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16  березня 2017 року відбулася 
підсумкова конференція Проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні»

16  березня 2017 р. на базі готелю «Експрес» відбулася фінальна 
конференція проекту Агентства  США з міжнародного розвитку 
«Репродуктивне здоров’я в Україні», який виконує БФ «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї». Метою заходу було підвести підсумки 
діяльності Проекту за двома його основними напрямками: 
вдосконалення нормативно-правового середовища з метою 
сприяння успішній реалізації програм у сфері репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї, та підтримка діяльності 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС з метою популяризації та адвокації 
питань РЗ/ПС. 
З привітальними словами до учасників звернулися Галина 
Майструк, Голова правління Благодійного Фонду «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї», Джері Дайбл, керівник Офісу програм з 
охорони здоров’я Агентства США з Міжнародного Розвитку  / US-
AID, а від імені Міністерства охорони здоров’я України присутніх 
привітала Наталія Боднарук, Начальник Управління медичної 
допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України. 
Пані Боднарук також поділилася із присутніми новиною, що 
напередодні конференції виконуюча обов’язки Міністра охорони 
здоров’я України Уляна Супрун підписала Концепцію нової 
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 
2017- 2021 рр.
Про досягнення та складні питання щодо збереження 
репродуктивного здоров’я, пріоритети державної політики та 
перспективи розвитку галузі в умовах реформування системи 
охорони здоров’я у своїй промові говорив В’ячеслав Камінський, 
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю 
«Акушерство і гінекологія», завідувач кафедри акушерства і 
гінекології та репродуктології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член-кореспондент 
НАМН України. У свою чергу, Галина Майструк розповіла 
присутнім про внесок Проекту у формування  державної  стратегії 
в галузі репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, зокрема, 
щодо розробки концепції та прийняття Державної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017- 2021 рр.
Продовжився захід короткими виступами національних та 
регіональних експертів, а також врученням подяк за їх внесок 
у реалізацію Проекту, зокрема в контексті аналізу результатів 

попередньої національної програми з репродуктивного здоров’я, 
та розробки стратегії та плану дій нової програми.  
Окрема заслуга в адвокації питань РЗ на рівні держави та окремих 
регіонів належить громадським організаціям, зокрема - членам 
Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї, що з часу її створення у 2014 році стала справжньою 
платформою для громадського діалогу та просвітництва. Про 
це йшлося у промові Олени Панченко, керівника проекту                   

USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні». Вона також зазначила, 
що незважаючи на завершення Проекту, Благодійний Фонд 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» й надалі сприятиме роботі 
Коаліції, в тому числі з метою подальшої адвокації затвердження 
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 
2017- 2021 рр., а також моніторингу її реалізації на національному 
та місцевому рівнях.
Про вплив Проекту на діяльність Коаліції, досвід ефективної 
взаємодії між її учасниками, а також про те, як ця діяльність 
сприяла приверненню уваги осіб, що приймають рішення щодо 
РЗ/ПС у регіонах, розповіли керівники НУО – членів Коаліції, 
після чого відбулось відзначення подяками активних учасників 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС.  
Напрацювання щодо репродуктивного здоров’я та 
репродуктивних прав людей з інвалідністю за підтримки Проекту 
презентували присутнім Ірина Скорбун, менеджер з моніторингу 
та оцінки проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні», 
Юлія Клепець, представниця ВГО «Коаліція захисту прав осіб з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», та Венера 
Шевченко, президент ГО «ДАСИД». Зокрема, були презентовані 
навчальний курс з питань сексуального та репродуктивного 
здоров’я і прав для молоді з інтелектуальними порушеннями  
«Право на любов», та методичний комплект навчального курсу 
«Статеве виховання дітей із інтелектуальною недостатністю».
Під час конференції також відбулось нагородження представників 
ЗМІ за підсумками конкурсу журналістських матеріалів на тему 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (детальніше про 
конкурс – див. нижче). 
Наприкінці зустрічі пройшли Загальні збори учасників 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС. Завдяки модерації Олени 
Микитась, члени Коаліції обговорили подальші плани її діяльності 
та намітили конкретні кроки щодо підтримки прийняття 
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 
2017-2021 рр.

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я
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Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

У п’яти містах України пройшли засідання 
регіональних прес-клубів в рамках проекту 
USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні»

У лютому та березні у Чернігові, Херсоні, Харкові, Івано-
Франківську та Полтаві пройшли засідання прес-клубів на тему: 
«Чи гарантуватиме держава українцям безпечне материнство та 
дитинство у найближчі 5 років (за відсутності нової Державної 
соціальної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 
2017-2021 рр.)»?. Заходи були організовані Благодійним Фондом 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», що імплементує Проект 
Агентства США з міжнародного розвитку / USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні», у партнерстві зі місцевими прес-клубами. 
Метою засідань було поінформувати місцевих журналістів 
про актуальні питання та проблеми, що склалися у сфері 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї в Україні, та про 
необхідність адвокації державних гарантій та підтримки цієї сфери 
та якнайскорішого затвердження Концепції та нової Державної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр.
Зокрема, 10-го лютого у Чернігові на засідання прес-клубу, 
що проходив у прес-центрі «Чернігівський вибір», про досвід 
Чернігівщини у сфері реалізації програм з РЗ/ПС запросили 
розповісти місцевих управлінців та експертів, а також 
представників громадського сектору. Володимир Пулін, заступник 
керівника управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА 
та Микола Дейкун, голова постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у 
справах учасників АТО, презентували представникам місцевих 
ЗМІ результати реалізації попередньої державної програми 
на Чернігівщині, та розробки місцевих програм у сфері РЗ 
та пов’язані з цим виклики. За їх словами, громадськість має 
вимагати зняття мораторію на прийняття цільових програм, 
але для досягнення позитивних результатів держава має 
передбачати відповідні кошти на їх реалізацію. Також, як зазначив 
Микола Дейкун, важливо приділяти більше уваги профілактиці 
захворювань, адже лікувати завжди дорожче, ніж попереджати 
хвороби.
Представниця Центру планування сім’ї, лікар-гінеколог 
Інна Саєнко розповіла про навчання медичного персоналу 
первинної ланки у Чернігівській області в рамках програми з 
питань збереження репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї; а Регіна Гусак, керівник Чернігівської міської молодіжної 

організації «Міський молодіжний центр «Жменя», що є учасником 
Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї, навела приклади ефективної взаємодії Чернігівських НУО з 
місцевою владою.
Участь у заході взяла також і Галина Майструк, Голова правління 
Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», що 
виконує  проект USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні». 
Пані Майструк розповіла про досягнення проекту у напрямку 
вдосконалення нормативно-правового середовища з метою 
сприяння успішній реалізації програм у сфері репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї. А після завершення засідання Галину 
Майструк запросили на запис тематичної програми на обласному 
телебаченні.

16 лютого у Херсоні в приміщенні Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації зібралася чимала команда 
місцевих та запрошених фахівців, управлінців та представників 
ЗМІ: Наталія Шахман, заступник начальника управління з 
організації медичної допомоги населенню Департаменту 
охорони здоров’я ХОДА; Юрій Герман, головний акушер-
гінеколог Херсонської області; Валентина Салтишева, головний 
онкогінеколог Департаменту охорони здоров’я; Наталія Ушакова, 
керівник Херсонського обласний центр планування сім’ї, 
репродукції і медико-генетичного консультування та Олена 
Микитась, керівник ХОЦ «Успішна жінка». Коло питань для 
обговорення було широким: від загальних досягнень регіону 
в рамках попередньої програми та стану репродуктивного 
здоров’я мешканців Херсонщини, до питань, що стосуються 
окремих проблем у цій сфері, зокрема раку шийки матки; 
презентували практичний досвід Херсонської області у наданні 
послуг з РЗ/ПС, та взаємодію соціальних служб для сім’ї, 
молоді та дітей з медичними установами щодо збереження 
репродуктивного здоров’я населення; наводили успішні приклади 
співпраці громадськості із місцевою владою Херсонщини; та 
говорили про досвід та роль ЗМІ у висвітленні проблеми та 
популяризації програм з РЗ/ПС. А про досягнення проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» у напрямку вдосконалення 
нормативно-правового середовища на рівні країни доповіла 
керівник Проекту Олена Панченко. 

23 лютого у Харкові на базі Харківського центру планування сім’ї 
та репродукції людини продовжилася серія адвокаційних 



зустрічей з місцевими ЗМІ. Від імені Проекту також виступала 
Олена Панченко, а про досвід та ситуацію щодо реалізації програм 
з РЗ/ПС на Харківщині говорили Людмила Гапонова, головний 
спеціаліст відділу з питань організації охорони дитинства і 
материнства управління медичної діяльності Управління охорони 
здоров’я Харківської ОДА; Вікторія Бобрицька, доцент кафедри 
перинатології, акушерства і гінекології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти; та Валерій Рєзніков, директор 
Харківського обласного центру планування сім’ї. 

27 лютого в Івано-Франківську доповідачами під час засідання 
стали Володимир Дзьомбак, головний спеціаліст департаменту 
охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА з акушерства 
та гінекології; Мар’ян Яремко, заступник головного лікаря 
обласного перинатального центру; Людмила Тачинська, 
обласний неонатолог; та Олена Панченко, керівник проекту 
USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні». За останні декілька 
років, це було перше засідання прес-клубу у регіоні, присвячене 
актуальним питанням репродуктивного здоров’я, на якому 
місцеві фахівці висвітлювали проблеми цієї сфери та позитивний 
досвід їх вирішення. 

26 березня у Полтаві засідання прес-клубу було відкрито 
гарною звісткою про те, що Міністерство охорони здоров’я 
України підписало Концепцію нової Державної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр. Це 
стало початком наступного етапу на шляху до затвердження 
Програми, а саме – громадського обговорення Концепції. Саме 

на цьому наголосила Олена Панченко, після чого до спілкування 
із місцевими журналістами долучилися Людмила Іванова, 
головний спеціаліст акушер-гінеколог відділу медичної допомоги 
матерям і дітям Департаменту охорони здоров’я Полтавської 
облдержадміністрації; Олена Сьомич, головний позаштатний 
гінеколог дитячого та підліткового віку; Людмила Касьян, 
завідувачка Полтавським обласним Центром планування сім’ї; 
та Людмила Добровольська, к.м.н., доцент кафедри акушерства 
і гінекології №2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія. 

Результати обговорень питань репродуктивного здоров’я 
та планування сім’ї в рамках прес-клубів були широко 
висвітлені місцевими ЗМІ, включаючи тематичні телевізійні та 
радіопрограми. Загалом було створено більше 110 тематичних 
медіа матеріалів.  

Визначено переможців конкурсу 
інформаційних матеріалів у рамках проекту 
«Репродуктивне здоров’я в Україні»

16 березня поточного року під час заключної конференції 
проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні», були 
названі представники ЗМІ - переможці конкурсу інформаційних 
матеріалів, який оголосив Благодійний Фонд «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» в рамках проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку / USAID «Репродуктивне здоров’я в 
Україні».
Конкурс був спрямований на заохочення журналістів та мас-
медіа професійно висвітлювати питання громадського здоров’я, 
репродуктивного здоров’я, репродуктивних прав та планування 
сім’ї в Україні, та досвід успішної реалізації місцевих програм 
у цій сфері. Кінцевою метою конкурсу було підвищити рівень 
обізнаності населення України з актуальних питань РЗ/ПС, 
популяризувати успішний досвід реалізації місцевих програм у 
сфері РЗ/ПС в умовах децентралізації, та зміцнити громадську 
підтримку реформ у сфері репродуктивного здоров’я і 
якнайскорішого затвердження Концепції та нової Державної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр.
Всього на конкурс було подано 75 матеріалів від національних 
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та місцевих ЗМІ: тематичні статті, опубліковані у друкованих 
паперових виданнях (журналах, збірниках, газетах) та у 
електронних медіа, а також відео-сюжети та радіопрограми, що 
виходили в ефір у період з 1 грудня 2016 року по 28 лютого 2017 
року. 
Надіслані на конкурс роботи оцінювалися журі за наступними 
критеріями: 
•	 відповідність темам Конкурсу;
•	 зрозумілий, обґрунтований виклад та легкий стиль подачі 

матеріалу;
•	 наявність висновків, прогнозів, перспектив;
•	 стаття / сюжет висвітлює актуальні, цікаві аспекти, проблеми;
•	 оригінальний підхід до висвітлення і подання теми.

Конкурс проводився у чотирьох номінаціях, у кожній з яких було 
визначено по три переможці – всього 12 призерів:

Номінація «Стаття (в друкованому ЗМІ)»
І місце - Світлана Нікітіна (м. Кривий Ріг), за статті «Хочу – не хочу? 
Все менше українок народжують» та «Аби рак молочної залози не 
став кінцевою зупинкою на життєвому шляху..».
ІІ місце - Людмила Макей (м. Кропивницький) за матеріал 
«Материнство під загрозою» 
ІІІ місце - Віталіна Московцева (м. Запоріжжя) за матеріал «Цікаво, 
хто приймав пологи, коли народжувався Всесвіт?»    

Номінація «Он-лайн публікація»
І місце - Тетяна Середняк (Кулицька) (м. Дніпро) за матеріал 
«Репродуктивне здоров’я жінки: для себе і для держави» 
ІІ місце - Ірина Чириця (м. Житомир) за матеріал «Безпліддя - це не 
вирок»
ІІІ місце - Мар’яна Вербовська (м. Львів) за матеріал «Кохатися і 
народжувати треба у затишному місці»

Номінація «Сюжет у випуску новин / програма на 
телебаченні»
І місце - Олена Кваша (м. Кропивницький) за тематичний випуск 
програми на «Кіровоградському Інтернет-Телебаченні»
ІІ місце - Ірина Воробей (м. Чернігів) за тематичний випуск 
програми «Сівер-центр» 
ІІІ місце - Дмитро Шульга (м. Кропивницький) за програму 
«Єлисаветградський книговир» - «Бути мною» 

Номінація «Сюжет у випуску новин / програма на радіо»
І місце - Ольга Козіна-Люта (м. Полтава) за серію програм циклу «У 
здоровому тілі» 
ІІ місце - Тетяна Герман (м. Херсон) за серію програм циклу 
«Рецепти здоров’я»
ІІІ місце - Людмила Горобчук (м. Бердичів, Житомирська обл.) за 
серію тематичних програм.

Матеріали переможців Конкурсу розміщені на Facebook-сторінці 
Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї, а також на сайті Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї». 

5-6 квітня 2017 р. у Києві пройшов тренінг 
з підготовки викладачів навчального курсу 
«Право на любов»

5-6 квітня 2017 р. на базі готельного комплексу «Турист», що 
у Києві, відбувся тренінг з підготовки викладачів навчального 
курсу для молоді з інтелектуальними порушеннями «Право на 
любов». Захід пройшов у рамках проекту «Захист сексуальних 
та репродуктивних прав людей з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень», який реалізовує Благодійний Фонд 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» у співпраці з ВГО «Коаліція 
захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 
порушень» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». 
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У навчанні в рамках заходу взяли участь 52 представники/-ці 
недержавних організацій та комунальних закладів, які надають 
послуги людям з інтелектуальними порушеннями – були 
представлені заклади з 21 регіону України, включаючи Донецьку 
та Луганську області.
Проводили тренінг експерти ВГО «Коаліція захисту прав осіб 
з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» - Юлія 
Клепець, Софія Гребеннікова, Наталя Стенько та Павло Рубан – 
фахівці, які брали участь у розробці та апробації курсу. Відкрили 
захід керівник проекту Олена Панченко, та одна із спів-авторок 
курсу, спеціаліст з моніторингу та оцінки Благодійного Фонду 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», Ірина Скорбун.
Під час тренінгу учасники та учасниці дізналися про міжнародні 
підходи до питань статевого виховання та сексуальних і 
репродуктивних прав людей з інтелектуальними порушеннями, 
ознайомилися із курсом «Право на любов», дізналися про 
довід його апробації, принципи проведення курсу, важливість 
використання спрощеної мови та дотримання конфіденційності в 
межах курсу. На тренінгу йшлося і про важливість просвітницької 
та підготовчої роботи з батьками молоді з інтелектуальними 
порушеннями щодо участі їхніх дітей у курсі.
Майбутні тренери/-ки мали нагоду задавати запитання та 
уточнювати організаційні моменти проведення курсу на місцях, 
адже після повернення додому вони будуть проводити заняття 
за програмою курсу для користувачів послуг у своїх закладах та 
організаціях.
Наприкінці тренінгу кожен учасник/учасниця отримали 
сертифікати на підтвердження їх компетентності у проведенні 
занять за курсом «Право на любов», а також методичні комплекти 
– посібники модератора та робочі зошити.

БФ «Свята Ольга» здійснює моніторинг 
виконання плану заходів з РЗ/ПС у Голій 
Пристані

У 2016 році на засіданні Громадської ради БО «Фонд громади міста 
Гола Пристань «Свята Ольга» - учасник Всеукраїнської Коаліції з 
РЗ/ПС, ініціював прийняття районних заходів з питань збереження 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї на 2017 рік. План 
заходів був затверджений районною державною адміністрацією, 
проте, на жаль, на виконання цих заходів фінансування не було 
передбачено. 
Наразі БФ «Свята Ольга» здійснює моніторинг виконання заходів, 
зокрема щодо забезпечення необхідними медикаментами першої 
невідкладної допомоги при пологах, включаючи новонароджених 
недоношених дітей. Результати моніторингу показали, що станом 
на березень 2017 року в Голопристанському районі забезпечено 
надання кваліфікованої допомоги новонародженим, пологове 
відділення оснащено кувезами та унікальним апаратом для 
штучної вентиляції легень та контрою за життєво важливими 
функціями організму (раніше даний апарат потребував ремонту, 
а наразі уже введений в експлуатацію). Також у наявності є 
медичний препарат «Куросурф», який застосовується з перших 
хвилин життя для лікування та профілактики дихальних розладів 
у дітей. У пологовому та в дитячому відділеннях районної лікарні 

також запроваджено нововведення - інформаційна дошка, де 
надається актуальна інформація про наявність безкоштовних 
медикаментів. 
Представники БФ «Свята Ольга» продовжуватимуть стежити 
та інформувати громадськість про стан виконання заходів з 
питань збереження репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї району, а також долучатимуться до участі у розробці та 
прийнятті подальших заходів на наступні роки, з урахуванням 
загальнонаціональної політики та заходів на рівні держави. 

На початку березня у Києві пройшов тренінг 
для молодих волонтерів 

2-3 березня 2017 р. у Києві на базі готелю «Раціотель Київ» 
відбувся тренінг «Вибір за тобою!». Учасниками заходу стали 
хлопці та дівчата віком від 15 до 23 років, що на волонтерських 
засадах співпрацюють із громадськими організаціями, які 
здійснюють інформаційно-просвітницьку та адвокаційну роботу з 
питань здорового способу життя та збереження репродуктивного 
здоров’я молоді. На тренінг були відібрані волонтери з Бердичева, 
Кропивницького, Львова, Новомосковська та Кам’янського 
Дніпропетровської області, Сум, Херсону, Хмельницького, Черкас, 
Чернігова та міста Києва. Захід був організований Благодійним 
Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки 
Міжнародної федерації планованого батьківства / IPPF.  
Вправи протягом тренінгу були спрямовані на пізнання себе, 
вивчення власних мотивацій та з’ясування очікувань як від 
тренінгу, так і від волонтерської роботи загалом. 
Результати опитування з виявлення потреб молоді щодо охорони 
здоров’я, сексуальності, освіти та прав людини презентували 
присутнім Ганна Костенко, волонтерка Фонду, та Тетяна Слободян, 
тренерка, координаторка проектів Фонду. Це стимулювало 
обговорення у групі та допомогло з’ясувати основні напрямки 
роботи волонтерів задля покращення доступу до інформації та 
послуг з сексуального та репродуктивного здоров’я для молоді. 
Про основні принципи проведення інформаційних кампаній в 
Інтернеті, про те, як створювати якісний контент для кампаній 
у соціальних медіа, які інструменти допоможуть у цьому, та як 
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залучати аудиторію до участі розповів молоді Юрій Антощук, 
майстер-фасилітатор Британської Ради в Україні, тренер з нових 
медіа, голова Фонду «Об’єднання». А ще учасники дізналися про 
те, як правильно планувати будь-яку кампанію (проектний цикл).
Далі, базуючись на своєму досвіді та отриманих знаннях, юні 
волонтери та волонтерки створювали стратегії інформаційних 
кампаній. Основними цільовими групами вони обрали батьків, 
та підлітків і молодь сільської місцевості. Адже батьки відіграють 
ключову роль у формуванні в суспільстві сприятливого ставлення 
до впровадження програм статевого виховання, а також є 
основним джерелом інформації щодо цих питань, особливо для 
дітей молодшого віку; а сільська молодь має суттєві обмеження у 
отриманні інформації про РЗ/ПС, тож знаходиться у зоні високого 
ризику щодо ранніх вагітностей та інфікування ІПСШ та ВІЛ. В 
результаті були створені чотири концепції кампаній – по дві для 
кожної цільової аудиторії.   Розроблені концепції ляжуть в основу 
майбутніх інформаційних кампаній в рамках діяльності Фонду 
у 2017 році, а відео-інтерв’ю, які брали організатори тренінгу 
у молодих активістів, будуть використані для посилення цих 
кампаній та загалом в рамках адвокаційної та інформаційної 
діяльності Фонду.    

Посилити мотивацію присутніх до волонтерства та зрозуміти 
перспективи, які дає участь у добровільній діяльності, допомогла 
учасникам тренінгу Юлія Данильцова, волонтерка Фонду, яка 
розповіла про свій досвід волонтерства у Фонді, а також у 
міжнародних молодіжних волонтерських організаціях YSAFE та 
ASTRA Youth. 
А ще під час тренінгу був організований інформаційний ярмарок 
– можна було взяти матеріали Фонду та поділитися своїми 
буклетами та листівками, які учасники привезли з собою на захід; 
та створення Ресурсної Карти Волонтерів, яка допомогла уявити 
загальну картину талантів, досвіду та навичок волонтерів, та стане 
гарним ресурсом для подальшого взаємного навчання, звернень 
за порадою чи допомогою в організації та проведенні заходів.
За відгуками волонтерів, їм не вистачало часу для кращого 
знайомства з іншими учасниками тренінгової групи, а також для 
більш глибокого вивчення окремих тем тренінгу. А найбільш 
корисними для себе вони визначили інформацію про маніпуляції 
у соціальних мережах та принципи створення інформаційних 

кампаній. Спільним для всіх учасників було також побажання, щоб 
частіше організовували тренінги для молоді, та робили їх більш 
тривалими у часі. Наразі волонтери продовжують спілкування, 
створивши групу у Facebook для подальшої спільної роботи, 
обміну досвідом, інформацією та враженнями. 

Проект Кешер продовжує інформувати 
населення щодо питань збереження РЗ/ПС

У лютому-березні 2017 р. активісти ВЖЕО «Проект Кешер» – 
учасника Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я 
та Планування Сім’ї – у різних містах України проводили 
заходи, спрямовані на збереження репродуктивного здоров’я і 
просування здорового способу життя. 
Зокрема, 1 та 3 лютого у містах Донецьк та Єнакієве у партнерстві 
з організацією «Грація» були проведені конференції «Життя до... 
і після ...», де медики та громадські активісти аналізували спільну 
роботу з психологічної підтримки та соціальної реабілітації людей 
з онкологічними захворюваннями. 
23 лютого у Хмельницькому у партнерстві із Хмельницьким 
центром планування сім’ї пройшов захід «Хочу все знати про 
здоров’я. Питання 18+ » для студенток Хмельницького інституту 
соціальних технологій. Окрім інформації, учасниці зустрічі 
отримали одноразові набори для гінекологічного обстеження, 
а ще кожна дівчина після консультації з лікарем склала свій 
«Маршрут здоров’я». А 15 березня у Одесі у співпраці з лікарями 
та громадськими організаціями був проведений захід для 80 
дівчат та хлопців - студентів Одеського коледжу економіки і 
соціальної роботи. Як запевняє завідуюча Одеською клінікою, 
дружньою до молоді, Людмила Кучеренко, після подібних заходів 
Проекту крешер суттєво збільшується кількість дівчат і хлопців, 
які звертаються до Клініки за консультаціями та обстеженнями.
А у Кам’янці-Подільському за підтримки Проекту 21 жінка з 
єврейської громади міста пройшла гінекологічне обстеження, що 
стало результатом попередньої просвітницької роботи Проекту 
у співпраці із місцевими лікарями. Задля забезпечення якісного 
обстеження, до Кам’янця-Подільського були передані одноразові 
набори для гінекологічного огляду.
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Херсонський соціальний театр завітав до 
інтернату у Старій Збур’ївці

11 лютого поточного року відбувся виступ соціального 
театру у інтернаті санаторного типу у Старій Збур’ївці. Актори 
групи соціального театру – студенти та студентки фізико - 
математичного ліцею м. Херсон. Молоді актори є волонтерами 
Херсонського обласного центру «Успішна жінка» - партнеру 
проекту «Забезпечення доступу підлітків до повної інформації 
про сексуальне і репродуктивне здоров’я та права», що 
реалізовується Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» за підтримки Міжнародної федерації планованого 
батьківства / IPPF.  
У виставі висвітлювалися теми взаємин та кохання, проблеми 
вибору в житті та ситуації, що несуть потенційні ризики для 
репродуктивного здоров’я та майбутнього життя юнаків та дівчат. 
Під час дискусії, що відбулася після перегляду спектаклю, мова 
йшла про наслідки ранніх статевих стосунків, зокрема - ризики 
інфікування інфекціями, що передаються статевим шляхом та ВІЛ, 
підліткової вагітності. З вихованцями інтернату обговорювали 
також прийнятні для підлітків методи контрацепції та способи 
поведінки, які забезпечують або допомагають знизити потенційні 
ризики для їх здоров’я та життя. 
Глядачі та актори мали змогу поспілкуватися тет-а-тет, обмінятися 
думками, поділитися своїм досвідом, отримати поради від 
ровесників. Спілкування відбулося в атмосфері довіри, дружнього 
ставлення одне до одного, а завершилась зустріч спільним 
флеш-мобом. Окрім того, юні глядачі отримали тематичні 
інформаційні матеріали та браслети, а вихователям передали 
набір просвітницької літератури з питань РЗ/ПС. 

У Сєвєродонецьку пройшли тренінги для 
медиків щодо надання допомоги у випадку 
гендерного насильства

22-25 березня та 27-30 березня 2017р. у м. Сєверодонецьк 
пройшли тренінги для медичних працівників Луганської області 
«Організація та надання послуг з репродуктивного здоров’я у 
випадку ґендерного насильства». Тренінги були організовані в 
рамках партнерського проекту Фонду Народонаселення ООН 
та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» «Відповідь на гострі 
гуманітарні потреби найбільш вразливих жінок та неповнолітніх 
дівчат, які постраждали від збройного конфлікту на сході України».
Метою тренінгів було надати актуальну інформацію щодо 
ґендерного насильства, потреб постраждалих та надання 
їм медичної допомоги, сучасних клініко-епідеміологічних 
особливостей, діагностики, перебігу ІПСШ, особливостей надання 
дерматовенерологічної допомоги представникам уразливих 
щодо зараження ІПСШ/ВІЛ груп населення з метою забезпечення 
раннього виявлення ІПСШ як дієвого методу профілактики 
інфікування ВІЛ статевим шляхом, та відпрацювання практичних 
навичок застосування інформаційного, мотиваційного 
консультування, синдромної діагностики ІПСШ. Освоїти цю 
інформацію та навички медикам допомагали тренери Юлія 
Щербакова, к.м.н., ДУ «Інститут дерматології та венерології 
НАМН України», м.Харків, та Оксана Бабенко, к.м.н., доцент, лікар 
вищої категорії, м. Київ. Загалом більше 30 медичних працівники 
Луганщини пройшли навчання в рамках тренінгів. 



Анонси

У травні 2017 р. учасники Всеукраїнської Коаліції з 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї у співпраці із 
партнерськими організаціями долучаться до хвилі інформаційно-
просвітницьких та адвокаційних заходів, що їх ініціює БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» з нагоди Тижня планування 
сім’ї.   

12 квітня об 11:00 в інформаційному агентстві УНІАН 
розпочнеться прес-конференція на тему: «Разом проти раку 
грудей», присвячена оголошенню переможців національного 
конкурсу міні-грантів в рамках благодійної програми компанії 
AVON у партнерстві з Благодійним Фондом «Здоров’я жінки та 
планування сім’ї». 

В середині травня у Херсоні біля ККЗ «Ювілейний» пройде акція 
«МАТУСЯ. СІМ’Я. УКРАЇНА». Організатор заходу - ГО «Громада 
«ЮА», а партнерами виступають «Спілка жінок Херсонщини», ХАБ 
«Відкритий простір», ГО «ХОТІ», сайт «0552», ХОЦ «Успішна жінка» 
та Український жіночий фонд. 
Під час заходу будуть проведені: акція «Листівка - побажання 
матусі», фотоконкурс  «Сім’я -  мій всесвіт», конкурс відеороликів 
«Наша класна матуся», фотовиставка «Сім’я – династія», флеш-
моб «Запрошуємо на танець батьків», під час якого організатори 
планують встановити рекорд України по кількості одночасно 
танцюючих пар. Також буде організоване сімейне містечко 
«Херсон – велика родина», де проходитимуть майстер-класи для 
дітей та родин, інформаційно-просвітницькі інтерактивні заходи 
(анкетування, квести, конкурси, вікторини) з питань сім’ї, дітей, 
правозахисту, медичних програм тощо. Під час акції також будуть 
організовані виступи творчих колективів. 

6 квітня у переддень Всесвітнього дня здоров’я на одній 
із центральних площ Одеси пройде акція «Здорово жити 
здоровим», а 7 квітня у Чернігові - тренінг «Соціальна 
відповідальність в питаннях збереження здоров’я. Від історії до 
сьогоднішнього дня», куди запросять активісток із Білорусі. Окрім 
того, у вишах Херсону, Запоріжжя та Одеси пройдуть акції для 
молоді щодо збереження репродуктивного здоров’я, а у Дніпрі 
- захід «Хочу все знати про здоров’я» на базі Клініки, дружньої 
до молоді. Наприкінці травня у Одесі буде організований 
навчальний семінар для активісток Проекту Кешер з усієї 
України.

Незабаром на сайті Фонду з’явиться нове видання: 
«Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї: посібник з 
адвокації», підготовлене в рамках проекту USAID «Репродуктивне 
здоров’я в Україні». 
Посібник містить практичні поради та приклади планування 
й реалізації адвокаційних кампаній, методи та інструменти 
ефективної роботи з різними цільовими аудиторіями, принципи 
ефективних комунікацій зі ЗМІ, зразки інформаційних матеріалів. 
У публікації узагальнено досвід Проекту та учасників Коаліції 
у мобілізації громадськості, представників української влади, 
міжнародних і національних експертних організацій.
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Підписана Концепція нової Державної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» 
на період 2017-2021 рр. 

15 березня 2017 р. Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я 
України, підписала Концепцію нової Державної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр. Документ 
виставлений на сайті Міністерства охорони здоров’я України для 
громадського обговорення.  


