
Анотація проекту 
Проект спрямований на надання психологічної та інформаційної підтримки жінкам, під час кризової            

вагітності (викидень, безпліддя), на межі аборту, які вагаються або вимушені робити його під тиском              
близьких, щодо безкоштовних соціальних послуг, які є в місті, та іншим особам, які мають до цього                
відношення.  

 
Вступ 
Проект “Телефон довіри для кризових вагітних” призначений для підтримки жінок у ситуаціях на             

межі аборту, після викидня, безплідні та ті ща перебувають на межі зриву вагітності.  
Завдання команди психологів: виявити корінь проблеми, підтримати жінку і переконати її           

переглянути своє рішення, розширити свій кругозір на питання. 
Ефективність передабортного консультування на телефоні довіри в середньому становить 10%. 
 
Статистика 
Україна займає 5 місце в світі за кількістю абортів. Рівень абортів в країні досить високий               

переважно через недостатню обізнаність населення. 
Кожна п”ята пара в Україні є безплідна. 
Кожна четверта вагітність не виношується (в тому числі через ранні аборти). 
За даними на 2018-2019 рік народжуваність по країні становить 10,1 народжень на 1000 чоловік              

(190-е місце в світі), а смертність 14,3 смертей на 1000 осіб (6-е місце в світі). 
Згідно з офіційною статистикою в Україні за останні роки близько 50 тис. абортів на рік, за                

неофіційною - їх понад 250 тисяч на рік. 
 
Цільова аудиторія  

- жінки репродуктивного віку (16 - 45),  
- будь-які особи, які знаходяться у складних життєвих обставинах через питання кризової           

вагітності. 
 
Мета 
Метою проекту є надання психологічної підтримки жінкам, які хочуть перервати вагітність, та їм             

родичам задля збереження життя дитини. А також іншим жінкам з кризовою вагітністю або безплідним. 
 
Алгоритм роботи телефонної лінії: 
1) при дзвінку на лінію автовідповідач пропонує вибрати питання, по якому дзвонить людина: 1 -               

психологічна підтримка; 2 - інформаційна довідка; 
2) чергування проводять 3 психолога і адміністратор, який надає інформацію довідкового           

характеру; 
3) при необхідності психолог / адміністратор допомагають знайти нужденному необхідну допомогу           

(не психологічною і інформаційну), перенаправляючи людини до відповідних служб, структури,          
організації і т.п. 

 
Орієнтовний план заходів 

1. Зібрати команду 
2. Організувати необхідні умови та графік роботи 
3. Підготувати і розповсюдити рекламу 
4. Провести PR заходи 
5. Підрахувати результати, провести аналітику 

 
Очікувані результати 

1. Загальна кількість - близько 400-500 дзвінків/міс (психологічна підтримка, передабортне         
консультування) 

2. Передабортне консультування - 80-90 дзвінків/міс. 



3. Кількість збережених життів - 10% від кількості дзвінків з передабортного консультування. 
4. Понад 50 вагітностей за півроку. 

 
 
Моніторинг та оцінка 

1. Кожного місяця буде йти підрахунок кількості дзвінків та аудіо запис дзвінків. Потім робитиметься             
контрольний дзвінок для пересвідчення вибору жінки (в разі незапланованої вагітності). 

2. Супервізія для психологів лінії - % ефективності. 
3. Врахування кількості та % кризових вагітних/матерів, що поступили на опікування до проекту            

“Pro-Life Україна”. 
 

Стійкість та життєздатність проекту 
За умови повноцінного запуску проект може розвиватися самостійно з подальшими витратами на            

технічну підтримку та сплату консультаційної роботи психологів. 
 
Звітність 
По закінченню фінансування проекту донору буде надано звіт про використані кошти. Ми            

гарантуємо високий рівень прозорості та звітності у використанні коштів.  
 


