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репродуктивного здоров’я №8
Новини та практики
У січні розпочалася реалізація проектів організаціями – переможцями Програми Малих
Грантів проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні»
Члени Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї
створювали комунікаційну стратегію Коаліції
Результати оцінювання чинної Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на
період до 2015 року презентовані на засіданні Координаційної Ради
В середині грудня 2014 року відбулося підписання грантових угод переможцями
конкурсу Програми Малих Грантів проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні»
У м. Житомир просвітницьку роботу зі збереження репродуктивного здоров’я визнали
важливою складовою ефективної виховної роботи кожного навчального закладу
На Херсонщині пройшли засідання обласної координаційної ради та міжсекторальної
робочої групи з питань РЗ/ПС
У Чернігові продовжили реалізацію проекту «Здорова родина – здорова країна»
Проект «Планування сім’ї як чоловіча справа» стартував на Сумщині
У січні старшокласники та освітяни м. Рівне вивчали фактори, що впливають на їх
репродуктивне здоров’я
Працівники пенітенціарної служби Херсонщини дізнавалися про основи збереження
репродуктивного здоров’я
Доступ до репродуктивних прав молоді з інтелектуальною недостатністю обговорювали
експерти державного та громадського секторів наприкінці грудня минулого року
Оприлюднені результати доступності послуг з планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я для жінок з порушенням опорно-рухового апарату
У грудні підлітки та молодь Вінниці, Києва та Чернігова долучилися до тематичних акцій,
флеш-мобів та дискусій після перегляду вистав соціального театру
Завдяки співпраці спеціалістів КДМ та тренерів Програми «Здоров’я жінок України»,
майбутні подружжя Cумщини вчилися планувати сім’ю
Волонтерки ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»
покращили свої знання з репродуктивного здоров’я
1 грудня підлітки Дніпровського району тренували навички комунікації у форматі форумтеатру

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:
На відкритих громадських слуханнях у
Комітеті ВР України з питань охорони
здоров’я представлено 25 кроків
реформування системи охорони
здоров’я України

Анонси:
6 лютого 2015 р. у Києві відбудеться
Робоча Зустріч з головними
бухгалтерами організацій - грантерів
проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні»
18–19 лютого 2015 р. у м. Вінниця
в рамках підтримки організаційної
спроможності членів Всеукраїнської
Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї відбудеться тренінг
для менеджерів волонтерських програм
У лютому 2015 р. Робоча Група з
оцінки чинної Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації»
до 2015 р. продовжить свою роботу
Організації - грантери проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні»
продовжать свою роботу в рамках
підтриманих проектів
У лютому грантери Програми АМР США
«Здоров’я жінок України» проведуть
низку регіональних заходів в рамках
своїх проектів
Спеціалісти київських Клінік, дружніх до
молоді візьмуть участь у низці заходів,
спрямованих на привернення уваги
молоді до питань РЗ/ПС
З нагоди Всесвітнього Дня боротьби
з раком Проект Кешер проведе
просвітницькі заходи у різних регіонах
України
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Новини та практики
У січні розпочалася реалізація проектів
організаціями – переможцями Програми
Малих Грантів проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні»
У січні ц.р. організації-переможці Програми Малих Грантів
проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», який реалізовує
БФ «Здоров’я жінки і планування сім`ї» за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку / USAID, розпочали адвокаційну
та інформаційно-просвітницьку діяльність у темі РЗ/ПС у своїх
регіонах відповідно до погоджених планів проектів. Серед іншого,
в рамках діяльності проектів у січні відбулися:
• тематичні семінари-тренінги з РЗ/ПС для представників різних
цільових груп;
• тематичні дебати, в тому числі за участі державних службовців
та представників ЗМІ;
• фокус-групи з дівчатами та жінками, які опинилися у складних
життєвих обставинах через безпритульність, насильство чи ВІЛ;
окремо – зі студентами-чоловіками;
• моніторинг доступності програм з РЗ для громадськості (аналіз
сайтів);
• регіональні круглі столи за участю представників управлінь та
закладів освіти, в т.ч. дитячих будинків та інтернатів, та Центрів
планування сім’ї, Центрів жінок, медичних закладів (пологових
будинків, жіночих консультацій, ЛОЦС та Клінік, дружніх до
молоді), ЗМІ тощо;
• створення мобільних консультативно-методичних груп для
надання методичного супроводу під час проведення пілотних
занять для налагодження гурткової роботи з превентивного
виховання для старшокласників сільських шкіл;
• аудит пологових будинків та жіночих консультацій на предмет
забезпеченості доступності послуг з РЗ/ПС для жінок з
особливими потребами (зокрема, з вадами опорно-рухового
апарату);
• організація трансляції в ефірі телерадіокомпаній відеоролику
Програми АМР США «Здоров’я жінок України» на підтримку
кампанії «Майбутнє варто планувати!»;
• розробка інформаційних матеріалів для різних цільових груп
проектів.
Окрім того, співробітники НУО-грантерів проводили робочі
зустрічі з представниками Департаментів охорони здоров’я
місцевих адміністрації, брали участь у міжсекторальних робочих
групах з питань РЗ/ПС при районних адміністраціях, засіданнях
координаційних та Громадських рад при обласних державних
адміністраціях, ініціювали створення комітетів з РЗ/ПС при
Громадських Радах тощо.
Розпочата у січні інформаційно-просвітницька та адвокаційна
діяльність НУО-грантерів проекту матиме продовження
протягом наступних півроку, і сприятиме приверненню уваги
громадськості, в т.ч. осіб, що приймають рішення, до важливості
реалізації діяльності у цій сфері. Що, безумовно, стане у
нагоді і для адвокації прийняття нової Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» 2016-2020 рр., розробка і
прийняття Концепції якої є одним із ключових завдань проекту
АМР США «Репродуктивне здоров’я в Україні».
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Члени Всеукраїнської Коаліції з
Репродуктивного Здоров’я та Планування
Сім’ї створювали комунікаційну стратегію
Коаліції

16-17 грудня 2014 р. на базі готелю «Експрес» (м. Київ) пройшла
зустріч членів Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я
та Планування Сім’ї. Завданнями зустрічі були: створення
Комунікаційної Стратегії та проведення Загальних зборів членів
Коаліції. До роботи над створенням Комунікаційної Стратегії
на наступні три роки, окрім членів Коаліції, долучилися також
і представники організацій - переможців конкурсу Програми
Малих Грантів проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», що
його виконує БФ «Здоров’я жінки і планування сім`ї» за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.
Протягом двох днів та завдяки модерації експертки з комунікацій,
медіа-тренерки Ярини Ключковської, учасники та учасниці мали
нагоду висловити свої думки та долучитися до:
• постановки цілей та SMART-завдань Комунікаційної Стратегії
Коаліції;
• визначення ключових показників ефективності для комунікацій;
• створення карти стейкхолдерів (ключових аудиторій);
• окреслення ключових повідомлень;
• визначення стратегічних підходів та комунікаційних
інструментів;
• створення календарного плану Стратегії.
Під час спільної роботи над створенням Стратегії, учасники заходу
орієнтувалися на цінності та пріоритети, визначені членами
Коаліції як ключові на 2015-2019 роки, а саме:
• формування і підтримка мережі волонтерів;
• адвокація питань РЗ\ПС у органах влади;
• взаємодія з освітніми та релігійними установами;
• ведення тематичної інформаційно-просвітницької кампанії
серед молоді та дорослих;
• актуалізація питань РЗ\ПС для людей з інвалідністю.
Тож, як погодили між собою учасники/ці зустрічі, баченням та
метою Комунікаційної Стратегії є реалізація основних завдань
Коаліції – збереження репродуктивного здоров’я, захист

Новини та практики
репродуктивних прав та забезпечення потреб у якісних послугах
із планування сім’ї кожної людини в Україні. Комунікаційними
цілями Стратегії були визначені наступні:
• збільшення частки політиків - на національному та локальному
рівнях, - обізнаних щодо соціально-економічних наслідків
піклування про РЗ/ПС і необхідності виділення більшого об’єму
ресурсів для даної сфери;
• залучення більшої частки лідерів думок на місцевому рівні –
освітян, журналістів, громадських діячів, – що підтримують
важливість використання послуг з РЗ/ПС;
• збільшення частки осіб репродуктивного віку, які
використовують послуги у галузі РЗ/ПС, зокрема молоді та
уразливих груп населення.
Відповідно, у 2015 році члени Коаліції зосередять зусилля на
роботі з такими основними цільовими аудиторіями як:
• представники органів влади і місцевого самоврядування;
• жінки і чоловіки репродуктивного віку;
• молодь та студентство, потенційні волонтери (добровольці);
• представники освітніх установ;
• журналісти і редактори друкованих та електронних ЗМІ.
Як зазначено у Стратегії, у своїй роботі протягом 2015-го року
Коаліція буде використовувати комбіновану комунікаційну
стратегію, яка складається із проштовхування та залучення.
Перший формат передбачає спрямування зусиль на цільову
аудиторію, яка приймає важливі рішення у сфері РЗ/ПС
та доносить ключові повідомлення до широкої аудиторії
(представники влади і журналісти). Проте, аби нейтралізувати
залежність від посередників (ЗМІ та представників влади),
відбуватиметься прямий доступ до інших цільових аудиторій,
зокрема, через соціальні медіа – блоги, профілі, сторінки,
групи у соціальних мережах, а також масові акції, що мають
широкий розголос та велику кількість учасників. Таким чином
основні комунікаційні зусилля будуть зосереджені на кінцевих
споживачах інформації з питань РЗ/ПС та формуванні позитивних
змін у поведінці українців. Стратегія проштовхування діятиме
на короткотермінову перспективу, а стратегія залучення – на
довготермінову, результати якої полягають у формуванні довіри,
створенні гарної репутації та позитивного іміджу Коаліції.
Пізніше, базуючись на результатах обговорення під час зустрічі,
проект Комунікаційної Стратегії Коаліції був доопрацьований та
доповнений у відповідності до зауважень та рекомендацій членів
Координаційної Ради Коаліції, після чого документ був надісланий
усім учасникам Коаліції для остаточного погодження.
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Результати оцінювання чинної Державної
програми «Репродуктивне здоров’я нації»
на період до 2015 року презентовані на
засіданні Координаційної Ради

15 грудня 2014 року у місті Києві у Великій конференц-залі
Національної академії наук України відбулося засідання створеної
при Міністерстві охорони здоров’я України Координаційної Ради з
питань виконання Державної програми «Репродуктивне Здоров’я
Нації» на період до 2015 року. Під час засідання учасники та
учасниці мали нагоду ознайомитися із результатами оцінювання
реалізації чинної ДПРЗН.
Участь у засіданні Координаційної Ради взяли представники
МОЗ України, профільного комітету Верховної Ради України,
обласних управлінь охорони здоров’я та центрів планування
сім’ї, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної
політики України, Міністерства молоді і спорту України,
Національної медичної академії післядипломної освіти ім.
П.Л.Щупика, Інституту демографії та соціальних досліджень НАН
України, Інституту стратегічних досліджень МОЗ України, Інституту
педіатрії, акушерства і гінекології, Бюро ВООЗ в Україні, Програми
АМР США «Здоров’я жінок України», Фонду народонаселення ООН
/ UNFPA, Швейцарського бюро співробітництва в Україні / SDC,
Агентства США з міжнародного розвитку / USAID тощо. До участі в
засіданні також були запрошені учасники Всеукраїнської Коаліції з
Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї.
Після привітальних слів від Альони Терещенко, заступника
Міністра – керівника апарату МОЗ України, та Галини
Майструк, Голови Правління Благодійного Фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї», учасники засідання перейшли до
ознайомлення із результатами оцінки Програми. Оксана
Бабенко, Доцент кафедри акушерства, гінекології і перинатології
ННІПО Донецького Національного Медичного Університету
ім.М.Горького, представила поважній аудиторії аналітичні дані,
отримані за результатами опитування експертів, що проводилося
із використанням інструменту ВООЗ з оцінювання системи
охорони здоров’я в галузі материнства і дитинства, здоров’я
підлітків, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. В
свою чергу, Галина Майструк презентувала присутнім загальні
результати оцінювання Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» до 2015 р.
У ході подальшої модерованої дискусії, та беручи до уваги
результати оцінювання поточної ДПРЗН, учасники та учасниці
засідання обговорили ключові компоненти Концепції нової
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» 2016-20 рр.
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У м. Житомир просвітницьку роботу зі
збереження репродуктивного здоров’я
визнали важливою складовою ефективної
виховної роботи кожного навчального
закладу

Окрім того, під час заходу Надія Сало, Заступник директора
з клінічних питань та розвитку політики Програми «Здоров’я
жінок України», представила до уваги учасників та учасниць
заходу адвокаційний інструмент «Пакет аргументів на користь
планування сім’ї». Документ був розроблений спільними
зусиллями спеціалістів Програми АМР США «Здоров’я жінок
України», Фонду народонаселення ООН та Благодійного Фонду
«Здоров’я жінки і планування сім`ї».
Даний захід ознаменував собою завершення одного з важливих
етапів проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», який у
партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України реалізує
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку / USAID. Наступним кроком в
рамках виконання проекту та роботи Координаційної Ради
має стати розробка Концепції нової Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» 2016-2020 рр.

В середині грудня 2014 року відбулося
підписання грантових угод переможцями
конкурсу Програми Малих Грантів проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні»
15 грудня 2014 року у приміщенні Великої конференц-зали НАН
України пройшла зустріч представників громадських організацій
– переможців конкурсу Програми Малих Грантів проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні», під час якої були підписані
грантові угоди. Більшість організацій-переможців грантової
програми є членами Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного
Здоров’я та Планування Сім’ї, створення якої було ініційовано
Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім`ї» в рамках
проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Репродуктивне
здоров’я в Україні». Наразі організації, проекти яких отримали
фінансову підтримку завдяки Програмі Малих Грантів, розпочали
свою адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність у
темі РЗ/ПС у січні ц.р. відповідно до погоджених планів проектів.

29 січня 2015 року у приміщенні конференц-зали Житомирської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича
відбувся круглий стіл на тему «Просвітницька робота із
збереження репродуктивного здоров’я – важлива складова
виховної роботи у навчальному закладі». Захід був ініційований
Житомирською обласною молодіжною громадською організацією
«Паритет» в межах проекту «Інформаційна кампанія з питань
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї» за підтримки
Програми «Здоров’я жінок України» Агентства США з
міжнародного розвитку та Інституту досліджень та тренінгів ім.
Джона Сноу.
Проект має на меті підвищити рівень обізнаності молоді та осіб
репродуктивного віку м. Житомир та області стосовно сучасних
методів планування сім’ї та інфекцій, що передаються статевим
шляхом, через проведення просвітницьких масових заходів із
означеної тематики. Тривалість реалізації проектної ініціативи грудень 2014 року – червень 2015 року.
Участь у заході взяли Антоніна Голубенко, методист навчальнометодичного кабінету професійно-технічної освіти у
Житомирській області, соціальні педагоги закладів професійнотехнічної освіти м. Житомир та області, Галина Козаченко,
головний бібліотекар науково-методичного відділу Житомирської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича,
експерти та Голова Ради ЖОМГО «Паритет» Наталія Тарасенко.
Під час круглого столу Антоніна Голубенко зазначила про
необхідність впровадження просвітницького компоненту з питань
РЗ та ПС у мережу закладів професійно-технічної освіти, що
зумовлено потребами сьогодення та умовами соціалізації молоді.
У свою чергу, соціальні педагоги ДПТНЗ «Вище професійне
училище сервісу та дизайну» Інна Котенко та Центру професійнотехнічної освіти Валентина Присяжнюк погодилися, що питання
обізнаності молоді стосовно сучасних методів планування сім’ї
та запобігання поширенню інфекцій, що передаються статевим
шляхом, є актуальним як для України в цілому, так і для області
та м. Житомир зокрема. Адже статистика свідчить, що більше
80% випадків непланованої вагітності припадає на початок
статевого життя, а це відбувається саме у віці 15-19 років. З огляду
на це діяльність Програми «Здоров’я жінок України» та ЖОМГО
«Паритет» у напрямку просвітницької роботи зі збереження
репродуктивного здоров’я – важлива складова та необхідний
аспект виховної роботи кожного навчального закладу. А завдяки
використанню інтерактивних форм роботи з молоддю з даної
тематики збільшується вірогідність їх безпосередньої залученості
до процесу пізнання нової інформації, розвитку критичного
мислення та формування відповідальної поведінки.
Тож, для досягнення позитивних змін у знаннях та навичках
молоді міста та області, та відповідно до плану заходів в рамках
реалізації даного проекту, ЖОМГО «Паритет» у співпраці із
партнерськими організаціями проведе:

Новини та практики
• 12 засідань з питань репродуктивного здоров’я із використанням інтерактивної платформи «World Cafe» серед учнів
закладів професійно-технічної освіти Житомирської області;
• 8 квестів з означеної тематики для молодіжної аудиторії;
• конкурс серед учнівської та студентської молоді на кращу
соціальну рекламу з питань репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї;
• інформаційну кампанію у маршрутних таксі м. Житомир шляхом
розміщення кращих зразків соціальної реклами за підсумками
конкурсу.
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• дослідження з вивчення проблем РЗ/ПС у м. Херсон та пілотних
районах;
• спільних акцій ЛКГ в рамках прийнятого Плану дій на 2015 рік
до Всесвітнього Дня Сім’ї у містах Херсон, Гола Пристань та
Цюрупинськ;
• прес-туру для журналістів та регіональних партнерів до
Херсонського обласного центру з РЗ/ПС;
• підписання меморандуму з додатком Плану дій на 2015 рік та
затвердження рекомендацій до колегії ХОДА з питань РЗ/ПС.

На Херсонщині пройшли засідання обласної
координаційної ради та міжсекторальної
робочої групи з питань РЗ/ПС
23 січня 2015 року при Голопристанській районній державній
адміністрації відбулося перше засідання міжсекторальної
робочої групи (далі - МРГ) з питань збереження репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї. Засідання, що зібрало представників
Центру зайнятості, бібліотек, сектору освіти, соціальних служб
та громадськості, розпочав привітальними словами заступник
Голопристанської РДА Сергій Коротких, який висловився на
підтримку важливої для району теми.
Олена Микитась, заступниця голови правління Херсонського
обласного центру «Успішна жінка», член Координаційної
Ради Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї, презентувала поважній аудиторії регіональний
проект «Соціальне партнерство з метою збереження
репродуктивного здоров’я населення Херсонщини», який
реалізує Центр у співпраці з Департаментом охорони здоров’я
Херсонської обласної державної адміністрації (ХОДА).
Учасники та учасниці першої МРГ зосередилися на обговоренні
низки проблемних питань району, зокрема: недоступності до
інформації з РЗ/ПС для молоді з віддалених сіл, куди не дістаються
лікарі через відсутність фінансування транспортних витрат;
проблеми молодих хлопців (безплідність у 20 років) тощо.
Окрім того, на засіданні було обрано голову МРГ з питань
збереження РЗ та ПС, яким став заступник головного лікаря
Голопристанської ЦЛ Семененко А.П. Секретарем МРГ обрали
представницю громадськості району, голову Голопристанського
благодійного фонду «Свята Ольга» Світлану Михолат.
Проект «Соціальне партнерство з метою збереження
репродуктивного здоров’я населення Херсонщини»
впроваджується у області Центром «Успішна жінка» завдяки
Програмі Малих Грантів проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні», який виконує БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку / USAID. Загалом в рамках проекту Центру, що триватиме протягом
наступних півроку, планується проведення:
• 3–х засідань міжсекторальних робочих груп з питань РЗ/ПС при
Голопристанській, Цюрупинській районних адміністраціях та
розширеній обласній координаційній раді при ХОДА;
• семінарів «Соціальне партнерство з питання репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї» для членів МРГ та коордради з
питань РЗ/ПС у м. Херсон та у пілотних районах;

Наступним заходом в рамках проекту стало розширене засідання
обласної координаційної ради з питань впровадження програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, що
відбулося 26 січня 2015 року у Департаменті охорони здоров’я
Херсонської ОДА. На засіданні були присутні представники різних
управлінь та секторів: медичного, освітнього, соціального захисту,
соціальних служб, культури, юстиції; та громадських організацій та
об’єднань, в т.ч. Червоний Хрест, НГО «Анастасіс» та ін.
Наталія Марченко, начальник відділу лікувально-профілактичної
допомоги дітям та матерям, фармацевтичного контролю
управління з організації медичної допомоги населенню
Департаменту охорони здоров’я ХОДА, представила звіт про хід
реалізації обласної програми «Репродуктивне здоров’я нації»,
що минулого року не мала цільового фінансування. Проте
проведення низки заходів (тренінгів для медиків та студентів)
в рамках теми стало можливим завдяки співпраці місцевих
державних та громадських організацій із організаціями грантерами Програми АМР США «Здоров’я жінок України».
В свою чергу, Олена Микитась ознайомила учасників коордради
із планами проекту «Соціальне партнерство», регіональними
партнерами якого є центральні районні лікарні міст Гола Пристань
та Цюрупинськ, та громадські об’єднання: Голопристанський БФ
«Свята Ольга» та Цюрупинська благодійна організація «Фонд
громади ім. Софії Фальц-Фейн».
Учасники координаційної ради висловилися на підтримку
презентованого проекту та зацікавилися можливістю участі
установ та організацій, які вони представляли, у подальшій
співпраці. Так, Богдан Руденко, заступник директора Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, зазначив про
необхідність пошуку можливостей усіх присутніх у межах
своїх функціональних обов’язків взяти участь у розробці та
впровадженні плану заходів з РЗ/ПС на Херсонщині на 2016 рік.
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У Чернігові продовжили реалізацію проекту
«Здорова родина – здорова країна»
У січні 2015 р. Чернігівська міська молодіжна організація
«Міській молодіжний центр «Жменя» приступила до реалізації
наступного етапу проекту «Здорова родина – здорова країна»
в рамках Програми АМР США «Здоров’я жінок України» та за
підтримки Інституту досліджень та тренінгів ім. Джона Сноу.
Проект спрямований на зменшення кількості незапланованих
вагітностей, привернення уваги людей репродуктивного
віку до ефективного планування сім’ї, шляхом інформування
населення Чернігова та Чернігівської області щодо ефективних
способів збереження репродуктивного здоров‘я, із залученням
регіональних ЗМІ.
В рамках проекту протягом першого місяця ц.р. волонтери
ММЦ «Жменя» провели ряд вуличних акцій із розповсюдженням
інформаційних матеріалів серед мешканців м. Чернігів. Зокрема
відбулися:

11 січня - флеш-моб з нагоди Міжнародного дня «Дякую» на одній
із центральних площ міста, де кожен бажаючий міг написати слова
вдячності на гелевій кульці та відпустити її у небо. Під час заходу
волонтери ММЦ «Жменя» у «фірмових» футболках з інформацією
про Всеукраїнську телефонну лінію за питань ПС та РЗ та вебсайт www.planA.org.ua розповсюджували інформаційні матеріали
Програми «Здоров’я жінок України».
17 січня на базі Чернігівської обласної громадської організації
«Голос батьків» - інформаційно-просвітницька зустріч з парами
репродуктивного віку, які виховують дітей з інвалідністю. Питання
планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я є дуже
актуальним як для самих батьків, так і з огляду на те, що у їх сім’ях
зростають діти з особливими потребами.
20 січня у конференц-залі Чернігівської обласної державної
адміністрації з нагоди старту другого етапу реалізації проекту
«Здорова родина – здорова країна» - прес-конференція, на
якій виступили представники ММЦ «Жменя» та партнерських
організацій, залучених до реалізації проекту. Зокрема, зі ЗМІ
спілкувалися: Регіна Гусак, Голова Правління ЧММГО «ММЦ
«Жменя»; Наталія Волинець, головний спеціаліст Чернігівського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
координаторка заходів проекту; В’ячеслав Деркач, лікар-урологандролог Центру планування сім’ї; Світлана Бубенчикова, член
Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ\СНІД, Чернігівське
відділення; Павло Коротков, практичний психолог Чернігівської
міської «Клініки, дружньої до молоді». Доповідачі прес-
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конференції наголосили на важливості інформування населення
з питань збереження РЗ та ПС, оскільки низький рівень знань та
відсутність культури піклування про своє репродуктивне здоров’я
може призводити до невиправних наслідків. Прес-конференція
була широко висвітлена у місцевих медіа.
24 січня - інформаційно-просвітницька зустріч з батьками дітей
військовослужбовців, які наразі перебувають у зоні АТО, або
проходять військову підготовку.

Проект «Планування сім’ї як чоловіча
справа» стартував на Сумщині

Наприкінці січня у Сумах відбулось засідання круглого столу,
який ознаменував початок проекту «Планування сім’ї як чоловіча
справа». Проект реалізовує громадська організація «Центр
громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» в рамках Програми
Малих Грантів проекту АМР США «Репродуктивне здоров’я в
Україні». Проект Центру принципово вирізняється з решти інших
ініціатив фокусом уваги на залученні чоловіків до вирішення
питань, які традиційно орієнтовані та сприймаються як актуальні
лише для жінок.
Діяльність в рамках проекту ГО «Інтелект Сумщини» реалізовує
у партнерстві з Сумським державним університетом. Такий
тандем дає можливість залучити до реалізації завдань проекту
медиків-практиків, науковців, спеціально підготовлених тренерів,
враховуючи при цьому важливість гендерного компоненту до розробки та втілення проекту залучений також і гендерний
ресурсний центр Сумського державного університету.
Засідання круглого столу відбулось за участі широкого
та досвідченого представництва Сумського державного
університету, управління охорони здоров’я, управління молоді та
спорту Сумської ОДА, Центру планування сім’ї, обласного Центру
здоров’я, «Клініки, дружньої до молоді» та студентської соціальної
служби. Обговорюючи шляхи активізації заходів зі збереження
репродуктивного здоров’я у рамках стратегічного розвитку
Сумської області, учасники круглого столу поділились досвідом
своєї роботи у цій сфері.
Керівник проекту, Владислав Сміянов, зауважив, що цей проект
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виконує подвійну місію – окрім наукової складової, спрямованої
на дослідження особливостей чоловічого компоненту у сфері
просвітництва з питань планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я, має на меті розробку та апробацію нових підходів до
роботи саме з цією цільовою групою. На сьогодні такі практики
мають поодинокі приклади навіть на міжнародному рівні.
Керівниця Координаційного центру гуманітарної політики СумДУ,
Ніна Світайло, представила попередні напрацювання Сумського
держуніверситету у роботі з молоддю у темі планування сім’ї
та здобутки команди тренерів, які вже впродовж двох років
працюють з тим, аби мотивувати сучасних юнаків і дівчат
бути відповідальними до найдорожчого – свого здоров’я та
майбутнього своєї сім’ї.
Учасники круглого столу дійшли згоди – ефективне вирішення
питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в сучасних
умовах можливе лише через об’єднання зусиль: з одного боку
– чоловіків і жінок, з іншого – медиків, освітян, громади, засобів
масової інформації.
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кожній вчительці зробити конкретний крок, спрямований на
збереження свого здоров’я - самостійно пройти обстеження
у мамолога. На додаток, учасниці зустрічі отримали календар
програми «Жіноче здоров’я» Проекту Кешер.
Проведення Дня здоров’я стало черговим інформаційнопросвітницьким заходом, що їх організовують у різних регіонах
України представниці Всеукраїнської жіночої єврейської
організації «Проект Кешер» - учасника Всеукраїнської Коаліції
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї, створеної в
рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки
АМР США / USAID.

Працівники пенітенціарної служби
Херсонщини дізнавалися про основи
збереження репродуктивного здоров’я

У січні старшокласники та освітяни
м. Рівне вивчали фактори, що впливають на
їх репродуктивне здоров’я

15 січня 2015р. у м. Рівне в рамках Дня здоров’я старшокласники
ЗОШ №8 взяли участь у просвітницькій бесіді з репродуктивного
здоров’я, організованій активістками Проекту Кешер. Метою
заходу було підвищити відповідальність молодої аудиторії до
збереження свого здоров’я та спонукати підлітків вести здоровий
спосіб життя: знати і виконувати необхідні профілактичні дії,
спрямовані на збереження РЗ. У ході «зворотного зв’язку»
учасники та учасниці зустрічі зазначили, що заняття було для них
корисним, а той факт, що здоров’я людини на 50% визначається
її способом життя, стало для них важливим аргументом більш
уважно ставитися до своєї поведінки. Наприкінці зустрічі підлітки
отримали тематичні інформаційні матеріали.
Друга частина Дня здоров’я у даному закладі освіти була
присвячена просвітницькій роботі питань РЗ з освітянами, які
також дізналися важливу інформацію щодо збереження свого
здоров’я, зокрема, - отримали рекомендації з профілактики та
ранньої діагностики раку грудей. Психолог школи запропонувала

13 січня ц.р. представники/ці Районного Благодійного Фонду
«Свята Ольга» запропонували працівникам та працівницям
кримінально–виконавчої інспекції (КВІ) Голопристанського
району Херсонської області долучитися до інтерактивної дискусії
на тему «Статева поведінка молодих: шлях від сімейної культури
молодих до відповідальності за майбутнє покоління».
Під час зустрічі, що проходила на базі КВІ, представники
пенітенціарної служби дізналися про базові поняття в темі
репродуктивного здоров’я, складові здорового способу життя,
а також особливості проведення інформаційно-просвітницьких
заходів для молоді з профілактики ризикованої поведінки та
формування свідомого ставлення до життя та здоров’я. У ході
подальшого спілкування обговорювалися, в тому числі, і наступні
питання:
• раннє статеве життя;
• ІПСШ, загальні прояви інфекцій та наслідки їх не лікування;
• наслідки переривання вагітності;
• методи контрацепції;
• правила користування презервативами;
• що відомо про ВІЛ/СНІД тощо.
Окрім того, модератори тематичної дискусії пропонували для

Новини та практики
обговорення питання реклами здорового способу життя та
реклами з питань РЗ. Наприкінці, учасники та учасниці висловити
поради та сформулювали рекомендації для майбутнього
покоління щодо того, як бути здоровими та щасливими.
За словами організаторів заходу, більшість учасників та учасниць
зазначили про цікавість та змістовність зустрічі, активно
долучалися до обговорення запропонованих питань, розвивали
свої думки, ділилися власним досвідом. Оскільки такий захід
для працівників кримінальної міліції був проведений вперше,
його учасники та учасниці висловили побажання взяти участь у
додаткових тематичних зустрічах в рамках теми РЗ/ПС.
Просвітницький захід відбувся завдяки співпраці Фонду «Свята
Ольга» та Херсонської громадської організації Обласний Центр
«Успішні жінка» в рамках проекту «Разом до репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї на Херсонщині» за підтримки
Програми «Здоров’я жінок України» Агентства США з
міжнародного розвитку / USAID. Наразі РБФ «Свята Ольга» також є
членом Всеукраїнської Коаліції з РЗ та ПС.

Доступ до репродуктивних прав молоді
з інтелектуальною недостатністю
обговорювали експерти державного та
громадського секторів наприкінці грудня
минулого року

24 грудня 2014 року відбувся круглий стіл «Репродуктивне
здоров’я і репродуктивні права людей з інтелектуальною
недостатністю», проведення якого стало можливим в рамках
проекту «Забезпечення доступу підлітків до інформації про
сексуальне і репродуктивне здоров’я», що його впроваджує БФ
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Міжнародної
Федерації Планованого Батьківства / IPPF. Участь у заході
взяли спеціалісти державних структур, комунальних установ,
навчальних закладів, батьків та їх об’єднань, а також громадських
організацій, що працюють у сфері захисту прав та надання послуг
людям з інтелектуальною недостатністю (ІН).
Після знайомства та привітальних слів організаторів зустрічі,
учасники круглого столу мали нагоду дізнатися про стан та
обговорити ситуацію в галузі репродуктивного здоров’я та
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дотримання репродуктивних прав людей з ІН, особливо підлітків
та молоді. Раїса Кравченко, Виконавчий директор ВГО «Коаліція
захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»,
розповіла присутнім про особливості репродуктивних прав,
спричинених ІН. Серед іншого вона зазначила, що наразі в Україні
проживає близько 300 тисяч осіб з ІН, з них 100 тисяч мають
статус інвалідів, інші – не мають жодних соціальних гарантій через
відсутність цього статусу. Окрім того, за словами пані Раїси, немає
жодних статистичних даних щодо доступу цих людей до статевого
виховання, створення ними сімей, народження дітей тощо. Проте
можна стверджувати, що ті особи, які мають глибоку і тяжку
розумову відсталість (близько десяти з половиною тисяч осіб), не
мають доступу до статевого виховання взагалі, так само які і діти,
що навчаються завдяки впровадженню інклюзивної освіти. Не
досліджувалося також і ставлення цих людей до своїх прав, в т.ч.
репродуктивних, та того як їх батьки, що виступають опікунами
та доглядачами цих осіб, ставляться до репродуктивних та
сексуальних прав своїх дітей.
Окрім того, пані Раїса зазначила, що затверджений перелік
соціальних послуг не гарантований державою фінансово. В той
же час, батьки та сім’ї, що несуть відповідальність за осіб з ІН,
потребують ресурсів та підтримки, тому можна говорити, що
такі сім’ї є першим суб’єктом порушення та/чи обмеження цих
(репродуктивних) прав.
В рамках круглого столу учасники та учасниці мали нагоду
дізнатися про поточні проекти, діяльність яких спрямована на
забезпечення репродуктивних прав людей з ІН, та які отримали
підтримку від Програми Малих Грантів проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні». Зокрема, Ганна Купцова від імені Міжнародної
благодійної організації «Посланець Миру» презентувала проект
«Репродуктивне здоров’я підлітків та молоді з функціональними
обмеженнями». В свою чергу Венера Шевченко, що представляє
дніпропетровську громадську організацію «ДАСИД» поділилася
із поважною аудиторією планами проекту «Різні можливості –
рівні права та відповідальність». На завершення цього блоку,
пані Раїса Кравченко коротко розповіла про проект «Право осіб з
інтелектуальною недостатністю на любов».
Результатом круглого столу та продуктивного спілкування
експертів та експерток стало визначення подальших шляхів
та можливостей для співпраці, в тому числі для здійснення
більш детального аналізу дотримання репродуктивних прав
людей з ІН та доступу до відповідних сервісів, визначення
зацікавлених партнерів для його здійснення, пошуку ефективних
методик та підходів по роботі з людьми з інвалідністю в галузі
репродуктивного здоров’я та прав тощо.

Оприлюднені результати доступності послуг
з планування сім’ї та репродуктивного
здоров’я для жінок з порушенням опорнорухового апарату
18 грудня 2014 року ВГО «Національна Асамблея інвалідів
України» (НАІУ) за підтримки Уповноваженого Президента України
з прав людей з інвалідністю провела круглий стіл «Доступність
послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я для жінок з
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порушенням опорно-рухового апарату в Україні». Захід проходив
у межах реалізації проекту НАІУ «Подолати перешкоди - надати
можливості», що реалізовується за підтримки Програми АМР США
«Здоров’я жінок України», та спрямований на покращення доступу
жінок даної цільової групи до послуг з РЗ/ПС.

Під час круглого столу були представлені результати аналізу
доступу до послуг з репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї жінок зазначеної цільової групи у Вінницькій, Житомирській,
Луганській та Львівській областях, що базувалися на:
• аналізі нормативної-правової бази щодо доступу жінок з
інвалідністю до послуг з РЗ/ПС;
• аудиті архітектурної доступності 46-ти медичних закладів
пілотних регіонів;
• опитуванні користувачок послуг - жінок з порушенням опорнорухового апарату та медичних працівників.
Здійснення аналізу дало змогу виявити існуючі бар’єри у
забезпеченні репродуктивних прав жінок з порушенням опорнорухового апарату. Серед іншого, було виявлено, що:
• нормативно-правові акти, що регулюють доступ до послуг з РЗ/
ПС потребують перегляду, адже не забезпечують відповідні
права жінок з інвалідністю;
• архітектурна недоступність закладів охорони здоров’я,
кабінетів, палат та обладнання є перешкодою для отримання
послуг жінками даної цільової групи;
• наявне нецільове використання коштів при закупівлі «не
універсального обладнання»;
• медичний персонал непоінформований про особливості
надання послуг людям з інвалідністю (більше 90% медичних
працівників не проходили навчання з питань інвалідності,
надання послуг з репродуктивного здоров’я жінкам та
чоловікам з інвалідністю);
• у суспільстві, так само як і серед представників медичного
персоналу панують стереотипи щодо потрібності надання
послуг цим жінкам;
• відсутня просвітницька робота з питань РЗ/ПС серед жінок та
дівчат з порушенням опорно-рухового апарату;
• у вільному доступі не є наявною інформація про особливості
надання послуг з РЗ/ПС жінкам з інвалідністю;
• сайти державних закладів охорони здоров’я не надають
інформації та не відповідають міжнародним стандартам
«доступності інформації» тощо.
Результати аналізу та рекомендації, розроблені консультантами
НАІУ, були представлені до уваги Уповноваженому ВР з
прав людини, Уповноваженому Президента з прав людей з
інвалідністю, громадським організаціям людей з інвалідністю,
представникам профільних міністерств і відомств, місцевих
органів влади.
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В подальшому результати проекту будуть використані для
оновлення інформації в Альтернативному звіті по ст..6, 4, 25
Конвенції ООН про права людей з інвалідністю (КПІ). Даний
документ є альтернативним джерелом даних та інформації
про права людей з інвалідністю в Україні, та відображає погляд
громадського сектору. Цей звіт може різнитися від звіту Уряду
України про досягнутий прогрес з часу ратифікації Конвенції
(2009 р.) та перешкоди, з якими держава стикається в реалізації
своїх зобов’язань, що його у вересні ц.р. має подати Уряд до
Комітету ООН з прав людей з інвалідністю.

У грудні підлітки та молодь Вінниці, Києва та
Чернігова долучилися до тематичних акцій,
флеш-мобів та дискусій після перегляду
вистав соціального театру
Протягом грудня 2014 року силами волонтерів та за координації
партнерських організацій у трьох регіонах України відбулися
заходи, спрямовані на привернення уваги підлітків та молоді до
питань репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав. Так,
зокрема, пройшли:
- у Вінниці та Хмільнику – вуличні акції із розповсюдженням
тематичних інформаційних матеріалів з РЗ/ПС серед населення
міста;

- у Києві:
• тематичний флеш-моб «Зігрівайте турботою, плануйте майбутнє»
із розповсюдженням інформаційних матеріалів серед молоді,
в тому числі листівок про тематичний підлітковий веб-сайт
teensLIVE.info;
• вистави соціального театру за тематикою репродуктивних прав
підлітків;
- у Чернігові:
• флеш-моб до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
• вистави соціального театру на тему здоров’я та прав, в тому числі
прав ВІЛ-позитивних людей.
При цьому, виступи груп соціального театру, підготовлені
підлітками-волонтерами, були організовані не тільки для
учнів міст, але й для вихованців шкіл-інтернатів Київської та
Чернігівської областей.

Новини та практики

Проведення вистав та інших тематичних заходів стало можливим
в рамках планової діяльності Благодійного Фонду «Здоров’я жінки
і планування сім’ї» за проектом «Забезпечення доступу підлітків
до інформації про сексуальне і репродуктивне здоров’я», що
реалізується за підтримки Міжнародної Федерації Планованого
Батьківства / IPPF. Партнерами проекту є Центр сім’ї Дарницького
району м. Київ, Вінницька ГО «Інформаційно-просвітницький
центр «ВІСЬ» та Чернігівська НУО «Міський молодіжний центр
«Жменя».
Також, на додаток до заходів, запланованих проектом, та
за ініціативи волонтерів та активістів БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» у Слов’янській гімназії, що у Дарницькому
районі м. Київ з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
відбулася тематична акція. Розпочалася акція для підлітків - учнів
8-9-х класів гімназії – із короткого інформаційного повідомлення
про тестування на ВІЛ та інші аспекти в рамках теми, що його
підготувала волонтерка, студентка спеціальності «Соціальна
робота» інституту ім.Б.Грінченка Ганна Костенко. Після цього
волонтери запропонували аудиторії позмагатися у конкурсі
на кращий вислів «Толерантність-це ..», переможниця якого
отримала приз – тематичну гру з питань ВІЛ/СНІД «Володар
кілець».
Пізніше, усі учасники та учасниці акції активно долучилися до
тематичного квесту: на 4-х столах-«пунктах» вони відповідали
на запитання або демонстрували свої творчі здібності,
накопичуючи бали, за які потім отримували солодкі призи на
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додаток до інформаційних матеріалів – буклетів, виданих в
рамках інформаційно-просвітницької роботи Фонду. Паралельно
із квестом, бажаючи мали змогу пограти у «Крокодила» об’єднавшись у дві команди, вони пантомімою показували і
відгадували слова і вирази, пов’язані із темою ВІЛ.
Сценарій заходу, так само як і завдання до конкурсів, розробили
юні волонтери/ки та активісти/ки Фонду, який багато років
поспіль працює у напрямку інформування зростаючого покоління
про різні аспекти репродуктивного здоров’я, активно долучаючи
до планування та реалізації такої діяльності і саму молодь.

Завдяки співпраці спеціалістів КДМ та
тренерів Програми «Здоров’я жінок
України», майбутні подружжя Cумщини
вчилися планувати сім’ю
У м. Суми на базі «Клініки, дружньої до молоді» підлітки та
молодь мають змогу стати учасниками тренінгів «Майбутнє варто
планувати». Зокрема у грудні відбулося 4 тренінгових заняття
для юних сумчан, в тому числі студентів та студенток Хімікотехнологічного ліцею. Про можливість покращити свої знання
у темі РЗ/ПС молодь міста дізнавалася завдяки об’явам, що їх
було розміщено у освітніх закладах міста, пологовому будинку
та відділах державної реєстрації актів цивільного стану (РАГСи).
Під час занять від тренерок Анни Крамар, Ольги Беленецької
та Юлії Тарасенко учасники та учасниці дізнавалася про те, як
зміцнювати своє репродуктивне здоров’я, запобігати інфікуванню
ВІЛ та інфекціями, що передаються статевим шляхом, уникати
непланованої вагітності тощо.
Проведення таких інформаційно-просвітницьких заходів для
молоді міста стало можливим завдяки спільній ініціативі КДМ
КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» та
тренерів, підготовлених в рамках Програми АМР США «Здоров’я
жінок України». Метою тренінгів є формування відповідального
ставлення до збереження власного репродуктивного здоров’я
молоді Сумщини. Проводяться тематичні тренінги як на базі КДМ,
так і на базі закладів освіти, куди, за запрошенням адміністрації
закладу, приходять досвідчені тренери.

Новини та практики
Волонтерки ВГО «Коаліція захисту прав
інвалідів та осіб з інтелектуальною
недостатністю» покращили свої знання з
репродуктивного здоров’я
11 грудня 2014 року волонтерки ВГО «Коаліція захисту прав
інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» мали нагоду
взяти участь у тематичному тренінгові «Репродуктивне здоров’я
та сексуальність». Учасницями тренінгу стали дівчата-волонтерки
з числа студентської молоді, які входять до складу індивідуальних
мереж підтримки осіб з інтелектуальною недостатністю.
Виконавча дирекція ВГО «Коаліція» систематично проводить
тренінги для своїх волонтерів різного спрямування, адже
можливість додаткового навчання, отримання корисної та цікавої
інформації є одним із факторів, що підвищують мотивацію до
волонтерської діяльності.
Тренінг з даної тематики, провести який запросили Тетяну
Слободян, тренерку Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і
планування сім’ї», ВГО «Коаліція» організувала для волонтерок
уперше. Тема сексуального та репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї викликала неабияке зацікавлення у юних
волонтерок. І враховуючи факт, що наразі під керівництвом
ВГО «Коаліція» створено і функціонує 5 індивідуальних мереж
підтримки для п’яти дорослих людей з інвалідністю, які
проживають в спеціальному міні-гуртожитку для розумово
відсталих осіб, Дирекція ВГО планує і надалі організувати
тренінгові заняття для своїх волонтерів та волонтерок в темі
репродуктивного здоров’я.
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1 грудня підлітки Дніпровського району
тренували навички комунікації у форматі
форум-театру

1 грудня до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у «Клініці,
дружній до молоді» Дніпровського району Києва відбувся
тренінг для підлітків – мешканців району. В рамках тренінгу
хлопці та дівчата оновили свої знання про ВІЛ-інфекцію,
тренувалися говорити «ні» у форматі форум-театру, грали у гру
«Розповсюдження» та перевіряли свої знання про ВІЛ під час
вправи «Передається - не передається». За відгуками спеціалістів
КДМ, що проводили тренінг, заняття пройшло насичено та
емоційно.
Організація подібних тренінгів для підлітків та молоді є
одним із напрямків профілактичної роботи Клінік, дружніх до
молоді. Завдяки участі у таких просвітницьких заходах зростає
поінформованість підлітків у темі репродуктивних прав та
репродуктивного здоров’я, формуються навички прийняття
усвідомлених та відповідальних рішеннь щодо свого здоров’я та
здоров’я інших людей.

Законодавство та політика
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На відкритих громадських слуханнях у Комітеті ВР України з питань охорони здоров’я
представлено 25 кроків реформування системи охорони здоров’я України
16 січня ц.р. на відкритих громадських слуханнях «Про реформу
охорони здоров’я в Україні», що пройшли у Комітеті Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я, були представлені 25
кроків реформування системи охорони здоров’я України.
У слуханнях взяли участь Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі, Голова Комітету, народний депутат
Ольга Богомолець, народні депутати України, представники
Адміністрації Президента, Уряду, місцевих державних
адміністрацій, Національної академії медичних наук України,
профспілок, міжнародних та громадських організацій.
Відкрила слухання Ольга Богомолець, яка презентувала широкій
громадськості 25 кроків-заходів, які необхідно здійснювати
задля успішної реалізації реформи. За словами Голови Комітету,
реформа має розпочатися з проведення системної інвентаризації
та паспортизації медичних установ усіх форм власності і тих, що
знаходяться в різних сферах управління, а єдиний медичний

простір та новостворений міжвідомчий Центр реформ будуть
забезпечувати фінансову прозорість та контроль якості
лікування громадян. Серед іншого, реформа також передбачає
створення Національної медичної палати, Асоціацій захисту прав
пацієнтів, Асоціації захисту прав лікарів, медсестер та медичного
персоналу.
Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі головними
принципами запропонованої реформи назвав «переорієнтацію з
фінансування ліжко-місць на оплату реальних послуг, отриманих
реальною людиною» і «соціальну справедливість, яка передбачає
рівний доступ до якісних медичних послуг всіх громадян та
адекватну оплату праці для медичних працівників» та закликав
консолідувати зусилля всіх гілок державної влади.
Підготовлено за матеріалами МОЗ України та секретаріату
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Анонси
6 лютого 2015 р. у Києві у приміщенні Великої Конференцзали НАН України відбудеться Робоча Зустріч з головними
бухгалтерами організацій - грантерів проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні». В ході зустрічі учасники отримають детальні
інструкції щодо вимог до фінансової звітності за результатами
реалізації проектів, а також відповіді на запитання, що
стосуються порядку складання й представлення фінансової
звітності в рамках отриманого гранту; особливостей фінансових
операцій та бюджетування згідно з останніми регуляціями АМР
США та вимогами українського законодавства.
18–19 лютого 2015 р. у м. Вінниця в рамках підтримки
організаційної спроможності членів Всеукраїнської Коаліції
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї відбудеться
тренінг для менеджерів волонтерських програм організацій
- членів Коаліції. Тренінг має на меті підвищити рівень
професіоналізму менеджерів громадських і благодійних
організацій - членів Коаліції, які працюють з добровольцямиволонтерами. Окрім того, в рамках заходу планується створити
робочу групу з розвитку мережі добровольців / волонтерів
Коаліції, а також розробити план інформаційно-просвітницьких
заходів для членів волонтерської мережі Коаліції.
Наприкінці лютого 2015 р. пройде чергове засідання Робочої
Групи з оцінки чинної Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» до 2015 р. Основне питання порядку денного –
обговорення та розробка концепції нової ДПРЗН на період 20162020 рр.

Протягом лютого завдяки роботі організацій – переможців
Програми Малих Грантів проекту АМР США «Репродуктивне
здоров’я в Україні» та відповідно до планів підтриманих проектів
будуть організовані:
• Інформаційно-просвітницькі кампанії із трансляцією тематичних
роликів та розміщенням інформаційних повідомлень у місцевих
ЗМІ.
• Тематичні круглі столи за участі місцевих стейкхолдерів та
представників цільових груп проектів.
• Семінари, тренінги та майстер-класи для таких цільових
аудиторій як:
- члени міжсекторальних робочих груп при районних
адміністраціях та членів координаційної ради з питань РЗ та ПС
при обласній адміністрації (на Херсонщині);
- волонтери НУО-грантерів;
- студентська молодь; молоді чоловіки; дівчата та жінки, що
опинилися у складних життєвих обставинах;
- працівники закладів освіти різних рівнів, в тому числі дитячих
будинків та інтернатів;
- непрофільні медики.
• Підготовка та проведення досліджень щодо обізнаності з
питань РЗ/ПС та доступу до відповідних послуг, зокрема:
- анкетування, в т.ч. підлітків з типовим розвитком інклюзивних
шкіл з питань РЗ/ПС;
- фокус-групи серед жінок з особливими потребами;
- аудит пологових будинків та жіночих консультацій на предмет
доступності для жінок з особливими потребами (зокрема з
вадами опорно-рухового апарату);

Анонси
• Вистави інтегрованого театру за участю осіб з інтелектуальною
недостатністю та студентів Школи соціальної роботи НаУКМа.
• Пошук успішних практик та аналіз вітчизняного та закордонного
досвіду з проблемних питань статевого виховання дітей з
інвалідністю.
• Розробка та друк інформаційних матеріалів, методичних
рекомендацій тощо.
На додаток, у рамках своєї проектної діяльності НУО – грантери
проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», будуть ініціювати
та брати участь у робочих зустрічах із представниками
департаментів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту
та партнерськими НУО своїх регіонів та лобіювати внесення
необхідних змін та доповнень до нормативно-правової бази та
бюджетування на місцях, з метою консолідації зусиль та ресурсів
для здійснення інформаційно-просвітницької діяльності з питань
РЗ/ПС.
Протягом лютого 2015 р. НУО – грантери Програми «Здоров’я
жінок України» Агентства США з міжнародного розвитку,
проведуть низку регіональних заходів в рамках проектів,
підтриманих Програмою. Зокрема, відбудуться:
•Інформаційно-просвітницькі заходи з ПС/РЗ для студентства,
в тому числі із використанням методики «Маршрут безпеки», а
також:
- брейн-ринги з питань сучасної контрацепції,
- інформаційні ярмарки з розповсюдженням матеріалів,
- лекції – прес-конференції за участі молоді,
- перегляд та обговорення роликів соціальної реклами,
- вікторини з ПС/РЗ,
- флеш-моби до Дня усіх закоханих тощо.
• Тематичні інтерактивні дискусії для безробітної молоді у міських
центрах зайнятості, а також для працівників соціальних служб та
міських управлінь освіти.
• Семінари та інші просвітницькі заходи для спеціалістів
навчальних закладів: викладачів, соціальних працівників,
соціальних педагогів.
• Інформаційно-просвітницькі акції для населення з організацією
консультування медичних фахівців у районних бібліотеках,
залучених до мережі «Бібліоміст».
• Семінари «Етика надання медичних послуг жінкам з інвалідністю
у сфері репродуктивного здоров’я» для студентів медичних
освітніх закладів.
• Круглі столи, в т.ч. з метою оприлюднення результатів аналізу
якості надання послуг з ПС/РЗ жінкам з інвалідністю.
• Розповсюдження тематичних інформаційно-просвітницьких
матеріалів, розроблених в рамках Програми «Здоров’я жінок
України», у аптеках, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, ВНЗ, профтехучилищах, гуртожитках, клініках дружніх до
молоді, міських бібліотеках, РАГСах тощо.
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Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

У лютому ц.р. співробітники кількох Клінік, дружніх до молоді
м. Київ організують та долучатимуться до проведення заходів,
спрямованих на привернення уваги різних цільових груп до
інформації з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.
Зокрема:
- спеціалісти КДМ Дарницького району візьмуть участь у Форумі,
що його організує Центр сім’ї Дарницького району в рамках
проекту «Разом до здорового майбутнього». Спеціалісти КДМ
презентують учасникам Форуму інформацію про роботу КДМ,
розповсюдять інформаційні матеріали тощо;
- на базі КДМ Дніпровського району відбудуться:
• 13 лютого - семінар «Збережи своє кохання» для  
старшокласників 272 коледжу ім. Сухомлинського;
• 10 березня - заняття «Репродуктивне здоров’я дівчаток».
Протягом лютого 2015 року активістки Всеукраїнської жіночої
єврейської організації «Проект Кешер» з нагоди Всесвітнього
Дня боротьби з раком, що відзначатиметься 4 лютого, проведуть
у різних регіонах України заходи, спрямовані на інформування
населення про методи ранньої діагностики та профілактики
онкозахворювань, та підвищення особистої відповідальності
представників/ць усіх вікових груп щодо збереження свого
здоров’я. Зокрема, заплановано такі заходи:
- м. Дніпропетровськ - акція «Здоров’я жінки - здоров’я сім’ї» у
жіночій консультації при міській лікарні №15;
- м. Запоріжжя: акція «Здоров’я жінки - здоров’я сім’ї» у
жіночій консультації міського пологового будинку; акція
зі студентськими профкомами для студентів 1-3 курсів
Запорізького Національного Технічного Університету (ЗНТУ); та
участь активу Проекту у міському круглому столі «Координація
зусиль різних структур для профілактики та ранньої діагностики
онкозахворювань» за участі представників Департаменту
охорони здоров’я;
- м. Кам’янець-Подільський - тренінг «Здоров’я довкілля здоров’я фізичне» за участю партнерів з медичних центрів міста;
- м. Львів - інформаційна кампанія в установах побутового
обслуговування населення (ательє, перукарнях, відділеннях
зв’язку) з профілактики онкозахворювань;
- м. Миколаїв - акція «Здоров’я – головний скарб» у інтернаті для
літніх жителів міста;
- м. Рівне – виїзна акція «Віддалене селище» для жителів сільської
місцевості, які зможуть отримати безкоштовну консультацію
лікаря-гінеколога і взяти участь у просвітницькій зустрічі з
профілактики раку молочної залози;
- м. Хмельницький - акція з профспілковими комітетами
медичних працівників з різних регіонів Хмельницької
області щодо консолідації зусиль у сфері профілактики
онкозахворювань.

