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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.

Регіональний огляд
«Стан сексуальної освіти
в 25 країнах
Європейського регіону
ВООЗ»
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Підлітковий соціальний театр

20 грудня Отто Стойка, головний лікар Київського міського центру
здоров’я, к.мед.н., провів вебінар для російськомовних колег
із країн ближнього зарубіжжя та України. Темою вебінару стало
обговорення основних компонентів сексуального виховання
підлітків. Вебінар був організований на Інформаційній онлайнплатформі «Центр Знань». Переглянути запис вебінару можна за
посиланням.

Тренінги для освітян із використання
Посібника «РЗ та відповідальна поведінка
учнівської молоді»
У листопаді-грудні вистави соціального театру пройшли на
Чернігівщині та у Кіровоградській області. Глядачі – учні шкіл та
ПТНЗ, вихованці навчально-реабілітаційного центру та клієнти
психоневрологічного диспансеру. Після побаченого молодь
обговорювала питання стосунків, безпечної поведінки, пошуку
джерел підтримки у кризових ситуаціях.
Діяльність групи соціального театру на Чернігівщині координує
ММЦ «Жменя», а у Кропивницькому – ГО «Турбота». Заходи були
реалізовані в рамках діяльності БФ «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» за підтримки Міжнародної федерації планування сім’ї / IPPF.
Детально про візити груп соціального театру - тут.
Протягом листопада-грудня 2018р. для працівників закладів
освіти 10 областей проходили семінари-тренінги із використання
Посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка
учнівської молоді». Дводенні заходи, організовані у співпраці
із обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти
/ академіями неперервної освіти, пройшли у Житомирі, ІваноФранківську, Вінниці, Києві, Кропивницькому, Скадовську
Херсонської області, Сумах, Харкові та Хмельницькому. Детальна
інформація про тренінги – на сайті та сторінці Фонду.

Навчання медиків щодо надання послуг у
випадках ґендерного насильства

Наприкінці листопада у м. Запоріжжя та у грудні у Вінниці, Харкові
та Кривому Розі відбулися семінари-тренінги «Підвищення
спроможності медичних працівників в наданні послуг з
репродуктивного здоров’я у випадках ґендерного насильства».
Навчання проходили сімейні лікарі та акушер-гінекологи
Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та
Харківської областей. Фахівці дізнавалися про медико-соціальні та
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психосоціальні аспекти ґендерного насильства, ознайомлювалися
із законодавством щодо ґендерного насильства, вдосконалювали
навички надання медичної допомоги жінкам, що постраждали від
насильства.
Навчання медичних працівників проводиться за програмою
«Підвищення спроможності медичних працівників в наданні
послуг з репродуктивного здоров’я у випадках ґендерного
насильства», що реалізовується Фондом ООН у галузі
народонаселення (UNFPA) у партнерстві з БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї».
Більше фото та інформації про ці заходи – за посиланням.

Конференція з питань статевого виховання
молоді
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комплексну сексуальну освіту і робить активний внесок у
процес її втілення. Зокрема, наразі у планах Національної
молодіжної ради України сприяти розвиткові неформальної
сексуальної освіти в Україні.
• Є значний прогрес у розробці та вдосконаленні просвітницьких
програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів
як для дітей та молоді, так і для їх батьків, вчителів, інших
дорослих, що долучаються до статевого виховання.
• Форми та методи навчання стають більш інтерактивними,
орієнтованими та потреби та інтереси цільових груп (уроки
у школі та просвітницькі заходи поза нею, система рівнийрівному, є он-лайн ресурси для самоосвіти дорослих та молоді).
• Підготовку вчителів та інших фахівців, що працюють із молоддю,
потрібно продовжувати, забезпечуючи освітян не тільки
якісними методичними матеріалами, але й даючи можливість
покращувати їх навички для навчання у цікавих для дітей та
молоді форматах. Необхідною є також роботі зі ЗМІ, громадою,
шкільними адміністраціями для створення більш сприятливого
середовища для реалізації програм зі статевого виховання.
Детально про конференцію, ключових спікерів, навчальні
програми, методичні видання та онлайн ресурси, про які йшлося
на заході – тут.

Діяльність Клінік, дружніх до молоді
Конференція «Збереження статевого та репродуктивного
здоров’я – через освіту молоді» мала місце 7 грудня 2018р. у
Києві. Представники/-ці державних структур, міжнародних
та українських організацій обговорювали світові тенденції
у розвитку та підходи до програм зі статевого виховання
(сексуальної освіти), поточні досягнення та виклики щодо такої
освіти в Україні. Формат конференції дозволив дізнатися про
багато нових напрацювань, презентувати успіхи та складнощі в
процесі запровадження цих програм чи інших освітніх ресурсів,
обговорити причини супротиву втілення таких програм та спільно
шукати потенційні ресурси для їх просування та поширення
успішних практик.

Ключові висновки та рекомендації:
• За останній рік в Україні зросла увага до питання комплексної
сексуальної освіти та усвідомлення її важливості.
• Молодь активно відстоює реалізацію свого права на

Фахівчині відділення КДМ Дарницького району м. Києва
протягом грудня проводили просвітницькі зустрічі із підлітками
та молоддю: студент(к)ами Київського механіко-технологічного
коледжу, Київського медичного університету, майбутніми
військовими лікарями із Української військово-медичної академії
та учнівством школи №255 м.Києва. Практичний психолог КДМ
Олена Рижикова говорила із молоддю про перші романтичні
почуття, проблеми нерозділеного кохання, «віртуальні» стосунки,
а Наталія Баєва, завідувач відділенням, лікар акушер-гінеколог,
та гінеколог Ірина Коваль розповідали про методи контрацепції
та профілактику інфекції, що передаються статевим шляхом, в
т.ч. ВІЛ та Гепатит С. Говорили із молоддю також і про негативний
вплив шкідливих звичок, а ще - ознайомлювали із методикою та
показаннями тестування на ВІЛ. Більше про діяльність цієї КДМ –
за посиланням.
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Спеціаліст(к)и відділення «Клініка, дружня до молоді» КУ
«Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»
(м. Суми) наприкінці року провели низку заходів, в тому числі
тренінги «Міжособистісна привабливість: дружба, симпатія,
кохання», «Майбутнє варто планувати», інтерактивні заняття «І
чим ми різні? Рівна рівність» (щодо профілактики ВІЛ-інфікування).
Учасниками такого навчання були учні та студенти, вихованці
дитячого будинку, глухі та слабочуючі підлітки. А наприкінці
листопада відбувся тренінг з РЗ та методів контрацепції для
психологів та соціальних педагогів – слухачів курсів підвищення
кваліфікації Сумського інституту післядипломної педагогічної
освіти. Головний акцент - навчитися говорити про це з підлітками,
доносити інформацію доступно та максимально відверто, тому
що це допоможе прийняти відповідальне й зважене рішення
стосовно свого здоров`я та здоров`я тих, кого вони люблять.
Детально про ці та інші заходи Сумської КДМ – тут.

Клініка, дружня до молоді КЗ «Херсонська клінічна лікарня
ім. Є.Є.Карабелеша» проводила для молоді лекції, тренінги,
анкетування, флешмоби, інтерактивні ігри, конференції, де
молодь отримувала інформацію про ситуацію з ВІЛ/СНІД в Україні
та Херсонській області, переглядала відео про шляхи передачі
ВІЛ, набувала навичок безпечної поведінки, а також мала нагоду
пройти до- та після-тестове консультування та обстеження на ВІЛ
швидкими тестами. Детальніше – за посиланням.
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Спеціаліст(к)и КДМ міста Шостка разом з представниками
Молодіжної дорадчої ради при міському голові організовували
акції та інші просвітницькі заходи. Зокрема, до Всесвітнього дня
порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми мала місце акція «ВІЛ
через дружбу не передається», участь у якій взяли учні шкіл та
ПТНЗ, студенти Шосткинського медичного училища; а психологи
Клініки проводили тренінгові заняття для безробітної молоді
міжрайонного центру зайнятості щодо проблеми торгівлі людьми
тощо.

Сучасний мамограф передано до Сумського
онкодиспансеру

23 січня 2019 року до Сумського обласного онкологічного
диспансеру був переданий цифровий комп’ютерний мамограф.
Це стало можливим завдяки реалізації благодійної програми
«Місія проти раку молочної залози» (раніше - «Разом проти раку
грудей»), що втілюється вже 17 років поспіль спільної кампанією
AVON та Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї».
Привітали колектив онкодиспансеру із такою подією Єлізавета
Коробченко, генеральна директорка AVON, та Галина Майструк,
голова правління БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї».
Нагадаємо, що Сумський онкодиспансер був обраний для
передачі мамографічного обладнання серед 19 державних
медичних закладів обласного рівня в рамках конкурсу, який
проводився у серпні-вересні 2018 року в межах благодійної
програми «Разом проти раку грудей». Більше про подію – тут.

Міжнародні новини
На Глобальній Зустрічі з питань освіти
визнали важливість комплексної,
відповідної до віку сексуальної освіти

3-5 грудня 2018р. в Брюсселі пройшла Глобальна Зустріч з питань
освіти. Глобальна Зустріч була скликана ЮНЕСКО – головним
агентом та координатором Порядку денного з освіти до 2030 року,
за підтримки Уряду Бельгії.
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Зустріч об’єднала глобальне співтовариство, щоб проаналізувати
прогрес і визначити стратегічні пріоритетні сфери, що вимагають
політичного керівництва та втручання для ефективного
досягнення глобального Порядку денного «Освіта-2030».
Під час засідання була прийнята Декларація, в якій зазначається
про комплексну, відповідну до віку сексуальну освіту (пункт
7 документу), яка є важливою для досягнення Цілі 4 Цілей
Сталого Розвитку: «(…) сприяти освіті для сталого розвитку та
сталого способу життя, демократії та прав людини, гендерної
рівності, відповідної до віку всебічної сексуальної освіти,
фізичного виховання та спорту, навчання рідною мовою,
миру та ненасильства, глобального громадянства та активної
участі, вдячності за культурне різноманіття, багатомовність,
міжкультурний діалог, солідарність і більш мирне, толерантне та
інклюзивне суспільство (…)».
Окрім того, в документі зазначається (Пункт 12): «(…) ми
зобов’язуємося посилити моніторинг включення, справедливості
та якості освіти. Це включає в себе оптимізацію систем управління
освітою та використання існуючих показників та забезпечення
більш дезагрегованих даних для кращого відстеження нерівності
на основі статі, етнічної приналежності, мови, доходу, статусу
інвалідності, міграційного статусу та географічного положення.
(…)»
Повна версія Декларації доступна на сайті ЮНЕСКО.

