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Анонси:
У період з 22 по 29 вересня учасники
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС
проводитимуть інформаційнопросвітницькі заходи в рамках
всеукраїнської кампанії до Всесвітнього
дня контрацепції
У жовтні в Хмельницькому пройде
семінар-тренінг за Програмою «7 кроків
назустріч»

Новини та практики
У Києві підвели підсумки проекту ВООЗ «Неінфекційні захворювання: профілактика та
зміцнення здоров’я в Україні»
Семінар за Програмою «7 кроків назустріч» пройшов у Чернігові
У п’яти регіонах України пройшли заходи для підлітків за підтримки Інституту ЮНЕСКО з
інформаційних технологій в освіті
Клініки, дружні до молоді продовжують просвітницьку роботу із підлітками

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.

Восени у п’яти регіонах України підлітки
візьмуть участь в інформаційних
заходах з питань репродуктивного
здоров’я та безпечної поведінки
8 жовтня відбудеться благодійний
жіночий забіг #AvonPinkRUN
На початку жовтня у Верховній Раді
України пройде інформаційна акція в
рамках заходів до місяця боротьби із
раком молочної залози
10 жовтня до Всесвітнього дня
психічного здоров’я спільно з
Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з
прав людини відбудеться круглий стіл
«Усунення перешкод для реалізації
репродуктивних та сексуальних прав
осіб з інтелектуальними порушеннями»

Новини та практики
У Києві підвели підсумки проекту ВООЗ
«Неінфекційні захворювання: профілактика
та зміцнення здоров’я в Україні»

29-30 червня 2017 р. у приміщенні Великої конференц-зали НАНУ
пройшла підсумкова конференція освітнього компоненту проекту
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Неінфекційні
захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні».
Ключовими завданнями даного компоненту проекту, що
Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» виконує
з серпня 2016 р., є розробка і впровадження всеохоплюючої та
ефективної програми зміцнення здоров’я в школах, апробованої
у пілотних закладах Львівської, Івано-Франківської, Вінницької,
Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей та міста
Києва.

До участі у заході долучилися представники Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства освіти та науки,
Всесвітньої організації охорони здоров’я, Швейцарського бюро
співробітництва в Україні, інших міжнародних та місцевих
організацій та пілотних закладів проекту. Зокрема, присутніх
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у своїх промовах вітали Оксана Сивак, заступник Міністра
охорони здоров’я з питань європейської інтеграції; Світлана
Фіцайло, заступник начальника відділу змісту середньої
освіти департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти МОН України; Ніколас Гігас, заступник директора
Швейцарського співробітництва в Україні; Еверард Марте,
Керівник Представництва ВООЗ в Україні; Гнезотто Роберто,
керівник Проекту «Неінфекційні захворювання: профілактика та
зміцнення здоров’я в Україні» Бюро ВООЗ в Україні, та експертка
Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Айгуль
Куттумуратова.

Під час конференції були презентовані результати діяльності за
проектом, а саме:
• результати оцінки здоров’язберігаючого середовища у пілотних
школах із використанням інструменту «Індекс здоров’я школи»;
• результати впровадження пілотними загальноосвітніми
закладами планів вдосконалення шкіл, розроблених в рамках
проекту;
• інформаційні матеріали з попередження неінфекційних
захворювань для учнів та їхніх батьків;
• тренінгову програму для шкільних медичних сестер з
профілактики неінфекційних захворювань.
Інструмент для самооцінки шкіл «Індекс здоров’я школи» допоміг
виявити цікаві результати, в тому числі і стосовно сексуального
та репродуктивного здоров’я. Ознайомитися із основними
результатами оцінки можна тут.
В рамках конференції учасники та учасниці зосередили увагу на
наявній ситуації та шляхах покращення стосовно:
1. Політик навчальних закладів для збереження та зміцнення
здоров’я учнів.
2. Навчання здоров’ю через розвиток життєвих навичок.
3. Забезпечення здоров’язберігаючого середовища у
загальноосвітніх навчальних закладах.
4. Роботи шкільної медичної служби.
Зокрема, завдяки роботі малих груп в рамках даних тем були
визначені пріоритети діяльності проекту у наступній його фазі.

Новини та практики
Семінар за Програмою «7 кроків назустріч»
пройшов у Чернігові

8 липня ц.р. у Чернігові пройшов методологічний семінар
за програмою «7 кроків назустріч». Захід було організовано
Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у
співпраці із Чернігівським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського та за підтримки
Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті та
регіональної програми ЮНЕСКО з профілактики ВІЛ та освіти в
галузі здоров’я.
В семінарі взяли участь 37 осіб, серед яких були викладачі біології
та основ здоров’я, класні керівники та вчителі початкової школи.
Більшість з них приїхали на тренінг із Чернігівської області, решта
працюють у загальноосвітніх навчальних закладах Чернігова.

Семінар проводила Слободян Тетяна, координаторка проектів
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», спів-авторка Програми,
за участі Симонової Катерини, методиста відділу природничоматематичних дисциплін Чернігівського ОІППО ім. К.Д.
Ушинського, яка свого часу долучилася до розробки Посібника
для модератора.
У підсумкових анкетах вчителі відмітили, що тренінг та
власне Програма є дуже цікавими та потрібними. Проте їм не
вистачило часу для обговорення деяких тем більш детально та
відпрацювання навичок спілкування із дітьми про сексуальність.
Більше про семінар можна почитати тут.
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У п’яти регіонах України пройшли заходи
для підлітків за підтримки Інституту
ЮНЕСКО з інформаційних технологій в
освіті
Протягом червня-липня члени Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС
проводили просвітницькі заходи для підлітків у п’яти областях
України. Зокрема, тематичні квести, вуличні акції, тренінги та
інформаційні семінари були організовані:
• у м. Києві та Київській області силами ГО «Інформаційнотренінговий центр громадських ініціатив»;
• у Кіровоградській області – фахівцями ГО «Турбота»;
• у Херсонській області – активістами ГО «Успішна жінка»;
• у Хмельницькій області – представниками ВЖЕО «Проект
Кешер»;
• у Чернігівській області – волонтерами ГО «Жменя».
Заходи проводилися на базі партнерських навчальних
закладів, літніх таборів відпочинку, Клінік, дружніх до молоді,
громадських організацій та у центральних скверах міст.

Так, наприклад, під час екскурсії до КДМ, організованої для
учениць ПТУ міста Кропивницький, дівчата-підлітки пройшли
маршрутом відвідувачів Клініки, побачили кабінети, де
приймають спеціалісти, та пересвідчились, що лікарі готові
надати допомогу задля уникнення ІПСШ, небажаної вагітності
чи подолання інших неприємних ситуацій. Під час інтерактивної
лекції Валентина Чирва, завідувачка Центру планування сім’ї та
репродукції людини, на базі якого і функціонує КДМ, розповідала
про принципи особистого захисту, поведінку, що є необхідною
для збереження репродуктивного здоров’я. Поспілкувались
відвідувачки і з психологинею КДМ, а після екскурсії двоє
учасниць висловили бажання отримати індивідуальні консультації
та пройти тест на ВІЛ.
А от у Херсоні акція біля ТРЦ «Фабрика» привернула увагу
місцевої преси, тож представниць ГО «Успішна жінка» запросили
розповісти про їх роботу під час ранкової програми на обласному
телебаченні.
Всього близько 800 підлітків та їх батьків у п’яти регіонах
дізналися про актуальні питання збереження репродуктивного
здоров’я та безпечної поведінки, в тому числі під час перегляду
тематичних роликів, створених за сприяння ЮНЕСКО. Одним
із завдань заходів було також ознайомити молодь про вміст та
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роботу веб-сайту для підлітків teenslive.info. Окрім того, учасники
та учасниці зустрічей отримали від організаторів і друковані
матеріали – буклети «Як сказати НІ» та листівки про тематичні
інформаційні ресурси.

дітей КДМ провела акцію «Яскравість життя», де хлопці та дівчата
навчались визначати свій емоційний стан та говорили про шляхи
покращення взаємин із ровесниками.

Така просвітницька робота із підлітками стала можливою за
підтримки Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті
(ІІТО) та Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї».

29-30 червня фахівці «Клініки, дружньої до молоді» КЗ
«Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша»
провели інформаційний захід для студентів херсонських коледжів
«Все, що ви хотіли знати про репродуктивне здоров’я». Завдяки
цьому учнівська молодь отримала правдиву інформацію про
репродуктивне здоров’я та мала змогу розвинути навички
безпечної статевої поведінки. Зацікавленість викликали у дівчат
та юнаків інтерактивні лекції про контрацепцію, тестування
на ВІЛ, а також вправи в рамках тренінгів, де розглядались
психологічні проблеми у стосунках з протилежною статтю,
питання сексуальності, гендерної рівності та моралі. Як наслідок
дехто з учасників та учасниць висловили бажання отримати
індивідуальну консультацію лікаря чи психолога, а також пройти
обстеження на ВІЛ швидкими тестами.
Спеціалісти «Клініки, дружньої до молоді» сподіваються, що
подібні інформаційні заходи допоможуть підліткам уникати
проблем з репродуктивним здоров’ям та зростати щасливими,
здоровими й успішними громадянами. Більше про захід та
діяльність Херсонської КДМ – у групі на Facebook.

Клініки, дружні до молоді продовжують
просвітницьку роботу із підлітками

Спеціалісти Центру медико-соціальної допомоги дітям та
молоді «Клініка, дружня до молоді» м. Шостка організували
у червні-липні 2017р. цикл тренінгових занять «Твоє здоров’я в
твоїх руках». Тренінги проводилися у шкільних та позашкільних
таборах та у центрі соціально-психологічної реабілітації
дітей. Мета тренінгів – збереження здоров’я, пропаганда
здорового способу життя, формування відповідальної
поведінки, профілактика шкідливих звичок. Під час заходів
також поширювалися візитівки з інформацією про види послуг
та принципи роботи КДМ, інформаційні буклети на тему
профілактики шкідливих звичок. Раніше, 1 червня, до Дня захисту

Анонси
У період з 22 по 29 вересня учасники Всеукраїнської Коаліції
з РЗ/ПС проводитимуть інформаційно-просвітницькі заходи
в рамках всеукраїнської кампанії до Всесвітнього дня
контрацепції.
У жовтні в Хмельницькому пройде семінар-тренінг за
Програмою «7 кроків назустріч». У заході візьмуть участь
викладачі біології та основ здоров’я, класні керівники
загальноосвітніх навчальних закладів Хмельниччини.
Семінар пройде на базі Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти за підтримки Інституту
ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті та регіональної
програми ЮНЕСКО з профілактики ВІЛ та освіти в галузі здоров’я.
Восени у п’яти регіонах України підлітки візьмуть участь в
інформаційних заходах з питань репродуктивного здоров’я
та безпечної поведінки.
У вересні-жовтні ц.р. підлітки та їх батьки у Київській,
Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській
областях долучаться до участі у тренінгах, квестах, творчих
конкурсах та вуличних акціях, присвячених збереженню
репродуктивного здоров’я підлітків та молоді. Учасники
та учасниці заходів переглядатимуть тематичні відео,
дізнаватимуться про роботу Клінік, дружніх до молоді, а також
про роботу інформаційного порталу для підліткової аудиторії
teenslive.info. Заходи будуть організовані місцевими НУО –
членами Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї за підтримки БФ «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» та Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті та
регіональної програми ЮНЕСКО з профілактики ВІЛ та освіти в
галузі здоров’я.
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8 жовтня відбудеться благодійний жіночий забіг #AvonPinkRUN. Більш ніж 1000 учасниць долатимуть дистанцію у 3
кілометри заради боротьби з раком молочної залози: 100%
коштів від стартових внесків буде перераховано на придбання
мобільного мамографу. Забіг організований в рамках Wizz Air Kyiv
City Marathon 2017 та глобальної благодійної програми компанії
Avon «Рожева стрічка» у партнерстві із Благодійним Фондом
«Здоров’я жінки і планування сім’ї». Попередня реєстрація для
участі та інші деталі - за посиланням.
На початку жовтня у Верховній Раді України пройде
інформаційна акція в рамках заходів до місяця боротьби
із раком молочної залози. Захід має на меті привернути увагу
народних депутатів та членів українського Уряду до проблеми
раку молочної залози та необхідності комплексного вирішення
цієї проблеми шляхом налагодження системи профілактики
та ранньої діагностики РМЗ у країні. Акція буде організована
спільно МФО «Рівні можливості» та БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї».
10 жовтня до Всесвітнього дня психічного здоров’я
спільно з Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав
людини відбудеться круглий стіл «Усунення перешкод
для реалізації репродуктивних та сексуальних прав
осіб з інтелектуальними порушеннями». На заході будуть
представлені результати та план подальших дій проекту, який
реалізує Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
у співпраці із ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень», зокрема за його
напрямком щодо моніторингу доступу осіб з ІН до послуг з
репродуктивного та сексуального здоров’я.

