Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

04-05/17

№22

Новини та практики
Члени Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї долучилися
до заходів з нагоди Тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я
Тренінг з підготовки моніторів з питань дотримання сексуальних та репродуктивних прав
осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень пройшов у Києві
Програма «Право на любов» була презентована на міжнародній конференції з питань
сексуальної освіти у Берліні
Семінар за Програмою «7 кроків назустріч» пройшов у Херсоні
У квітні у Києві відбувся круглий стіл щодо статевого виховання у школі

Анонси:

Фахівці Клінік, дружніх до молоді мотивують підлітків берегти своє здоров’я

Влітку за підтримки ЮНЕСКО пройдуть
інформаційні заходи для підлітків

Навчальні заклади Дніпропетровської та Запорізької областей впроваджують «Маршрут
Безпеки»

ВЖЄО «Проект Кешер» організує у
червні заходи у чотирьох регіонах

У Києві відбувся Перший міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я:
мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів»
Наприкінці травня у Чернівцях пройшов Міжнародний симпозіум «Теорія та практика
репродукції людини»
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. Бюлетень видається завдяки підтримці Міжнародної федерації
планованого батьківства / IPPF.

Фахівці КДМ міста Шостка влітку
працюватимуть із підлітками
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
продовжує роботу на сході України
щодо попередження та подолання
ґендерно-обумовленого насильства
Просвітницька он-лайн кампанія
«Свідомі батьки»
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Члени Всеукраїнської Коаліції з
репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї долучилися до заходів з нагоди
Тижня планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я

В Україні пройшла хвиля інформаційно-просвітницьких заходів на
підтримку Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я, який цього року тривав з 9-го по
14-те травня. За ініціативи Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» громадські організації – члени Всеукраїнської
Коаліції з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї у
співпраці із партнерами проводили заходи для різних цільових
груп.
Зокрема, Тиждень планування сім’ї відзначили у Бердичеві та
Бердичівському районі, Вінниці, місті Дніпро та Новомосковську
Дніпропетровської області, Запоріжжі, Кіровограді, Києві, Луцьку,
Мелітополі, Одесі, Сумах та Шостці Сумської області, Тернополі,
Ужгороді, Херсоні, а також Голій Пристані, Новій Каховці та інших
містах та селах Херсонської області; у Хмельницькому та Кам’янціПодільському, Чернівцях та Чернігові. Члени Коаліції у співпраці
із партнерами – державними та громадськими організаціями
– проводили тематичні конкурси, квести та вікторини, лекції,
тренінги, вуличні арт-акції, літературні виставки, круглі столи. А
ще учасники заходів отримували тематичні інформаційні листівки,
буклети, методичні матеріали, надані Благодійним Фондом
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» та партнерами.
Коротко про те, де і як проходив Тиждень планування сім’ї –
читайте далі.
Спеціалісти ГО «Центр «Волонтер» під час щорічного табірного
збору для студентів 3-го курсу Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського інформували
майбутніх педагогів про актуальні питання ПС та РЗ. Під час
просвітницьких зустрічей протягом тижня більше 300 студентів
вишу отримали не тільки позитивні емоції, а й необхідні тематичні
знання та навички. Після табірного збору студенти поїдуть у
дитячі літні табори Вінницької області працювати вожатими,
тож є сподівання що вони поширять серед підлітків отриману
інформацію, звичайно враховуючи вік дітей та їх потреби.

ГО «Центр підтримки сім’ї» (м. Новомосковськ,
Дніпропетровська обл.) організував у Новомосковську та
Новомосковському районі акції в навчальних закладах та центрі
позашкільної роботи, під час яких працівники та волонтери
Центру поширювали інформаційні матеріали серед підлітків.
Окрім того, передані буклети для батьків будуть використовувати
під час проведення батьківського всеобучу на батьківських
зборах для того, аби допомогти батькам правильно будувати
спілкування зі своїми дітьми щодо статевого дозрівання та
збереження репродуктивного здоров’я.

Силами фахівців НМГМО «Перспектива» (м. Нова Каховка,
Херсонська область), було проведено два семінари зі студентами
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». Майбутні психологи та юристи дізналися
як зберегти репродуктивного здоров’я та підвищили свій
рівень знань про сучасні методи контрацепції. Окрім того, для
батьків учнів 10 класу (ЗОШ №1 м. Нова Каховка) була проведена
групова консультація на тему «Поговоримо про це... Збереження
репродуктивного здоров’я молоді».
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Під час акції 23 травня на Театральному майдані, що у центрі
Тернополя, волонтери Міського жіночого клубу «Відродження
нації» ділилися з перехожими тематичною інформацією,
поширювали буклети для батьків та підлітків, інформували
про роботу Всеукраїнської інформаційної лінії з питань
репродуктивного здоров`я і планування сім`ї та тематичні вебсайти.

Громадське Об’єднання «Інформаційно-тренінговий центр
громадських ініціатив» (м. Київ) провів низку заходів для
учнівської молоді. Зокрема, 10 та 11 травня відбулися тренінги
для студентів КВПУ залізничного транспорту та ДНЗ «Центр
професійної освіти технологій та дизайну». Під час виконання
вправ, групової роботи, міні-лекцій значна увага приділялась
профілактиці захворювань, що передаються статевим шляхом,
методам контрацепції, збереженню здоров’я. Запланований на
12 травня флеш-моб у парку через несприятливі погодні умови
перемістився до актової зали найближчої школи, яка гостинно
прийняла команду ІТЦГІ. Учні старших класів брали участь у
розв’язанні тематичних завдань, знайомилися з літературою,
отримували консультації фахівців Центру та ділилися власним
досвідом щодо попередження ризикованих ситуацій.
14 травня молодь Дарницького району взяла участь у акції
«Кохання без ризиків», яка відбулася у парку «Партизанської
слави». А ще протягом тижня у Центральній районній бібліотеці
працювала виставка інформаційних матеріалів за тематикою
репродуктивного здоров’я. Усі охочі мали змогу дізнатися про
важливість статевого виховання та отримати інформацію про
корисні інтернет-ресурси, що висвітлюють питання збереження
РЗ.
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11 травня спеціалісти та волонтери Благодійного Фонду
«Повернення до життя» в приміщенні Кіровоградського
обласного художнього музею провели IV церемонію
нагородження переможців творчого молодіжного конкурсу
«Безпечна весна». Головна мета конкурсу – формування
здорового способу життя та підвищення поінформованості з
питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я
молоді міста Кропивницький. Учасники заходу взяли участь у
профілактичній вікторині з питань збереження РЗ, найактивніші
отримали цінні подарунки від партнерів, а по завершенню заходу
відбулася шоу-програма за участі місцевих колективів. Пізніше,
13 травня під час акції «Ніч музеїв» волонтери Фонду поширювали
серед відвідувачів Кіровоградського обласного краєзнавчого
музею інформаційні матеріали та засоби контрацепції.

ГО Херсонський обласний центр «Успішна жінка» організував
15 травня для учасниць проекту «ВПО та приймаючі громади:
налагодження толерантності через діалог» інтерактивну лекцію.
Лікарка Ольга Джургостан розповіла про особливості розвитку
дитини у пубертатний період, прояви сексуальності, міфи та факти
щодо використання презервативу, методів планування сім’ї тощо.
Після закінчення лекції жінки-переселенки отримали тематичні
інформаційні матеріали, в тому числі брошури «Батькам підлітків».
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Працівники Голопристанського районного благодійного
фонду «Свята Ольга» провели 11 травня для учнів 9-х
класів міської спеціалізованої ЗОШ Голопристанського
району Херсонської області акцію «Молодь – за збереження
репродуктивного здоров’я!». Окрім вікторин та конкурсів, діти
взяли участь у дискусії на тему «Ранні шлюби - за чи проти?». У цей
же день фахівці Фонду в партнерстві з Кабінетом планування сім’ї
Голопристанської консультативної поліклініки провели зустріч
з вагітними жінками на тему «Сімейні цінності – плануємо сім’ю
разом!», де говорили про необхідність створення сприятливих
умов для народження дітей, а також про шляхи профілактики й
збереження репродуктивного здоров’я матерів і дітей.
Пізніше, 15 травня під час круглого столу «Молода сім’я і
виклики сучасності» йшлося про становище молодих сімей
в регіоні та актуальні питання репродуктивного здоров’я. В
заході взяли участь 19 представників структурних підрозділів
районної державної адміністрації, районної ради, міської ради
та громадськості. З цікавою доповіддю виступила заступник
головного лікаря ПМСД Тетяна Нєстьоркіна, яка презентувала
ситуацію з репродуктивним здоров’ям підлітків у районі, звернула
увагу на зростання кількості пологів з патологіями, та наголосила
на важливості затвердження нової районної програми з питань
РЗ.
16 травня фахівці Фонду «Свята Ольга» провели з учнями 10
класу ЗОШ №4 виховну годину на тему «Що необхідно знати
про РЗ та сексуальну культуру?», під час якої через практичні
рольові вправи, бліц-турнір та відео-сюжети молодь дізналася
про важливість ведення здорового способу життя, відповідальне
ставлення до власного здоров’я, наслідки ранніх статевих
стосунків. А ще у приміщенні районної бібліотеки з 12-го травня
почала працювати книжкова виставка «Щастя бути разом!», яка
була доповнена новими корисними інформаційними матеріалами
та тематичними буклетами.

ВОГО «Гендерний центр», що у місті Луцьк, тісно співпрацював із
фахівцями Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, а саме доцентами кафедри практичної психології та
безпеки життєдіяльності Мельник А.П., Грицюк І. М. та Шкарлатюк
К. І. Зокрема, 10 травня до Всесвітнього дня здоров’я була
організована лекція для молоді щодо профілактики ВІЛ; 12 травня
– тренінг «Пренатальна психологія та психосоматика вагітності»,
а 15 травня – тренінг «Мій світ у твоїй долоні», спрямований на
формування гармонійних взаємин між батьками та дітьми. Під час
тренінгу використовувалися арт-терапевтичні техніки та метод
казко-терапії.
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Бердичівська міська громадська молодіжна організація
«Молодь обирає життя» провела низку просвітницьких заходів:
тренінгові заняття та виховні години, фестиваль «Щаслива
родина» та інформаційний ярмарок «Репродуктивне здоров’я»,
а також виставу за методикою форум-театру. Окремо для групи
зацікавлених батьків була організована зустріч «Відповідальне
батьківство». Загалом, майже 160 людей стали учасниками даних
заходів: діти із сільських та міських шкіл, студенти Бердичівського
коледжу промисловості, економіки та права; відвідувачі міської
дитячої бібліотеки та молодіжного Центру «М-Формація».
Найбільш цікавим і незвичним став фестиваль «Щаслива родина»,
організований у Романівській школі Бердичівського району.
Фестиваль тривав п’ять днів та охопив усіх без винятку учнів
школи. В рамках фестивалю діти та молодь переглядали та
обговорювали тематичні відео, відповідали на запитання в рамках
опитування, стали учасниками майстер-класів, флеш-мобу та акції
«Я обираю здоровий спосіб життя» А ще для дітей і батьків було
створено інформаційну виставку «Щаслива родина», достойне
місце у якій займала виставка малюнків учнів «Моя сім’я».
З 10 по 20 травня інформаційно-просвітницькі заходи проводили і
спеціалісти Херсонського обласного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. Загалом соціальні працівники провели
на Херсонщині 45 заходів – консультацій, семінарів, вуличних
акцій, відео-лекторіїв, консультацій лікарів, в ході яких корисну
інформацію отримали понад три тисячі підлітків та молодих
батьків. Важливо, що профілактичні заходи були спрямовані не
тільки на загальне населення, але й на групи ризику – вихованців
інтернатів, членів багатодітних сімей, та молоді, що має умовний
термін покарання.
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Активісти Сумської обласної ГО «Центр громадських ініціатив
«Інтелект Сумщини» показали для студенток/-тів 1-го курсу
медичного інституту Сумського державного університету
тематичну презентацію. «Роздаткові матеріали точно стануть
нам у нагоді, – зізналася одна з учасниць заходу, – оскільки
часом не вистачає саме стислої, але дуже необхідної інформації,
номерів телефонів та сайтів, де можна конфіденційно отримати
професійну консультацію». Загалом протягом тижня у СумДУ
тривала інформаційна кампанія, в результаті якої близько 500
осіб отримали тематичні буклети.

17 травня в рамках Восьмого щорічного європейського
фестивалю активісти ГО «Прес-клуб реформ» у співпраці з
ГО «Турбота» провели акцію на Кіровоградщині у містечку
Новоєгорівка. Участь у заході взяли понад 70 учнів шести шкіл
Новоукраїнського району Кіровоградської області, зокрема з
Малопомічної, Комишуватого, Новоєгорівки, Кропивницького
та Рівного, які, пересуваючись від однієї локації до іншої,
знайомились з цікавою інформацією про здорові стосунки
та планування сім’ї, а також отримували корисні тематичні
матеріали. А вчителі цих шкіл отримали набори із методичними
та інформаційними матеріалами для педагогів, вихователів, та
батьків учнів.

12 травня у Чернівцях акцію провели представники ЧМБФ
«Нова сім’я». Під час заходу, що мав місце на пішохідній вулиці
О. Кобилянської міста Чернівці, для всіх охочих безкоштовно
проводили обстеження: на визначення рівня цукру в крові,
вимірювання рівня артеріального тиску, використовували і
експрес-тести на виявлення ВІЛ, гепатитів, сифілісу. Водночас
учасники акції могли отримати консультації кваліфікованих
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фахівців з питань ендокринології, гінекології, збереження
чоловічого та жіночого репродуктивного здоров’я, планування
сім’ї, лікування безпліддя, контрацепції та методів запобігання
інфекційним захворюванням, які передаються статевим
шляхом. Акція була організована за сприянням та підтримки
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та у
співпраці із Центром планування сім’ї Чернівецького обласного
медичного діагностичного центру, ОКУ «Чернівецького обласного
ендокринологічного центр», ОКУ «Чернівецького обласного
центру з профілактики та боротьби зі СНІДом», кафедрою
клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ,
кафедрою акушерства та гінекології БДМУ, і медичним центром
лікування безпліддя КМУ «Обласний центр здоров’я». А ще з 10
по 14 травня співробітники БФ «Нова сім’я» проводили тренінги з
питань РЗ та ПС для студентської спільноти ПТНЗ міста.

ЗОГО «Амазонки Закарпаття» (м. Ужгород) організовували
численні зустрічі з педагогічними, учнівськими та студентськими
колективами задля підвищення рівня обізнаності закарпатців
про методи планування сім’ї та сприяння відкритій дискусії щодо
питань збереження репродуктивного здоров’я. Зокрема, зустрічі
проводилися у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 5, спеціалізованій школі зі
словацькою мовою навчання № 4, природничо-гуманітарному
коледжі ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Амазонки спілкувалися як з дітьми, так і з педагогами, яким
розповідали як правильно вести розмови з батьками про
статевий розвиток дитини, на яких проблемних моментах слід
акцентувати увагу. Учасники заходів отримали також інформаційні
буклети.

Новини та практики
14 травня Дніпропетровська громадська організація
«Дасид» (м. Дніпро) влаштувала чергову батьківську зустріч,
де обговорювалися питання статевого виховання, зокрема в
контексті убезпечення дітей з синдромом Дауна від ризиків
сексуальної експлуатації та насильства.

Активісти Всеукраїнської жіночої єврейської організації
«Проект Кешер» підготували і провели заходи у семи містах
України. Зокрема у Одесі більше 100 дівчат і юнаків – студентів
Коледжу економіки, права та готельної справи – стали учасниками
акції «Зберігати репродуктивне здоров’я – це сучасно і важливо!»,
організованої у партнерстві з Комісією з охорони здоров’я
Одеської молодіжної Ради при міськраді та студентами Медичного
Університету. У консультативно-діагностичному відділенні Міської
лікарні №15 міста Дніпро була організована просвітницька
зустріч із вагітними жінками; у міському парку «Дубовий гай»
міста Запоріжжя – інформаційна акція; а у Мелітополі Проект
Кешер запросив лікарів різних спеціальностей для проведення
інформаційно-консультативної зустрічі в громаді.
Окрім того, у Херсоні для дітей шкільного віку та батьків
єврейської громади провели заняття «Зберігай здоров’я з
дитинства». Зі школярами говорили про те, чому потрібно
проходити профілактичні огляди, вивчали складові здорового
способу життя, а з батьками обговорювали фізіологічні та
психологічні аспекти дорослішання підлітків, і те, як зробити
перехід у доросле життя комфортним для дітей, мінімізувати
ризики втрати здоров’я, як загального, так і репродуктивного.
У Хмельницькому
активісти Проекту
Кешер спілкувалися
із представниками
молодіжних
громадських
організацій міста
щодо планування сім’ї
та відповідального
майбутнього, а ще
провели флешмоб. А у Кам’янціПодільському за
підтримки БФ «Хесед
Бешт» та медичної спільноти продовжувалася кампанія щодо
безкоштовного оздоровлення членів жіночого клубу в міському
Центрі здоров’я.
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Громадська організація «Громада UA» організувала у Херсоні
перший Родинний Фестиваль «МАТУСЯ#РОДИНА#ХЕРСОН#УКРАЇ
НА!». Захід пройшов 14 травня у Концертному Залі «Ювілейний» та
об’єднав більше 2000 жителів та гостей міста. В рамках Фестивалю
учасникам – дітям та їх батькам – пропонували взяти участь у
конкурсах, флеш-мобах, майстер-класах та інших активностях,
а концертна програма об’єднала артистів та учасників творчих
колективів віком від 2-х до 80 років. Питанням репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї була присвячена окрема секція.
Тут активістки Центру «Успішна жінка» та БФ «Свята Ольга»
пропонували учасникам Фестивалю взяти тематичні інформаційні
матеріали, долучитися до складання пазлів, а також запрошували
фотографуватись із мотивуючими висловами за тематикою РЗ/
ПС. Організувати такий масштабний захід стало можливим
завдяки співпраці із представниками місцевих органів влади:
секретарем міської ради Оленою Урсуленко, міським головою
Володимиром Миколаєнко, депутатом облради Юрієм Рожковим,
депутатом міськради Ігорем Семенчевим, та головою Антонівської
селищної ради Ігорем Семенчевим, а також завдяки співпраці із
Управлінням освіти та культури міста.

До участі у проведенні Фестивалю долучився також і
Херсонський обласний онкологічний диспансер, що
спільно з Херсонським представництвом компанії AVON провів
просвітницьку акцію, присвячену жіночому здоров’ю. Окрім
того, фахівці онкодиспансеру, на чолі із головним лікарем
Іриною Сокур, розпочали виїзну роботу у районах, де разом із
працівниками Центральних районних лікарень проводять огляди
та консультації населення. Така виїзна робота здійснюється
в рамках програми Херсонської обласної ради «Наближення
якісної діагностики до населення області», що стартувала 15
травня поточного року. Окрім оглядів, фахівці використовують
швидкі та надійні онкотести (які можуть допомогти при виявленні
12 видів раку), проводять санітарно-просвітницьку роботи з
питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я,
профілактичних оглядів, поширюють інформаційні матеріали.
Наразі спеціалісти онкодиспансеру вже відвідали два райони
Херсонської області – Верхньорогачицький та Іванівський.

Новини та практики
Тренінг з підготовки моніторів з питань
дотримання сексуальних та репродуктивних
прав осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень пройшов у Києві

23-24 травня поточного року у Києві на базі готелю «Турист»
відбувся тренінг з підготовки моніторів з питань дотримання
сексуальних та репродуктивних прав осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень у закладах реабілітації та соціальних
послуг для цільової групи. Захід був організований Благодійним
Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у співпраці із
ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень» за підтримки Програмної ініціативи
«Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».
Участь у тренінгу взяли представники організацій та закладів
різних форм власності з міст Луцьк, Мукачеве, Чернігів,
Хмельницький, Маріуполь, Київ, Шостка, Дрогобич, Житомир,
Коломия, Бориспіль, Вінниця, Жовті Води, а також м. Вараш
Рівненської області та села Броска Одеської області. Важливо, що
на тренінгу навчалися не тільки працівники, але й клієнти цих
закладів, які також будуть здійснюватимуть моніторинг, збираючи
інформацію за принципом рівний-рівному. Проводили тренінг
Раїса Кравченко, голова Правління ВГО «Коаліція захисту прав
осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», та
Ірина Скорбун, спеціаліст з моніторингу та оцінки БФ «Здоров’я
жінки і планування сім’ї». До участі долучилася і Лариса Боюк із
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Тренерки, окрім ознайомлення присутніх із основними поняттями
та принципами здійснення моніторингу, спільно із учасниками
визначали критерії та індикатори стану дотримання сексуальних
і репродуктивних прав, а пізніше – говорили про організаційні
аспекти здійснення моніторингу та аналіз зібраних даних.
Наприкінці тренінгу учасники та учасниці отримали не тільки
сертифікати, але й інструменти для здійснення моніторингу на
місцях.
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Програма «Право на любов» була
презентована на міжнародній конференції з
питань сексуальної освіти у Берліні

У Берліні 15-16 травня тривала міжнародна конференція
«Сексуальна освіта: уроки та перспективи розвитку в
Європейському регіоні ВООЗ». Участь у заході взяли представники
міністерств та фахівці громадських організацій із 38 країн
Європи та Центральної Азії. Конференція була організована
Федеральною агенцією з медичної просвіти (BZgA) відповідно
до нещодавно прийнятого «Плану Дій з охорони сексуального
та репродуктивного здоров’я: досягти Цілей Сталого Розвитку
2030 в Європі – не залишивши нікого поза увагою». Документ
був прийнятий у вересні 2016 р., на 66 сесії Європейського
Регіонального комітету ВООЗ у Копенгагені, Данія. План Дій
передбачає, зокрема, створення та зміцнення формальної та
неформальної науково-обґрунтованої комплексної сексуальної
освіти у Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони
здоров’я. Відповідно, конференція була присвячена обговоренню
поточної ситуації щодо сексуальної освіти, а також пошуку шляхів
її покращення.
Україну на конференції представляли Тетяна Слободян,
координаторка проектів Міжнародної федерації планованого
батьківства (IPPF) в Україні, Ірина Скорбун – експертка з
моніторингу і оцінки Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і
планування сім’ї», а також Ангеліна Сардарян – молода лідерка,
представниця Об’єднання підлітків та молоді «Тінерджайзер».
На одній із тематичних сесій в рамках конференції Ірина Скорбун
презентувала навчальну програму для людей з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень «Право на любов», яка
була високо оцінена експертами з інших країн. Окрім того,
конференція дала можливість налагодити та укріпити зв’язки із
ключовими експертами з питань сексуальної освіти, в тому числі
представниками Європейського бюро ВООЗ, Інституту ЮНЕСКО з
інформаційних технологій в освіті та інших організацій.

Новини та практики
Семінар за Програмою «7 кроків назустріч»
пройшов у Херсоні
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25 травня у Херсоні пройшов методологічний семінар за
програмою «7 кроків назустріч». Захід було організовано
Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
у співпраці із Комунальним вищим навчальним закладом
«Херсонська академія неперервної освіти» та за підтримки
Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті та
регіональної програми ЮНЕСКО з профілактики ВІЛ та освіти в
галузі здоров’я.
У семінарі взяли участь викладачі біології та основ здоров’я,
практичні психологи, класні керівники загальноосвітніх
навчальних закладів Херсонської області. Провела семінар
Катерина Мазаєва, завідувач науково-методичної лабораторії
біології та основ здоров’я КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», учасник робочої групи з розробки
посібника модератора за програмою «7 кроків назустріч: дружні
зустрічі з батьками з питань збереження здоров’я та статевого
виховання дітей і підлітків».
У підсумкових анкетах учителі відмітили, що для них найбільш
корисним було оволодіння методикою організації просвітницької
роботи з батьками, навчання за інтерактивними методиками,
формування навичок модераторства, а також поглиблення
власних знань про репродуктивне здоров’я та статеве виховання.
Більше про семінар можна почитати тут.

президент Української асоціації сексологів та сексотерапевтів,
Олена Голоцван поділилася із присутніми думками щодо
важливості інтегративного підходу до статевої освіти і виховання.
А Тетяна Слободян, координаторка проектів Міжнародної
федерації планованого батьківства / IPPF, ознайомила із
результатами останнього опитування молоді щодо джерел
інформації з питань сексуального та репродуктивного здоров’я
та прав; якими міжнародно-визнаними інструментами мають
оцінюватися програми зі статевого виховання (як у школі так і
ті, що впроваджуються громадськими організаціями), а також
презентувала підходи та напрацювання Благодійного Фонду
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» у сфері інформування підлітків
та їх батьків із цих тем.
Загалом, метою заходу було обговорити шляхи покращення
освіти з питань сексуального та репродуктивного здоров’я в
Україні, зокрема в рамках шкільної програми. Проте дискусію
щодо цього контраверсійного питання складно було вмістити у
дві години. Те, як у школі здійснюється статеве виховання дітей
та молоді, вміст підручників, а також процес викладання певних
питань вчителями – викликало багато критики з боку присутніх
молодих людей. Тому складно було дійти згоди, що саме потрібно
робити для покращення ситуації під час зустрічі. Проте молода
команда «Тінерджайзер» запевнила, що і надалі адвокатуватиме
питання статевого виховання у школі, звичайно сподіваючись на
підтримку та готовність до співпраці партнерів як з державного
так і громадського сектору.
Відео-запис з круглого столу можна переглянути за посиланням.

У квітні у Києві відбувся круглий стіл щодо
статевого виховання у школі

Фахівці Клінік, дружніх до молоді мотивують
підлітків берегти своє здоров’я

13 квітня у приміщенні Укрінформ пройшов круглий стіл «Освіта
з питань збереження сексуального та репродуктивного здоров’я
в Україні». Захід відбувся за ініціативи БО «Об’єднання підлітків
і молоді «Тінерджайзер» та підтримки UNICEF. Модерували
засідання Яна Панфілова, голова Об’єднання підлітків та молоді
«Тінерджайзер» та співзасновник організації Даніїл Столбунов.
На захід були запрошені представники державних та громадських
організацій. Зокрема, позицію Міністерства освіти та науки
України та наявні проблеми та потреби у впровадженні статевого
виховання в школі озвучила Світлана Фіцайло, заступник
начальника відділу змісту освіти Департаменту загальної та
дошкільної освіти МОН України. Про останні соціологічні дані
щодо сексуальної поведінки підлітків та пов’язаними із цим
ризиками щодо інфікування ВІЛ наголосив Ігор Кузін, заступник
генерального директора з координації програмних заходів та
стратегічного розвитку Центру громадського здоров’я МОЗ
України. Свою думку щодо зв’язку сексуальної освіти та стану
здоров’я молоді висловили Олена Сакович, керівник програм
розвитку і здоров’я молоді Дитячого Фонду ООН / UNICEF, та
Олена Шерстюк, радник з питань комунікації та Глобальних
Ініціатив Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД в Україні / UNAIDS.
А про вклад Фонду народонаселення ООН у просвіту підлітків,
зокрема в рамках програми «Дорослішай на здоров’я» нагадав
присутнім Андрій Поштарук, Радник з програмних питань офісу
UNFPA в Україні.
Пізніше експертка з питань статевого виховання молоді,

У квітні-травні працівники Відділення медико-соціальної
допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»
м. Червоноград Львівської області провели серію тематичних
тренінгових занять, відео-лекторіїв, інформаційних зустрічей
із учнями шкіл та інших навчальних закладів. Під час заходів
говорили про доступні та прийнятні для підлітків методи
попередження незапланованої вагітності, способи поведінки, що
допомагають знизити потенційні ризики для їх здоров’я та життя,
питання інтимної гігієни, сексуальності, профілактики інфекцій,
що передаються статевим шляхом та ВІЛ. Важливо, що цільовою
аудиторією стали також і молоді люди, що мають умовний термін
покарання.

Новини та практики
А психологи Центру медико-соціальної допомоги дітям та
молоді «Клініка, дружня до молоді» м. Шостка, напередодні
Всесвітнього дня здоров’я провели тренінг з вихованцями
Молодіжної дорадчої ради при міському голові, який мав на меті
навчити дієвим вправам, які стануть підліткам у нагоді у боротьбі
зі стресом та депресією. На переконання фахівців, уміння вчасно
позбутися негативних емоцій може вберегти людину від тяжких
захворювань, зокрема онкологічних. Після тренінгу молоді
хлопці та дівчата пішли ділилися частинкою свого позитиву із
перехожими – поширювали «смайлики», що викликало позитивну
реакцію та посмішки у перехожих.

У Херсоні «Клініка, дружня до молоді» КЗ «Херсонська
міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша» провела VI-й
фестиваль «Молодь обирає здоров’я». З 26 по 28 квітня в рамках
фестивалю для молодіжної аудиторії були організовані тематичні
інтерактивні лекції, тренінги, демонстрація відео, флеш-моб.
Волонтери поширювали інформаційні матеріали та пропонували
пройти у КДМ обстеження на ВІЛ швидкими тестами. Фестиваль
завершився святковим тематичним концертом «Твоє майбутнє в
твоїх руках!».
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Навчальні заклади Дніпропетровської
та Запорізької областей впроваджують
«Маршрут Безпеки»

Інтерактивний інструмент «Маршрут Безпеки» спрямований
на підвищення обізнаності молоді з питань репродуктивного
здоров’я та профілактики ВІЛ, що був розроблений Федеральною
агенцією з медичної просвіти (BZgA) у співпраці з GIZ та
адаптований до українського контексту. Поширення інструменту
відбувається в рамках проекту «Консультування з ВІЛ/СНІД та
підтримка інституцій», що виконується Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) у співпраці з Міністерством
освіти і науки України.
Наразі навчальний інструмент використовується у 224
загальноосвітніх навчальних закладах Запорізької та 269 ЗНЗ
Дніпропетровської областей. Викладачі та волонтери, які
пройшли попередню підготовку, заохочують молодь дізнатися
більше про своє репродуктивне здоров’я, як вберегти себе
від інфекційних захворювань, а також пропагують толерантне
ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. Первинну цільову
групу складають підлітки 14-18 років, але завдяки актуальним
темам та інноваційним підходам, «Маршрут Безпеки» активно
використовується і для навчання педагогічних працівників та
батьків дітей, які проходять навчання за методикою. Планується,
що наступного навчального року ще більше освітніх закладів
долучаться до проведення занять за допомогою даного
інструменту. Матеріали «Маршруту Безпеки» можна завантажити
за посиланням.

Новини та практики
У Києві відбувся Перший міжнародний
конгрес «Репродуктивне здоров’я:
мультидисциплінарний підхід у
безперервному професійному розвитку
лікарів»
27-28 квітня 2017р. у Києві на базі готелю «Русь» пройшов
Перший міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров’я:
мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному
розвитку лікарів». Організувала захід Всеукраїнська Асоціація
безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів за
підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика та Асоціації перинатологів України. Участь
в Конгресі взяли знані вчені зі Швеції, Італії, Німеччини, Чехії,
Литви, Франції, Польщі, а також провідні національні спеціалісти
з проблем репродуктивного здоров’я, акушерства і гінекології.
Учасники Конгресу збагатились новими теоретичними знаннями
та поділились досвідом, підвищили свій професійний рівень,
щоб передавати знання іншим. Програма Конгресу доступна за
посиланням.
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Наприкінці травня у Чернівцях пройшов
Міжнародний симпозіум «Теорія та
практика репродукції людини»
25-27 травня у Чернівцях пройшов Міжнародний симпозіум
«Теорія та практика репродукції людини». В роботі симпозіуму
взяли участь близько 400 лікарів з України та вчені-медики з
Австралії, Австрії, Бельгії, Білорусії, Ізраїлю, Іспанії, Казахстану,
Нідерландів, США, Туреччини. З програмою симпозіуму можна
ознайомитися за посиланням.

Анонси
У червні-липні у кількох регіонах України пройдуть
інформаційно-просвітницькі заходи для підлітків. Зокрема діти,
що перебувають у таборах літнього відпочинку у Київській,
Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській
областях матимуть змогу взяти участь у тренінгах, квестах,
творчих конкурсах, переглянути тематичні відео та обговорити
побачене, а ті, що залишилися у місті – долучаться до участі у
вуличних акціях, екскурсій до Клінік, дружніх до молоді. Підлітки
також отримають інформаційні матеріали, надані БФ «Здоров’я
жінки і планування сім’ї». Заходи будуть організовані місцевими
НУО – учасниками Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї за підтримки Інституту ЮНЕСКО
з інформаційних технологій в освіті та регіональної програми
ЮНЕСКО з профілактики ВІЛ та освіти в галузі здоров’я.
Активісти ВЖЄО «Проект Кешер» у червні у місті Дніпро
проведуть тренінг зі школярками старших класів «Питання
18 плюс, для тих, кому ще 18 мінус», а у Полтаві - тренінг з
репродуктивного здоров’я в єврейській громаді для підлітків
та їхніх батьків. У Одесі продовжиться цикл інформаційноконсультаційних акцій для студентів ВНЗ «ЗдоОрово жити
здорово!», а у Херсоні пройде інформаційно-консультаційна
акція для студентів одеських вишів.
Центр медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка,
дружня до молоді» м. Шостка у червні-липні поточного року
запланував у міському парку акцію «Дитячий пікник» із читанням
дитячих книжок, конкурсами та розвагами, а для дітей, що
перебувають у дитячих таборах відпочинку у місті та районі –
тренінги та тематичні бесіди.

Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» продовжує
роботу у напрямку надання гуманітарної підтримки населенню в
умовах збройного конфлікту на сході України, попередження та
подолання ґендерно-обумовленого насильства та забезпечення
доступу найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків
до послуг з охорони репродуктивного здоров’я. У 3-ій фазі
проекту за підтримки UNFPA, що триватиме до кінця червня
2017 р., експерти Фонду проводитимуть консультації для
медичних працівників пунктів невідкладної допомоги (ПНД)
(відкритих у 2 фазі проекту), для жінок та дівчат, що постраждали
від фізичного чи сексуального насильства на сході України.
Також серед медичних працівників будуть поширюватися
інформаційні буклети «Планування сім’ї та медична допомога у
випадку небажаної вагітності», «Допомога у випадку насильства»,
«Інфекції, що передаються статевим шляхом та ВІЛ».
Починаючи з 1 червня у соціальній мережі Facebook триватиме
інформаційна кампанія «Свідомі батьки». Основна мета –
підвищити компетентність батьків у статевому вихованні своїх
дітей. На новоствореній сторінці кампанії «Свідомі батьки»
розміщуються матеріали, що стануть у нагоді батькам в процесі
дорослішання дитини для передання цінностей, підтримки
розвитку дитини та убезпечення її від ризиків. Поради
спеціалістів допоможуть батькам покращувати спілкування
із дитиною, а посилання на додаткові джерела інформації
збагатять їх знання щодо важливих аспектів виховання. Кампанія
ініційована Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування
сім’ї».

