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Цей річний звіт демонструє, як кошти, довірені
Фонду ООН у галузі народонаселення
в Україні, дозволили нам захищати права
та здоров’я тисяч жінок та молодих людей
і сприяти найповнішій реалізації їх потенціалу

Створюємо світ, де кожна вагітність є бажаною,
кожні пологи безпечними, і кожна молода
людина може реалізувати свій потенціал

©UNFPA Ukraine
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Забезпечення сталого розвитку —
наше найважливіше завдання

2017 рік у цифрах
47 000

жінок одержали доступ
до діагностики та лікування
розладів репродуктивного здоров’я

2017 рік був дуже плідним для нас: це був
рік викликів, змін та підведення підсумків
нашої програми за 2012–2017 роки.

>8,000

нормальних пологів

Це був також і рік планування: як змінити
життя людей на краще, як забезпечити
рівні можливості для жінок та молоді,
як допомогти суспільству стати більш
рівноправним та інклюзивним.
У 2017 році наша діяльність з гуманітарного
реагування, розпочата на сході України,
розгорнулася на всю її територію,
оскільки ми взяли на себе зобов’язання
щодо протидії гендерно зумовленому
насильству в національному масштабі.
Ми працювали задля досягнення гендерної
рівності, забезпечення гідної роботи та
економічного зростання, якісної освіти
та міцного здоров’я і благополуччя
для мільйонів людей в Україні.

>9,000

пологів з ускладненням

Разом із нашими донорами та партнерами
ми змогли допомогти більшій кількості
людей змінити своє життя та наблизитися
до нашої спільної мети – створення країни,
що піклується про потреби людей незалежно
від їхньої статі, віку та соціального становища.
Цей звіт говорить мовою цифр, але слід
пам’ятати, що за цифрами стоять живі
люди. Отже, запрошуємо вас ознайомитися
з нашими досягненнями та поглянути
якого впливу і прогресу ми досягли разом
з вами на благо людей в Україні.
Каспар Пік
Представник UNFPA в Україні
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забезпечено акушерсько-гінекологічною
допомогою та медичними засобами

900

передчасно народжених
немовлят врятовано

>42,000

осіб, що зазнали насильства,
одержали допомогу (89% з них жінки)

4,5 мільйонів

презервативів розповсюджено для
профілактики інфекцій, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ),
ВІЛ та запобігання небажаній вагітності

960

представників органів охорони
здоров’я, соціального забезпечення
та правоохоронних органів пройшли
навчання
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цілодобових притулків відкрито
для потерпілих від насильства осіб
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Цілі сталого розвитку 4 та 5
Результати за 2017 рік
UNFPA та партнери

Проект «Щастя в 4 руки»

•
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Проведено 5 успішних заходів (“Тату,
почитай мені!”, “Тато, танці і малята”,
3 події “Свято для щасливих родин”),
спрямованих на формування більш
щасливих та сповнених поваги стосунків
між чоловіками та жінками, а також
сприяння участі чоловіків у сімейному
житті як рівноправних, відповідальних
батьків, що проти будь-яких проявів
насильства. Дев’ять зіркових татусів
із залученнням сотень людей взяли
участь у цих заходах, підтримуючи
ідею рівних відносин і тим самим
навчаючись простим і дієвим підходам
піклування про свою родину.

Робота з ґендерними
стереотипами в освіті
•

Хакатон “Hack4good” у сфері ІТ
та дизайну зібрав 30 дівчат з усієї
України, які взяли участь у тренінгу
з напрацювання ідей з дизайну
та розробки програмних рішень,
що сприятимуть та покращуватимуть
залучення дівчат до сфери STEM
(наука, технологія, інженерні
дисципліни та математика).

•

Разом з Інститутом модернізації змісту
освіти організовано серію тренінгів
для авторів навчальних посібників
та представників видавництв, щоб
зробити підручники та навчальні
матеріали більш ґендерно-чутливими.

Соціальні інформаційні кампанії
донесли важливі ідеї про рівність та
відповідальність у вихованні дітей
та виконанні домашньої роботи до
більш ніж 7 мільйонів людей.

Учасники заходу “Тато, почитай мені!” в рамках книжного Арсеналу. © UNFPA

•

Гравець ФК Шахтар Тарас Степаненко з сім’єю. ©UNFPA

Тарас Тополя з сином (фронтмен гурту “Антитіла”) ©UNFPA

Гравець ФК Шахтар Андрій П’ятов з донькою. ©UNFPA

Учасниця активностей до “16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства”. ©UNDP

Ціль сталого розвитку 5
Результати за 2017 рік
UNFPA та партнери
Протидія ґендерно
зумовленому насильству
•

Створено 14 мобільних бригад з соціальнопсихологічної допомоги у 5 нових
областях – Київській, Херсонській, Одеській,
Вінницькій, Дніпропетровській. Нові команди
разом з 32 існуючими надали допомогу
більше 13 000 постраждалих від ґендерно
зумовленого та домашнього насильства.

•

Відкрито 3 нові цілодобові притулки
для постраждалих від ґендерно
зумовленого насильства у Кривому
Розі, Бердянську та Маріуполі.

•

Підтримано національну цілодобову
гарячу лінію із запобігання домашньому
насильству, торгівлі людьми та ґендерній
дискримінації, яка надала 20 539
інформаційних, 6 286 — психологічних
та 2 174 – юридичних консультацій.

•

Підтримано створення трьох нових
мобільних команд поліції з протидії
домашньому насильству “ПОЛІНА”
у Бердянську, Дніпрі та Одесі.

•

Завдяки інформаційній кампанії “Розірви
коло”, яка спрямована на утвердження
нульової толерантності до насильства,
близько 35 мільйонів людей по всій Україні
дізналися про існуючі послуги допомоги.

•

Більш ніж 960 представників центрів
соціально-психологічної допомоги,
правоохоронних органів, медичних закладів
пройшли навчання з надання якісної
допомоги та підтримки постраждалим
від ґендерно зумовленого насильства
відповідно до міжнародних стандартів.

•

Більше 1 000 людей взяли участь
та підтримали заходи в рамках глобальної
кампанії “16 днів активізму проти
ґендерно зумовленого насильства”, що
цього року відбулася під егідою Фонду
ООН у галузі народонаселення серед
агенцій ООН в Україні. Кампанія закликає
до ліквідації насильства проти жінок
та дівчат в усьому світі та проводиться
щорічно 25 листопада — 10 грудня
в кожній країні світу.

•

Результати дослідження економічних
наслідків насильства проти жінок
представлено громадськості. За оцінками,
які були отримані в результаті комплексного
дослідження, насильство проти жінок
завдає величезних збитків для економіки
країни – близько 208 млн доларів щорічно.
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Результати за 2017 рік
UNFPA та партнери
Робота з підлітками та молоддю
•

Підтримано ініціативу “Український
пакт для молоді: 2020”, що створює
платформу, завдяки якій бізнес компанії,
освітній сектор та державні органи
об’єднують свої зусилля, щоб забезпечити
молодим людям можливості для розвитку
навичок та знань, що необхідні для
досягнення успіху у кар’єрі та в житті.

•

В підтримку “Пакту” проведено 5 форумів
для молоді та бізнесу “WOW-ефект від
співпраці”, в яких взяли участь понад 400
молодих людей з Кременчука, Одеси,
Луцька, Дніпра та Харкова, які зустрілися з
представниками місцевих та міжнародних
компаній і одержали практичну
інформацію та навички для побудови
успішної кар’єри та пошуку першої роботи.

•

26 нових бізнес компаній приєдналися
до “Пакту”, зобов’язавшись створити нові
можливості для працевлаштування та
відкрити стажування для молоді на місцях.

•

Створено 385 партнерств між
бізнес компаніями та освітніми
закладами, що надасть можливість
влаштуватися на свою першу роботу
більш ніж 13 000 молодих людей.

14

•

Підтримано ряд місцевих ініціатив
в Полтавській області, де майже
5 000 молодих людей одержали
інформацію про здоровий спосіб
життя, корисні життєві навички,
наслідки ризикованої поведінки,
та змогли навчитися формуванню
здорових звичок на практиці.

•

Підтримано організацію міжрегіонального
молодіжного форуму “Молодь, мир
та безпека”, за участі близько 230
молодих активістів з усіх областей
України, які провели мозковий штурм
стосовно того, як сприяти залученню
молоді до ініціатив з розбудови миру
на всіх рівнях (родина, школа, громада,
місцеві, обласні та державні органи
влади), а також покращили свої знання
та навички з запобігання, управління та
розв’язання конфліктів та підтримки миру.

Учасниці IT Хакатону “Hack4Good” © UNFPA

Цілі сталого розвитку 3,4,8

Посол доброї волі UNFPA Ешлі Джадд з благодійним візитом на схід України. © UNFPA

Ціль сталого розвитку 3
Результати за 2017 рік
UNFPA та партнери
Сексуальне та
репродуктивне здоров’я
•

Підтримано тимчасове функціонування
трьох мобільних медичних бригад,
що надали якісні та безкоштовні послуги
з репродуктивного здоров’я 2 422
жінкам та дівчатам у найвіддаленіших
сільських районах Луганської області.

•

Обладнано пологові будинки на сході
України 32-ма кардіострумографами.
Це обладнання допомогло зберегти
життя 7 600 немовлят, забезпечуючи
раннє виявлення потенційно летальних
станів у новонароджених дітей.

•

Доставлено у пологові будинки на сході
України 3 інкубатори для передчасно
народжених немовлят. Це обладнання
допомагає врятувати 900 передчасно
народжених немовлят на рік.

•

Передано у пологові будинки
68 спеціалізованих акушерських
наборів, що забезпечили 10 760
жінкам якісну медичну допомогу при
нормальних та ускладнених пологах,
проведення кесаревих розтинів
та інших хірургічних втручань.

•

Розповсюджено 4 594 000 чоловічих
презервативів для запобігання
передачі ВІЛ-інфекції та інфекцій, що
передаються статевим шляхом серед
людей з груп найвищого ризику, які
проживають у районах, близьких до лінії
розмежування, та у місцях, де зосереджена
велика кількість військовослужбовців.

•

Передано стерильні набори для
гінекологічного огляду лікарням, що
розташовані у районах вздовж лінії
розмежування у Донецькій та Луганській
області та працюють у складних умовах.
Завдяки цьому 32 000 жінок отримали
якісну та безкоштовну медичну допомогу.

•

Створено 10 кабінетів з невідкладної
допомоги у сфері репродуктивного здоров’я,
які працюють уздовж лінії розмежування
в Донецькій/Луганській області та
надають якісні, інклюзивні, конфіденційні,
цілодобові та безкоштовні послуги у сфері
репродуктивного здоров’я жінкам, які
потребують цього. Близько 15 000 жінок
та дівчат вже одержали необхідну допомогу,
що включає планування сім’ї, діагностику
та лікування ІПСШ/ВІЛ, невідкладну допомогу
у випадку зґвалтування, а також безкоштовну
видачу найнеобхідніших ліків та товарів
медичного призначення для запобігання
материнській захворюваності та смертності.

•

Понад 200 лікарів різних спеціалізацій
пройшли навчання з сучасних методів
профілактики та діагностики інфекцій,
що передаються статевим шляхом та
ВІЛ-інфекції. Лікарі також отримали
знання та навички щодо дружніх до
молоді підходів у своїй роботі, включно
з основ психології підлітків, запобігання
стигматизації, профілактики ґендерно
зумовленого насильства серед молоді
та сучасних методів планування сім’ї.
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Щиро дякуємо нашим донорам та партнерам!
Джерела фінансування, у доларах США

Донори

Регулярні ресурси UNFPA
Уряд Великобританії
(через Департамент з міжнародного розвитку)

Партнери
Міністерство
соціальної політики
України

822,152
1,885,811

GIZ Україна

157,428

Уряд Естонії

50,446

Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД

51,538

Всього

2,967,374

Витрати за напрямами діяльності,
у доларах США
Гендерна рівність та боротьба
з ґендерно зумовленим насильством
Народонаселення та розвиток

2,588,944
90,435

Робота з молоддю

103,004

Сексуальне та репродуктивне здоров’я

184,991

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї»

Всього
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2,967,374
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01004, Україна, Київ
Вул. Шовковична 42–44
Тел: +38 044 281 32 31
e-mail: ukraine.office@unfpa.org
www.unfpa.org
www.unfpa.org.ua
Facebook: @UNFPA.Ukraine
Twitter: @UNFPAUkraine

