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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
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ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ У 2020 РОЦІ: ІННОВАЦІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Проект «Aдвокація та інформування з питань
сексуального та репродуктивного здоров’я та прав»
Адвокація та участь у розробці національних
нормативно-правових документів та програм:
• Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки, затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів України №1669-р від 23 грудня 2020 року.
Участь у громадському обговоренні проекту концепції та лист із рекомендаціями (направлено до Міністерства
молоді та спорту України)
• Державні стандарти базової середньої освіти (соціальна та здоров’язбережувальна складова), затверджені
Постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року.
Участь у робочій групі при Міністерстві освіти і науки України.
• Професійний стандарт“Практичний психолог закладу освіти”, затверджений наказом Міністерства економічного
розвитку, торгівлі та сільського господарства України від 24.11.2020 № 2425.
Участь у громадському обговоренні, надання рекомендацій.
• Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі,
затверджена Указом Президента 25 травня 2020 року, та План заходів.
У попередні роки Фонд в рамках освітнього компоненту проекту ВООЗ «Неінфекційні захворювання та зміцнення
здоров’я в Україні» розробив та презентував Міністерству освіти і науки України Концепцію здорової школи, яка
лягла в основу при розробці Стратегії. Команда Фонду також долучилася о розробки Плану заходів щодо реалізації
Концепції.

Просвітницька діяльність
Всеукраїнська інформаційна кампанія
до Всесвітнього дня контрацепції
спільно з Всеукраїнською коаліцією з планування сім’ї
та репродуктивного здоров’я.

Веб-сайти teenslive.info

reprohealth.info

23 000
осіб отримали інформацію
з різних аспектів СРЗП

189 000 нових користувачів
562 підлітків отримали он-лайн
консультації від фахівців Клінік,
дружніх до молоді

110 000 нових користувачів
соціальні мережі
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Всеукраїнська інформаційна (телефонна) лінія
з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я

0 800 50 2757
е-Бюлетень - періодичний електронний Вісник з питань репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї

3641 осіб
отримали консультації протягом року

2000 дописувачів

Проект «Розвиток волонтерської мережі рівний-рівному»
Волонтерська мережа «рівний-рівному»
у співпраці з ГО «Турбота», Кіровоградська область
ХОЦ «Успішна жінка», Херсонська область
Конкурси тематичних відео
Освітні вебінари

33000

підлітків та молоді
отримали інформацію
з питань сексуального
та репродуктивного
здоров’я та прав
Інформування через соціальні мережі

Оффлайн-консультації
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Проект «Удосконалення інформаційно-консультаційних послуг
для молоді з питань сексуального та гендерно зумовленого
насильства» (за період жовтень-грудень 2020)
• Створення професійної
групи для провайдерів
сексуальної освіти в
Україні

• Розробка стратегії щодо
Інтернет-комунікації із
молодіжною аудиторією
з питань гендерно
зумовленого насильства,
та плану її впровадження

• Тренінгова програма
для спеціалістів КДМ
щодо виявлення
постраждалих від
гендерно зумовленого
насильства серед
неповнолітніх
постраждалих
та здійснення
профілактичної
роботи щодо СГЗН
у молодіжному
середовищі у мережі
КДМ

• Програма тренінгового
модуля з питань
сексуального та
гендерно зумовленого
насильства для молоді
14-18 років

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства
щодо жінок та дівчат в Україні»
за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
• Координаційні зустрічі з
місцевою
владою
пілотних
регіонів - Херсону, Миколаєва,
Одеси

• Навчання медичних працівників
Тренінги,
спрямовані
на
покращення
спроможності
медичних працівників надавати
послуги
з
репродуктивного
здоров’я у випадках гендерного
насильства.
Підготовлено
30
фахівців – медиків із Донецької
та Луганської областей, сусідніх
регіонів та регіонів, де проживає значна кількість ВПО.
• Онлайн-курс для медиків «Надання послуг з репродуктивного здоров’я
у випадку ґендерного насильства»
Мета – сформувати навички надання медико-психологічної допомоги
особам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Курс
доступний за посиланням.
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Проект «Тестування на ВІЛ серед постраждалих від гендерно
зумовленого насильства в Одеській області»
за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
• Координаційна нарада за участі представників соціальних служб, працівників притулків
для постраждалих від насильства, управлінь охорони здоров’я та соціального захисту,
працівників медичних закладів міста Одеса
• Тренінг з питань консультування та тестування на ВІЛ та моніторингу ризиків
представників ключових груп населення. Учасники - співробітників притулків для осіб,
постраждалих від СГЗН, фахівців мобільних бригад, соціальних служб міст
• Моніторингові та супервізійні зустрічі
• Регіональні зустрічі з місцевою владою та сприяння розробці місцевих регуляторних
документів та програм
• Розробка Посібника “Особливості консультування та експрес-тестування на ВІЛ осіб, які
постраждали від домашнього насильства”

Покращення готовності до COVID-19 та спроможності реагування
геріатричних будинків/будинків-інтернатів у шести найбільш
постраждалих від COVID-19 регіонах України
за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
у співпраці із Центром громадського здоров’я України

15 геріатричних установ міст Івано-Франківськ, Львів, Київ, Одеса, Чернівці та Київської області
1. Оцінка готовності протидіяти пандемії (опитування працівників закладів).
2. Розробка рекомендації щодо вдосконалення системи попередження та боротьби з інфекцією COVID-19.
Рекомендації направлені до Міністерства соціальної політики України, департаментів соціальної політики обласних
державних адміністрацій, та передані керівникам геріатричних установ, залучених до проєкту.
3. Тренінг «Впровадження протиепідемічних заходів в закладах соціального захисту в умовах пандемії COVID-19» для
директорів та старших медичних сестер закладів, та представників обласних департаментів соціального захисту.
4. Закупівля та безоплатна передача засобів медичного та немедичного призначення (медичні маски, одноразові
рукавички, захисні фартухи, халати захисні від інфекційних агентів, щитки антисептики, набори для прибирання,
дезинфікуючі миючі засоби, мило тощо) на загальну суму 1 661 339,00 гривень.

6

Програма протидії раку молочної залози
За підтримки Avon Cosmetics Ukraine
Інформаційна гаряча лінія
«Разом проти раку грудей»

Консультаційні послуги на
базі Київського міського
онкологічного центру

0800 50 50 90

• 9855 клієнтів (з них 89% - жінки) отримали консультації з питань

здоров’я та профілактики захворювань молочної залози.
• Більшість дзвінків (34,5%) - від людей у віці 25-34 років.
• Найбільша кількість звернень від жителів Києва та області.
• Надані консультації стосувались скринінгу та медичного обстеження
молочних залоз, лікування після операції, реабілітації, протезування та
інших питань, пов’язаних зі здоров’ям грудей.

207

У 2020р.
жінок
отримали консультації з питань
протезування, фізичної реабілітації
після операції, поради щодо
харчування; отримання фінансової
та соціальної підтримки від уряду
тощо.

Адвокаційна та просвітницька діяльність
20
жовтня
Інформаційнопросвітницька акція «Рожевий
жовтень – міжнародний місяць
боротьби з раком молочної залози»
Верховній Раді. Спільно із МФО
«Рівні можливості»
15 жовтня - Благодійний онлайн марафон Avon Pink Hour організований
спільно із AVON в рамках спільної програми з профілактики раку молочної
залози. Мета - підвищити обізнаність широкої громадськості про проблему
раку молочної залози, а також заохотити жінок привернути увагу до себе та
подолати страхи.
Доповідачі - мамологи, гінекологи, дієтологи, дерматологи, психологи, а
також стилісти, косметологи, телезірки, спорт, сцена, а також жінки, які
подолали хворобу, - поділитися своїми знаннями та досвідом.
Кошти від благодійних внесків (придбаних квитків для участі в онлайн-заході)
будуть використані на придбання мамографа для подальшої його передачі
до одного з обласних онкологічних центрів.

Дослідження STEPS щодо поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні.
Фонд надав рекомендації включити до анкети дослідження питання,
пов’язані з раком шийки матки та молочної залози, травмами та насильством
та психічним здоров’ям. Під час презентації результатів дослідження у
листопаді 2020р. Галина Майструк, керівник Фонду, член координаційного
комітету дослідження, наголосила на важливості профілактичних заходів
щодо запобігання раку шийки матки та молочної залози, національних
скринінгових програм для раннього виявлення злоякісних новоутворень.
Також було наголошено на необхідності перегляду національних стандартів скринінгу з урахуванням останніх
рекомендацій ВООЗ.

Програма реабілітації для жінок, що перенесли операцію з приводу раку молочної залози
За підтримки Mary Kay Co.
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

110 жінок –

мешканок м. Києва
отримали послугу
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Проект “Зниження факторів ризику
неінфекційних захворювань в Україні”
(початкова фаза)

У 2020 році розпочався україно-швейцарський проект «Зниження факторів ризику для неінфекційних захворювань
(НІЗ) в Україні» (коротка назва «Діємо для здоров’я»). Проект реалізовується у консорціумі Консалтингової групи
GFA, університетськими клініками Женеви, БФ “Здоров’я жінки і планування сім’ї”, агенцією «Be—it» та у співпраці із
іншими організаціями, за підтримки Швейцарского бюро технічного співробітництва / SDC. Партнерами проекту є
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України та інші національні державні та громадські
організації. Фонд “Здоров’я жінки і планування сім’ї” є національним офісом по впровадженню проєкта.
В рамках початкової фази проєкту був розроблений план заходів проекту на 2021-2024 роки.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Гендерна самооцінка
У 2020 році Фонд здійснив гендерну самооцінку організації, до якої долучилися члени Правління Фонду, співробітники,
члени Молодіжної групи Фонду та партнери.

Етапи:
1. аналіз контексту,
2. самооцінка організації, послуг та програм,
3. розробка плану заходів, зокрема щодо:
• зміцнення відносин із ґендерно орієнтованими організаціями з метою потенційного партнерства за межами
СРЗП
• розширення роботи Фонду в рамках гендерної тематики
• включення в усі проектні заявки аналізу гендерної ситуації у регіоні, країні, та організаційного потенціалу Фонду
з цього питання
• створення /оновлення внутрішніх документів для регуляції усіх аспектів гендерної рівності
• навчання з гендерних питань усіх працівників, членів Правління та волонтерів
• оновлення системи моніторингу і оцінки
• розробка процедур / інструкцій для співробітників, волонтерів, партнерів, які регулюватимуть їх реакцію на
розголошення інформації про SGBV.

Акредитація
Процес акредитації в рамках другого раунду акредитації членів асоціацій Міжнародної федерації планування сім’ї /
IPPF розпочався наприкінці 2019 року із основною частиною у 2020 році.
Етапи:
1. Заповнення Форми для самооцінки та надання підтверджуючих документів
2. Серія інтерв’ю в рамках онлайн акредитаційного візиту команди IPPF
3. Опрацювання наданих рекомендації та панування наступних кроків щодо вдосконалення політик та процедур
Фонду.
4. Розробка/оновлення політик Фонду, зокрема:
• Кодексу поведінки
• Політика щодо поваги на робочому місці
• Політика рівності та недискримінації
• Політика безпеки та захисту дітей та дорослих вразливих груп
• Політика щодо висловлення занепокоєння
• Політика щодо конфіденційності та обміну інформацією.
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