках Програми «Здоров’я жінок України» та адмініструється 
Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї».


