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Пілотування тренінгового модуля щодо 
гендерно зумовленого насильства  
Триває пілотування тренінгового модулю «Позитивний підхід 
до сексуальності VS гернерне насильство» для інформаційно-
просвітницької роботи із підлітками та молоддю з питань 
гердерно зумовленого насильства та його профілактики. Модуль 
створений БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках 
проекту «Удосконалення інформаційно-консультаційних послуг 
для молоді з питань сексуального та гендерно зумовленого 
насильства» за підтримки IPPF.

Пілотування відбувається на базі шести Клінік, дружніх до молоді, 
фахівчині яких пройшли відповідне навчання у лютому поточного 
року. Наразі тренінги для підлітків в рамках пілотування відбулися 
на базі відділення «Клініка, дружня до молоді» КНП «Міська 
студентська поліклініка» ОМР та Відділення КДМ КНП «Уманська 
дитяча лікарня» Уманської міської ради. Подібні заходи протягом 
травня-червня пройдуть для підлітків м. Львів, Суми та Київ. 

За результатами пілотування програма модуля буде 
доопрацьована та запропонована не лише фахівцям мережі 
КДМ, але й освітянам та громадським активістам для подальшого 
використання в профілактичній роботі з молодіжною аудиторією.

Координаційна нарада щодо тестування на 
ВІЛ постраждалих від насильства у Одесі
6 травня у Одесі пройшла коронаційна нарада «Вдосконалення 
процесу консультування та тестування на ВІЛ для клієнтів програм 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 
насильства». Захід організований БФ «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» в рамках однойменного проекту за підтримки Фонду ООН 
у галузі народонаселення в Україні - UNFPA Ukraine, UBRAF та 
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS in Ukraine, в межах 
програми співробітництва UNFPA з Україною на 2018-2022 роки.

До участі були запрошені працівники центру соціальних служб 
Одеси, фахівці притулків для постраждалих від насильства міст 
Одеса та Татарбунари (Одеська область), спеціалісти мобільних 
бригад Одеси, а також регіональний координатор проекту у місті 

Одеса та представники Фонду.

Окрім загальних планів щодо реалізації проекту, присутні 
обговорили питання ролі надавачів соціальних послуг у 
вдосконаленні процесу консультування та тестування на ВІЛ, а 
також важливі аспекти інформаційної підтримки проєкту.

Також організаціям, які будуть проводити тестування, були 
передані витратні матеріали (маски, рукавички, санітайзери, відра 
для утилізації), а також планшети для реєстрації наданих послуг з 
тестування та подальшого моніторингу та аналізу цих послуг.

Вебінар щодо використання відео у 
профілактичній роботі з учнівською 
молоддю
6 травня для фахівчинь психологічних служб закладів 
професійної освіти Чернігівщини відбувся вебінар «Використання 
анімаційних відео у просвітницькій роботі із підлітками». Захід був 
організований БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у співпраці 
із Навчально-методичним центром психологічної служби у 
системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д.Ушинського

Учасницям заходу були презентовані відео та інші онлайн 
матеріали доступні українською, які можуть використовуватися в 
рамках просвітницької та профілактичної із учнівством з питань 

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я
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здоров’я, безпеки та взаємин. Серед іншого, були презентовані 12 
анімаційних відео, озвучених Фондом за підтримки IITE ЮНЕСКО, 
а також відео адаптовані у межах проєкту Ради Європи «Боротьба 
з насильством щодо дітей в Україні», цикл анімаційних роликів 
студії NEED «Біологія сексуальності» та інші ресурси. Детально про 
вебінар - на сайті Інституту.

Результати дослідження проекту «Підлітки 
поза увагою»
29 квітня відбулася онлайн-презентація Аналітичного звіту 
за результатами фінального дослідження в рамках проєкту 
AFEW Ukraine «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до 
інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в 
Україні».

Аналіз відповідей підлітків, залучених до дослідження, віком 14-19 
років, які мають досвід уживання нелегальних наркотиків (ПВН), 
та їхніх статевих партнерів, які проживають у сільській місцевості / 
невеликих населених пунктах свідчить:

•  три чверті підлітків мали досвід статевих стосунків
•  середній вік сексуального дебюту – 15,2 років
•  чверть мала сексуальний дебют до досягнення 15 років
•  частка (більшою мірою дівчата) практикує статеві стосунки за 

винагороду (гроші, їжу, житло, наркотик, алкоголь, одяг, взуття 
тощо)

•  поширеною є практика вживання алкоголю перед статевими 
контактами (особливо серед підлітків 18–19 років)

•  завжди використовують презерватив менше половини 
опитаних підлітків 

Один із висновків дослідження - потрібно посилювати освіту і 

профілактику у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я 
з урахуванням вікових особливостей та гендерно чутливих 
підходів.

Повний звіт – за посиланням.

«Моє тіло належить мені» - доповідь UNFPA 
про стан народонаселення 
14 квітня відбулася регіональна презентація щорічної доповіді 
Організації Об’єднаних Націй про стан народонаселення. Вперше 
основна увага у доповіді була приділена питанню тілесної 
автономії жінок.

Право на тілесну автономію означає, що жінки мають право 
і свободу вибору, без остраху насильства або того, що хтось 
інший буде приймати рішення за них. Це означає можливість 
вирішувати, коли і з ким вступати у статеві стосунки; можливість 
самостійно приймати рішення щодо дітей – хоче їх жінка чи ні, 
і якщо так, то коли. Це означає свободу звертатися до лікаря 
щоразу, коли у цьому є потреба.

Публікація включає огляд ситуації у світі стосовно таких 
аспектів як право жінок контролювати власні тіла та право на 
недоторканість; які міжнародні угоди і декларації забезпечують 
дотримання цих прав; як закони і нормативні акти впливають на 
тілесну автономію; як досягнення тілесної автономії залежить від 
гендерної рівності та ін.

Детально про ситуацію з тілесною автономією жінок в світі та 
Україні – у публікації доповіді російською та іншими мовами.
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Платформа для професіоналів - 
провайдерів сексуальної освіти в Україні
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» запустив онлайн-
платформу для надання інформації та підтримки професіоналів, 
які впроваджують сексуальну освіту в Україні. Група «Сексуальна 
освіта – для здоров’я та безпеки дітей та молоді», створена у Fa-
cebook, націлена на освітян, медиків, громадських активістів, 
які прагнуть підвищити рівень компетентності щодо нових та 
доведено ефективних методів, інструментів та підходів для якісної 
сексуальної освіти, а також зацікавлені у обміні досвідом та 
взаємо підтримці у цьому процесі.

Група наповнюється посиланнями на тематичні публікації, 
відео, онлайн-ресурси, інформацією про можливості для 
навчання (курси) та конференції. Приєднатися до групи можна за 
посиланням.

Навчальні відео про здоров’я, взаємини та 
профілактику ВІЛ для підлітків 

БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у співпраці зі студією 
nudge та за підтримки IITE ЮНЕСКО адаптував та випустив серію 
навчальних відеороликів для українських підлітків.

Анімаційні відео, створені в молодіжному науково-популярному 
стилі, стосуються таких тем як дорослішання, зміни у організмі 

та емоційному стані у підлітковому віці, гендерних відмінностей 
та гендерної рівності, взаємин, самостійного прийняття рішень, 
вирішення конфліктів, впливу куріння та вживання алкоголю та 
наркотиків, профілактики, тестування, лікування та життя з ВІЛ. 
Тривалість відео – до 6 хвилин. Відео доступні на Youtube каналі 
Фонду – без та зі субтитрами.

Фонд також розробив Посібник із орієнтовними сценаріями 
занять із використанням відео. У квітні-травня Посібник 
пройшов апробацію у шести областях України. До апробації 
долучилися педагоги та фахівці психологічних служб міських 
та селищних закладів освіти, в тому числі спеціальних (для 
глухих і слабочуючих дітей) та закладів професійно-технічної 
освіти. Допомогу та підтримку у апробації надали заклади 
післядипломної освіти, а саме:

• Вінницька академія неперервної освіти;
• Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти;
• Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Дніпровської академії неперервної 
освіти;

• Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти;
• Харківська академія неперервної освіти;
• Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти.

До апробації також долучилися Клініки, дружні до молоді, які 
здійснюють просвітницьку профілактичну роботу серед підлітків 
та молоді в межах своїх повноважень. 

Після доопрацювання, Посібник буде подано на розгляд 
відповідної комісії до ІМЗО МОН.

Серія вебінарів в рамках Тижня здоров’я 
підлітків
У березні за ініціативи Knowledge Center в рамках Тижня здоров’я 
підлітків пройшла серія вебінарів про сучасні підходи та актуальні 
практики роботи з підлітками, а саме: 

23 березня - «Інтерактивні форми роботи з підлітками «групи 
ризику», Андрій Матвєєв, координатор проєктів ЦДП «Компас»; 
Ганна Береза, соціальний працівник ЦДП “Компас”,

24 березня - «Підліткова сексуальність: лайфхаки дорослим 
для саморозвитку та роботи», Тетяна Слободян, координаторка 
освітніх програм Благодійного фонду «Здоров’я жінки і 
планування сім’ї», консультант Інституту ЮНЕСКО з інформаційних 
технологій в освіті.

 25 березня:

- «Як навчити підлітків берегти здоров’я змолоду: корисні 
поради батькам», Доктор Отто Стойка, к.мед.н., завідувач відділу 
просвітницької роботи Київського міського центру громадського 
здоров’я, Ірина Цісар, соціальний працівник Київського міського 
центру соціальних служб,

 - «Найкращі практики роботи з підлітками груп ризику в Україні», 
Ірина Нерубаєва, менеджер проектів AFEW-Україна.

26 березня:
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 - «Як живеться молоді під час пандемії?” Альона Марченко, 
координаторка Молодіжних комітетів U-Report Ukraine,

- «Модель здорової школи: як скористатися можливостями 
проєкту «Діємо для здоров’я», щоб створити здоровий освітній 
простір», Ірина Скорбун, координаторка україно-швейцарського 
проєкту «Діємо для здоров’я».

Посилання на записи вебінарів – на сайті Knowledge Center

КДМ у Херсоні навчає медиків закладів 
освіти
У квітні фахівчині кабінету «Клініка, дружня до молоді» КНП 
«Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша» провели 
семінари-тренінги для медичних працівників закладів освіти 
Херсонської області. 

Мета – впровадження дружнього підходу у роботі з підлітками, 
допомога у опанування навичок ефективної взаємодії із 
учнівською молоддю, освоєння сучасних методів профілактичної 
роботи у попередженні ризикової сексуальної поведінки та її 
наслідків. Програма тренінгів включає питання профілактики 
ЗПСШ та ВІЛ, небажаної вагітності. Медики також дізналися 
більше про послуги, які надає КДМ. До участі у такому навчанні 
долучилися 20 медсестер та фельдшерів.

Конференція «Особливості організації 
статевого виховання в українських закладах 
освіти в умовах сьогодення» 
13 травня відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-
конференція «Особливості організації статевого виховання в 
українських закладах освіти в умовах сьогодення».  

Мета - ознайомити учасників із основними аспектами сексуальної 
освіти, окреслити основи психогігієни статевих відносин і 
статевого виховання, закономірності проявів сексуальної 
поведінки у співвідношенні з віковими особливостями, 
надати практичні методи роботи з дітьми різного віку під 
час опрацювання різних тем статевого виховання, а також 
ознайомити з авторитетними та доказовими джерелами 
отримання додаткової інформації з теми. Захід організований 
Всеосвіта. Детально про конференцію – за посиланням. 

Онлайн-тренінги «Протидія сексуальному насильству над 
дітьми в Україні» 

Ресурсний Центр Недержавних Організацій запрошує 
представників НДО взяти участь у безкоштовному онлайн-
тренінгу на тему “Протидія сексуальному насильству над дітьми в 
Україні”.
Тренінги проводить NGO Resource Center за підтримки World 
Childhood Foundation.
Під час тренінгів учасниці/-ки дізнаються, що таке сексуальне 
насильство щодо дітей, його причини та наслідки, зрозуміють 
механізми запобігання, виявлення та реагування на сексуальне 
насильство. 
Дати найближчих тренінгів: 12-13 травня, 18-19 травня та 25-26 
травня. 
Реєстрація – за посиланням.

Тренінги для фахівців притулків для постраждалих від 
насильства

У червні відбудуться заходи за проектом «Вдосконалення 
процесу консультування та тестування на ВІЛ для клієнтів 
програм соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від насильства», що реалізовується БФ «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» за підтримки Фонду ООН у галузі 
народонаселення в Україні - UNFPA Ukraine, UBRAF та Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS in Ukraine, в межах програми 
співробітництва UNFPA з Україною на 2018-2022 роки.
22 та 24 червня - тренінги щодо тестування на ВІЛ жінок, які 
пережили насильство та їх партнерів для соціальних працівників, 
працівників притулків для постраждалих від домашнього 
насильства, фахівців мобільних бригад міст Одеса та Татарбунари. 
Запрошений тренер – Сергій Велигодський, муніципальний 
консультант Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з 
питань гендерно зумовленого насильства у м.Харків, майстер-
тренер з ДКТ.
25-го червня - регіональна координаційна нарада щодо 
впровадження проекту та узгодження спільних дій. 

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’яАнонси
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