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Новини та практики
Щорічна конференція з питань сексуальної
освіти пройшла у Києві

22 листопада у Києві пройшла конференція «Сексуальне та
репродуктивне здоров’я та права починаються у школі», на
якій зустрілися державні та громадські діячі, що опікуються
покращенням статевого виховання / сексуальної освіти в Україні.
Конференція, організована вже третій рік поспіль, є
всеукраїнським форумом для обміну думками, досягненнями та
обговорення викликів щодо сексуальної освіти в Україні.

Під час панельних сесій йшлося не лише про те, як питання
сексуальної освіти відображені у формальній – варіативній
та інваріативній складовій освіти, підготовку освітян у цьому
напрямку, але й про її реалізацію шляхом неформальних
навчальних/просвітницьких заходів. Окремий блок був
присвячений можливостям та наявним в Україні ресурсам для онлайн просвіти підлітків та молоді.
Захід організовано БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
за підтримки Міжнародної федерації планування сім’ї / IPPF.
Детальна інформація про конференцію - на сайті Фонду.
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Дослідження CEDOS щодо сексуальної
освіти в школах

28 листопада у Києві команда Аналітичного центру CEDOS
презентувала результати дослідження щодо сексуальної
освіти в школах. В рамках дослідження було проаналізовано
зміст сексуальної освіти в українських школах (навчальні
програми предметів, до яких включено відповідні теми) та його
відповідність міжнародним рекомендаціям; та презентували
дані за результатами проведених з інтерв’ю з вчительками та
вчителями щодо їхнього досвіду викладання тем з статевого
виховання / сексуальної освіти, ставлення до такої освіти та
потреби щодо її розвитку.
До участі у заході були запрошені представниці та представники
Міністерства освіти і науки України, Центру громадського
здоров’я МОЗУ, профільних міжнародних та громадських
організацій, релігійних організацій, дослідниці та дослідники
питання. Після презентації присутні були запрошені до
обговорення як результатів дослідження, так і бачення якою є та
якою має бути сексуальна освіта в Україні.
Фінальний звіт за результатами дослідження буде оприлюднений
у другий половині грудня та доступний на сайті аналітичного
центру CEDOS.

Тренінги для медиків з питань
ґендерного насильства

26-27 листопада у м. Сєвєродонецьк та 28-29 листопада у м.
Краматорськ пройшли тренінги «Організація надання медичної
допомоги в галузі сексуального та репродуктивного здоров’я
жінкам з інвалідністю». Навчання було організоване для
адміністраторів медичних закладів, лікарів-акушер-гінекологів,
лікарів загальної практики-сімейної медицини, акушерок,
медичний психологів та медичних сестер закладів охорони
здоров’я Донецької та Луганської областей.
Учасники/-ці дізнавалися про явище ґендерного насильства
та правові засади щодо попередження та боротьби із
ґендерним насильством; потреби постраждалих від
насильства; психосоціальні та медико-соціальні аспекти
ґендерного насильства. Окрім інформації, учасники/-ці мали
змогу вдосконалити навички консультування, зокрема жертв
ґендерного насильства.
Захід пройшов за підтримки Фонду Народонаселення ООН в
Україні в рамках проєкту «Комплексний підхід до вирішення
проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні».

Новини та практики
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Навчання освітян з питань статевого
виховання учнівської молоді

методиками. Учасники/-ці висловлювали задоволення від участі у
заходах, дякували за отримані знання та навички, та декларували
готовність застосовувати їх у своїй роботі.
У жовтні-листопаді продовжувалися семінари-тренінги для
вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів та
педагогів-організаторів закладів освіти із використання Посібника
«Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської
молоді» та Посібника «Здоров’я молоді та його складові».
Семінари пройшли у Вінниці, Житомирі, Сумах та Херсоні на базі
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти / академій
неперервної освіти.

Підлітковий соціальний театр

24 жовтня курсант/-ки Херсонського факультету Одеського
державного університету внутрішніх справ переглянули виставу
соціального театру, де йшлося про взаємини, репродуктивне
здоров‘я, контрацепцію.

Заходи організовані БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за
підтримки Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті
та Міжнародної федерації планування сім’ї/IPPF. Детально про
тренінги – на сторінці Фонду.

Майстер-класи із використання методик БФ
САЛЮС пройшли у Запоріжжі
28-29 жовтня фахівчині Благодійного фонду «Салюс» (м. Львів)
провели у м.Запоріжжя майстер-класи щодо використання трьох
авторських тренінгів Фонду: «Світ дівчат», «Світ чоловіків» та
«Коли і як сказати «НІ». Тренерки Фонду Анна Граб та Світлана
Вілюра приїхали до Запоріжжя на запрошення БО «Менонітський
Центральний Комітет Україна», та навчали 22 представників
неурядових організацій модерувати тренінги, ознайомлювали з
інтерактивними методами роботи, новими підходами й

Після вистави глядачі поспілкувалися із запрошеною на захід
Оксаною Думенко, урологом-андрологом Херсонського центру
планування сім’ї, переглянули відео «Згода на секс: просто як
чай» та отримали тематичні інформаційні матеріали. Робота
групи соціального театру у Херсоні підтримується БФ «Здоров’я
жінки і планування сім’ї» у співпраці із ХОЦ «Успішна жінка» та за
підтримки з IPPF.
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Тренінг щодо надання медичної допомоги
в галузі сексуального та репродуктивного
здоров’я жінкам з інвалідністю

17-18 жовтня в м.Сєвєродонецьк пройшов семінар-тренінг
«Організація надання медичної допомоги в галузі сексуального
та репродуктивного здоров’я жінкам з інвалідністю». Навчання
було організоване для лікарів-акушер-гінекологів та лікарів
загальної практики-сімейної медицини закладів охорони здоров’я
Донецької та Луганської областей. На семінарі йшлося про доступ
до послуг у галузі сексуального та репродуктивного здоров’я для
людей з інвалідністю, особливості організації надання медичної
допомоги жінкам та підліткам з інвалідністю у випадку насильства,
а також надання послуг у галузі сексуального та репродуктивного
здоров’я підліткам з інвалідністю.
Захід пройшов за підтримки Фонду Народонаселення ООН в
Україні в рамках проєкту «Комплексний підхід до вирішення
проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні».

Акція «Жовтень – місяць боротьби проти
раку молочної залози» у ВР України
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Семінар-нарада із впровадження МКПЗ
щодо охорони репродуктивного здоров’я у
випадку надзвичайних ситуацій
15-16 жовтня у м.Сєвєродонецьк відбувся семінар-нарада із
впровадження в Україні Мінімального комплексу початкових
заходів (МКПЗ) щодо охорони репродуктивного здоров’я
у випадку надзвичайних ситуацій. До участі у заході були
запрошені працівники сфери охорони здоров’я, соціального
захисту населення та поліції Луганської області. Учасники/ці визначили, які питання координації охорони сексуального
та репродуктивного здоров’я, зниження передачі ВІЛ,
материнської та неонатальної смертності слід включити до
плану з надзвичайних ситуацій, ознайомилися із міжнародними
рекомендаціями по забезпеченню МКПЗ для матері та дитини,
поділилися досвідом роботи у надзвичайних ситуаціях.

Напрацювання семінару будуть використані для розробки
Національного Плану дій з інтеграції МКПЗ в систему 20192021р. та наказу МОЗ з затвердження складу Національної
Координаційної Ради з інтеграції надання послуг СРЗ в плани
реагування при надзвичайних ситуаціях. Захід пройшов за
підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні в рамках
проєкту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства
щодо жінок та дівчат в Україні».

Арт-марафон Проекту КЕШЕР «Окрилені
рожевою стрічкою»

18 жовтня у Верховній Раді України відбулася інформаційна акція
«Жовтень – місяць боротьби проти раку молочної залози» з метою
привернути увагу народних депутатів та членів українського
Уряду до проблеми раку молочної залози та необхідності
комплексного її вирішення шляхом налагодження системи
профілактики та ранньої діагностики РМЗ. У приміщенні ВР була
представлена експозиція тематичних банерів, а депутати та члени
уряду вдягали рожеві стрічки на підтримку акції.
Ініціаторами заходу виступили БФ «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» та МФО «Рівні можливості».

В рамках кампанії ВЖЕО «Проект Кешер», присвяченій місяцю
профілактики та боротьби з раком грудей, пройшов арт-марафон
«Окрилені рожевою стрічкою». Зокрема, була організована
фотовиставка художниці Наталії Базилєвої, де моделями для
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фото стали десять жінок, що перенесли рак молочної залози.
Основна ідея фотовиставки - потрібно звертати увагу на себе та
своє тіло, доглядати та дбати про збереження свого здоров’я.
Експозиція фото-робіт протягом місяця була організована
у Хмельницькому, Дніпрі, Рівному та Одесі. Відвідувач/-ки
відзначали, що фотовиставка допомогла по новому поглянути на
питання здоров’я грудей: «Ця фотовиставка випромінює тепло і
ніжність, і говорить про те, що кожна жінка повинна бути здорова.
Я візьму свою подругу за руку і приведу її подивитися ці картини»,
– Світлана, мешканка м.Рівне.

Паралельно у цих та інших містах були організовані й інші
тематичні заходи: просвітницькі бесіди та лекції, пресконференції, велопробіг «Рожева стрічка», фото-зони, вуличні
акції, заходи у медичних закладах, вишах, Дні здоров’я із
медичними оглядами, консультаціями та діагностикою, тренінги
та індивідуальні консультації тощо. Навколо теми збереження
здоров’я грудей об’єдналися й учасниці інших проектів
ВЖЕО «Проект Кешер»: на тренінгах з жіночого лідерства, на
святкуваннях традиційних свят, під час курсів та лекцій, так чи
інакше учасниці торкались цієї теми. Більше про профілактику
раку молочної залози завдяки Проекту Кешер дізналися у Вінниці,
Запоріжжі, Кривому Розі, Макіївці, Харкові, Херсоні та Черкасах.
Просвітницька робота проводилася і з використанням
можливостей нових медіа: мали місце тематичні пости у
соціальних мережах та вебінар із лікарем-онкологом. Детальна
інформація – на сайті та сторінці «Проекту Кешер».
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Суми) протягом жовтня-листопада проводили на базі Клініки
просвітницькі тренінги для учнівства міста, зокрема щодо прав
людини та дитини, а також вивченню понять ґендеру та ґендерної
рівності. Фахівчині КДМ в рамках співпраці з Сумським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відвідували
заклади освіти із тематичними лекціями про безпечну статеву
поведінку. Наприкінці листопада було організовано серію заходів
у форматі «жива бібліотека», присвячені проблемі домашнього та
ґендерного насильства. Детально про ці та інші заходи Сумської
КДМ – тут.

Фахівці кабінету «Клініка, дружня до молоді» КЗ Херсонська
міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша (м. Херсон)
протягом листопада проводили інформаційний марафон «Ми
- за здоровий спосіб життя!». Зокрема, у навчальних закладах
міста були організовані інтерактивні лекції, тренінги з безпечної
поведінки, перегляд і обговорення відео-фільмів та тематичні
ігри. Основними питаннями під час заходів були: профілактика
ІПСШ, попередження незапланованої вагітності, розвиток
навичок безпечної сексуальної поведінки. Окрім того, учнівство
та студентство мали можливість оцінити свої знання щодо
репродуктивного здоров’я за допомогою анкетування, а ще отримали тематичні буклети та листівки.

Діяльність мережі Клінік, дружніх до молоді
Спеціалістки відділення «Клініка, дружня до молоді» КУ
«Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (м.

У жовтні-листопаді спеціаліст/-ки відділення КДМ
м.Кропивницький проводили лекції, тренінги та семінарипрактикуми для учнівської та студентської молоді закладів
освіти міста та області. В рамках співпраці Клініки з обласним
ЦСССДМ практичний психолог КДМ долучилась до роботи

Новини та практики
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консультаційного пункту – проводила лекції для учнівської
молоді сіл Компаніївського району; а для батьків-вихователів та
прийомних батьків пройшли семінари «Статеве виховання дітей в
прийомних сім’ях» та лекція «Репродуктивне здоров’я молодого
покоління».
Фахівчині КДМ Стрийської міської дитячої лікарні провели
низку просвітницьких заході для студентства вищих навчальних
закладів міста. Зокрема, про збереження репродуктивного
здоров’я, контрацепцію та безпечну статеву поведінку дізналися
під час лекцій студент/-ки Стрийського ВПУ, Стрийського вищого
художнього професійного училища, а учениці ЗОШ№10 під час
тренінгу «Між нами, дівчатами» підвищували свій рівень знань
щодо статевої гігієни та міжособистісних взаємин.
Команда КДМ м. Коростень у жовтні-листопаді проводила
профілактичні заходи для молоді, зокрема стосовно здорового
способу життя, особистої та інтимної гігієни, безпечної статевої
поведінки тощо.

Анонси
Тренінг для медиків з питань ґендерного насильства у Одесі
10-11 грудня у м.Одеса відбудеться тренінг «Організація
та надання послуг з репродуктивного здоров’я у випадку
ґендерного насильства» для медичних фахівців міста. Захід буде
організовано БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки
Фонду Народонаселення ООН в Україні в рамках проєкту
«Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо
жінок та дівчат в Україні».
Навчання освітян щодо використання інтерактивних
методик у просвітницькій роботі з підлітками в тематиці РЗ
13 грудня семінар-тренінг із використання Посібника для
тренера «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка
учнівської молоді» та Посібника для проведення інтерактивних
занять «Здоров’я молоді та його складові» відбудеться у Києві.
Навчання освітян можливе в рамках діяльності БФ «Здоров’я
жінки і планування сім’ї» у співпраці із ІППО Університету
ім.Б.Грінченка та Центром сім’ї Дарницького району.

Фахівці відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка дружня до молоді» на базі КНП «Міська дитяча
лікарня №1» ЗМР (м. Запоріжжя) проводили для учнівської
молоді міста лекції щодо профілактики ВІЛ та ІПСШ, фізіології
та особистої гігієни, методів контрацепції, профілактики
раку молочної залози, та групові бесіди з питань збереження
репродуктивного здоров’я.
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Діяльність Проекту Кешер
Арт-марафон «Окрилені рожевою стрічкою» пройде у Львові,
Луцьку та Запоріжжі. В рамках заходу буде організовано фотовиставку Наталії Базилєвої, а також інші просвітницькі заходи,
спрямовані на інформування жінок різного віку щодо здоров’я
грудей. А в рамках міжнародної кампанії «16 днів проти
насильства», що триває з 25 листопада по 10 грудня, активіст/ки Проекту Кешер у Хмельницькому, Вінниці та Одесі проведуть
серію тематичних тренінгів.

