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Законодавство та політика:

На початку жовтня 2014 р. стартує 
Програма малих грантів в рамках 
проекту «Репродуктивне здоров’я в 
Україні» з метою підтримки ініціатив 
НУО, спрямованих на адвокаційну 
та просвітницьку роботу з питань 
репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї

Протягом жовтня у трьох областях 
України пройдуть заходи щодо 
особливостей просвітницької 
роботи та надання послуг у сфері 
репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї жінкам з інвалідністю

У другій половині жовтня у на базі 
санаторію «Трускавець» жінки з 
різних регіонів України, що пройшли 
лікування з приводу раку молочної 
залози, візьмуть участь у реабілітаційній 
програмі

24 жовтня в рамках ініціативи «Рожевий 
жовтень» з нагоди місяця боротьби з 
раком молочної залози у кінотеатрі 
«Кінопанорама» відбудеться показ 
фільму «Прокинутись у поганому сні» на 
підтримку інформаційно-просвітницької 
програми «Разом проти раку грудей»

30-31 жовтня в рамках реалізації 
проекту «Репродуктивне здоров’я 
в Україні» та з метою зміцнення 
організаційної й професійної 
спроможності членів новоствореної 
Всеукраїнської Коаліції з 
Репродуктивного Здоров’я та 
Планування Сім’ї, у Кіровограді пройде 
тренінг з використання сучасних медіа-
технологій

Протягом жовтня-листопада БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
у співпраці із партнерами організує 
інформаційно-просвітницькі заходи 
з питань репродуктивного здоров’я 
та планування сім’ї для підліткової та 
молодіжної аудиторії

Чернігівська ГО «Міський молодіжний центр «Жменя» активно долучилася до
Всеукраїнського тижня планування сім’ї

Вуличний університет, інформаційний марафон та просвітницька акція пройшли у 
Чернівцях під час Всеукраїнського тижня планування сім’ї

Учні навчальних закладів Житомира взяли участь у квесті «Плануй життя відповідально»

Відбулася установча зустріч членів Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та 
Планування Сім’ї

Містечко USAID попрацювало у Кіровограді

Діяльність Херсонського обласного центру «Успішна жінка» привернула увагу 
громадськості міста до питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

Затверджено методологію оцінювання чинної Державної програми «Репродуктивне 
здоров’я нації» на період до 2015 року

День батька відзначили у Кіровограді

У Києві у соціальній квартирі для вагітних жінок та молодих матерів проводяться 
тренінгові заняття з репродуктивного здоров’я

Успішне залучення місцевих донорів та ресурсів до реалізації просвітницьких програм з 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї: приклад Кіровоградщини

Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони здоров’я України 
з’ясувала рівень вдоволеності населення медичними послугами

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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З 21 по 28 вересня 2014 року у місті Чернігові та Чернігівській
області проходив Всеукраїнський тиждень планування сім’ї, до 
якого долучилась і недержавна громадська організація 
«Міський молодіжний центр «Жменя» в рамках реалізації 
проекту «Здорова родина – здорова країна» за підтримки 
Програми АМР США «Здоров’я жінок України». Задля
привернення уваги органів влади, громадських організацій,
медичної спільноти та населення загалом до питань планування
сім’ї та репродуктивного здоров’я, а також подолання негативних
тенденцій у демографічній ситуації в Україні та регіоні зокрема,
ГО «Жменя» ініціювала проведення низки інформаційно-
просвітницьких заходів та акцій, а саме:
21 вересня волонтери організації інформували про сучасні 
засоби планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я 
мешканців та гостей міста під час урочистостей, присвячених 
Дню міста, що мали місце у Центральному парку культури та 
відпочинку. Надзвичайно актуальною для молодих чернігівців 
була інформація про такі джерела тематичної інформації як 
веб-сайт «Майбутнє варто планувати» (planA.org.ua) та телефон 
Всеукраїнської гарячої лінії з питань репродуктивного здоров’я 
0 800 50 27 57, що підтримуються в рамках Програми «Здоров’я 
жінок України».
22 вересня та 25 вересня тренери ГО «Жменя», що пройшли 
відповідну підготовку в рамках Програми «Здоров’я жінок 
України», провели тренінги з РЗ та ПС для прийомних батьків 
Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, а також  інвалідів, волонтерів Чернігівського 
міського об’єднання інвалідів «Шанс», практичних психологів та 
соціальних педагогів – слухачів курсів підвищення кваліфікації 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім.К.Д.Ушинського, студентів Чернігівського Національного 
технологічного університету.
24 вересня пройшла інформаційно-просвітницька акція 
«Відповідальне майбутнє», до участі у  якій долучилися студенти 
та активісти місцевих громадських організацій та ініціативних 

груп. Акція збагатилася участю творчих студентських колективів 
ВНЗ Чернігівської області на базі факультету соціальної роботи 
Чернігівського Національного технологічного університету. 
26 вересня під гаслом «Контрацепція – це наша відповідальність!» 
відбулась інформаційно-просвітницька акція в Чернігівському 
базовому медичному коледжі, присвячена Всесвітньому Дню 
контрацепції.
27 вересня за ініціативи волонтерів студентської психологічної 
служби Чернігівського обласного ліцею для сільської обдарованої 
молоді відбулась інформаційно-просвітницька акція «Майбутнє 
варто планувати», метою якої було закликати однолітків  
відповідально ставитися до свого майбутнього. 
26-28 вересня волонтери ГО «Жменя» продовжили 
розповсюдження тематичних  інформаційних матеріалів серед 
мешканців та мешканок Чернігова. 

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Чернігівська ГО «Міський молодіжний центр «Жменя» активно долучилася до
Всеукраїнського тижня планування сім’ї
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Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Вуличний університет, інформаційний 
марафон та просвітницька акція пройшли 
у Чернівцях під час Всеукраїнського тижня 
планування сім’ї

З 22 по 26 вересня 2014 року в рамках Всеукраїнського тижня 
планування сім’ї у Чернівцях пройшла низка заходів, спрямованих 
на інформування населення міста з питань планування сім’ї 
та репродуктивного здоров’я, а саме: вуличний університет, 
інформаційний марафон та акція «Листівка в кожну поштову 
скриньку». Завдяки діяльності спеціалістів та волонтерів 
Чернівецького міського благодійного фонду «Нова сім’я» - 
організатора заходів - понад 5000 мешканців та мешканок міста 
отримали інформацію з тематичних просвітницьких матеріалів, 
а більше півсотні юних чернівчанок долучилися до участі у 
тематичному лекторії під час вуличного університету.  
Діяльність БФ «Нова сім’я» в темі репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї стала можливою в рамках реалізації Фондом 
проекту «Майбутнє варто планувати!» за підтримки Програми 
АМР США «Здоров’я жінок України». Зацікавленість та активна 
позиція цієї громадської організації у подальшій роботі в 
даній тематиці мала наслідком приєднання Фонду до участі 
у Всеукраїнській Коаліції з РЗ та ПС, створеної нещодавно за 
підтримки проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні».  

Учні навчальних закладів Житомира
взяли участь у квесті
«Плануй життя відповідально»

26 вересня 2014 року у Житомирі пройшов квест «Плануй 
життя відповідально» в межах проекту «Інформаційна кампанія 
з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї», що 
впроваджується в регіоні громадською організацією «Паритет» 
за підтримки Програми АМР США «Здоров’я жінок України» та 
Інституту досліджень ім. Джона Сноу. 
До участі у квесті долучилися учні професійно-технічних 
навчальних закладів міста, зокрема Житомирського професійного 
ліцею легкої промисловості та Житомирського професійного 
ліцею сфери послуг. Під час підведення підсумків квесту та 
визначення переможців, відбулося обговорення учасниками 
та учасницями результатів виконання завдань. Обговорення 
проходило у дружній атмосфері та під смакування печива, соку та 
солодощів. 
Захід був організований та проведений в рамках Всеукраїнського 
тижня планування сім’ї ГО «Паритет», що є одним із членів 
новоствореної Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного 
Здоров’я та Планування Сім’ї. 



23-24 вересня 2014 року у Великій конференц-залі готелю 
«Експрес» пройшла установча зустріч членів Всеукраїнської 
Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї, 
створеної в рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», 
який реалізовує Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
/ USAID. Серед іншого, зустріч ознаменувалася підписанням 
установчих документів учасниками Коаліції.  
Відкрила зустріч Галина Майструк, Голова Правління БФ «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї», яка привітала учасників та учасниць та 
запросила до виступу Тетяну Растригіну, старшого спеціаліста 
з управління проектами Офісу програм з охорони здоров’я 
Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.  Від імені 
Агентства пані Тетяна привітала учасників та учасниць зустрічі, та 
висловила подяку за їх активну позицію та готовність приєднатися 
до новоствореної  Коаліції. Пані Тетяна зазначила, що Агентство 
США з міжнародного розвитку приділяє значну увагу підтримці 
та посиленню спроможності громадського сектору в Україні. 
Вона висловила надію, що новостворена Коаліція стане 
потужним об’єднанням експертів і  організацій та впливатиме на 
прийняття рішень на місцевому та національному рівні у сфері 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, та яка буде і надалі 
ефективно працювати після закінчення проекту. 
Наталія Карбовська, заступник директора Програми АМР США 
«Здоров’я жінок України» зазначила, що створення Коаліції в 
тому числі стало можливим і завдяки попередній тривалій роботі 
Проекту АМР США «Разом до здоров’я», в рамках якого багато 
регіональних організацій отримали можливість підвищити свою 
спроможність та працювати у рамках теми репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї. Вона також підкреслила, що дана 
зустріч є символічною, адже проводиться під час Всеукраїнського 
тижня планування сім’ї, коли одночасно по всій країні проходить 
багато заходів, присвячених темі РЗ/ПС. Пані Наталя висловила 
сподівання, що Коаліція буде зростати та посилюватися завдяки 
приєднанню до неї нових членів, а також привертатиме увагу 
нових донорів для підтримки її ефективної роботи.
Від імені Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
Галина Майструк звернулася до учасників і коротко розповіла 
передісторію створення Коаліції, зазначивши, що у суспільстві 
набирає обертів активна громадянська позиція, коли зростає 

розуміння важливості  ролі громадського сектору – організацій та 
окремих активістів  - у процесі прийняття рішень та посилюється 
їх вплив на загальну ситуацію у інформаційно-просвітницькій 
роботі в сфері РЗ та ПС. Ця зустріч, за її словами, є показовою, 
адже до Коаліції долучилися мотивовані та зацікавлені експерти 
та організації, що працюють та готові і надалі докладати зусиль 
для досягнення позитивних змін у стані репродуктивного 
здоров’я населення. 
Далі учасники та учасниці установчої зустрічі перейшли до 
процесу підписання установчих документів, що завершився 
урочистим підписанням Галиною Майструк від імені БФ «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» - ініціатора створення Коаліції. 
Після цього, члени новоствореного всеукраїнського об’єднання 
перейшли до стратегічного та оперативного планування 
діяльності Коаліції, почавши із визначення потреб та можливостей 
для обміну досвідом та успішними практиками з метою посилення 
спроможності кожного із членів Коаліції. Так, серед іншого, члени 
Коаліції потребують навчання та отримання додаткових знань та 
навичок для подальшої роботи в темі РЗ/ПС, а також щодо: 
•	 менеджменту організації та проектного менеджменту; 
•	 використання соціальних мереж, інших новітніх медіа та 

сучасних засобів комунікації (відео конференції, вебінари, 
спільна робота над презентаціями, документами тощо); 

•	 можливостей участі у спільних просвітницьких проектах; 
•	 особливостей інформаційно-просвітницької діяльності 

в освітніх закладах та роботи з тими, хто виступає проти 
впровадження сексуальної освіти; 

•	 розвитку волонтерського руху та використання соціальної 
реклами для просвітницької роботи в рамках теми тощо. 

Пізніше учасники зустрічі об’єдналися у малі групи для роботи над 
іншими завданнями, що зазначені у Положенні. 
Окрім того, члени Коаліції затвердили комунікаційну стратегію, 
для чого, окрім використання електронної розсилки для 
інформування та взаємодії членів Коаліції, та окремої пошти для 
керівного складу Коаліції, також відбуватиметься спілкування 
членів та прихильників Коаліції за допомогою сторінки Коаліції у 
соціальній мережі Facebook.
Результатом роботи учасників зустрічі протягом першого дня 
став розроблений стратегічний план Коаліції на 2014-2017 роки. 
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Відбулася установча зустріч членів Всеукраїнської Коаліції
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї



Учасники та учасниці зосередилися над визначенням ключових  
завдань Коаліції у відповідності до стратегічних векторів її 
діяльності, а також прописали основні напрямки діяльності 
та заходи, що їх необхідно вжити для досягнення поставлених 
завдань. Одночасно члени Коаліції визначали осіб, відповідальних 
за виконання тих чи інших завдань.
Завершився перший день зустрічі виборами членів 
Координаційної Ради Коаліції - постійно діючого керівного органу 
Коаліції. За результатами відкритого голосування до КР були 
обрані: 
•	 Ольга Гріднєва, Новоукраїнська громадська організація «Прес-

клуб реформ», м. Кіровоград;  
•	 Світлана Дубина, Вінницька громадська організація 

«Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ»,  співголова 
координаційної ради Коаліції з протидії дискримінації в Україні; 

•	 Галина Майструк, Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї», м. Київ; 

•	 Олена Микитась, Херсонський обласний центр «Успішна жінка»; 
•	 Наталія Шаульська, Обласна громадська організація інвалідів-

онкохворих «Амазонки Закарпаття», м. Ужгород; 
•	 Секретарем КР було обрано Ольгу Горошко, Тернопільський 

міський жіночий клуб «Відродження нації».

Другий день установчої зустрічі учасники та учасниці розпочали 
із затвердження Стратегічного та Операційного планів діяльності 
Коаліції, відповідно до яких будуть плануватися та проводитися 
подальші заходи з метою розвитку Коаліції загалом та посилення 
потужності кожного з її членів зокрема.  
Окрім того, члени Коаліції мали нагоду дізнатися про програму 
малих грантів, що її буде оголошено в рамках реалізації другого 
та третього років проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», 
та яка буде ще однією можливістю для НУО – членів Коаліції 
– реалізовувати заходи з метою адвокації актуальних питань 
РЗ/ПС, зокрема, на місцевому рівні, а також для покращення 
поінформованості населення України з питань збереження 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Презентувала  
цю можливість членам Коаліції Ірина Скорбун, менеджер з 
моніторингу та оцінки БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї».
Пізніше Олександр Жигінас, експерт з моніторингу і оцінювання, 
координатор проекту з оцінювання Державної програми 

«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р., розповів 
про те, як потрібно здійснювати планування діяльності для 
впровадження проектів, спрямованих на результат. Після чого для 
закріплення отриманих знань та кращого розуміння того, яким 
чином їх можна використовувати на практиці, учасникам зустрічі 
були запропоновані вправи для аналізу та пошуку конкретних 
кроків для вирішення описуваної ситуації та досягнення потрібної 
мети.
Логічним завершенням установчої зустрічі стало погодження 
між членами Коаліції подальшої активної взаємодії згідно 
з прийнятими Стратегічним та Операційним планами. Зі 
свого боку, з метою зміцнення організаційної та професійної 
спроможності  учасників Коаліції, Благодійний Фонд «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» проведе низку тренінгів відповідно до 
зазначених ними потреб. 

За результатами зустрічі та задля інформування широкої 
громадськості, новина про створення та початок роботи 
Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та 
Планування Сім’ї була розміщена на порталах «Громадський 
простір», «Гурт» та у соціальній мережі Facebook.
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Містечко USAID попрацювало у Кіровограді

20 вересня 2014 року мешканці Кіровограду та гості міста, 
завдяки організованому у  місцевому Ковалівському парку 
Містечку USAID, отримали  унікальну можливість дізнатися про 
проекти та організації, які співпрацюють з Агентством США з 
міжнародного розвитку, та зокрема, реалізовують свою діяльність 
у Кіровограді та навколишніх територіальних громадах. Один із 
наметів Містечка був присвячений охороні здоров’я - саме там 
були представлені два дотичні проекти: проект «Репродуктивне 
здоров’я в Україні», який реалізує Благодійний Фонд «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї», та Програма «Здоров’я жінок України», 
що впроваджується за підтримки Інституту досліджень і тренінгів 
імені Джона Сноу. 
Свою роботу за проектом «Здоров’я жінок Кіровоградщини» 
презентувала і Новоукраїнська громадська організація «Прес-
клуб реформ». Проект спрямований на сприяння збереженню 
репродуктивного здоров’я жінок та пар України шляхом 
покращення використання сучасних та ефективних методів 
контрацепції як альтернативи непланованій вагітності та  її 
перериванню. Активісти Прес-клубу у співпраці зі спеціалістами 
Програми «Здоров’я жінок України» та волонтерами БФ «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» підготували для відвідувачів цікаві 
конкурси: тест на особистий рівень захисту, вікторину-квест, в 
якій кожен учасник чи учасниця могли не лише перевірити свої 
знання, але й продемонструвати творчі здібності в рамках тем, 
пов’язаних із сім’єю, коханням та міжособистісними взаєминами. 
У фото-флешмобі усі охочі могли створити свій власний постер 
із закликом щодо збереження здоров’я, планування сім’ї, 
обізнаності у питаннях збереження репродуктивного здоров’я 
та сфотографуватися із ним. Для незвичайного сімейного фото 
було встановлено стенд - тантамареску. Було що робити у наметі 
і малюкам - на дітей чекали конкурси з малювання на папері і 
асфальті, в результаті чого ними було створено кілька сотень 
малюнків щасливих родин. Окрім того підлітки, молодь і дорослі 
змагались у складанні тематичних пазлів, а дівчата й жінки охоче 
брали участь у майстер класі - робили браслет-намисто, що 
допомагає опанувати календарний метод контрацепції. В той же 
час, досвідчений гінеколог Обласного центру планування сім’ї 
та репродукції людини, Марина Гнатюк надавала професійні 
консультації. І всі, без виключення, отримали інформаційні 
матеріали з питань збереження репродуктивного здоров’я та 
методів планування сім’ї.

Діяльність Херсонського обласного 
центру «Успішна жінка» привернула 
увагу громадськості міста до питань 
репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї

20 вересня 2014 року під час святкування Дня міста Херсона та з 
метою формування свідомого ставлення населення Херсонщини 
до питань планованої вагітності та збереження репродуктивного 
здоров’я була проведена акція «Херсонці, плануйте своє 
майбутнє!». Так, в рамках акції з 11 до 14 години волонтерки ХНТУ 
розповсюдили біля 5 тисяч тематичних інформаційних матеріалів 
- буклетів, журналів, брошур. Херсонці та херсонки з цікавістю 
ознайомлювались із важливою для життя темою: молодь брала 
літературу для себе та своїх друзів та подруг, а люди більш 
старшого віку - для своїх дітей та онуків. 
Окрім того, в рамках акції сімейні пари мали нагоду 
сфотографуватись біля стенду «українець та україночка» та 
таким чином взяти участь у фотоконкурсі «Херсонська родина 
сьогодні та завтра», що тривав з 22 по 26 вересня на сторінках 
груп «Херсонці, плануйте своє майбутнє!» та «Херсонська родина 
сьогодні та завтра» у соціальній мережі Facebook. 
Цікаво, що до участі у акції долучались і перехожі хлопці - 
студенти Херсонського професійно суднобудівного ліцею та 
Херсонського морехідного училища рибної промисловості, 
що  виявили бажання стати волонтерами і допомагати у 
розповсюдженні інформаційних матеріалів, та які отримали 
футболки та призи за свій волонтерський вклад у важливу справу 
обізнаності молоді задля створення щасливих родин.
Дана акція проходила в рамках проекту «Бажана дитина – 
щаслива родина» за підтримки Програми АМР США «Здоров’я 
жінок України» та у співпраці із Херсонським Палацом  дитячої та 
юнацької творчості Херсонської міської ради. 
А 22 вересня у прес-клубі «Новий день» відбулась прес-
конференція «Тиждень планування сім`ї та збереження 
репродуктивного здоров`я», метою якої було привернення уваги 
жителів Херсону та області до вирішення проблем планування 
сім`ї і репродуктивного здоров`я, а також до подолання 
негативних тенденцій демографічної ситуації у регіоні.
У прес-конференції взяли участь представники  Херсонського 
Департаменту охорони здоров’я, Херсонського обласного 
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центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Херсонського 
обласного центру здоров’я та спортивної медицини, а також 
члени ГО «Успішна жінка», лікарі–методисти тощо.  
Із доповіді Холодняк Інни Володимирівни, заступника начальника 
відділу розвитку та контролю якості медичної допомоги 
населенню, акредитації Департаменту охорони здоров’я, 
учасники ознайомилися зі статистичними даними про стан 
репродуктивного здоров’я жителів Херсонщини та дізналися 
про проведення Всеукраїнського Тижня планування сім`ї та 
збереження репродуктивного здоров`я (далі ПС/РЗ) в рамках 
реалізації заходів Державної Програми «Репродуктивне здоров’я 
нації» до 2015 року.

У свою чергу Руденко Богдан, заступник директора Херсонського 
обласного ЦСССДМ, розповів про обласний конкурс в рамках 
Тижня ПС/РЗ, в якому приймають участь усі райони області, та 
нагородив від імені Центру переможців конкурсу.
Олена Микитась, заступник голови громадської організації 
«Успішна жінка», говорила про взаємодію державних структур, 
громадськості та ЗМІ у діяльності з інформування населення 
Херсонщини та анонсувала заходи, які будуть проведені в рамках 
Тижня ПС/РЗ, а саме: вуличні акції, інтерактивні дискусії, вебінар 
для соціальних працівників, рок-концерт для студентів та  заходи 
у районах області (уроки; дебати; круглі столи тощо).
Під час  прес-конференції обговорювалися й інші питання в 
рамках теми РЗ/ПС, зокрема  тема ранньої вагітності серед дівчат–
підлітків, що іще раз підтвердило важливість інформаційно–
просвітницької роботи в цьому напрямку спільними зусиллями 
освітян, медиків, громадськості та представників ЗМІ. 
Наприкінці кожен учасник та учасниця отримали сувеніри з 
контактами Всеукраїнської інформаційної лінії з питань ПС та РЗ та 
емблемою Програми «Здоров’я жінок України», за підтримки якої і 
відбулися вищезазначені заходи.

Затверджено методологію оцінювання 
чинної Державної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 
до 2015 року

16 вересня 2014 року у Києві у Великій конференц-залі НАНУ 
відбулося чергове засідання міжвідомчої робочої групи з 
оцінювання результатів впровадження чинної Державної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. 
Метою засідання було представити напрацьовані документи та 
затвердити методології оцінювання Програми. 
У заході взяли участь представники Міністерства охорони 
здоров’я України, обласних управлінь охорони здоров’я, 
Міністерства освіти і науки України, Програми АМР США «Здоров’я 
жінок України», Фонду народонаселення ООН / UNFPA, Агентства 
США з міжнародного розвитку / USAID, Бюро ВООЗ в Україні, 
громадських організацій та ін. 
Відкрили засідання та привітали учасників групи Валентина 
Коломейчук, заступник начальника Управління охорони 
материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ 
України та Галина Майструк, Голова Правління Благодійного 
Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», які подякували 
за попередню плідну експертну роботу групи та висловили 
сподівання щодо подальшої ефективної взаємодії для оцінювання 
поточної Програми.
Розпочали роботу члени експертної наради з ознайомлення 
з теорією змін та дизайн матрицею, що їх було створено та 
доопрацьовано завдяки попередній роботі учасників групи. 
Олександр Жигінас, експерт з моніторингу і оцінювання, 
координатор проекту з оцінювання Державної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації», запропонував учасникам та 
учасницям після фінального обговорення та внесення необхідних 
доповнень до вищезазначених документів, остаточно їх 
затвердити як базові для подальшого планування діяльності з 
проведення оцінювання Програми. 
Після цього експертна група перейшла до визначення вибірок для 
проведення дослідження відповідно до напрямків оцінювання 
Програми, створення списку джерел, які будуть опрацьовуватися 
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для отримання даних за визначеними показниками, а також 
способів збору та аналізу отриманих даних. Серед іншого, члени 
наради також обговорювали питання можливості оцінювання 
Програми на регіональному рівні.
Завершальним питанням, що його члени наради розглянули 
наприкінці засідання, було узгодження механізму взаємодії між 
учасниками, в тому числі ухвалення процедури електронного 
обговорення та затвердження необхідних документів.
Засідання стало черговим заходом в рамках реалізації проекту 
«Репродуктивне здоров’я в Україні», який в партнерстві 
з Міністерством охорони здоров’я України реалізує БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку / USAID. В рамках проекту було 
ініційовано і розпочато роботу з оцінки чинної Державної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 
року. Результати оцінювання будуть враховані під час розробки 
Концепції наступної національної програми.

День батька відзначили у Кіровограді

13 вересня у Кіровограді на честь Дня батька відбувся захід 
«Мій тато найкращий», що його організувала «Народна академія 
творчості інвалідів» за підтримки проекту «Здоров’я жінок 
Кіровоградщини», що його реалізовує Новоукраїнська громадська 
організація «Прес-клуб реформ» за підтримки Програми 
«Здоров’я жінок України» Агентства США з міжнародного 
розвитку. Під час заходу діти із особливими потребами мали 
можливість привітати своїх татусів віршами, співами та танцями. 
На святі також діяла фотовиставка дітей і татусів. 
Очільниця «Народної академії творчості інвалідів» Ельміра 
Небесна розповіла, як з’явилася ідея свята: «По своєму досвіду 
знаю, що мами люблять фотографуватись, а ось татусі не дуже 
люблять показуватися перед камерами. Тому, зрозуміло, спільне 
фото із дітьми було б гарним подарунком для всієї сім’ї». За її 
словами, втілити ідею в життя стало можливим після спілкування 
із членами творчої групи «Jane&Vika» та Кіровоградського прес-
клубу, які запропонували Студію на Дворцовій до послуг проекту. 
Запрошений ними фотохудожник Олег Шрамко зробив унікальну 
фотосесію для татусів за участі Громадської організації «Народна 
Академія Творчості», і саме ці фото мали можливість споглядати 
усі учасники свята.

Концерт для татусів підготували також і дитячі колективи 
Центру дитячої та юнацької творчості, що в Кіровограді на 
Новомиколаєвці. Більше того, усі діти отримали цукерки від 
волонтерів проекту «Здоров’я жінок Кіровоградщини», а їх батьки 
- брошурки з питань планування сім’ї та інформаційні проспекти 
про необхідність дбати про репродуктивне здоров’я. 
На свято також був запрошений і Голова Молодіжного відділу 
Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко, що разом 
із пані Ельмірою подякував усім учасникам та партнерам за 
організацію свята до Дня батька. 

У Києві у соціальній квартирі для вагітних 
жінок та молодих матерів проводяться 
тренінгові заняття з репродуктивного 
здоров’я

У серпні-вересні 2014 року у соціальній квартирі для вагітних 
жінок та молодих матерів у м. Києві в рамках спільної діяльності 
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» та 
міжнародної організації «Право на здоров’я» (HealthRight Inter-
national) організовуються тренінгові заняття із використанням 
навчальних матеріалів, розроблених в межах Програми «Здоров’я 
жінок України», що реалізовується за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку. Завдяки заняттям 6 жінок, що опинилися 
у складних життєвих обставинах та наразі перебувають у 
соціальній квартирі, мали можливість підвищити свою обізнаність 



з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного 
здоров’я.  
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» та міжнародна 
організація «Право на здоров’я» працюють в Україні з метою 
забезпечення доступу до життєво важливих соціальних, 
медичних та інших послуг для дівчат та жінок, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, живуть або більшу частину 
часу проводять на вулиці, живуть з ВІЛ або є уразливими до ВІЛ. 
Одним із напрямків роботи організацій є забезпечення доступу 
до медичних послуг, а також надання консультацій та проведення 
тренінгів з питань збереження репродуктивного здоров’я. Для 
цього починаючи із 2012 року на базі денного центру допомоги 
дівчатам та жінкам «Право на здоров’я» організовуються 
тренінгові заняття за програмою «Сходинки», спрямовані на 
профілактику ВІЛ, ІПСШ, збереження репродуктивного здоров’я 
та зменшення ризикованої поведінки. Так, завдяки роботі Центру 
близько 380 дівчат та молодих жінок взяли участь у навчальній 
програмі. Окрім групових тренінгових занять спеціалісти Центру 
також проводили індивідуальне консультування, здійснювали 
перенаправлення до медичних закладів для обстеження, та, за 
потреби, подальшого лікування; мотивували клієнток пройти 
тестування на ВІЛ та ІПСШ, та надавали допомогу в постановці на 
облік у СНІД-центри тим, у кого результат тесту на ВІЛ виявився 
позитивним.  
Наразі МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» 
демонструючи свою зацікавленість у продовженні профілактичної 
просвітницької роботи в темі репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї, долучився до членства у Всеукраїнській Коаліції 
з РЗ та ПС. Досвід роботи спеціалістів Фонду із вразливими 
категоріями населення, включаючи ВІЛ-позитивних жінок та 
жінок, що опинилися у складних життєвих обставинах є цінним 
ресурсом та дозволить іншим членам Коаліції дізнатися більше 
про особливості інформаційної роботи із цією цільовою групою 
та, ймовірно, долучитися до подальшої спільної діяльності в 
реалізації інформаційно-просвітницьких заходів в рамках теми.   

Успішне залучення місцевих донорів та 
ресурсів до реалізації просвітницьких 
програм з репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї: приклад Кіровоградщини

На Кіровоградщині за підтримки народного депутата України 
Станіслава Березкіна та завдяки залученню місцевих ресурсів 

та локальних донорів, з метою більш масштабного втілення 
просвітницького компоненту проекту «Здоров’я жінок 
Кіровоградщини», який  реалізовує Новоукраїнська громадська 
організація «Прес-клуб реформ», розпочалася серія тренінгів у 
рамках програми «Школа здоров’я». 
Наразі у області проведено три тренінги - у Кіровограді, Созонівці 
та Новоукраїнці, завдяки участі у яких понад 90 осіб отримали 
знання з різних аспектів репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї. До тренінгових груп були запрошені бібліотекарі і вчителі, 
практикуючі та майбутні лікарі, працівники установ соціальної 
сфери та громадські активісти, вихователі дитячих садків та 
молоді мами. Тренінги проводили Світлана Мороз, педагог 
із багаторічними стажем, Ольга Гріднєва, тренер програми 
«Здоров’я жінок Кіровоградщини» та Світлана Милосердова, 
лікар-гінеколог, завідуюча відділенням Новоукраїнської ЦРЛ. 
Тренерки у форматі інтерактивних лекцій та презентацій 
розповідали учасникам та учасницям про медичні аспекти 
репродуктивного здоров’я та пояснювали нинішнім та майбутнім 
батькам, що виховання дітей варто починати із виховання самих 
себе. «Ми повинні змінити своє ставлення до власного здоров’я, 
репродуктивного зокрема, адже у нас і досі висока материнська 
смертність, смертність немовлят, поширюються статеві хвороби, 
частішають випадки безпліддя…», – пояснює свою позицію Ольга 
Гріднєва.
На додаток, учасники та учасниці тренінгів отримують корисні 
інформаційні матеріали – календарі з інформацією про 
Всеукраїнську інформаційну лінію з питань ПС та РЗ, журнали 
про жіноче здоров’я та сучасні методи контрацепції, а ще – диски 
із соціальними роликами і брошури «Що варто знати юнацтву у 
непростий час», створені ГО «Спільна дія» за ідеї та фінансової 
підтримки Станіслава Березкіна. Основним посилом усіх 
інформаційних матеріалів є наголос на важливості піклування про 
свою сім’ю і збереженні здоров’я, аби майбутні покоління були 
здоровими і щасливими.
Новоукраїнська громадська організація «Прес-клуб реформ» 
наразі приєдналася до Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного 
Здоров’я та Планування Сім’ї. Тож багаторічний та успішний досвід 
діяльності Прес-клубу у сфері інформаційно-просвітницької 
роботи з питань РЗ/ПС може стати одним із показових для інших 
організацій – членів Коаліції, та бути використаним під час обміну 
досвідом між організаціями для підвищення спроможності 
останніх в здійснення просвітницької діяльності у цій сфері.

Новини та практики 09/14 

№6
Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я



Законодавство та політика 09/14 

№6
Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

13-14 вересня відбулося друге засідання Стратегічної дорадчої 
групи (СДГ) з питань реформування системи охорони здоров’я 
України (Наказ МОЗ України від 24 липня 2014 року No.522). 
На зустрічі були представлені результати виконання першого 
завдання групи, а саме: здійснення системного аналізу та 
порівняння існуючої медичної системи в Україні з іншими 
країнами. Результати аналізу будуть враховані під час розробки 
нової стратегії медичної реформи в Україні, матриця для 
розробки якої також була затверджена на засіданні СДГ.
Серед іншого, аналіз існуючої національної системи охорони 
здоров’я виявив, що, незважаючи на «безкоштовну медицину», 
гарантовану Конституцією, середньостатистичний українець 
витрачає більше зі своєї власної кишені, ніж будь-де в Європі, а 
саме 45% від усіх медичних витрат. А наявність у державі однієї 
з найбільших у Європі кількості лікарень на 1000 населення не 
впливає на покращення здоров’я населення. 
Враховуючи тенденції до збільшення середньої тривалості життя 
українців, що має місце в тому числі і завдяки покращенню 
висококваліфікованої медичної допомоги, а також інші 
сучасні потреби населення у медичних послугах, змінювати 
систему охорони здоров’я в Україні потрібно докорінно, про 
що наголосив Володимир Курпіта, голова експертної групи з 

реформи системи охорони здоров’я. 
На думку експертів, нова система охорони здоров’я України 
повинна базуватися на рекомендованому ВООЗ принципі 
універсального доступу громадян до послуг охорони здоров’я, 
що передбачає надання якісних та доступних послуг усім без 
винятку верствам населення. Тому реформа мережі лікарень, 
вдосконалення системи фінансування та управління ресурсами, 
посилення системи первинної допомоги будуть найважливішими 
завданнями в найближчі роки, зазначають члени СДГ. 
Міністр охорони здоров’я Олег Мусій висловив сподівання, 
що СДГ разом з управлінням медичної реформи МОЗ 
напрацюють документ, що буде сприйнятий не лише експертним 
середовищем, а перш за все суспільством. Він висловився 
за послідовність дій, сприйняття попередніх напрацювань, 
врахування досвіду інших країн. Міністр зазначив, що нова 
українська система буде не однополярною, а багатогранною, 
соціальноорієнтованою та пацієнтоцентричною.  
Наразі експерти СДГ продовжують роботу, працюючи над 
заповненням проекту Стратегії медичної реформи в Україні. 
 
Підготовлено за матеріалами прес-служби МОЗ України. 

Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони здоров’я України 
з’ясувала рівень вдоволеності населення медичними послугами

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140724_0522.html
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На початку жовтня 2014 р. стартує Програма малих грантів в 
рамках реалізації одного з напрямків проекту «Репродуктивне 
здоров’я в Україні», направленого на підтримку та посилення 
участі організацій громадянського суспільства у впровадженні 
програм з питань РЗ/ПС й покращення інформаційно-
просвітницької та профілактичної роботи в громадах на 
регіональному рівні. 
Мета грантової програми – підтримка ініціатив ГО, 
спрямованих на адвокаційну та просвітницьку роботу з питань 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, популяризацію 
рівного доступу до послуг з РЗ для жінок і чоловіків, а також 
людей з інвалідністю.
Загалом передбачається надання 20 грантів громадським 
організаціям, які зареєстровані і працюють в Україні у 
даному напрямку, в тому числі і тим ГО, що приєдналися до 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС.

1-й рік (2014-2015 р.) – 15 грантів
2-й рік (2015-2016 р.) – 5 грантів.
Розмір гранту – до 50 000 грн.

Процедура розгляду:
6 жовтня – початок подання заявок від НУО, оголошення на сайті 
Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї»;  
1 листопада  – останній термін подання заявок від НУО;
1-15 листопада  – оцінювання проектів членами експертної 
комісії;
15-30 листопада – зустрічі з фіналістами конкурсу;
1 грудня – оголошення переможців та підписання грантових угод.

Детальну інформацію щодо тематики проектів, вимог до 
учасників програми, аплікаційної форми, процедури розгляду 
грантових заявок буде розміщено на сайті БФ «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї» www.womenhealth.org.ua.

Протягом жовтня у трьох областях України пройдуть заходи 
щодо особливостей просвітницької роботи та надання послуг 
у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї жінкам з 
інвалідністю. Зокрема буде проведено:
- у Житомирській області - аудит архітектурної доступності до 
медичних закладів, що надають послуги з ПС/РЗ для людей з 
інвалідністю; круглий стіл «Аналіз міської програми охорони 
здоров’я і внесення змін щодо доступності медичних закладів 
міста для людей з інвалідністю»; тематичний семінар для лікарів, 
управлінців сфери охорони здоров’я, які працюють з жінками з 
інвалідністю;
- у Вінницькій області - інформаційно-просвітницький тренінг 
для медичних працівників «Репродуктивні права людини з 
інвалідністю. Етика спілкування у процесі надання медичних 
послуг.» та низка інформаційно-просвітницьких зустрічей для 
студентів Вінницького національного медичного університету та 
Вінницького медичного коледжу;
- у Львові - круглий стіл «Результати аудиту доступності медичних 
закладів для жінок з інвалідністю та рекомендації щодо 
покращення ситуації», та тематичний семінар для соціальних 
працівників  у Львівському міжрегіональному центрі соціально-
трудової, професійної та медичної реабілітації.

З 13 по 24 жовтня 2014 р. на базі санаторію «Трускавець», що 
розташований у передгір’ї Східних Карпат у мальовничій долині 
гірської річки Воротище, двадцять жінок з різних регіонів України 
пройдуть санаторно-курортне лікування в рамках комплексної 
реабілітаційної програми. Програма впроваджується БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» за фінансової підтримки 
компанії «MARY KAY Україна» та спрямована на допомогу у 
реабілітації жінок після комбінованого лікування з приводу 
раку молочної залози. Протягом 12 днів перебування у санаторії 
жінки матимуть можливість взяти участь у комплексі лікувальних 
процедур та заходів, спрямованих на подолання ускладнень та 
відновлення захисних сил організму.

24 жовтня у кінотеатрі «Кінопанорама» буде організовано 
прем’єрний показ голландського фільму «Прокинутись у 
поганому сні» в рамках спільної ініціативи «Рожевий жовтень» 
Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та 
компанії AVON. Захід буде проведений в рамках місяця боротьби 
з раком молочної залози, під час якого заплановано збір 
коштів для продовження реалізації багаторічної інформаційно-
просвітницької програми «Разом проти раку грудей», що 
реалізовується у партнерстві Фонду та компанії AVON. 

30-31 жовтня в рамках реалізації проекту «Репродуктивне 
здоров’я в Україні» та з метою зміцнення організаційної й 
професійної спроможності членів новоствореної Всеукраїнської 
Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї, у 
Кіровограді пройде тренінг з використання сучасних медіа-
технологій. Програмою заходу передбачається ознайомити  
учасників з особливостями та сформувати практичні навички 
використання соціальних мереж, новітніх медіа, сервісів 
розсилок, он-лайн сервісів роботи з фото та відео, документами 
тощо.

Протягом жовтня-листопада пройдуть інформаційно-
просвітницькі заходи для підліткової та молодіжної аудиторії в 
рамках проекту «Покращення доступу підлітків до інформації 
та знань з репродуктивного здоров’я та прав», що його реалізує 
у співпраці із партнерами БФ «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї». Зокрема будуть організовані міжрегіональні тематичні 
конкурси, флеш-моби, виступи соціального театру, під час яких, 
серед іншого, підлітки та молодь отримають тематичні буклети 
та дізнаються про додаткові джерела інформації з питань захисту 
репродуктивних прав та збереження репродуктивного здоров’я.


