
Анотація проекту 
Проект спрямований на підвищення обізнаності про статеве та сексуальне виховання серед 
дівчат-підлітків (14-19 років), що призведе до зниження захворюваності на ВІЛ, вірусні 
гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхлм (ІПСШ), рак шийки матки та 
підвищить рівень звертання дічат до спеціаліста (гінеколога, психолога) при виникненні 
проблем в інтимному житті  та призведе до збереження репродуктивного здоров’я жінки. 

Вступ 
Обізнаність дівчат підлітків про статевий розвиток та сексуальні стосунки в Україні дуже 
низька. Проблема походить з трьох джерел. По-перше, недовірливі відносини з батьками та 
невизнання їх авторитету, що типово для підліткового віку, неспівпадіння поглядів та 
стереотипність поглядів батьків. По-друге, психологічні та соціальні бар’єри відвідування 
гінеколога - більшіть дівчат не знають, що можуть відвідувати гінеколога самостійно з 14 
років, низька культура відвідування гінеколога з метою підбору методу контрацепції в 
суспільстві, відсутність власних коштів коштів для відвідування лікаря в приватних закладах, 
страх тперед відвідуванням гінеколога в державних закладах, як то, осудження раннього 
початку статевого життя, “залізні інструменти”, черги, дзвінки батькам, та інші неправильні 
та недостатньо обгрунтовані твердження. По-третє, відсутність будь-якої просвітницької 
роботи в закладах, що надають послуги середньої та вищої освіти (школи, технікуми, 
коледжі, ВНЗ). 
За даними кластерного опитування індукованого UNICEF лише 15% сексуально активних 
підлітків 15-19 років використовують будь-який метод контрацепції - 11.7% використовують 
презерватив, 1.7% перерватий статевий акт, 1.4% оральні контрацептиви та 0.2% календарний 
метод. Як наслідок, 6 % всіх абортів трапляються серед жінок даної вікової категорії. [1] 
Насліднки аборту варьюють від порушень циклу, що може стати критичним для завершення 
нормального статевого дозвівання, до непліддя в майбутньому. 
Другим наслідком, що виринає на світ з цієї проблеми, є незахищеність підлітктів від 
інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів та ВІЛ. За даними Центру 
громадського здоров’я МОЗ у 2017 році 9.5% нових випадків ВІЛ було зарєєстровано серед 
жінок віком 15-24 роки. Домінуючим шляхом передачі ВІЛ в Україні з 2008 року залишається 
статевий при гетеросексуальному контакті. [2] 
Щороку в Україні помирає більше 2000 жінок від раку шийки матки.[3] Причина раку шийки 
матки - Вірус папалломи людини. Єдиний надійний спосіб захисту від ураження ВПЛ - 
вакцинація проведена до початку статевого життя. [4] Програма з вакцинації від ВПЛ на 
державному рівні в Україні відсутня, в педіатричному календарі іммунізації дана вакцина 
носить рекомендативний характер, більш того, обізнаність про вакцинацію серед загальної 
популяції вкрай низька. [3] 
Наша організація Women Development Center була створено для  посилення спроможності 
жінок у суспільстві, заохочення жінок до здійснення свідомого вибору, підвищення 
самооцінки жінок, що в свою чергу призведе до глибоких соціальних змін, зміцненню прав 
жінок у суспільстві та сприятиме гендерній рівності. 
Ми зосереджені на чотирьох найбільш значимих та сенситивних проблемах серед жінок та 

дівчат-підлітків: 
- планування сім'ї та запобігання незапланованій вагітності, що включає сексуальне 

виховання серед дівчат-підлітків (14-19 років); 
- профілактика трансмісії ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ); 



- психологічна підтримка жінок та дівчат-підлітків з розладами харчової поведінки 
(анорексія, булімія, компульсивне переїдання); 

- професійна оріентація для дівчаток та молодих жінок, що бажають змінити професію. 
Цільова аудиторія нашої організації: молоді жінки (19-39 років) та дівчата-підлітки (14-19 

років).  

Цільова аудиторія даного проекту дівчата-підлітки (14-19 років). Безпосередніми 
бенефіціарами проекту стане 50 дівчат-підлітів віком 14-19 років, однак, завдяки соціальній 
рекламі, трансляції семінарів та відео на каналі YouTube і подальшій діяльності проекту 
кількість потенційних бенефіціарів оцінюється в 10000-12000 осіб. 

Мета даного проекту підвищення обізнаності дівчат-підлітків про статевий розвиток, 
сексуальне виховання та контрацепцію, що призведе до зниження рівня незапланованих 
вагітностей, зниження захворюваності на ВІЛ, вірусні гепатити, інфекції, що передаються 
статевим шляхом (ІПСШ), рак шийки матки та підвищить рівень звертання дівчат до 
спеціаліста (гінеколога, психолога) при виникненні проблем в інтимному житті. 

Завдання проекту: 

Методи 
Проект буде складатися з двох частин.  
Перша: освітні заходи для дівчат 14-19 років, під час яких дівчатка дізнаються про статевий 
розвиток, менструальний цикл, його тривалість, початок статевого життя, гігієну статевого 
життя, контрацепцію, психологічні аспекти сексуального виховання та зможуть у 
невимушеній обстановці задати питання, що їх хвилюють. Планується відібрати групу дівчат 
в 50 осіб. 
Програма буде складатися з трьох модулів.  
Модуль 1: 
 1. Лекція про статевий розвиток та гігієну статевого життя (ВІЛ, вірусні гепатити, ВПЛ, 
ІПСШ); тривалість 2 години 
2.  Бесіда з гінекологом у вільній формі, відповіді на питання; тривалість 2 години 
Модуль 2. 

Завдання Метод виконання

Підвищення обізнаності дівчат-підлітків про 
статевий розвиток

- лекція-бесіда з гінекологом

- лекція-бесіда з дитячим психологом

Підвищення обізнаності про статеве життя - лекція-бесіда з гінекологом

- лекція-бесіда з дитячим психологом

Підвищення обізнаності про методи контацепції - лекція-бесіда з гінекологом

- зйомка відео для Youtube каналу 

- соціальна реклама

Підвищення обізнаності про ВІЛ, ВПЛ, ІПСШ - лекція-бесіда з гінекологом

- зйомка відео для Youtube каналу 

- соціальна реклама



1. Лекція про методи контрацепції з особливим фокусом на методах, що мають особливі 
переваги для підлітків; тривалість 2 години 

2. Бесіда з гінекологом про методи контрацепції у вільній формі, відповіді на питання; 
тривалість 2 години 

Модуль 3. 
1.  Лекція про сексуальну поведінку та сексуальний розвиток; тривалість 2 години. 
2. Бесіда з дитячим психологом у вільній формі, відповіді на питання; тривалість 2 години. 
Друга: соціальна реклама, що посилить вплив проекту в суспільстві та забезпечить його 
сталість. Враховуючи вік цільової аудиторії для соціальної реклами обрано Facebook  та 
YouTube канали. Також буде використана пряма зовнішня реклама у вігляді банерів та 
листівок в перші 2 місяці дії проекту, що першочергово зможе привернути увагу до Facebook 
сторінки, YouTube каналу та заходів. Публікації на Facebook сторінці та відео на каналі 
Youtube будуть розміщуватися постійно протягом всього проекту. 

Очікувані результати 
Метод Результат Короткострокой 

індикатор
Довгостроковий 
індикатор

Лекція про статевий 
розвиток та гігієну 
статевого життя, 
бесіда з гінекологом

Підвищення 
обізнаності про ВІЛ, 
вірусні гепататити, ВПЛ 
та ІПСШ

% учасників, що 
відмітили рівень 
корисності інформації 
та рівень ії практичного 
застосування як 
“добре” та “дуже 
добре”

- збільшення кількості 
вакцинацій проти 
ВПЛ


- зниження 
захворюваності на 
рак шийки матки


- зниження 
захворюваності на 
ВІЛ


- Згиження 
захворюваності на 
ІПСШ

Лекція про методи 
контрацепції з 
особливим фокусом та 
методах, що мають 
переваги для підлітків, 
бесіда з гінекологом

Підвищення 
обізнаності про методи 
контрацепції, 
особливості та 
переваги кожного з 
них

% учасників, що 
почали 
використовувати 
якийсь метод 
контрацепції через 3 
місяці після 
проходження тренінгу

- підвищення рівня 
використання 
конрацепції серед 
дівчит-підлітків


- зниження рівня 
абортів серед дівчат-
підлітків

Лекція про сексуальну 
поведінку та 
сексуальний розвиток, 
бесіда з психологом

Підвищення 
обізнаності про статеве 
життя, психологічні 
аспекти сексуальної 
поведінки

- % учасників, що 
відмітили рівень 
корисності інформації 
та рівень ії практичного 
застосування як 
“добре” та “дуже 
добре”

- % дівчат, що 
пройшли програму, які 
відзначають 
підвищення рівня 
психологічного 
комфорту під час 
статевих відносин та 
рівня обізнаності про 
статеві відносини 
через 3 місяці після 
проходження тренінгу

- зниження 
стигматизації в 
суспільстві щодо 
розмов про статеве


- підвищення рівня 
звертання серед 
дівчат-підлітків до 
лікаря-гінеколога та 
психолога при 
виникненні проблем 
або питань щодо 
статевого життя


- встановлення 
довірливих відносин 
з батьками



Моніторинг та оцінка 
Перед проведенням кожної з програм буде проведено опитування щодо обізнаності про ВІЛ, 
ВПЛ, вірусні гепатити та ІПСШ, обізнаності та використання методів контрацепції, 
обізнаності щодо статевого життя та його безпеки. Це саме опитування буде повторене через 
3 місяці після проведення інтервенції (навчальна програма). Також по закінченні кожного з 
тренінгів буде проведено анкетування щодо задоволеності тренінгом, корисністю інформації, 
рівнем доступності інформації та можливістю ії практичного застосування, що допоможе 
оцінити ефективність діяльноті проекту. Основний індикатор - не менше 80% прямих 
бенефіціарів відзначили “добре” та “дуже добре” щодо рівня корисності та практичності 
інформації отриманої під час проходження програми. 

Партнерство 
До реалізації проекту планується залучити (ведуться перемовини) в якості партнерів інші 
організації - UNFPA, America House, GlaxoSmithKline та Bayer, тому остаточні витрати 
донора (ГБ-3) можуть бути скорочені. 

План реалізації проекту 

Завдання

Cтро
к 
поча
тку

Cтро
к 
закін
ченн
я

Жовт, 
2018

Лист, 
2018

Гру, 
2018

Січ, 
2019

Лют, 
2019

Бер, 
2019

Кві, 
2019

Тра, 
2019

Тривалі
сть, днів

1-
14

15
-3
0

1-
14

15
-3
0

1-
14

15
-3
0

1-
14

15
-3
0

1-
14

15
-3
0

1-
14

15
-3
0

1-
14

15
-3
0

1-
14

15
-3
0

Підготовка макету 
банера та листівок

01.1
0.18

14.10
.18 14

Старт соціальної 
реклами (банери та 
листівки)

14.1
0.18

14.12
.18 60

Зйомка відео для 
каналу (7 роликів)

22.1
0.18

30.04
.19 188

Публікація відео на 
каналі

22.1
0.18

30.04
.19 188

Пошук приміщення 
для проведення 
заходів

01.1
1.18

14.11
.18 14

Відбір учасників 
проекту

01.1
0.18

01.12
.18 60

Укладання угод з 
партнерами щодо 
оренди 
приміщення, 
харчування 
учасників

15.1
1.18

24.11
.18 10

Підготовка 
роздаткових 
матеріалів

25.1
1.18

04.12
.18 10



Стійкість та життєздатність проекту 
Завдяки залученню соціальної реклами, Facebook сторінки та YouTube каналу проект може 
існувати і після завершення фінансування донором або залучити інших донорів до співпраці. 

Звітність 
По закінченню фінансування проекту донору буде надано звіт про використані кошти. Ми 
гарантуємо високий рівень прозорості та звітності у використанні коштів. 

Друк роздаткових 
матеріалів

05.1
2.18

08.12
.18 3

Підготовка 
тематичних 
презентацій

09.1
2.18

14.12
.18 16

Модуль 1
15.1
2.18

16.12
.18 1

Модуль 2
12.0
1.19

13.01
.19 1

Модуль 3
02.0
2.19

03.02
.19 1

Обробка інформації 
отриманої з 
анкетування 
учасників

04.0
2.19

24.02
.19 20

Підведення 
попередніх 
результатів 
опитування

25.0
2.19

28.02
.19 3

Оприлюднення 
попередніх 
результатів на 
Facebook сторінці

01.0
3.19

02.03
.19 1

Анкетування 
учасників, що 
пройшли програму

01.0
5.19

15.05
.19 14

Опрацювання анкет
16.0
5.19

26.05
.19 10

Підведення та 
оприлюднення 
результатів 
опитування 
учасників програми

27.0
5.19

31.05
.19 5
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