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ПРЕС-АНОНС 

Всеукраїнська кампанія з нагоди Тижня планування сім’ї  

13-20 травня 2019р. 

Людина може вести здоровий спосіб життя, користуватися своїми правами, брати активну участь у житті 
громади і реалізувати свій потенціал на повну, лише за умови, якщо вона володіє повною та достовірною 
інформацією щодо цих питань. Знання про сексуальне та репродуктивне здоров'я, методи планування 
сім’ї, а з іншого боку – забезпечення з боку держави та місцевих громад доступу до якісного 
обслуговування та лікування – невід’ємні умови збереження здоров’я нації та процвітання держави.  

Тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я проходить в Україні кожної 
весни. Мета кампанії – привернути увагу українців до питань збереження репродуктивного здоров’я, 
побудови гармонійних стосунків, відповідального батьківства, народження бажаних і здорових дітей.  

Всеукраїнська Коаліція з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї долучається до 
інформаційно-просвітницької та адвокаційної кампанії вже 5 рік поспіль.  

Меседжі кампанії:  

«Усвідомлене батьківство – щаслива сім'я!» 
«Жити безпечно – стильно!» 
«Статеве виховання – запорука здоров’я та відповідальної поведінки підлітків та молоді» 
«Здоров’я контролюйте. Професіоналам довіряйте» 

Цільові аудиторії: 

- підлітки та молодь;  
- жінки й чоловіки репродуктивного віку; 
- представники/-ці влади, освітяни, працівники/-ці соціальної сфери, медики. 

Результати кампанії в рамках  діяльності Коаліції та партнерів буде розміщено в черговому номері е-
Бюлетеня з репродуктивного здоров’я, що вийде наприкінці травня 2019 р., та на сторінці Коаліції.  

За додатковою інформацією прохання звертатися 044 596 50 99 (88) або slobodian@rhr.org.ua, Тетяна 
Слободян, координаторка проектів БФ «Здоров'я жінки і планування сім'ї».  

Довідкова  інформація 

Всеукраїнська Коаліція з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, заснована 23 вересня 2014 
р., є всеукраїнською ініціативою, що об’єднує колективних та індивідуальних членів з 20 регіонів України, 
які мають спільне прагнення до діяльності заради збереження репродуктивного здоров’я, захисту 
репродуктивних прав, забезпечення потреб у якісних послугах з планування cім’ї кожної людини в Україні. 
Мета Коаліції – збереження репродуктивного здоров’я, захист репродуктивних прав, забезпечення потреб 
у якісних послугах з планування cім’ї кожної людини в Україні. Серед завдань коаліції є такі: створення та 
підтримка сприятливого інформаційного середовища в сфері РЗ/ПС для населення України; 
інформаційно-просвітницька діяльність для формування пріоритетності та відповідального ставлення до 
сфери РЗ/ПС на особистісному, суспільному та державному рівнях. Дізнатися більше про роботу Коаліції 
можна на сторінці у мережі Facebook. 

Благодійний Фонд «Здоров'я жінки і планування сім'ї» - ініціатор створення Коаліції з РЗ/ПС. Фонд є 
громадською неприбутковою організацією, що понад 20 років 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. Дізнатися більше про роботу можна на сайті або на сторінці Фонду.  

https://www.facebook.com/RHFPCoalition.Ukraine/?ref=profile_intro_card
https://www.facebook.com/RHFPCoalition.Ukraine
womanhealth.org.ua
http://www.facebook.com/NGO.WHFP/

