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Кампанія «16 днів активізму проти гендерно
зумовленого насильства»

24 листопада – прем’єра відео за участі українських зірок шоубізнесу «Вийди із кола насильства», створеного за підтримки
Фонду народонаселення ООН в Україні та уряду Великої Британії.

Із 25 листопада по 10 грудня у світі проходить щорічна акція «16
днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Основні
події в Україні в рамках акції:

Відео від Національної поліції України із інформацією про урядову
гарячу лінію 15-47 та чат-бот #ДійПротиНасильства (@police_
helpbot), створений спільно із Міністерством внутрішніх справ
України.

24 листопада-10 грудня – Всеукраїнський марафон «Жінки
вимагають безпеки». Трансляція онлайн зустрічей відбувається
на сторінках Громадської експертної ради та партнерських
громадських об’єднань.
25-26 листопада – IV Український Жіночий Конгрес, головна тема
якого – просування економічних можливостей для жінок в умовах
негативного впливу COVID-19 та посилення їхньої спроможності
в часі пандемії. Захід організований ГО «Український Жіночий
Конгрес» за ініціативи МФО «Рівні можливості» та підтримки
міжнародних партнерів.
25, 29 листопада – прем’єра вистави «Нові Шрами». Це спільна
ініціатива ООН в Україні та «Дикого театру». Оновлена вистава має
інтерактивну форму, де глядачі зможуть впливати на сюжет.
Виставу можна подивитися тут.
27 листопада – онлайн-презентація фотопроєкту «Небезмежність».
В рамках презентації були представлені дані соціологічного
дослідження стріт-харасменту в Україні. Фотопроєкт проходить в
межах інформаційної кампанії UNFPA Україна «Розірви коло» за
підтримки уряду Великої Британії (British Embassy Kyiv). Виставку
можна побачити на Михайлівській площі у Києві до 10 грудня, а
також за посиланням.
Amnesty International запустили проект «Все не для дому» –
онлайн-магазин з речима, які символізують насильство. Для
підтримки проекту можна поширити картки з товарами в
соціальних мережах, розмістити в публічних місцях алгоритми
дій у разі домашнього насильства й підписати листа з вимогою
ратифікації Стамбульської конвенції.
Фотовиставку «Річ у тім…», присвячену явищу домашнього
насильства, відкрили 25-го листопада у Києві на Михайлівській
площі. У відкритті взяли участь Олена Зеленська, Катерина
Павліченко, заступниця міністра МВС України, Ольга Стефанішина,
Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції, міжнародні партнери, завдяки підтримці яких в Україні
розбудовується комплексна система ефективного реагування на
насильство. Виставка також доступна за посиланням.

Концепція комунікацій у сфері гендерної
рівності включає питання відповідального
батьківства та турботи про репродуктивне
здоров’я
За координації Міністерства культури та інформаційної політики
України стартувала серія сесій для розробки Плану заходів з
реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності.
Концепція враховує основні напрями діяльності органів
державної влади із забезпечення ґендерної рівності та
спрямована на теми:
• жінки, мир, безпека;
• участь жінок у процесі прийняття рішень та політичній
діяльності;
• усунення насильства за ознакою статі;
• розширення економічних прав та можливостей жінок, усунення
ґендерного розриву в оплаті праці та дотриманні трудових прав;
• забезпечення рівного доступу жінок та чоловіків до правосуддя;
• поєднання професійного та сімейного життя, формування
відповідального материнства та батьківства;
• освіта з урахуванням ґендерної тематики;
• турбота про здоров’я, зокрема репродуктивне, тривалість життя
та добробут жінок і чоловіків, зокрема інформування щодо
профілактики онкологічних та інших тяжких захворювань та
інформаційна протидія поширенню шкідливих звичок.
Сесії з планування проходять онлайн у період з 23 листопада
по 8 грудня 2020 р. Теми сесій включають аналіз проблем та
визначення цільових аудиторій, цілепокладання та визначення
індикаторів успішності комунікацій за вищеозначеними темами,
аналіз цільових аудиторій, ключові повідомлення для них.
До участі у сесіях долучаються працівники Міністерства
культури та інформаційної політики України, Міністерства
соціальної політики України, органів державної влади, установ
та організацій, Урядового офісу координації європейської та
євроатлантичної інтеграції СКМУ, організацій громадянського
суспільства, міжнародних організацій та проєктів, які працюють в
Україні. Розробка Плану заходів відбувається за консультативної
і фасилітаційної підтримки Проєкту SURGe «Супровід урядових
реформ в Україні», що фінансується Global Affairs Cana.
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дзвінків дорівнює вартості дзвінків на номери інших мобільних
операторів).
За перші 13 днів роботи лінії було опрацьовано 1 736 виклики, 875
онкопацієнтів скористалось послугою, 136 884 грн. витрачено на
поїздки.
Умови для отримання послуги та інші деталі можна дізнатися тут.

Movember пройшов в Україні вдруге
Movember або «вусатий листопад» – інформаційний рух у всьому
світі, коли чоловіки відрощують вуса, щоб звернути увагу на
онкологічні захворювання чоловіків.

19-20 листопада пройшла конференція з міжнародною участю
«Упровадження комплексної сексуальної освіти і принципів
гендерної рівності: перспективи в Україні 21-го століття»,
організована Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні у
співпраці з Міністерством освіти і науки України.
На заході йшлося про роль комплексної сексуальної освіти
(КСО) у розвитку ключових компетенцій молоді в галузі здоров’я,
безпеки і соціального добробуту. Один із ключових виступів
містив презентацію результатів дослідження «Обізнаність та
ставлення вчительської спільноти і батьків до комплексної
сексуальної освіти», яке проводилося за підтримки Міністерства
освіти та науки України Аналітичним центром Cedos у партнерстві
з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення
представництва UNFPA.
Результатом заходу стала резолюція, яку було спрямовано для
ознайомлення до МОН, та яка буде доступною на сайті UNFPA
Ukraine.
Більше про конференцію – за посиланням.

Щороку у світі понад 1 300 000 чоловіків помирають від раку
простати або раку яєчка. В Україні, за даними канцер-реєстру, в
структурі захворюваності на рак чоловічого населення, злоякісні
новоутворення (ЗН) передміхурової залози посідають третє
місце і складають 12,1% від усіх ЗН у чоловіків, та четверте місце
у структурі смертності чоловіків від онкозахворювань (9,0%).
В структурі захворюваності на ЗН серед осіб 18-29 років рак
яєчка на другому місці (13,6% серед усіх діагностованих ЗН) та на
четвертому місці в структурі смертності від ЗН (8,9%).
Команда українських медиків та проєкту «Я, Ніна» ініціювали
флешмоб #ВУСОПАД з метою висвітлення проблеми раку
простати та яєчка в українському суспільстві та задля
інформування чоловіків щодо основних принципів попередження
та вчасного виявлення цих захворювань. Детальніше про
ініціативу тут.
Що та коли потрібно робити, щоб попередити та/або вчасно
діагностувати захворювання, можна дізнатися на сторінці
Національної служби здоров’я Україні «НЗСУ для пацієнта», а
також у відео від Фонду «Таблеточки».

Програма Проекту Кешер «Жіноче
здоров’я»

Запис відео-трансляції заходу тут.

Перша лінія кол-центру #ВАРТОЖИТИ вже
працює
20 листопада розпочала роботу перша лінія кол-центру
#ВАРТОЖИТИ – безкоштовне таксі для онкопацієнтів. Наразі такою
послугою можна скористатися у 19-ти містах України: Києві, Одесі,
Харкові, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську, Вінниці,
Сумах, Полтаві, Чернігові, Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні,
Маріуполі, Хмельницькому, Черкасах, Житомирі та Чернівцях.
Таксі може викликати онкопацієнт самостійно, або для нього
це можуть зробити його родичі, друзі, опікун. Виклик можна
зробити, подзвонивши на номер 5522 – для абонентів lifecell та
Vodafone Ukraine (дзвінки безкоштовні) або на номер +38 (093)
170 72 19 – для абонентів інших мобільних операторів (вартість

Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер»
продовжує реалізовувати програму «Жіноче здоров’я». Так, у
листопаді темою для інформаційно-просвітницької діяльності
були гормони. Відповіді на 12 найбільш поширених запитань
підготувала для Проекту лікарка-ендокринолог Юлія Кривов’яз.
Команда Проекту також оновила «Маршрути здоров’я» – пам’ятки

Новини та практики
із рекомендаціями щодо обстеження для різних вікових груп
жінок. Більше про діяльність Проекту Кешер – на сайті та сторінці
організації.

12/2020

№39

Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

У дослідженні STEPS відображено дані щодо
раку шийки матки та молочної залози

Національна презентація Міжнародного
звіту в межах дослідницького проєкту
ESPAD
19 листопада 2020 р. відбулася
Національна онлайнпрезентація Міжнародного
звіту в межах дослідницького
проєкту «Європейське
опитування учнівської молоді
щодо вживання алкоголю
та наркотичних речовин»
(ESPAD: The European School
Survey Project on Alcohol and
Other Drugs).
Дослідження базується
на даних опитування,
проведеного у 2019 р. у 35
європейських країнах. Під час
заходу відбулося обговорення
ситуації в Україні у порівнянні
з іншими європейськими країнами за основними показниками
ризикованих поведінкових практик.
Офіційна презентація європейського звіту відбулась раніше, 12
листопада, де були представлені основні висновки опитування з
коментарями дослідників, осіб, які приймають рішення, фахівців
з профілактики, експертів в сфері наркополітики, батьківських
асоціацій.
В Україні дані в рамках дослідження ESPAD кожні 4 роки
(починаючи з 1995 р.) збирає Український інститут соціальних
досліджень ім. О. Яременка. Остання, сьома хвиля дослідження
пройшла у 2019 році за підтримки UNICEF Ukraine та European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).
Серед рекомендацій, наданих після аналізу отриманих даних в
Україні є наступні:
• Зосереджувати зусилля медиків і педагогів на профілактичних
програмах з формування здорового способу життя й підвищення
у підлітків власної відповідальності за здоров’я. Більш активно
залучати саму учнівську молодь, батьків, представників
громадських організацій, волонтерів до реалізації таких заходів.
• Необхідність переглянути, оновити та адаптувати до сучасних
вимог програму й навчальні матеріали з предмету «Основи
здоров’я», зокрема щодо ґендерної рівності, сексуальної
культури, ВІЛ та ІПСШ.

17 листопа мала місце онлайн-презентація результатів
дослідження STEPS щодо поширеності факторів ризику
неінфекційних захворювань в Україні.
Дослідження, що відповідає затвердженому ВООЗ поетапному
підходу до епіднагляду (STEPS), проводилось в Україні вперше
(дані збиралися у 2019р.).
Завдяки дослідженню була отримана базова інформація щодо
основних факторів ризику НІЗ. Додатково до опитувального блоку
були включені питання, пов’язані з психічним здоров’ям, раком
шийки матки та молочної залози, травмами та насильством.
Відео-запис презентації - тут.

КДМ у Кропивницькому посилює
спроможність шкіл щодо статевого
виховання
У листопаді відділення «Клініка, дружньої до молоді» м.
Кропивницький при КНП «Обласний центр планування сім’ї
та репродукції людини КОР» ділилися знаннями та надавали
рекомендації освітянам на іншим спеціалістам з питань
статевого виховання, профілактичної роботи для збереження
репродуктивного здоров’я підлітків та молоді. Зокрема,
консультації та рекомендації отримали фахівці соціальнопсихологічних служб партнерських навчальних закладів міста.
А разом з представниками ком’юніті-центру для молоді «VIPБУНКЕР» при ОБФ «Повернення до життя» спеціалісти обговорили
плани для подальшої спільної роботи.

