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Законодавство та політика:

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.
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Громадське обговорення професійних
стандартів шкільного психолога
Триває громадське обговорення проєкту Професійного стандарту
за професією «Практичний психолог». Метою професійного
стандарту є опис основних трудових функцій, встановлення
єдиних вимог до загальних та професійних компетентностей
практичних психологів закладів та установ освіти, їх допуску до
роботи та умов праці.
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Положення про психологічну службу у системі
освіти України» від 22.05.2018 №509, практичний психолог
закладу освіти здійснює, серед іншого, реалізацію розвивальних,
профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з
урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей
здобувачів освіти; роботу з постраждалими від насильства дітьми
тощо. Практичний психолог закладу та/або установи освіти
сприяє:

25 червня у Одесі відбулась координаційна нарада
«Вдосконалення процесу консультування та тестування на ВІЛ для
клієнтів програм соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від насильства». Участь у заході взяли представники
Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської
ради, фахівці соціальних служб, медичні фахівці та представники
громадських організацій Одеси та Одеської області.
Нарада пройшла за підтримки Фонду Народонаселення ООН в
Україні, UBRAF та Joint United Nations Programme on HIV/AIDS in
Ukraine.

Розпочала роботу Громадська експертна
рада з гендерних питань при МФО «Рівні
можливості»
4 червня відбулося перше засідання Громадської експертної ради
з гендерних питань при МФО «Рівні можливості», до якої увійшли
майже 40 експерток. Експертна ради працюватиме за сімома
напрямками:
• Розширення політичних прав, можливостей та повноважень
жінок
• Посилення спроможності жінок в економічній сфері
• Впровадження ґендерної освіти і просвіти
• Охорона здоров’я та захист репродуктивних прав
• Ґендерно орієнтоване бюджетування
• Впровадження міжнародних зобов’язань у сфері ґендерної
рівності та прав людини
• Забезпечення принципів ґендерної рівності у секторі безпеки і
оборони.

• формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної
поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу
життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до
самореалізації;
• попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів
серед здобувачів освіти;
• формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до
постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного
інформування педагогів про випадки домашнього насильства і
конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.
Зауваження та пропозиції до професійного стандарту приймалися
до 23 червня 2020р. Деталі – на сайті Міністерства освіти і науки
України.

Робоча зустріч щодо посилення заходів
із запобігання та протидії домашньому
насильству
Наприкінці травня за дорученням Президента України відбулася
робоча зустріч щодо посилення заходів із запобігання та протидії
домашньому насильству.
Ситуація з пандемією COVID-19 та карантином загострила
проблеми та виявила прогалини в системі протидії домашньому
насильству в Україні. Це стало передумовою для підготовки
проєкту Указу Президента України «Про невідкладні заходи із
захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі».
Серед головних напрямів проєкту указу – заходи задля
запобігання та мінімізації домашнього насильства, розбудова
системи сервісів та притулків для постраждалих осіб, проведення
інформаційно-просвітницької роботи з питань неприпустимості
насильницької моделі стосунків, невідворотність покарання
за насильство та надання максимальної підтримки й допомоги
постраждалим особам, забезпечення особливої опіки та захисту
для людей похилого віку, дітей і недієздатних осіб.
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Пункти надання допомоги постраждалим
від насильства отримали антисептики

Реформування вторинної ланки медицини:
закриваються «Клініки, дружні до молоді»

Притулки та пункти надання безкоштовної медичної допомоги
для постраждалих від домашнього та ґендерно зумовленого
насильства, отримали антисептичну продукцію.

1 квітня в рамках медичної реформи почалося реформування
вторинної ланки медицини, яка передбачає перехід на
фінансування від Національної служби здоров’я України (НСЗУ).
Фінансування мережі «Клінік, дружніх до молоді» (далі КДМ), яка
працює в Україні з 1998 року, планом фінансування від НСЗУ не
передбачено. За цей період:

Санітайзери та бальзами для рук були доставлені у притулки у
Херсоні, Харкові, Рубіжному, Краснопавлівці, Слов’янську, Одесі,
Вінниці, Маріуполі, Кривому Розі та Бердянську. Близько 500
санітайзерів передані до пунктів надання безкоштовної медичної
допомоги, що працюють у містах Біловодськ, Краматорськ, Кривий
Ріг, Маріуполь, Попасна, Покровськ, Рубіжне, Старобільськ,
Херсон, Миколаїв, Одеса.
Вищезгадані притулки та пункти були створені за підтримки
Фонду Народонаселення ООН в Україні та урядів Великої Британії,
Канади та Естонії. Дізнатися, як вони працюють можна тут і тут.

Дистанційне навчання для вчителів з питань
РЗ учнівської молоді
В рамках діяльності Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти з 13 по 15 травня був
проведений курс за вибором «Здоровий спосіб життя.
Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської
молоді» для вчителів основ здоров’я та класних керівників
старших класів. Курси проводилися дистанційно на платформі
Microsoft Teams.
Завдяки курсу освітяни підвищили свої професійної
компетентності щодо репродуктивного здоров’я учнівської
молоді, ознайомилися зі змістом і структурою методичних
посібників «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка
учнівської молоді» та «Здоров’я молоді та його складові»,
відпрацювали методики роботи з ними. Навчання відбувалося у
формі інтерактивних занять. Враження та відгуки учасників/-ць
про курс – на сайті Сумського ОІППО.
Також у травні фахівці Херсонського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти провели он-лайн консультацію
для практичних психологів з питань репродуктивного здоров‘я,
під час якої було презентовано посібник. Наприкінці літа бажаючи
пройдуть навчання за Посібником на платформі Zoom.

• призупинена діяльність «Клініки, дружньої до молоді»
Дніпровського району м. Києва;
• Центр медичної допомоги підліткам та молоді Запорізької
обласної дитячої лікарні переведено в модель кабінету, що
значно обмежило перелік послуг – наразі підлітки віком до
18 років можуть отримати тут лише послуги з добровільного
консультування та тестування на ВІЛ (ДКТ).
Минулого року 18 КДМ у Дніпропетровській, Запорізькій, ІваноФранківській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернівецька
областях припинили свою діяльність з декількох причин, в тому
числі через дефіцит кадрів та невизначеність місця КДМ в рамках
реформування системи охорони здоров’я.
Проте є й позитивні приклади прийняття рішень задля
збереження повноцінного функціонування «Клінік, дружніх до
молоді». Так, КДМ студентської поліклініки м. Одеси та КДМ м.
Суми отримуватимуть фінансування з міських бюджетів.
У відповідь на лист-звернення від Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ)
та Української фундації громадського здоров’я, Комітет ВР з
питань гуманітарної та інформаційної політики зробив запит у
обласні державні адміністрації щодо роботи Клінік та розмірів їх
фінансування.
Підтримка діяльності мережі «Клінік, дружніх до молоді» України
з боку Міністерства охорони здоров’я, Національної служби
здоров’я України (НСЗУ) та місцевої влади є вкрай важливою для
250 тисяч підлітків та молодих людей, які щороку звертаються до
КДМ – за профілактичними та медичними послугами, інформацією
та психологічною підтримкою. Звіт про діяльність мережі КДМ за
2019р. - тут.

Законодавство та політика
Національна стратегія розбудови
безпечного і здорового освітнього
середовища
25 травня 2020 р. Указом Президента України схвалено
Національну стратегію розбудови безпечного і здорового
освітнього середовища у новій українській школі.
Цілі стратегії спрямовані на покращення фізичної активності,
харчування, надання медичних послуг у закладі освіти,
профілактику та протидію будь-яким формам насильства,
збереження психічного здоров’я.
У стратегії, окрім іншого, визначені такі завдання:
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взаємодії закладів освіти та охорони здоров’я для охорони
психічного здоров’я дітей;
• здійснення моніторингу процесів реалізації соціального і
здоров’язбережувального компонентів навчання, забезпечення
рухової активності учнів під час освітнього процесу, запобігання
насильству та булінгу (цькуванню), забезпечення здорового
харчування в закладі освіти;
• проведення ефективних інформаційних кампаній […],
спрямованих на популяризацію здорового та безпечного
способу життя, вакцинації, профілактики інфекційних та
неінфекційних захворювань, протидію поширенню серед дітей
та підлітків звичок, небезпечних для їх фізичного або психічного
здоров’я.

• інформування медичними працівниками учнів з питань
вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних
захворювань, збереження свого сексуального та
репродуктивного здоров’я, попередження поширення серед
дітей та підлітків звичок, небезпечних для їх фізичного та/або
психічного здоров’я;
• упровадження в закладах освіти міжнародних програм
із протидії проявам насильства та булінгу (цькування) і їх
попередження;
• удосконалення механізму психологічного супроводу та
підтримки в закладах освіти, запровадження дієвого механізму

Анонси
Тренінг для медиків з питань ґендерного насильства у Одесі
07–09 липня у Одесі на базі готелю «Айвазовський» пройде
тренінг «Послуги із консультування та тестування на ВІЛ для
клієнтів програм соціально-психологічної допомоги особам,
які постраждали від насильства». Тренінг призначений для
соціальних працівників, лікарів-акушер-гінекологів, акушерок
міст Одеса та Татарбунари. Із учасниками/-цями працюватиме
Сергій Велигодський, майстер-тренер з добровільного
консультування та тестування на ВІЛ вразливих груп населення,
регіональний координатор програми Фонду ООН у галузі
народонаселення в Харківській області.
Захід буде організовано БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за
підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні, UBRAF та Joint
United Nations Programme on HIV/AIDS in Ukraine.
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