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ПРО ФОНД
Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» - громадська неприбуткова організація, яка вже 20 років
послідовно та активно працює у сфері збереження репродуктивного здоров’я та захисту репродуктивних прав
українського народу, проводячи профілактичну роботу, реалізуючи освітні програми, заходи з адвокації, дослідження,
програми підвищення кваліфікації медичних фахівців, інше.
Членство Фонду у:
• Міжнародна федерація планування сім’ї / IPPF
• Європейська коаліція проти раку «Європа Донна» / EUROPA DONNA
• Мережа з репродуктивного здоров’я та прав у Центральній та Східній Європі / ASTRA

Бачення
Україна – суспільство рівних прав, відсутності дискримінації, в якій кожен усвідомлює відповідальність за власне
статеве та репродуктивне здоров’я, а кожна дитина народжується бажаною та здоровою. Система охорони здоров’я є
ефективною, прозорою, підзвітною та надає якісні, безпечні і доступні медичні послуги.

Місія
Працюємо задля того, щоб статеве та репродуктивне здоров’я та права перебували в полі уваги на національному
та місцевому рівні (у політичній, економічній та соціальній площині) у співпраці з мережею партнерських організацій
через навчання, просвітництво і волонтерство, моніторинг та оцінку системи надання послуг в сфері охорони здоров’я
та освіти. Завдяки 20-річному досвіду та команді однодумців сприяємо дотриманню репродуктивних та статевих прав
та підвищенню якості надання послуг у сфері збереження репродуктивного здоров’я українських громадян. Є лідером
у впровадженні міжнародного досвіду та адаптації в Україні.

Цінності
Толерантність
та визнання
різноманітності

Соціальна
мотивація

Професійність та
відповідальність

Розвиток та
інновації

Доброчесність та
патріотизм

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ У 2019 РОЦІ: ІННОВАЦІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Проект «Aдвокація та інформування з питань
сексуального та репродуктивного здоров’я та прав»
Адвокація та участь у розробці:
• порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього
насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги»
(наказ N278 Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2019р.)

Просвітницька діяльність
Всеукраїнські кампанії спільно з Всеукраїнською коаліцією
з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.

Тиждень планування сім’ї
Веб-сайти teenslive.info

Всесвітній день контрацепції
reprohealth.info

23 000
осіб отримали інформацію
з різних аспектів СРЗП

134 500 нових користувачів
339 підлітків отримали он-лайн
консультації від фахівців Клінік,
дружніх до молоді

62 570 нових користувачів
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соціальні мережі, сторінки сайтів у Instagram та Facebook

Всеукраїнська інформаційна (телефонна) лінія
з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я

3915 осіб

0 800 50 2757

отримали консультації протягом
року

е-Бюлетень - періодичний електронний Вісник з питань репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї

1280 дописувачів

Проект «Розвиток волонтерської мережі рівний-рівному»
Волонтерська мережа «рівний-рівному»
Кіровоградська, Херсонська області та м. Київ

• тематичні сесії для однолітків
• масові інформаційні заходи

7280

Охоплено
підлітків та
молоді віком 13-22 років

Соціальний театр
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Семінар

14

у співпраці із Київським академічним театром на Печерську

спеціалістів з
Підготовлено
числа представників громадських
організацій

Вистави у регіонах

900 підлітків стали глядачами

Підтримка вистав у регіонах у співпраці з:
• ГО «Турбота» - Кіровоградська область
• ХОЦ «Успішна жінка» - Херсонська область

вистав, в тому числі молодь
сільської місцевості, учні
спеціалізованих навчальновиховних закладів

Проект “Створення сприятливого середовища
для втілення програм із комплексної сексуальної освіти
в Україні (третя фаза)»
Посилення спроможності освітян
впроваджувати програми
з сексуальної освіти
у співпраці із обласними інститутами
післядипломної педагогічної освіти /
академіями неперервної освіти

Підтримка діяльності національних тренерів

Каскадні тренінги для
освітян за програмою
«Репродуктивне
здоров’я та
відповідальна
поведінка учнівської
молоді» у 11 областях
та м. Київ
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Сертифіковано

678
фахівців з числа
шкільних вчителів,
практичних психологів,
соціальних педагогів
та інші спеціалістів, що
працюють з дітьми

7800 учнівської

молоді віком 15-18
років взяли участь
заходах зі статевого
виховання, базованих
на Посібнику

19,6%

навчених фахівців
використовували
Посібник під час роботи
із дітьми-сиротами

Інституалізація:

навчання за програмою
внесене до річних
навчальних планів
ОІППО на 2019-2020
роки у 9 областях
(курси за вибором
тривалістю від 8 до 36
годин)

Тренінгова програма
для підлітків та молоді
«РІЗНІ – РІВНІ»
Створення та пілотування
програми у співпраці
із ГО «Точка опори»

Позитивні меседжі щодо сексуальної освіти
Підтримка сторінки «Свідомі
батьки» у Facebook
Кількість дописувачів сторінки
зросла на 18%

Висвітлення діяльності Фонду у
напрямку адвокації комплексної
сексуальної освіти на сайті та
сторінці організації у соціальній
мережі

Загальне
охоплення
в рамках
он-лайн
активностей –

30 000 осіб

Національна конференція з питань сексуальної освіти

всеукраїнський форум для обміну думками, досягненнями та обговорення викликів щодо сексуальної освіти /
статевого виховання в Україні.

Проект «Ініціатива щодо
молодіжно-орієнтованого підходу»
• Виявлення мотивів, що спонукають молодь до волонтерства у сфері сексуального та
репродуктивного здоров’я та прав (онлайн-опитування)
• Тренінг для посилення спроможності молоді для участі в розробці, імплементації та оцінці діяльності Фонду

• Оновлення внутрішніх нормативних документів Фонду, що відображають принципи молодіжно-орієнтованого
підходу
• Розробка плану роботи Молодіжної групи Фонду
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Проект «Нова Українська школа: простір здоров’я. Збереження
та зміцнення здоров’я у закладах загальної середньої
освіти» - Освітній компонент Проекту ВООЗ «Неінфекційні
захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»
У партнерстві із Міністерством освіти і науки України, Міністерством
охорони здоров’я України за підтримки Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва

Посилення ролі освітян у
профілактиці НІЗ та зміцненні
здоров’я учнів

Навчальна
програма та
Посібник з
профілактики
НІЗ для освітян

Навчання педагогічних
колективів 22 пілотних шкіл

Інформаційні матеріали для дітей та батьків

Презентація результатів освітнього компоненту проекту на Національній конференції з питань неінфекційних
захворювань (НІЗ): Досягнення та подальші пріоритети країни

Проект «Підвищення спроможності медичних працівників
в наданні послуг з репродуктивного здоров’я
у випадках ґендерного насильства»
за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA)

Налагодження міжгалузевої координації
Налагодження міжгалузевої координації надання
послуг з репродуктивного здоров’я у випадку
ґендерного насильства згідно наказу МОЗ №278
від 01 лютого 2019р. «Порядок проведення та
документування результатів медичного обстеження
постраждалих осіб від домашнього насильства, або
осіб, які ймовірно постраждали від домашнього
насильства та надання їм медичної допомоги»
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Національні та регіональні семінари за участю
представників Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства соціальної політики України,
Омбудсмена з прав дітей, Національної поліції,
регіональних управлінь пілотних регіонів (Вінницька,
Харківська, Луганська, Донецька, Присутні були
Львівська, Дніпропетровська області), міжнародних
агенцій та неурядових організацій

Навчання фахівців та медичних працівників
тренінги

учасники

Мінімальний комплекс початкових заходів (МКПЗ)
щодо охорони репродуктивного здоров’я у випадку
надзвичайних ситуацій

представники Міністерства охорони здоров’я
України, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Національної поліції України та їх
регіональних структурних підрозділів

Послуги із консультування та тестування на ВІЛ та
інфекції, що передаються статевим шляхом, для
клієнтів програм соціально-психологічної допомоги
особам, які постраждали від насильства

представники Міністерства охорони здоров’я
України, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Національної поліції України та їх
регіональних структурних підрозділів

Послуги із консультування та тестування на ВІЛ та
інфекції, що передаються статевим шляхом, для
клієнтів програм соціально-психологічної допомоги
особам, які постраждали від насильства

фахівці мобільних бригад та медичних працівників
Донецької та Луганської областей

Організація надання медичної допомоги в галузі
сексуального та репродуктивного здоров’я жінкам з
інвалідністю

медичні фахівці Донецької та Луганської областей

Підвищення спроможності медичних працівників
в наданні послуг з репродуктивного здоров’я у
випадках ґендерного насильства

медичні фахівці Донецької та Луганської областей

За 2019 рік підготовлено 280 фахівців

Підтримка роботи кабінетів медико-психологічної допомоги особам,
які постраждали від домашнього насильства
Донецька область: Маріуполь, Волноваха, Покровськ, Краматорськ, Бахмут
Передача
комплектів
витратних
матеріалів
медичного
призначення
до кабінетів

Луганська область: Рубіжне, Біловодськ, Стародільськ, Попасна
Кривий РІг
Вінниця
Харків

Закупівля і передача
комплектів обладнання
для нових кабінетів

Одеська обласна клінічна лікарня
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського
Міська лікарня швидкої медичної допомоги м.Миколаїв
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Програма протидії раку молочної залози
За підтримки Avon Cosmetics Ukraine та Mary Kay Co.

Інформаційна гаряча лінія
«Разом проти раку грудей»

0800 50 50 90

9610 клієнтів отримали консультації
з питань здоров’я та профілактики
захворювань молочної залози

Офф-лайн консультації на базі
Київського міського клінічного
онкологічного центру

443

клієнток отримали консультації з
питань протезування, фізичної реабілітації
після операції, поради щодо харчування;
отримання фінансової та соціальної
підтримки від уряду тощо.

Адвокаційна та просвітницька діяльність
Інформаційно-просвітницька акція «Рожевий жовтень - міжнародний місяць боротьби з раком молочної
залози» Верховній Раді. Спільно із МФО «Рівні можливості».

3-кілометровий Благодійний забіг AvonPinkRun в рамках спільної Благодійної програми Фонду та АVON
«Разом проти раку молочної залози»

Програма реабілітації для жінок, що перенесли операцію з приводу раку молочної залози
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на базі клініки
«Лікарські традиції»
(м.Київ)
Тривалість - 2-3 тижні

Включає:
• групову психотерапію,
• обстеження та консультування гінеколога-онколога,
• ультразвукове обстеження
• фізична реабілітація, включаючи профілактику лімфостазу

на базі санаторію
у м. Трускавець
Тривалість - 2 тижні

Включає:
• медичні тести та консультації,
• лікувальну фізкультуру,
• вживання цілющої води,
• інші послуги

Послугу отримали

64

жінки –
мешканки м. Києва
Послугу отримали

20

жінок
із 18 областей
Україні

Проект в рамках програми Інституту ЮНЕСКО
з інформаційних технологій в освіті
«Інформаційно-комунікаційні технології
в освіті з питань здоров’я»
Посібник ЮНЕСКО
«Попередження насильства в закладах освіти»
• Презентація на національному рівні (фото з конференції)

• Практичні семінари для команд пілотних закладів освіти у п’яти регіонах за участю представників ювенальної
юстиції

Посилення спроможності освітян щодо впровадження програм комплексної сексуальної освіти

Семінари-тренінги у 5 областях за програмою «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді»

Cертифіковано 154 спеціаліста

9

вул. Льва Толстого, 9А, Київ, Україна, 01024
Tel. 044 596 50 99
e-mail: info@rhr.org.ua
www.womanhealth.org.ua

