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Консультації ВООЗ з питань покращення 
благополуччя підлітків  
6-7 липня проходила багатосекторна онлайн нарада ВООЗ з 
питань покращення благополуччя підлітків. Нарада була скликана 
з метою розгляду нагальних потреб підлітків у Європейському 
регіоні та визначення наслідків для політики, технічних та 
консультативних ресурсів, необхідних для підтримки країн 
у прискоренні прогресу на шляху до більш справедливого 
благополуччя підлітків. Подібні консультації ВООЗ проводить і у 
інших регіонах світу.

Секційні сесії, для роботи у яких учасники/ці об’єднувалися у малі 
групи, охоплювали наступні теми:

• діджиталізація 
• освіта 
• ментальне здоров’я
• харчування та фізична активність 
• стосунки та прив’язаність 
• сексуальне та репродуктивне здоров’я

До участі у заході долучитися представники урядів європейських 
країн, неурядових організацій, молодіжних організацій, надавачів 
послуг, підлітків та наукових кіл. 

Від України у консультаціях взяли участь представники офісу 
ВООЗ в Україні, а також запрошені експертки: Наталя Пашко, 
координаторка напряму роботи з дітьми та підлітками Інституту 
психології здоров’я, експертка проектів Ради Європи, ЮНІСЕФ 
та ЮНФПА, що взяла участь у роботі групи з питань стосунків 
підлітків, та Тетяна Слободян, координаторка проектів БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», консультантка ЮНЕСКО, яка 
долучилася до групи з питань сексуального та репродуктивного 
здоров’я.

Планування інформаційної кампанії з 
сексуальної освіти
2 липня у Києві на базі готелю «Либідь» пройшла сесія з 
планування комунікаційної кампанії з сексуальної освіти.

Під час заходу були визначені цільові аудиторії кампанії, канали 

комунікації з ними, окреслено комунікаційні бар’єри, а також 
узгоджені цілі та продукти кампанії. Протягом наступних тижнів 
стратегія буде доопрацьовуватися під час онлайн та оффлайн 
зустрічей.

Розробка стратегії відбувається у тісній співпраці із низкою 
міжнародних та українських організації та об’єднань, зацікавлених 
у покращенні ситуації із впровадженням сексуальної освіти / 
статевого виховання в Україні. Детально про захід – на сторінці 
Фонду.

Захід пройшов в рамках проекту БФ «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» «Комплексна сексуальна освіта: комунікація, базована на 
позитивних повідомленнях» за підтримки IPPF

Сексуальна освіта для підлітків та молоді 
Черкащини 

У червні-липні за ініціативи Молодіжного Центру міста Черкаси 
пройшла низка заходів, націлених на надання інформації 
про взаємними, гендерну рівність, безпечний секс, протидію 
насильству та інші питання в межах сексуальної освіти підлітків та 
молоді. 

Зокрема, 25 червня в рамках проєкту «Близькі», що 
реалізовується за підтримки Українського Жіночого Фонду та у 
співпраці зі службою у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту, Юлія 
Даценко, волонтерка Центру та БФ «Здоров’я жінки і планування 
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репродуктивного здоров’я
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сім’ї», провела тренінг за методикою соціального театру. Теми 
міні-вистав, які готували молодь, стосувалися взаємин з батьками, 
потреби у підтримці з боку друзів, домашнього насильства та 
булінгу. Пізніше тренінг за цією методикою провели і для підлітків, 
які брали участь у «Школі волонтерів», що тривала у Золотоноші. 
А з 12 по 22 липня мала місце серія зустрічей в рамках програми з 
сексуальної освіти. Детально про заходи – на сторінці Центру. 

Координаційна нарада щодо тестування 
на ВІЛ у випадку гендерно зумовленого 
насильства 

25 червня у Одесі відбулася координаційна нарада в рамках 
проекту «Вдосконалення процесу консультування та тестування 
на ВІЛ для клієнтів програм соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства».

Під час зустрічі йшлося про результати проекту за період з серпня 
2020 року по сьогодні, а також про подальші спільні кроки по 
імплементації проекту до кінця поточного року.

Проект впроваджується БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та 
реалізується за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні 
та Joint United Nations Programme on HIV/AIDS in Ukraine.

Дослідження щодо надання медичних 
послуг для військовослужбовиць та 
військовослужбовців
ГО «Жіночий ветеранський рух» за підтримки European 
Endowment For Democracy та уряду Канади проводить опитування 
діючих військовослужбовців (чоловіків та жінок) та ветеранів 
(чоловіків та жінок). 

Опитування має на меті:

• дослідити проблемні питання у медичній сфері для військових; 
• дослідити проблемні питання надання статусів інвалідності;
• виявити негативні наслідки недбалого ставлення до скарг на 

здоров’я з боку командування;
• дослідити вплив військової служби на репродуктивне здоров’я; 
• визначити рівень обізнаності в/с у сфері своїх прав на медичне 

обслуговування.

Опитування анонімне та доступне за посиланням.

Тренінги щодо тестування на ВІЛ для 
надавачів послуг постраждалим від 
насильства
22-24 червня у Одесі пройшов тренінг «Вдосконалення процесу 
консультування та тестування на ВІЛ для клієнтів програм 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 
насильства». Навчання відбувалося для представників державних 
та громадських організацій, що надають медичні та соціальні 
послуги містянам, в тому числі постраждалим від гендерно 
зумовленого насильства. 

Захід пройшов в рамках проекту «Вдосконалення процесу 
консультування та тестування на ВІЛ для клієнтів програм 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 
від гендерно-зумовленого насильства», що впроваджується БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» та реалізується за підтримки 
Фонду Народонаселення ООН в Україні та Joint United Nations Pro-
gramme on HIV/AIDS in Ukraine.

Раніше, 26 травня, в рамках проекту пройшов вебінар 
«Перевірка ВІЛ-статусу за допомогою експрес-тестів соціальними 
працівниками. Помилки та шляхи їх ефективного вирішення», 
до якого долучилися працівники/-ці центру соціальних 
служб Одеси, притулків для постраждалих від насильства та 
мобільних бригад міста. Вебінар був присвячений питанням 
ефективного використання експрес-тестів на виявлення ВІЛ-
інфекції соціальними працівниками, взаємодії учасників проекту 
з медичними установами у випадку позитивного тесту, а також 
питанням інформаційної підтримки постраждалих осіб. Більше 
про діяльність за проектом тут.

Заняття за проектом «Здоров’я без сорому» 
– у літніх таборах
Влітку фахівці ГО «Дівчата», що є імплементуючим партнером 
проекту ЮНІСЕФ «Здоров’я без сорому», проводили лекції у 
дитячих таборах та для сімей у складних життєвих обставинах. 

https://www.facebook.com/mrc.ck.ua/
https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine/?__cft__%5b0%5d=AZX-P5LqxZ82Y4K-Hs-F0LdOJbQbzpniEmAx5ijn0zjs_h4b9awlt0cT7Iyord_fxdCRTPpkPjuDZXDJI88BTnZFDb8edgGBB4yJhkbcM7NjrRqWLQrw81fwCWqkpm2Nmkavxdx85HstBhbT90pSnn9qN2adacSkNdw8cjZcFCeFRg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UkrainianWomenVeteranMovement
https://www.facebook.com/EEDemocracy/
https://www.facebook.com/EEDemocracy/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6SX_szLRRl7WIRkExEufmuNTiMm6SHVtlNaizKzY7mcOHBw/viewform
https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU9KM4wbhYwfHOXtXF1I74oxxsyg3MJ8Q4NSwNn_PGEtq36teS1dEmWcJn-GnKrogyOmLFrDU4r1HToIS0kyrSB8EfNKB8LKqFPhjywr2vBvx_N7wNbpEm2nbxxkzXgvH6BhiJ2GrIbsDSX-GqKd1yQJYxlvFF0H4Bhi5FVwBQQbA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NGO.WHFP
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Така діяльність мала місце у Дніпропетровській, Донецькій, 
Закарпатській, Київській та Полтавській областях. 

Загалом, силами ГО «Дівчата» в межах першої хвилі проекту 
(лютий-червень 2021р.) охоплено 52 000 підлітків з числа 
учнівства 5-11 класів. Заняття із менструальної гігієни проходили 
в усіх областях України та відбувалися як оффлайн, так і онлайн. 
Теми занять: фізіологічні особливості дорослішання, зміни у 
організмах хлопців та дівчат, сучасні засоби особистої гігієни. 
Окрім коротких лекцій від фахівців, учасниці/ки переглядали 
соціальні ролики, доступні на М-каналі на Youtube, та отримували 
індивідуальні гігієнічні пакети. 

Друга хвиля проекту запланована на осінь поточного року, що 
також включатиме роботу з батьками підлітків та освітянами, які 
хочуть запровадити уроки з менструальної гігієни у свою щоденну 
роботу. Більше про діяльність ГО «Дівчата» на сайті або на сторінці 
організації.

Кампанія з підвищення обізнаності щодо 
запобігання сексуальному насильству над 
дітьми
Український фонд «Благополуччя дітей» в рамках проекту Ради 
Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні – Фаза 
II» у період з червня по листопад 2021р. втілюватиме  кампанію 
«Школа безпеки ТЯМ». Кампанія має на меті підвищити обізнаність 
освітян, батьків і підлітків 13-17 років з питань запобігання 
сексуальному насильству над дітьми. Матеріали кампанії доступні 
тут.

Мобільні бригади здійснюють медичні 
огляди у громадах Луганської та Донецької 
областей
У червні 2021р. стартував черговий етап проекту «Підсилення 
національних і місцевих механізмів щодо підзвітної та 
рентабельної системи протидії та запобігання гендерно 
зумовленому насильству», що втілюється у Донецькій та 
Луганській областях Фондом Народонаселення ООН в Україні 
спільно із Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
та Громадським об’єднанням Українська Медична Місія.

Мета проекту – надати медичну допомогу якомога більшій 
кількості людей, що мешкають уздовж лінії зіткнення в Донецькій 
та Луганській областях.

В рамках проекту з 1 липня 2021 року та протягом наступних 
восьми місяців (до кінця лютого 2022 року включно) дві 
мобільні бригади будуть проводити медичний огляд населення 
вищевказаних областей. 

До складу мобільних бригад входять лікар-гінеколог, лікар 
сімейної медицини, медсестра та водій. Бригади обладнані 
портативними електрокардіографами, апаратами для УЗ 
досліджень, у тому числі й гінекологічних, приборами для 
вимірювання артеріального тиску, медичним спецодягом, 
засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами, 
наборами для гінекологічних оглядів тощо. Більше про проект – 
на сторінці Фонду.

Тренінги для молоді з попередження 
гендерно зумовленого насильства 
У п’яти регіонах України проходили тренінги для підлітків 
та молоді «Позитивний підхід до сексуальності VS гендерне 
насильство». Заходи мали місце у Києві, Львові, Одесі, Сумах та 
Умані та були організовані на базі та/або у співпраці із місцевими 
Клініками, дружніми до молоді, міськими чи обласними 
адміністраціями, соціальними службами та закладами освіти. 
Навчали підлітків фахівчині мережі КДМ із залученням місцевих 
спеціалістів.

Аудиторія тренінгів – учнівство та студентство вищеназваних 
міст, а також підлітки груп ризику: підлітки, що проживають у 
соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та ті, хто перебуває на обліку у секторі 
ювенальної пробації. Заходи відбувалися оффлайн, а в Умані – у 
змішаному форматі (частина підлітків долучилися онлайн, частина 
– завітали до КДМ).

Заходи були організовані в межах пілотування однойменного 
тренінгового модулю, створеного БФ «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї» для просвітницької роботи із молоддю 
для інформування про проблему сексуального та гендерно 
зумовленого насильства (СГЗН) та його профілактики у 
молодіжному середовищі. Більше про тренінги тут.

https://www.youtube.com/watch?v=V6Jsk4V-gaE&list=PL24xerGljx_Ci1oil4wrCKCMVghw3FBiP&index=5
https://divchata.org/
https://www.facebook.com/lectures4girls
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-violence-against-children-in-ukraine#{%2271690708%22:[2]}
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-violence-against-children-in-ukraine#{%2271690708%22:[2]}
https://childfund.org.ua/diialnist/shkola-bezpeki-tyam
https://childfund.org.ua/diialnist/shkola-bezpeki-tyam
https://www.facebook.com/umm.org.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVyPkp7z3eEKTl-57TwBN8gEKeXTTJiBS_hZTbq9lp9MAfAR_kX94oKU7j_fs4EpkICh736v__QCzAjck42BbgUEsipIAhKC89EcLdQc-58NTJ0V-ytCtVmZ0WhPHutqt_lcH1CZazIHjjDe9bmdi7fGCu11Zizg1lAbBJ7pJUwIw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NGO.WHFP
https://www.facebook.com/NGO.WHFP
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Вебінар про статеве виховання
від Tatohub.Київ
15 червня за ініціативи Татоhub.Київ пройшов вебінар «Розвиток 
сексуальності: коли і що говорити дітям та підліткам». Провести 
вебінар запросили Вікторію Веренич, лікарку-гінеколога 
вищої категорії, яка працює у Клініці, дружній до молоді 
Шевченківського району м. Київ.  

Під час вебінару йшлося про етапи формування сексуальності та 
те, як батьки можуть підтримати дитину у процесі дорослішання, 
ризики для здоров’я, з якими зіштовхуються підлітки у процесі 
зростання, питання сексуальної згоди, та безпечні сексуальні 
стосунки. Глядачі вебінару отримали низку порад про те, як 
спілкуватися на тему сексуальності з дітьми, коли, що і як батькам 
варто говорити. Запис вебінару доступний за посиланням.

Онлайн курс для медиків про гендерно 
зумовлене насильство на платформі ЦГЗ
Онлайн курс «Надання послуг з репродуктивного здоров’я у 
випадку ґендерного насильства» відтепер доступний на порталі 
Центру громадського здоров’я України.

Мета курсу – допомогти медикам сформувати навички надання 
медичної допомоги жінкам, які постраждали від ґендерного 
насильства, а також надання актуальної інформації щодо медико-
соціальних та психо-соціальних аспектів ґендерного насильства. 
Курс розрахований на лікарів загальної практики – сімейних 
лікарів, лікарів акушерів-гінекологів, а також психологів та 
соціальних працівників. Доступний тут. 

Реабілітація для жінок, що перенесли 
захворювання на РМЗ
З 7 по 18 червня на базі санаторію «Трускавець» мала місце 
реабілітаційна програма для жінок, що перенесли захворювання 
на рак молочної залози.

19 учасниць з різних куточків України протягом 12 днів програми 
не лише скористалися можливістю пройти лікувальні процедури, 
спрямовані на подолання ускладнень та відновлення захисних 
сил організму після комплексного лікування раку молочної 
залози, а й вели активне соціальне та культурне життя. Одна з 
учасниць навіть дійшла на вершину Говерли. Програма втілюється 
силами БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за фінансової 

підтримки компанії Mary Kay Ukraine вже 16 років поспіль. 
Відгуки учасниць підтверджують необхідність таких програм, їх 
позитивний вплив на здоров’я та благополуччя жінок. 

Вебінари щодо використання анімаційних 
відео у роботі з підлітками
31 травня – для вчителів з основ здоров’я Харківської області, 
а 2 червня – для соціальних педагогів закладів освіти Івано-
Франківської області відбулися вебінари «Використання 
анімаційних відео у просвітницькій та профілактичній роботі з 
дітьми та підлітками». 

На вебінарах йшлося про анімаційні відео, створені на 
замовлення ЮНЕСКО та озвучені БФ «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї», та новий посібник щодо їх використання. Також 
присутні дізналися про інші, доступні українською, відео для 
просвітницької та профілактичної роботи із дітьми та підлітками з 
питань здоров’я, безпеки та взаємин. Більше про заходи – тут. 

Вебінар зі статевого виховання для освітян 
Києва
20 травня пройшов вебінар «Статеве виховання дітей та підлітків: 
інструменти та підходи»,  організований за ініціативи та у 
співпраці із відділом інформаційного забезпечення та комунікацій 
Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації.

До участі долучилися 22 фахівці психологічних служб закладів 
загальної середньої та дошкільної освіти Печерського району 
міста Києва. Захід пройшов в рамках просвітницької діяльності БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки IPPF. Детально 
про вебінар – тут.

https://www.facebook.com/groups/tatohub.kyiv/
https://drive.google.com/file/d/1cN0LORZGdLUMyVwmHUEAqOizlzA467K8/view?fbclid=IwAR2WRhtytG_rtU1Yd2iMm8Zc_RGLyWJG5ejkrfH7Tho_t-0bhDmPu2pxxVI
https://www.facebook.com/phc.org.ua/?__cft__%5b0%5d=AZWbXwsnpUd7_ymB6kBtg38U1scs2z0ZJg2oQnHoCZEqV9nGrGSr9j-6NR-ZKO16PsnxpmdxFfldmJEYUervHT_oYlW3fZbr4oFj9zlaFYPC7uNso-r3xyjHyYr3kjtbGUuWmWY2UcVfFIJua7h2sH4L&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/phc.org.ua/?__cft__%5b0%5d=AZWbXwsnpUd7_ymB6kBtg38U1scs2z0ZJg2oQnHoCZEqV9nGrGSr9j-6NR-ZKO16PsnxpmdxFfldmJEYUervHT_oYlW3fZbr4oFj9zlaFYPC7uNso-r3xyjHyYr3kjtbGUuWmWY2UcVfFIJua7h2sH4L&__tn__=kK-R
https://cutt.ly/5nQrAah
https://www.facebook.com/MaryKayUkraine/
https://www.facebook.com/NGO.WHFP
https://www.facebook.com/NGO.WHFP


Підготовка публікації про роботу з молоддю в темі гендерно 
зумовленого насильства

БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» запрошує освітні, 
медичні та громадські організації ділитися успішними 
практиками інформаційно-просвітницької роботи із молоддю 
для запобігання та профілактики сексуального та гендерно 
зумовленого насильства. 
Надіслані матеріали будуть систематизовані у публікацію. 
Видання буде корисним для освітян та фахівців психологічної 
служби, а також медичних працівників закладів освіти, Клінік, 
дружніх до молоді, громадському сектору, молодіжним центрам, 
центрам соціальних служб, іншим зацікавленим організаціям. 
Надати опис кращої практики можна, заповнивши гугл-
Форму або надіслати у форматі Word на електронну адресу – 
svetlana_spivak@ukr.net (форма буде надіслана за запитом).  Збір 
інформації для публікації триватиме до 10 серпня 2021 року.

Результати конкурсу програм ранньої діагностики раку 
молочної залози
3-го серпня буде оголошено результат конкурсу щодо
проведення програм ранньої діагностики раку молочної залози.
Конкурс був оголошений Благодійним фондом «Здоров’я жінки
і планування сім’ї» в рамках Благодійної програми AVON «Разом
проти раку грудей».
Заявки на конкурс подали 13 державних медичних закладів
з дев’яти областей України. Переможцю конкурсу до кінця
поточного року на безоплатній основі буде передане сучасне
діагностичне обладнання для мамографії.

Вебінари для освітян із використання анімаційних відео 
пройдуть у вересні 
У вересні БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у співпраці 
із обласними закладами післядипломної педагогічної освіти 
проведе низку вебінарів для освітян щодо використання 
анімаційних відео у просвітницькій роботі із дітьми та підлітками. 
Під час вебінарів будуть презентовані відео з питань здоров’я, 
безпеки та взаємин, доступні українською, в тому числі серія 
анімаційних відео, створених на замовлення ЮНЕСКО. Посібник 
із використання таких відео, розроблений Фондом, пройшов 
апробацію та поданий на розгляд до ІМЗО МОН України для 
отримання відповідного грифу. Наразі триває визначення 
областей, де проходитимуть вебінари. 

У вересні відбудеться конференція з питань сексуальної 
освіти
У другій половині вересня у Києві матиме місце конференція, 
присвячена питанням сексуальної освіти в Україні. Під час 
заходу йтиметься про поступ України у цій області, а також роль 
комплексної сексуальної освіти у запобіганні сексуального та 
гендерно зумовленого насильства. На захід будуть запрошені 
освітяни, спеціалісти мережі клінік, дружніх до молоді, 
представники інших зацікавлених державних та неурядових 
організацій та молодь. Більше інформації про захід буде доступно 
на сторінці Фонду.
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