
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї�

ПРЕДСТАВЛЯЄ БУКЛЕТ

Буклет адресовано всім, хто замислюється про майбутнє дітей і підлітків та усвідомлює
важливість статевого виховання для збереження їхнього здоров’я і благополуччя.

В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ БУКЛЕТ МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТІ 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я� www.reprohealth.info

А ТАКОЖ � НА ПОРТАЛІ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ www.autta.org.ua

Буклет розроблено в співпраці
з Бюро ЮНЕСКО в Москві та редакцією 
журналу PSYCHOLOGIES в рамках проекту 
«Територія ТEENS»:

http://www.psychologies.ru/int/teens/

 БАТЬКАМ ПІДЛІТКІВ:
ВІДВЕРТА РОЗМОВА ПРО СТАТЕВЕ

ВИХОВАННЯ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
На сторінках цього буклету ви знайдете пізнавальну та корисну інформацію:

 про те, як ростуть та розвиваються ваші діти, які сюрпризи й труднощі можуть 
трапитися їм на шляху дорослішання, як підготуватися до цих змін самим і
підготувати до них дитину;

 про головні етапи психосексуального розвитку дітей і підлітків;
 про те, що вивчають у школі в рамках профілактичних освітніх програм, а що 

батькам варто пояснити своїм дітям самостійно;
 про те, як навчитися легко та невимушено спілкуватися зі своєю дитиною на 

теми дорослішання, взаємин та сексуальної поведінки;
 про сучасні ризики, що супроводжують дорослішання, можливості їх передба-

чити та попередити;
 про організації, заклади та установи, в яких можна отримати консультації

та підтримку з питань репродуктивного здоров’я підлітків.



ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ:

 про дорослішання, статевий розвиток та виховання ви можете 
на сайті Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» для підлітків «Дорослішаємо разом!»
www.sexualeducation.org.ua

 про медичні і соціальні аспекти на сайті «Що потрібно знати
про репродуктивне здоров’я?» www.reprohealth.info

 про планування сім’ї та методи контрацепції на сайті
www.planA.org.ua або за телефоном Всеукраїнської 
інформаційної лінії 0-800-50-27-57 

 про попередження насильства та захист прав дітей,
правила безпечної поведінки дітей в Інтернеті – 
на Національній гарячій лінії Міжнародного жіночого
правозахисного центру «Ла Страда Україна»
0-800-500-335 або на сайті www.la-strada.org.ua

 про психологічні аспекти і секрети спілкування зі своїми
дітьми – на сайті www.psychologies.ru/int/teens/
в путівнику для батьків підлітків «Територія TEENS», створеному 
журналом PSYCHOLOGIES за підтримки Бюро ЮНЕСКО в Москві.

 про роботу та послуги мережі «Клінік, дружніх до молоді» –
на сайті www.kdm-ldd.org.ua

 про те, як вчителям і батькам цікаво й зрозуміло донес ти
підліткам інформацію про здоровий спосіб життя і безпечну
поведінку – на порталі превентивної освіти www.autta.org.ua

 про тестування на ВІЛ, а також про те, де отримати догляд, підтримку та 
лікування можна в державних центрах профілактики та боротьби зі СНІДом. 
Всеукраїнський телефон довіри з питань ВІЛ та СНІД 0-800-500-451 
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