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Анонси:

Новини та практики
Особливості репродуктивного здоров’я і репродуктивних прав людей з інтелектуальною
недостатністю обговорили експерти наприкінці березня
У лютому та березні пройшли моніторингові візити до учасників Програми малих грантів
Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні»
Тренінг для менеджерів волонтерських програм відбувся у Вінниці
Пройшло засідання експертної групи з розробки концепції нової ДПРЗН на період 20162020 рр.
Робоча зустріч з головними бухгалтерами НУО - грантерів Проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні» відбулася у лютому
Участь у тематичних заняттях з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї взяли
дівчата та жінки, що опинилися у складних життєвих обставинах
Студенти коледжів Дарницького району Києва взяли участь у Форумі «Збереження
репродуктивного здоров’я»
Проект «Право осіб з інтелектуальною недостатністю на любов» триває у Києві
У Дніпропетровську обговорили шляхи покращення статевого виховання дітей та
підлітків з різними формами інвалідності
У Чернівцях стартувала кампанія «Майбутнє варто планувати»
У лютому та березні фахівці Клінік, дружніх до молоді організовували тематичні
інформаційно-просвітницькі заходи для підлітків та молоді

Законодавство та політика:
Установчі збори з формування Громадської Ради при МОЗ відбулися у березні
Верховна Рада України внесла зміни до Закону «Про волонтерську діяльність»
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.

З 11 по 17 травня 2015 р. в рамках
проекту «Репродуктивне здоров’я
в Україні» учасники Всеукраїнської
Коаліції з Репродуктивного Здоров’я
та Планування Сім’ї, а також грантери
Програми малих грантів долучаться до
хвилі інформаційно-просвітницьких
заходів, що їх ініціює БФ «Здоров’я жінки
і планування сім’ї» з нагоди Тижня
планування сім’ї
У другій половині квітня 2015 р. БФ
«Здоров’я жінки і планування сім’ї»
у партнерстві з Міжфракційним
депутатським об’єднанням «Рівні
можливості» запланована спільна
адвокаційна ініціатива на підтримку
нової Державної програми з
репродуктивного здоров’я на період
2016–2020 рр.
28-29 квітня 2015 р. на підтримку
організаційної та професійної
спроможності учасників Всеукраїнської
Коаліції з РЗ та ПС у Львові відбудеться
2-денний тренінг на тему «PR та
Ефективні Комунікації зі ЗМІ – на службі
Коаліції з РЗ/ПС»
7 квітня ц.р. у Києві відбудеться
освітній семінар «Сучасні засоби
контрацепції та планування сім’ї» для
членів Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС
та грантерів проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні»
В рамках профілактичної діяльності
фахівці Клінік, дружніх до молоді
організують у квітні-травні
просвітницькі заходи для підлітків та
молоді
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Особливості репродуктивного здоров’я
і репродуктивних прав людей з
інтелектуальною недостатністю обговорили
експерти наприкінці березня

24 березня ц.р. у Великій конференц-залі НАН України пройшло
засідання робочої групи з питань репродуктивного здоров’я і
репродуктивних прав людей з інтелектуальною недостатністю,
організоване БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках
виконання Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.
До участі у заході долучилися представники Департаменту
соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики
України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти м.
Києва, Кафедри спеціальної психології та медицини Інституту
корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного
університету ім. Драгоманова, Центру трудової реабілітації для
розумово відсталих інвалідів м. Києва, комунальних соціальних
установ для соціальної адаптації інвалідів з розумовою
відсталістю, ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із
інтелектуальною недостатністю» та інших НУО, що працюють у
сфері захисту прав та надання послуг особам з ІН, а також батьки,
які виховують дітей та осіб з ІН.
Під час засідання робочої групи учасники та учасниці дізналися
про стан виконання проектів з питань репродуктивних прав
осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальної недостатності, що
реалізовуються ГО – учасниками Програми малих грантів Проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні», а саме проектів:
• «Репродуктивне здоров’я підлітків та молоді з функціональними
обмеженнями», Міжнародна благодійна організація «Посланець
Миру» (м. Київ);
• «Різні можливості – рівні права та відповідальність», громадська
організація «ДАСИД» (м. Дніпропетровськ);
• «Право осіб з інтелектуальною недостатністю на любов», ВГО
«Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною
недостатністю».
Окрім того, на зустрічі були презентовані результати опитувань
батьків та вихователів, а також осіб з ІН з питань репродуктивного
здоров’я та репродуктивних прав. Представлені дані стали
поштовхом для обговорення присутніми доцільності проведення
більш масштабного дослідження щодо особливостей сексуальних
потреб, спричинених інтелектуальною недостатністю, впливу
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незадоволення сексуальних потреб осіб з ІН на якість життя,
порушення у поведінці та методів її корекції тощо.
Окрім того, поважна аудиторія мала змогу ознайомитися із
прикладами методик та підходів по роботі з людьми з інвалідністю
в галузі репродуктивного здоров’я та прав, зокрема з посібником,
розробленим Міжнародною Федерацією Планованого Батьківства
(IPPF) “Keep Me Safe”, що його представили Ірина Скорбун,
координаторка проектів БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та
Раїса Кравченко, Виконавчий директор ВГО «Коаліція захисту прав
інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю».
Наприкінці засідання учасники та учасниці надали свої пропозиції
для підготовки адвокаційного буклету з захисту репродуктивних
прав людей з інтелектуальною недостатністю та забезпечення їх
доступу до послуг у сфері репродуктивного здоров’я, розробка
якого стане одним із завдань Проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні».

У лютому та березні пройшли моніторингові
візити до учасників Програми малих грантів
Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні»
У лютому та березні ц.р. представниці Благодійного Фонду
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», який за підтримки АМР США
реалізовує Проект «Репродуктивне здоров’я в Україні», здійснили
низку моніторингових візитів до регіонів, де реалізовуються
проекти організацій – грантерів Програми малих грантів Проекту.
Зокрема відбулися візити до:
17-19 лютого - Вінницької громадської організації «Інформаційно–
просвітницький центр «ВІСЬ» та Вінницького обласного
молодіжного громадського центру «Волонтер»;
23-24 лютого – Громадської організації «ДАСИД», м.
Дніпропетровськ;
12 березня – Міжнародної Благодійної Організації «Посланець
миру», м. Київ;
18 березня – Громадської організації «Інформаційно-тренінговий
центр громадських ініціатив», м. Київ;
25-26 березня – Благодійного Фонду «САЛЮС», м. Львів.
Під час моніторингу фахівці Проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні» відвідали заходи, що їх проводили організації в рамках
підтриманих Програмою проектів, дізналися про проміжні
результати впровадження проектів, а також поспілкувалися із
працівниками, волонтерами та партнерами НУО для кращого
розуміння та подальшої оцінки діяльності грантерів.

Тренінг для менеджерів волонтерських
програм відбувся у Вінниці
18-19 лютого у місті Вінниця відбувся дводенний тренінг
для менеджерів/-ок волонтерських програм організацій –
членів Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я
та Планування Сім’ї. У заході взяли участь представники/ці двох десятків громадських організацій із різних куточків
України. У Вінниці учасників тренінгу гостинно приймали

Новини та практики
місцеві партнерські НУО – члени Коаліції: ГО «Інформаційнопросвітницький центр «ВІСЬ» та Вінницький обласний молодіжний
громадський центр «Волонтер».
Учасниці та учасники тренінгу мали нагоду поділитися досвідом,
обговорити наявні проблеми у створенні й підтримці роботи
волонтерських мереж, та підвищити свій рівень професіоналізму
у роботі із добровольцями в рамках інформаційно-просвітницької
діяльності з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.
Досягти найкращих результатів у цьому учасникам та учасницям
тренінгу допомагала досвідчена тренерка та громадська
активістка, голова ГО «ВІСЬ» Світлана Дубина.
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до проведення Всеукраїнського тижня планування сім’ї та
збереження репродуктивного здоров’я: акції відбудуться у травні
ц.р. майже в усіх містах України. А восени до Всесвітнього дня
контрацепції волонтери Коаліції організують флеш-моби, квести
та розповсюдять тисячі корисних інформаційних буклетів.
Окрім того, новостворена волонтерська мережа стане потужним
об’єднанням для створення більш сприятливих умов для
здійснення добровільної діяльності. І першим кроком у цьому
напрямку було висловлення учасниками/-цями тренінгу від імені
Коаліції своєї позиції щодо необхідності внесення змін до Закону
України «Про волонтерську діяльність» та підписання петиції на
підтримку законопроекту №1408 «Про внесення змін до деяких
законів України (щодо волонтерської діяльності)».

Пройшло засідання експертної групи з
розробки концепції нової ДПРЗН на період
2016-2020 рр.

Зокрема, відповідно до програми тренінгу, менеджери/ки волонтерських програм дізналися про основні поняття
волонтерського менеджменту, структуру волонтерської
програми та підходи до оцінки її ефективності, функції менеджера
волонтерської програми та підготовку організації до роботи з
волонтерами, а також про особливості залучення та мотивації
волонтерів. Також учасники та учасниці дізналися про особливості
Законодавства України, що регулює волонтерську діяльність,
та активно долучалися до виконання практичних завдань на
прикладах впроваджуваних волонтерських програм.
Тренінг за цієї тематики став можливий завдяки Проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні», який виконує Благодійний
Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку / USAID. Захід став відповіддю
на потреби членів Коаліції з РЗ та ПС, що відображені у її
Стратегічному та Оперативному планах. Мережа волонтерів,
створення якої започатковано завдяки ініціативі активістів
Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї, допоможе громадським організаціям вести
широку інформаційно-просвітницьку роботу задля досягнення
змін у ставленні та поведінці людей до питань репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї.
За результатами тренінгу була створена Робоча Група з розвитку
мережі добровольців/волонтерів Всеукраїнської Коаліції з РЗ
та ПС, та розроблений План інформаційно-просвітницьких
заходів для мережі волонтерів Коаліції. Найпершими завданнями
у Плані є адвокація необхідності розробки та прийняття
нової Державної програми з репродуктивного здоров`я на
період після 2015 року (2016-2020 рр.), та долучення Коаліції

10 лютого 2015 року у Великій конференц-залі НАН України
пройшло засідання експертної групи з розробки концепції
нової Державної програми з репродуктивного здоров’я нації на
період 2016–2020 рр. До участі у заході долучилися представники
Міністерства охорони здоров’я України, Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Бюро ВООЗ в
Україні, Програми АМР США «Здоров’я жінок України», Агентства
США з міжнародного розвитку / USAID, Фонду народонаселення
ООН / UNFPA, та Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування
сім’ї».
За результатами засідання було прийняте рішення щодо
необхідності підготовки спільного листа-звернення до діючого
Міністра охорони здоров’я України пана Олександра Квіташвілі
на підтримку необхідності розробки та прийняття наступної
Державної програми з репродуктивного здоров’я на період
2016-2020 рр. Лист міститиме експертні висновки та відповідні
аргументи, що базуються на результатах оцінки чинної ДПРЗН
до 2015 р., здійсненої у 2014 р. фахівцями БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» у партнерстві з провідними національними та
міжнародними експертами з питань РЗ/ПС в рамках виконання
завдань Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки
USAID.
Лист буде підготовлено від імені та підписано представниками:
• Міжнародної партнерської донорської групи «Репродуктивне
здоров’я» (UNFPA, WHO, USAID, SDC, UNICEF, WB);
• Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з
репродуктивного здоров’я і планування сім’ї.
Лист буде передано пану Міністру на початку квітня 2015 р., після
чого планується проведення зустрічі представників експертної
групи з паном Квіташвілі аби обговорити наявні проблеми у сфері
репродуктивного здоров’я і шляхи їх вирішення, а також почути
офіційну думку щодо перспектив розвитку сфери РЗ в Україні та
бачення наступної Державної програми з РЗ.

Новини та практики
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Робоча зустріч з головними бухгалтерами
НУО - грантерів Проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні» відбулася у лютому

6 лютого ц.р. у Великій конференц-залі НАН України пройшла
робоча зустріч із головними бухгалтерами та фінансовими
менеджерами НУО - грантерів Проекту «Репродуктивне здоров’я
в Україні», що впроваджується БФ «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.
Із презентації Юлії Артамонової, фінансового аналітика АМР
США, учасники/-ці зустрічі дізналися про вимоги Агентства щодо
сучасних стандартів звітності за проектами, а від представниць
фінансового відділу БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» - про
чинні норми українського податкового законодавства. Окрім того,
фінансові менеджер/-ки мали можливість отримати індивідуальні
консультації щодо вимог до звітування за проектами, які
впроваджують їх організації в рамках Грантової Програми.

Участь у тематичних заняттях з
репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї взяли дівчата та жінки, що опинилися у
складних життєвих обставинах
У лютому та березні спеціалісти МБФ «Українська фундація
громадського здоров`я» - грантера Програми малих грантів
Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» - організували
та провели низку тренінгів з репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї для дівчат та жінок, які опинилися у складних
життєвих обставинах через безпритульність, насильство
чи ВІЛ. Інтерактивні заняття для цієї вразливої категорії
жінок проводилися в рамках спільної діяльності Фундації та
міжнародної організації «Право на здоров’я» (HealthRight International).
Зокрема, 9 січня у соціальній квартирі для вагітних жінок та
молодих матерів пройшло мультимедійне заняття на тему
«Розвиток дитини в утробі матері», під час якого учасниці
дізналися про етапи розвитку дитини від першого дня

запліднення яйцеклітини до 38-40 тижнів вагітності. Жінки
дізналися, як починає будуватися нервова система плоду, як
з’являються зачатки зубів, коли майбутня дитина починає
реагувати на дотик, як і коли реагує на звуки тощо.
26 лютого ц.р. у денному центрі «Право на здоров`я» пройшов
тренінг на тему «Репродуктивне здоров`я», де дівчата й молоді
жінки вдосконалили свої знання про будову репродуктивної
системи, дізналися про небезпеку ВІЛ та інфекцій, що передаються
статевим шляхом, репродуктивні права тощо. Наприкінці
заняття вони також мали нагоду поспілкуватися із тренеркою –
лікарем-акушером-гінекологом у неформальній, «не лікарняній»
атмосфері: поставити питання та отримати відповіді, поділитися
власними міркуваннями й спостереженнями.
19 березня також на базі Центру мало місце заняття
«Попередження незапланованої вагітності», де йшлося про
сучасні методи планування сім’ї, можливі наслідки переривання
вагітності, переваги безпечної статевої поведінки. Молоді
жінки виявили неабияку зацікавленість у темі та ставили багато
додаткових запитань.

Студенти коледжів Дарницького району
Києва взяли участь у Форумі «Збереження
репродуктивного здоров’я»
18 березня ц.р. в рамках реалізації проекту «Разом до здорового
майбутнього», що його впроваджує Громадська організація
«Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив» у
співпраці з місцевими партнерами - Управлінням у справах сім’ї,
молоді та спорту при РДА Дарницького району та Клінікою,
дружньою до молоді Дарницького району, пройшов Молодіжний
тематичний форум «Разом - до здорового майбутнього».
Захід був організований на базі Київського медичного коледжу
№3, куди запросили студентів та студенток 5 навчальних закладів
району. Метою Форуму було привернути увагу влади та широких
кіл громадськості до питань збереження репродуктивного
здоров’я. Особливий акцент організатори робили на необхідності
підвищувати рівень поінформованості молоді району з питань
запобігання поширенню ІПСШ, сучасних методів контрацепції
та переваг здорового способу життя. Важливо, що під час
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обговорень питання репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї розглядалися не лише у медичному, але й у соціальному та
психологічному аспектах.
Для більш глибокого вивчення та обговорення окремих тем,
учасникам запропонували об’єднатися у три секції, у кожній з яких
студенти та студентки за допомогою модераторок дискутували,
висловлювали своє бачення та дізнавалися нову інформацію
щодо таких питань, як:
• гендер та репродуктивне здоров’я, модераторка - Тетяна
Літвинова;
• створення мотивації до волонтерської діяльності, модераторка Наталія Шелест;
• робота Клініки, дружньої до молоді, модератори – спеціалісти
Відділення медичної допомоги підліткам та молоді КДМ
Дарницького району: медичний психолог Скиба Юлія та
підлітковий лікар-гінеколог Коноваленко Іван.

Цінний висновок зробила одна із учасниць Форуму: «Для того,
щоб наші діти були здоровими та бажаними, для того, щоб ми
ніколи не шкодували про свої вчинки, потрібно вже сьогодні
змінювати своє життя на краще, відповідально планувати своє
майбутнє та майбутнє наших дітей.»
Наразі просвітницька робота з молоддю в темі репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї - один із ключових напрямків
діяльності ГО «Інформаційно-тренінговий центр громадських
ініціатив», що в тому числі можливо і за сприяння Проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні», що реалізується Благодійним
Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки АМР
США / USAID.

Проект «Право осіб з інтелектуальною
недостатністю на любов» триває у Києві
У лютому та березні в рамках виконання проекту «Право осіб з
інтелектуальною недостатністю на любов» ВГО «Коаліція захисту
прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» провела
заходи, спрямовані на підтримку адвокаційной кампанії щодо
забезпечення права осіб з інтелектуальною недостатністю (ІН) на
реалізацію їх сексуальних та репродуктивних прав.
Зокрема, в рамках проекту 25 лютого ц.р. була організована
вистава «Лісова казка», акторами у якій виступили користувачі
Центру трудової реабілітації інвалідів з розумовою відсталістю,
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а глядачами – студенти та студентки Школи соціальної роботи
НаУКМА. Вистава переконує: люди з ІН вміють закохуватися,
відчувати, любити, хочуть бути любимими і мають на це право.
Також в рамках проекту 2 березня працівники Центрального
відділу реєстрації шлюбів м. Київ (РАЦС) провели екскурсію для
мешканців Київського міні-гуртожитку та клієнтів Центру трудової
реабілітації для розумово відсталих осіб.
Проект «Право осіб з інтелектуальною недостатністю на любов»
виконується ВГО «Коаліція» в рамках Програми малих грантів
Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», що Благодійний
Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» реалізує за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.

У Дніпропетровську обговорили шляхи
покращення статевого виховання дітей та
підлітків з різними формами інвалідності
24 лютого у місті Дніпропетровськ за ініціативи місцевої
громадської організації «ДАСИД» відбувся круглий стіл «Різні
можливості – рівні права». Захід став можливим в рамках
виконання однойменного проекту, що його реалізує ГО «ДАСИД»
за підтримки Програми малих грантів Проекту АМР США
«Репродуктивне здоров’я в Україні».
До участі у заході долучилися працівники управління освіти
та науки Дніпропетровської міської ради, керівники районних
управлінь освіти міста, директори шкіл міста з інклюзивною
освітою, представники громадських організацій, які об’єднують та
підтримують батьків дітей з інвалідністю.
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Під головуванням Олени Лозенко, заступника міського голови,
учасники та учасниці круглого столу вперше порушили питання:
як на рівні міста і області забезпечити якісні програми статевого
виховання для дітей та підлітків, зокрема, з такими формами
інвалідності як дитячий церебральний параліч (ДЦП), синдром
Дауна, аутизм.
Венера Шевченко, кандидат медичних наук, президент ГО
«ДАСИД», ознайомила присутніх із особливостями поведінки
і сприйняття інформації дітьми з синдромом Дауна. Вона
зазначила, що статеве виховання дітей з особливими освітніми
потребами є дуже важливим для їх благополучної адаптації у
школах з інклюзивною освітою, в тому числі, під час пубертатного
періоду, та, загалом, є передумовою успішної інтеграції людей з
інвалідністю у різні сфери суспільного життя.
Окрім того, із доповіді Галини Одинцової, головного акушергінеколога Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської
міської ради, освітяни та батьки дізналися про головні показники
репродуктивного здоров’я та статевої поведінки підлітків і
молоді міста, принципи роботи «Клінік, дружніх до молоді», та
доступність засобів контрацепції на безоплатній основі для жінок,
яким вагітність протипоказана за станом здоров’я.
У свою чергу Лариса Нарижна, методист з питань психології та
соціальної роботи науково-методичного центру управління
освіти та науки Дніпропетровської міської ради, оприлюднила
результати опитування старшокласників міста щодо їхніх поглядів
на створення сім’ї, обізнаність з питань репродуктивного
здоров’я, особливостей статевої поведінки, бар’єрів, що
стримують підлітків звертатися до лікарів тощо. Натомість,
координаторка освітніх програм Благодійного Фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї» Ірина Скорбун зробила огляд
міжнародних практик розробки та впровадження навчальних
програм з попередження сексуальних зловживань та насильства
щодо людей з інтелектуальною недостатністю.
На додаток, учасники та учасниці ознайомилися з головними
компонентами статевого виховання та сучасними європейськими
підходами до розробки просвітницьких програм, дізналися
про особливості роботи з дітьми та підлітками з дитячим
церебральним паралічем та їхніми батьками, а також про виклики
й особливості викладання предмету «Основи здоров’я» та
«Біологія» для дітей з наслідками поліомієліту та ДЦП.
Наприкінці засідання, учасники та учасниці домовилися про
створення ініціативної групи для поглибленого вивчення теми,
аналізу найкращих практик та підготовки необхідних навчальних
програм, спрямованих, насамперед, на підвищення обізнаності
та компетентності у цих питаннях вчителів та батьків дітей даної
цільової групи.
Неабиякий інтерес до порушеної теми виявили і представники
засобів масової інформації, що мало наслідком висвітлення події у
місцевих медіа.

У Чернівцях стартувала кампанія «Майбутнє
варто планувати»
У лютому за ініціативи Благодійного фонду «Нова сім’я» у
місті Чернівці – столиці Буковини - стартувала просвітницька
кампанія «Майбутнє варто планувати» за підтримки Благодійного
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Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», Агентства США з
міжнародного розвитку, та співпраці із місцевими партнерами
- Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області та обласним Центром практичної психології та соціальної
роботи.

Мета кампанії - забезпечити рівний доступ молоді, як чоловіків
так і жінок, до інформації про сучасні методи збереження
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Для цього, у
лютому ц.р. представники соціальних та освітніх установ краю
долучилися до тематичних дебатів та розробили комунікативну
стратегію з метою подальшої взаємодії для досягнення
довгострокового результату щодо покращення поінформованості
населення області з питань РЗ та ПС.
Як наслідок, спеціалісти Центру практичної психології та
соціальної роботи області отримали інформаційну підтримку,
що допоможе їм налагодити просвітницьку роботу серед
учнівської молоді віком від 18 років з питань РЗ та права на
доступ до сучасних методів планування сім’ї. Для цього, до плану
підвищення кваліфікації та післядипломної освіти спеціалістів,
були включені тематичні години для покращення навичок по
роботі з молоддю у навчальних закладах. Також було розроблено
та затверджено механізм проведення опитування учнівської
молоді як одного з інструментів перевірки ефективності роботи
навчених спеціалістів.
Наразі, завдяки проведеним заходам в рамках кампанії «Майбутнє
варто планувати», вже понад 500 учнів закладів професійнотехнічної освіти міста Чернівці стали учасниками інтерактивних
тематичних занять та отримали консультації лікаря-гінеколога та
лікаря–уролога з Центру планування сім’ї та репродукції людини.
Надалі БФ «Нова сім’я» планує залучити до участі у кампанії
і працівників соціальних служб та депутатів, а за підтримки
волонтерського руху «Аргумент» та представників ЗМІ презентувати громаді та депутатам міської ради результати
кампанії та опис соціально-економічних вигод від інвестування у
планування сім’ї для бюджету області.

Новини та практики
У лютому та березні фахівці Клінік, дружніх
до молоді організовували тематичні
інформаційно-просвітницькі заходи для
підлітків та молоді
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26 лютого під час екскурсії до Шосткинської «Клініки, дружньої
до молоді» члени молодіжного парламенту міста ознайомилися
з послугами КДМ, після чого допомогли волонтерам КДМ
розповсюджувати інформаційні листівки щодо онлайнопитування про досвід звернення молоді за консультуванням і
тестуванням на ВІЛ.

Фахівці Відділення медико-соціальної допомоги підліткам
та молоді КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка
№14» зосередили увагу на цільовій групі дівчат-підлітків віком
11-17 років, зокрема провели: 3 семінари-тренінги, 2 круглі
столи, 2 відео-лекторія. Заходи проходили як на базі КДМ,
так і у закладах освіти Дзержинського району міста Харків, та
охоплювали питання особистої гігієни, особливостей статевого
дозрівання, безпеки статевих стосунків та профілактики інфекцій,
що передаються статевим шляхом. Учасниці занять отримали
тематичні інформаційні матеріали, а також мали змогу пройти
добровільне анонімне тестування, спрямоване на виявлення
порушень менструальної функції та запальних захворювань
статевих органів, збір даних про вік початку статевого
життя, рівень знань та користування методами контрацепції
тощо. Особливу увагу спеціалісти КДМ приділяли питанням
профілактичних медичних оглядів та ознайомлювали дівчат зі
спрощеною схемою звернення за консультацією або медичною
допомогою до лікаря-гінеколога КДМ.
Спеціалістами КДМ міста Коростень Житомирської області
у співпраці з партнерськими громадськими організаціями та
установами міста і району було організовано та проведено
3 просвітницьких заходи з метою популяризації серед
підлітків та молоді здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров’я, формування відповідальної поведінки
у міжособистісних та статевих стосунках тощо. Зокрема пройшли:
- 2 лютого в рамках Комплексної профілактичної програми
для молоді у м. Коростень на 2011-2015 рр. та у відповідності
до угод про співпрацю - круглий стіл «Живи відповідально!». У
заході взяли участь підлітки та молоді люди віком 16-17 років,
що перебувають на обліку у Кримінально-виконавчій інспекції
міста, а також спеціалісти Кримінальної міліції у справах дітей та
Кримінально-виконавчої інспекції Коростенського міжрайонного
підрозділу.
- 11 лютого на базі ЗОШ села Лісівщина Коростенського району
- круглий стіл «Значення просвітницької роботи зі збереження
репродуктивного здоров’я та профілактики негативних явищ
в учнівському середовищі», до участі у якому долучилися
спеціалісти КДМ та педагогічний колектив школи. Окрім того, для
учнів різних класів школи були проведені тематичні інтерактивні
заняття та відео-лекторії.
- 2 березня в рамках Дня здоров’я у ЗОШ №3 м. Коростень марафон просвітницьких тренінгів та занять для учнів 10-11
класів школи з питань РЗ та ПС, спрямованих на усвідомлення
взаємної відповідальності чоловіків та жінок та формування
відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я. На
додаток, учасники та учасниці отримали тематичні інформаційнопросвітницькі матеріали.

А 19 березня фахівці КДМ - психолог Еллада Аргунова та лікарнарколог Лариса Терешенко - завітали до Молодіжного центру
соціального партнерства і творчості із тематичним тренінгом
«Знати, щоб жити», після участі в якому учасники та учасниці мали
нагоду отримати відповіді на особисті запитання.
40 тематичних лекцій для підлітків та молоді навчальних закладів
Херсону провели лікарі Центру медичної допомоги підліткам
та молоді «Клініка дружня до молоді» КЗ «Херсонська міська
клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського». Окрім того, у лютому з
нагоди Дня усіх закоханих за участю волонтерів була проведена
тематична молодіжна акція «Бути здоровим – престижно».
На тематичні інтерактивні заняття до КДМ Дніпровського
району м. Київ протягом лютого та березня запрошували
учнів ЗОШ №224 та №120. У окремих групах для юнаків та дівчат
підлітки дізналися про принципи роботи Клініки, брали участь
у інтерактивних вправах та мали змогу поставити запитання
спеціалістам.

Законодавство та політика
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Установчі збори з формування Громадської Ради при МОЗ відбулися у березні
24 березня ц.р. у Великій конференц-залі МОЗ України відбулися
установчі збори з формування Громадської ради при Міністерстві
охорони здоров’я України. До участі у зборах долучилися
185 представників інститутів громадянського суспільства, що
працюють у різних сферах сектору охорони здоров’я України.
Серед іншого, в рамках порядку денного установчих зборів
було презентовано звіт про діяльність Громадської ради
попереднього скликання (жовтень 2013 – грудень 2014
рр.). Окрім того, присутні прийняли регламент проведення

установчих зборів, встановили чисельність та, шляхом
голосування, обрали членів Громадської ради: базуючись на
засадах демократичності та повної прозорості, одноголосно
було прийнято рішення про надання можливості усім
зацікавленим організаціям увійти до складу Громадської ради
(наразі - 225 НУО).
До Громадської ради також увійшов і Благодійний Фонд
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» в особі Голови Правління
Фонду Майструк Галини Павлівни.

Верховна Рада України внесла зміни до Закону «Про волонтерську діяльність»
13 березня ц.р. прийнятий Верховною Радою Закон №1408 від
11.12.2014 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо
волонтерської діяльності)» направлено на підпис Президентові
України.
Попередня версія Закону «Про волонтерську діяльність» суттєво
обмежувала роботу українських волонтерів та організацій, які
залучали до своєї діяльності волонтерів-добровольців. Зокрема,
відповідно до цього Закону, волонтером вважалася лише
фізична особа, що досягла 18 років, що добровільно здійснювала
соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання
волонтерської допомоги.
Завдяки внесеним змінам, тепер волонтерами можуть стати
громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними.
При цьому особи віком від 14 до 18 років також можуть
здійснювати волонтерську діяльність, якщо на те є згода одного з
батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів

або піклувальника. В той же час не допускається залучення осіб
віком від 14 до 18 років до надання волонтерської допомоги за
напрямами, визначеними абзацами восьмим і дев’ятим частини
третьої статті 1 Закону, а також у медичних закладах.
Наразі також право отримувати волонтерські послуги мають не
тільки «волонтерські організації» (для чого раніше організація
мала отримати відповідний статус), а й фізичні та юридичні
особи, що є неприбутковими організаціями, та залучають
до своєї діяльності волонтерів. При цьому волонтер може
надавати свої послуги за договором, укладеним у письмовій
формі (обов’язково за умови волонтерства в рамках визначеної
Законом діяльності), або без такого.
Закон передбачає, що інформація про організації та установи, що
залучають до своєї діяльності волонтерів, має бути розміщена на
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
За матеріалами прес-служби МОЗ України

Анонси
З 11 по 17 травня 2015 р. в рамках проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні» учасники Всеукраїнської Коаліції з
Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї, а також грантери
Програми малих грантів долучаться до хвилі інформаційнопросвітницьких заходів, що їх ініціює БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» з нагоди Тижня планування сім’ї.
У другій половині квітня 2015 р. Благодійним Фондом
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» у партнерстві з
Міжфракційним депутатським об’єднанням «Рівні можливості»
заплановано реалізацію спільної адвокаційної ініціативи на
підтримку розробки та прийняття нової Державної програми з
репродуктивного здоров’я на період 2016–2020 рр.
28-29 квітня 2015 р. на підтримку організаційної та
професійної спроможності учасників Всеукраїнської Коаліції
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї за ініціативи
проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» у Львові відбудеться
2-денний тренінг на тему «PR та Ефективні Комунікації зі ЗМІ
– на службі Коаліції з РЗ/ПС». До участі у заході запрошуються
представники громадських організацій - членів Всеукраїнської
Коаліції з РЗ та ПС, які виконують функції прес-секретарів /
фахівців з комунікацій, відповідальні за роботу зі ЗМІ, підготовку
та проведення публічних заходів. Тренінг проходитиме
напередодні Тижня планування сім’ї в рамках підготовки до
проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань РЗ/
ПС, що пройде у травні ц. р.
7 квітня 2015 р. у Києві напередодні Тижня планування
сім’ї відбудеться освітній семінар на тему «Сучасні засоби
контрацепції та планування сім’ї» для членів Всеукраїнської
Коаліції з РЗ/ПС та представників НУО – грантерів проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні», що реалізовується
Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за
сприяння Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.
Семінар має на меті підвищити рівень обізнаності та допомогти
сформувати свідоме ставлення учасників/-ць до питань
планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я. Окрім
того, очікується, що участь у заході сприятиме активізації НУО у
впровадженні програм з ПС/РЗ, інформаційно-просвітницькій
та профілактичній роботі в громадах, та їх участі у адвокаційних
заходах на державному та регіональному рівнях.
Для проведення семінару запрошені провідні національні
експерти та практики у сфері РЗ/ПС: Квашенко Валентина
Павлівна, д.мед.н., професор, зам. директора з наукової роботи
Інституту планування сім’ї, акушер-гінеколог вищої категорії,
гінеколог-ендокрінолог; та Бабенко Оксана Михайлівна, к.мед.н.,
доцент, акушер–гінеколог, Національний тренер з питань
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.
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У квітні та травні в рамках профілактичної діяльності фахівці
Клінік, дружніх до молоді різних регіонів України проведуть
низку просвітницьких заходів для підлітків та молоді, зокрема:
у м. Коростень:
• 7 квітня з нагоди Всесвітнього Дня здоров’я фахівці КДМ міста
Коростень проведуть інтерактивні групові заняття з учнівською
молоддю на тему «Здоровим бути модно!»;
• до Всеукраїнського тижня планування сім’ї та Міжнародного
дня сім’ї (15 травня) пройде круглий стіл «Збереження
репродуктивного здоров’я молоді» та тематичні мотиваційні
акції за участі волонтерів на базі загальноосвітніх закладів
міста;
у м. Харків:
• тематичні лекції, семінари-тренінги, круглі столи, відео-лекторії
та консультування для підлітків та молоді – на постійній основі
на базі відділення медико-соціальної допомоги підліткам та
молоді КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка №14»;
• 11-17 травня в рамках Тижня планування сім’ї на базі КДМ та
у закладах освіти Дзержинського району міста пройде акція,
присвячена питанням відповідального батьківства, свідомому
ставленню до міжстатевих стосунків та створенню сім’ї. Цільова
група - дівчата та юнаки 16-23 років;
у м. Херсон:
• 13-17 квітня фахівці Центру медичної допомоги підліткам та
молоді «Клініка дружня до молоді» КЗ «Херсонська міська
клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського» проведуть лекції
для підлітків та їх батьків у навчальних закладах району за
тематикою формування та збереження репродуктивного
здоров’я підлітків та молоді;
• 27 квітня відбудеться тренінг «Формування сексуальної
культури молоді» за участю фахівців Центру та ЦСССДМ, та
волонтерів;
• молодіжна акція за участю волонтерів КДМ «Збережемо
найцінніше» до Всесвітнього дня здоров’я (дата уточнюється);
• 17 лекцій для підлітків та їх батьків – протягом травня;
• 28 травня - тренінг «Підліткова контрацепція» для фахівців
кабінетів та Центру «Клініка дружня до молоді» м. Херсон;
у м. Шостка наприкінці квітня стартує новий курс підготовки
молоді до подружнього життя «Щаслива сім`я», проводити
який будуть лікарі Шосткинської КДМ та психолог Молодіжного
центру соціального партнерства і творчості, а також запрошені
фахівці і з інших сфер – юристи та соціальні працівники. Курс
складатиме 15 занять, та висвітлюватиме наступні теми: як
обрати собі пару на все життя; психологія правильної побудови
подружнього життя; соціально-правовий захист сімей та молоді;
юридичні засади шлюбу; основні аспекти збереження здоров’я
в родині; значення духовності в житті подружжя; планування,
народження та виховання дітей.

