
Комітет сексуального та 

репродуктивного здоров’я 

та прав, включаючи ВІЛ/СНІД

SCORA MANUAL



Безкоровайна Анна  м. Полтава

Копоть Марія    м. Київ

Кравченко Ольга   м. Львів

Крат Катерина     м. Львів

Мариняк Дар’я     м. Полтава

Павленко Роман    м. Київ

Петрусевич Дар’я    м. Київ

Сотник Анастасія   м. Вінниця

Над методичкою 
працювали:



WELCOME MESSAGE  4
Про IFMSA  5
Про UMSA  6
Основи діяльності SCORA   9
Структура комітету   10
Міжнародний календар подій SCORA 15
Проєктний менеджмент  19
Енролмент проектів: що це і для чого? 22
Програми IFMSA  24
Team building  28
Можливості, доступні зі SCORA  30
Інформація та комунікація в SCORA  33
Cловник термінів і скорочень  34

Зміст



WELCOME MESSAGE

Here are the values that I stand for: honesty, equality, 

kindness, compassion, treating people the way you want to be 

treated and helping those in need.

Ellen DeGeneres 

Дорогі читачі – SCORAngels 

та всі, кому може стати в нагоді 

ця праця. Дякуємо, що ви зараз 

із нами!

Разом на нас чекає безліч 

цікавих подій, яскравих 

моментів та можливостей!

Певно, у вас є безліч 

запитань, що стосуються SCORA 

загалом і з чого варто починати 

роботу. Саме тут ми 

постараємось допомогти.

Даний посібник було створено 

групою UMSA-ентузіастів на 

основі IFMSA SCORA Manual, 

щоб поділитись досвідом SCORA 

з усіма представництвами. Тут 

зібрана корисна інформація, що 

стосується діяльності комітету, 

UMSA, IFMSA, а також 

можливості, що стають 

доступними разом з нами.

SCORA – об’єднання 

свободолюбивих, відвертих та 

сміливих янголів, що готові 

захищати право на повноцінне 

сексуальне та репродуктивне 

здоров’я людей. З кожним 

новим членом наші сили та 

звершення невпинно зростають. 

Допомогти цій справі можуть 

усі, використовуючи даний 

посібник.

Сподіваємось, що разом ми 

створимо неймовірні зміни та 

наблизимо їх до оточуючих, 

розвінчаємо міфи, зруйнуємо 

стереотипи та нестимемо 

правду, здоров’я та рівність.

Бажаємо натхнення!



IFMSA
Міжнародна федерація

медичних студентських асоціацій

Це був 1951 рік

Студенти-медики з Австрії, Данії, Великоб-

ританії, Фінляндії, Німеччини, Нідерландів, 

Норвегії, Швеції і Швейцарії зібралися в Копен-

гагені, щоб заснувати організацію для медич-

них студентів з метою навчання та співпраці на 

професійній основі. Таким чином була заснова-

на Міжнародна федерація медичних студ-

ентських асоціацій (IFMSA.

Спочатку було створено 3 комітети: 

медичної освіти (SCOME), професійних 

обмінів (SCOPE) і охорони здоров'я (SCOPH). 

Штаб-квартиру розташували в Женеві, щоб 

забезпечити зв'язок між усіма членами та 

міжнародними організаціями. Уже через рік у 

Лондоні  в ідбулася  перша Генеральна 

Асамблея (ГА).

На даний момент до IFMSA входить 135 

членських організацій (NMO) із 125 країн та 

налічує близько 1.3 мільйона студентів-

медиків. 

За час існування структура та функції IFMSA 

змінювалися, проте головних принципів діяль-

ності дотримувались завжди:

џ федерація досягає своїх цілей без політич-

ної, релігійної, соціальної, расової, націо-

нальної, статевої чи будь-якої іншої дис-

кримінації;

џ федерація популяризує етичні ідеї серед 

медичних студентів, що сприяє формуван-

ню майбутніх відповідальних лікарів;

џ федерація поважає автономію її членів.

Візія IFMSA:

Світ, де всі студенти-медики, зба-

гачені знаннями, навичками та 

одвічними цінностями, єднаються 

задля досягнення локальних і 

глобальних цілей охорони здо-

ров’я.

Місія IFMSA:

Об’єднати студентів-медиків з 

усього світу задля розвитку ініціа-

тив, що позитивно впливатимуть 

на суспільство.

 Презентувати світу ідеї та думки 

майбутніх професіоналів сфери 

охорони здоров’я.

 Самовдосконалення шляхом 

тренінгів, проектів та програм 

обміну.



UMSA
Українська медична 

студентська асоціація

створена 

29 серпня 2013
на момент започаткування 

100 членів

перші представництва

Київ, Харків (ХНУ ім. В.Н. Каразіна), Ужгород, Вінниця

до грудня 2017

ГО “Всеукраїнська молодіжна асоціація студентів-медиків”

квітень 2020

14 локальних представництв

Інтеграція в IFMSA
UMSA тісно співпрацює з NMO різних країн, кожного року її члени відвідують 

міжнародні заходи IFMSA, де презентують діяльність нашої організації.

На 63-ій Генеральній Асамблеї IFMSA в Тунісі UMSA була вперше 

представлена перед президентами більш ніж 90 асоціацій-членів IFMSA 

та отримала статус “Candidate member”.

Підписання контрактів про SCOPE Exchanges. Відтоді з кожним роком 

збільшується кількість доступних для стажування місць.

 

На 65-ій Генеральній Асамблеї IFMSA на Мальті – статус “IFMSA Full 

member”. 

Були підписані контракти про наукові обміни (SCORE), що дозволяє 

нашим майбутнім лікарям брати участь у дослідженнях у сучасних 

наукових центрах по всьому світу.

2014

2015

2016

2017



Як стати членом UMSA?
Необхідно власноруч написати письмову заяву на ім’я 

Президента Асоціації (http://bit.ly/DocsUMSA) та 

прикріпити її скан до гугл-форми (http://bit.ly/AFUMSA).

Генеральні асамблеї 
Двічі на рік члени асоціації збираються на Національній 

Генеральній Асамблеї (НГА)  для обговорення 

різноманітних організаційних питань, звітування, 

виборів та складання подальшого плану роботи. Осіння 

НГА проводиться у період з 1 жовтня по 30 листопада, а 

весняна – в період з 1 квітня по 31 травня.

Структура UMSA
До складу UMSA входять окремі Локальні 

представництва (ЛП), діяльність яких відбувається в 

рамках роботи комітетів IFMSA.

Комітети Асоціації: 
џ Комітет медичної освіти (SCOME);

џ Комітет громадського здоров’я (SCOPH);

џ Комітет прав людини та миру (SCORP);

џ Комітет сексуального та репродуктивного здоров’я і 

прав, включаючи  ВІЛ та СНІД (SCORA);

џ Комітет професійних та наукових обмінів 

(SCOPE/SCORE).



Структура UMSA

Керівні органи 

џ Загальні збори Асоціації — головний орган правління;

џ Правління Асоціації — головний орган правління у період 

між Загальними зборами Асоціації

VP — Vice President

ВП — Віцепрезидент



Основи діяльності SCORA 
Standing Committee on Sexual and Reproductive Health 

and Rights including HIV and AIDS

Репродуктивне здоров’я є важливою 

складовою стану “здоров’я людини”. Саме 

тому ми, майбутні лікарі, прагнемо бути 

речниками боротьби з гендерною 

дискримінацією та насильством, 

стигматизацією ВІЛ-інфікованих,  

підвищувати обізнаність населення з 

питань ВІЛ, СНІД та ІПСШ  та забезпечити 

можливість реалізації сексуальних і 

репродуктивних прав людини в повній 

мірі.

Історія SCORA
У 1992 р. через сильне занепокоєння 

IFMSA поширенням СНІДу і бажання 

студентів-медиків допомогти у запобіганні 

поширенню ВІЛ та ІПСШ створено 

“Комітет СНІДу та хвороб, які 

передаються статевим шляхом” — SCOAS.

1998 рік — назву змінено на “Комітет 

репродуктивного здоров'я, включаючи 

СНІД” — SCORA. 

У 2019 році назву було змінено на 

“Комітет сексуального та 

репродуктивного здоров’я та прав, 

включаючи ВІЛ і СНІД”, що найповніше 

відображає суть діяльності (адже вони 

значно розширились)  та водночас 

підкреслює різницю між ВІЛ та СНІД.

Зараз комітет об’єднує величезну кількість 

його членів — “ангелів SCORA” 

(SCORAngels) задля роботи у 5 

пріоритетних напрямах, які стосуються 

сексуального та репродуктивного 

здоров'я і прав.

 

Візія SCORA:
Світ, у якому кожна людина має 

можливість здійснювати свої права 

на сексуальне та репродуктивне 

здоров’я в однаковій мірі, без стигм і 

дискримінації.

Місія SCORA:
Ми об’єднуємо студентів-медиків 

задля захисту репродуктивного та 

сексуального здоров'я, та прав із 

врахуванням культурних 

особливостей. Це здійснюється 

шляхом покращення знань та 

навичок  членів комітету, 

проведення тренінгів чи сексуальної 

освіти та висвітлення інших 

актуальних питань репродуктивного 

здоров'я.

Пріоритетні напрями роботи 

SCORA:
џ сексуальна освіта;

џ сексуальність та гендерна рівність;

џ протидія гендерному насильству;

џ ВІЛ та інфекції, що передаються 

статевим шляхом;

џ материнське здоров’я, доступ до 

вільних абортів.



   Структура комітету
SCORA International Team

  Director on Sexual and Reproductive Health incl. HIV/AIDS (SCORA-D)
џ наш головний керівник

џ обирається щорічно під час серпневої ГА

џ координує роботу National Officers та комітету у всьому світі

џ співпраця з партнерами

џ слідкує за оновленнями документів і посібників

џ організовує засідання комітету на ГА

Liaison Officer for Sexual & Reproductive Health 

issues incl. HIV/AIDS (LRA)
џ Зовнішній представник IFMSA з питань сексуального і репродуктивного  

здоров’я та прав, включаючи ВІЛ і СНІД 

џ представляє комітет і співпрацює із зовнішніми партнерами ( UNFPA, UNAIDS та 

інші агенції ООН)

Regional Assistants (Ras)
џ SCORA має 5 регіональних асистентів: для Африки, Америки, Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, Східного Середземномор'я та Європи;

џ співпрацює із SCORA-D;

џ займається стратегічним плануванням, розробкою посібників;

џ бере участь у міжнародних кампаніях;

џ організовує регіональні заходи та засідання;

џ займається підготовкою до сесій під час ГА;

џ допомогає національним координаторам;

џ сприяє розвитку SCORA у своєму регіоні.

Development Assistant (DA)
џ Спільно із SCORA-D: планування стратегії розвитку комітету, підготовка звітів, 

розробка посібників, підготовка міжнародних кампаній;

џ співпрацює із програмними координаторами: сприяє розвитку та 

впровадженню програм.



   Структура комітету
UMSA SCORA Team

Координацією та 

менеджментом комітету на 

національному рівні спільно із 

національною командою 

займається національний 

координатор - NORA 

(National Officer on Sexual 

and Reproductive Health incl. 

HIV/AIDS).

Його/її головними 

завданнями є об’єднання 

комітету в різних містах у 

єдиний ефективний механізм, 

його менеджмент, співпраця 

з LORA та підтримка зв’язку 

між IFMSA SCORA та UMSA 

SCORA. 

Враховуючи великий обсяг 

роботи, у національного 

координатора можуть бути 

помічники - асистенти NORA 

(NORA Assistants). Вони 

допомагають у координуванні 

комітету, створенні  плану 

діяльності та його реалізації в 

локальних представництвах, 

роботі з документами, 

активно працюють з LORA.

Голови локальних комітетів - 

LORA (Local Officer on Sexual 

and Reproductive Health incl. 

HIV/AIDS) підтримують 

діяльність комітету на 

локальному рівні. Вони 

забезпечують зв’язок 

комітету із NORA, 

допомагають членам комітету 

у вирішенні складних питань, 

інформують про пріоритетні 

напрями роботи та завдання, 

доносять іншу актуальну 

інформацію.



   Структура комітету
UMSA SCORA Team

Національний рівень:
џ розвиток існуючих та створення нових 

напрямів діяльності комітету та проектів;

створення та реалізація плану роботи 

комітету;

џ налагодження роботи SCORA Team, негайне 

вирішення конфліктів та проблем всередині 

команди;

џ допомога локальним координаторам;

џ обов’язковий збір звітів від локальних 

координаторів (не менше 2х разів на рік);

постійне оновлення бази проектів;

џ інформування членів комітету про 

міжнародні та національні події, можливості, 

пов’язані з SCORA;

џ ознайомлення та робота з усіма 

документами, що стосуються діяльності 

комітету;

планування та організація засідань комітету 

під час Національних Генеральних Асамблей 

(NGA) та форумів;

џ постійне оновлення інформації на FB-

сторінці комітету та інших засобах 

збереження інформації (Google Drive та ін.), 

вчасна передача інформації з IFMSA-

серверів комітету;

џ вчасна та належна передача повноважень 

новообраному NORA.

Рівень IFMSA 
џ оформлення частини звіту NMO, 

що стосується SCORA двічі на 

рік;

џ співпраця зі SCORA International 

Team, іншими NORAs;

џ промоція заходів і проектів 

IFMSA;

џ підготовка учасників до засідань 

SCORA на міжнародних 

зустрічах;

џ участь в онлайн-зустрічах, 

вебінарах, комунікація з 

регіональним асистентом;

џ участь в опитуваннях, пов’язаних 

зі SCORA;

џ дотримання встановлених IFMSA 

правил під час подій з 

використанням імені IFMSA;

џ реєстрація проектів у відповідні 

IFMSA програми;

џ сповіщення регіонального 

асистента про важливі зміни в 

комітеті (наприклад, обрання 

нового національного 

координатора);

NORA 

National Officer on Sexual and Reproductive Health incl. HIV/AIDS

Національний координатор відповідає за діяльність UMSA SCORA Team, SCORA 

Assistants та LORAs.

За що відповідальний NORA?



 Структура комітету
UMSA SCORA Team

Локальний координатор є 

головною сполучною ланкою між 

NORA та членами комітету. Саме від 

LORA вони дізнаються всю важливу 

інформацію, що стосується роботи 

комітету, доступних можливостей. 

LORA сприяє створенню міцної та 

ефективної команди, контролює 

впровадження плану роботи 

комітету. Водночас LORA слідкує за 

тим, щоб робота в комітеті була 

корисною та цікавою для його 

членів. 

Обов’язки LORA:

џ доносить всю актуальну 

інформацію про комітет та IFMSA  

до його членів;

џ бере участь у створенні та 

реалізації стратегічного плану 

SCORAсприяє розробці та 

впровадженню проектів;

џ координує та здійснює 

моніторинг проектів;

џ допомагає та підтримує членів 

локального комітету (ЛК);

џ проводить зустрічі локального 

комітету;

џ підтримує постійний зв’язок з 

NORA: повідомляє про діяльність 

свого ЛК, необхідність допомоги, 

ефективність проведених заходів 

та побажання команди;

џ звітує NORA про роботу комітету 

на локальному рівні не менше, 

ніж 2 рази на рік;

џ заповнює бази проектів, що 

проводяться в локальному 

комітеті;

џ бере участь в засіданнях комітету 

під час Національних асамблей;

џ вчасно і належним чином 

виконує передачу повноважень 

новообраному LORA.

LORA
Local Officer on Sexual and Reproductive Health incl. HIV/AIDS



Ангели SCORA — це маленькі та 

водночас незалежні частинки, які 

разом утворюють SCORA. Кожен з 

нас є відповідальним за розвиток 

комітету, впровадження його 

стратегії. Це чудова можливість 

реалізувати ідеї та власні проекти. Ми 

постійно співпрацюємо з іншими 

комітетами задля досягнення цілей 

організації. 

Важливо, щоб SCORAngel не лише 

створював проекти, а й сам активно 

розвивався та вдосконалював 

навички.  Користуйтесь можливістю 

обміну досвідом і спілкування з 

іншими членами комітету, участі у 

різноманітних міжнародних та 

національних заходах IFMSA.

Спільна діяльність та створення 

ефективної команди завжди 

вимагають терпіння, поваги та уваги. 

Саме тому кожен член SCORA 

дотримується певних етичних 

принципів, а саме:

џ намагається завжди вчасно та 

якісно виконувати свої обов’язки;

џ дотримується правил етичного 

спілкування з іншими членами 

комітету та учасниками проектів;

џ піклується про репутацію та 

інтереси організації й комітету;

џ доброзичливо та турботливо 

ставиться до свого колективу;

џ поважає чужу інтелектуальну 

власність, тому завжди вказує 

джерело чи автора матеріалів, які 

використовує;

џ при виникненні конфлікту завжди 

вирішує його відкрито, шляхом 

конструктивного діалогу.

 Структура комітету
UMSA SCORA Team

SCORAngels
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Деякі із важливих днів та подій, які відмічаються в усьому світі та відповідають 

основним напрямкам діяльності SCORA, наведено  нижче. Звісно ж, діяльність 

SCORA не обмежується лише ними.

Дата Подія

6 лютого Міжнародний день нульової толерантності до каліцтва 

жіночих геніталій  

Каліцтво жіночих статевих органів (або Female genital mutilation, 

FGM) включає в себе всі процедури зі змін або пошкодження 

жіночих геніталій з немедичних причин. Це відображає нерівність 

між статями та виявляє крайню форму дискримінації жінок і дівчат 

та визнано порушенням їх прав на міжнародному рівні. Щоб 

дізнатись більше — натисніть тут.

12 лютого День поінформованості про статеве та репродуктивне 

здоров'я
Цей день — можливість підвищити обізнаність з питань 

сексуального та репродуктивного здоров'я та посприяти 

зменшенню поширення ІПСШ. Увага зосереджена на поширенню 

знань про найбільш поширені ІПСШ, їхні ознаки та симптоми.

8 березня Міжнародний день боротьби за права жінок та 

міжнародний мир
Цей день спрямований на вшанування досягнень жінок та 

адвокації їх прав. Він визнаний національним святом у багатьох 

країнах і спонсується ООН з 1975 року. Реалізують проекти, 

присвячені підвищенню обізнаності про проблеми дівчат та жінок.

Квітень Місяць інформованості про сексуальне насильство
У 1976 році жінки організовували марші та протестували проти 

зґвалтувань, сексуального насильства та страху вечірніх 

прогулянок вулицями. Цей рух поширився по США і Європі. 
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Третя 

неділя 

травня

Міжнародний день пам'яті померлих від СНІДу
Цей день почали відзначати після того, як в 1983 році в гей-

спільноті в Сан-Франциско поширилася загадкова хвороба. Тоді 

чотири чоловіки вирішили підкреслити наявність проблеми та 

організували вночі марш зі свічками в руках та банером «Боротьба 

за життя». Рух надихнув безліч інших людей, які живуть з ВІЛ та 

СНІДом в інших країнах. Це день вшанування тих, хто загинув від 

СНІДу, та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

17 травня Міжнародний день боротьби з гомофобією та 

трансфобією
Він був створений у 2004 році під акронімом I.DA.HO (The 

International Day against Homophobia) з метою підвищення 

обізнаності про те насильство та дискримінацію, з якими 

стикаються представники ЛГБТІ. Дату було обрано в пам'ять про 

рішення ВООЗ усунути гомосексуалізм з Міжнародної класифікації 

захворювань ВООЗ у 1990 році. Трансфобію до цього поняття було 

додано в 2009 році, а з 2015 року також і біфобію. Таким чином 

виникла назва IDAHOT. Зараз IDAHOT відзначається більш ніж у 

130 країнах, об'єднуючи мільйони людей для   підтримки прав 

кожної людини, незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної 

ідентичності або гендерного вираження.

1-7 серпня Тиждень грудного вигодовування
Всесвітній альянс діяльності у сфері грудного вигодовування (The 

World Alliance for Breastfeeding, WABA) був створений у 1991 році 

з метою реалізації Декларації Інноченті, зробленої ЮНІСЕФ. 

Декларація підтримує глобальну культуру грудного вигодовування. 

У 1992 році WABA створив Всесвітній тиждень грудного 

вигодовування. Зараз він відзначається ЮНІСЕФ, ВООЗ та їх 

партнерами, включаючи організації, уряди більш ніж у 120 країнах
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23 

вересня

День святкування бісексуальності 
Вперше цей день був відзначений у 1999 році в США, коли три 

бісексуальні правозахисники вирішили інформувати громадськість 

про упередження, які склалися з приводу бісексуальних осіб у 

гетеросексуалів та ЛГБТ-спільнот. З моменту бунтів Стоунволла 

(демонстрацій з боку спільноти геїв) в 1969 році спільнота геїв і 

лесбіянок стала відомою суспільству. До цього моменту вважали, 

що хоча бісексуальна спільнота набирає сили, але якимось чином 

залишається невидимою. 

28 

вересня

Всесвітній день дій щодо доступу до безпечного та законного 

аборту / Міжнародний день безпечного аборту

Походить з Латинської Америки та Карибського басейну. Там, 

протягом останніх 20 років, жінки домагались від своїх урядів 

декриміналізації та забезпечення доступу до безпечного аборту. 

Також їх метою було припинення стигматизації та дискримінації 

жінок, які вирішили зробити аборт. 

Наразі не все жіноче населення світу має доступ до безпечних та 

легальних абортів. Наприклад, в  африканських країнах вони 

заборонені і дозволяються лише задля збереження життя матері. 

У деяких європейських країнах опозиційні групи прагнуть 

скоротити репродуктивну свободу жінок, створюючи юридичні та 

фінансові перешкоди абортам. Через існування таких обмежень, у 

цей день світ підтримує глобальний рух за сексуальні та 

репродуктивні права для всіх жінок.  

Жовтень Місяць боротьби з раком молочної залози
Метою є збільшення обізнаності, підтримка раннього виявлення та 

лікування цього захворювання. Оскільки рак молочної залози є 

найбільш поширеним раком у жінок у всьому світі, як у 

розвинених, так і в країнах, що розвиваються, іншою метою місяця 

є залучення коштів для дослідження етіології, профілактики, 

діагностики та лікування раку молочної залози.
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Листопад Вусопад / Мовембер (підвищення обізнаності про рак 

простати та інші чоловічі хвороби)
Мовембер був заснований в 2004 році трьома чоловіками в 

Австралії заради підвищенні обізнаності про такі захворювання, як 

рак простати і яєчок, а також буквальну «зміну обличчя чоловічого 

здоров'я». Протягом листопада чоловіки відрощують вуса, щоб 

привернути увагу до цих проблем. Існує і платформа 

movember.com. У 2012 році Вусопад був включений до списку 100 

найбільших неурядових організацій світу.

25 листо-
пада

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства 

щодо жінок
Було створено 19 грудня 1999 року Генеральною Асамблеєю ООН. 

Цей день походить з історії вбивства трьох сестер Мірабал у 

Домініканській Республіці в 1960 році. Починаючи з 1999 року, день 

спрямований на підвищення рівня інформованості про насильство 

над жінками, оскільки воно є порушенням прав людини, наслідком 

дискримінації жінок, впливає та перешкоджає прогресу у багатьох 

сферах, включаючи ліквідацію бідності.

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом
Був одностайно прийнятий 140 країнами-учасницями на 

Всесвітньому саміті міністрів охорони здоров'я в січні 1988 року. 1 

грудня відзначають вже досягнутий прогрес у боротьбі з епідемією 

та привертають увагу до інших викликів. Повсюдно проводяться 

громадські акції, ЗМІ підтримують різноманітні ВІЛ/СНІД кампанії. 

На початку 1991 року Visual AIDS (https://visualaids.org/) у створив 

ідею глобального символу в боротьбі зі СНІДом. Символ 

солідарності та толерантності до  жертв дискримінації — людей, які 

живуть з ВІЛ та СНІДом. 

Цей символ — червона стрічка: червона, як любов,  пристрасть та 

терпимість до постраждалих. Червона, як кров, вона представляє 

біль  померлих від СНІДу. Червона, як гнів безпорадності, коли ми 

стикаємося із хворобою, для якої ще немає шансів на лікування. 

Червона, як знак попередження, щоб ніхто не ігнорував одну з 

найбільших проблем нашого часу.



ПРОЄКТНИЙ менеджмент

Проект — це обмежена в часі та ресурсах унікальна сукупність процесів, 

створених і застосованих задля досягнення специфічних цілей.

Проекти — це насамперед  продукт колективного зусилля. Вони здійснюються  

командами, включають різних партнерів  та забезпечують потреби інших. Проекти 

— завжди цікава пригода. 

Логіку проектного підходу добре описує так званий трикутник проекту або 

трикутник проектного менеджменту

зміст

ч
а

с

в
а

р
тіс

тьякість

У нього є три основні межі:

џ час, що завжди обмежений у проекті;

џ зміст проекту, тобто завдання й активності проекту, його наповнення.

џ вартість, тобто всі ресурси проекту, в тому числі людські, оскільки вони всі 

мають грошовий еквівалент.

џ невидима грань – якість. Про неї далеко не завжди говорять в проектах, не 

завжди заздалегідь описують вимоги щодо якості. Проте в результаті ми 

оцінюємо проект, в тому числі, і за його якістю.

Проект вимагає балансу навичок, енергії, ресурсів і правильної організації для 

його здійснення та ефективності. Це завжди має бути планово, якщо ви хочете, 

щоб ваш проект мав результат. Якщо ви змінюєте 1 грань трикутника — 

зміщаються і інші. Яскравий приклад, де такий трикутник ми застосовуємо 

підсвідомо, – це ремонт квартири. Ми не можемо зробити його і швидко, і дешево, 

і якісно. Якщо хочемо підвищити якість, доводиться збільшувати бюджет тощо.
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Не завжди менеджер проекту має 

велику команду. Дуже часто 

менеджер проекту – людина 

багатофункціональна, із великою 

кількістю завдань. 

Саме тому важливо не забувати про 

правильний розподіл обов’язків у 

команді. Особливо ефективним є 

союз тих, хто має творчий талант, і тих, 

хто має навички стратегічного 

управління. 

Структурування проекту за 

методом “W-questions”

Користуйтеся питаннями і ваші 

відповіді дозволять  уявити  ваш 

проект у цілому та знайти елементи, 

що вимагають доопрацювання.

WHO? — FOR WHOM? — WITH 

WHOM?

Ідентифікація таргетної групи та 

учасників чи партнерів проекту;

їхня роль і відносини у проекті;

їх бачення проекту;

сильні та слабкі сторони цих 

поглядів і відносин.

WHAT?

яку саме активність ви плануєте;

яким чином проект впливає на 

соціальне ,економічне, освітнє чи 

політичне середовище

WHY?

потреби чи прагнення, на які 

спрямований проект;

мотивація та зацікавленість учасників;

відповідність цілей учасників і цілей 

проекту;

фінансування проекту.

WHERE?

соціальний аспект запитання та 

врахування можливостей учасників.

WHEN?

коротко- , середньо- чи 

довготривалий;

приблизні часові проміжки;

яка тривалість буде прийнятна для 

учасників.

HOW?

яким чином буде здійснюватись 

проект (матеріальні та технічні 

ресурси). Організація і процес участі.

внесок досвіду організаторів на 

основі попередніх проектів.



ПРОЄКТНИЙ менеджмент

Планування 
Пам’ятайте, що 10% часу, який 

витрачено на планування до початку 

роботи, економить 90% часу при 

вирішенні поставлених завдань!

Планування з’ясовує, що і коли 

необхідно зробити – без цього захід 

може бути організований невчасно та 

у невірному ключі, що призведе до 

поганих результатів. Ви зможете 

врахувати усі ризики та передбачити 

способи реагування на 

непередбачувані ситуації (таких, на 

жаль, не оминути). Зрештою, ви 

зрозумієте як повинен виглядати 

проект та сформуєте кінцеву мету, 

результати якої можна оцінити. 

Наприкінці проекту у вас буде 

можливість зрозуміти, чи результат 

відповідав вашим очікуванням.

Мета
Чітко визначтеся із метою проекту.

Що саме Ви плануєте реалізувати? 

Що глобально Ви змінюєте?

Цілі
Встановіть конкретні та реалістичні 

цілі проекту. 

Організатори мають взяти до уваги 

доступні людські та фінансові ресурси.

Визначте індикатори виконання цих 

цілей.

Модель SMART:

• Specific — конкретна ціль існує для

реалізації конкретної ідеї і в межах 

конкретного проекту

• Measurable — доступна для

кількісної та якісної оцінки

• Assignable and Achievable —

реалістична і досяжна

• Relevant and Realistic — цілі повинні

відповідати глобальній меті проекту

• Timescaled — обмежена у часі

(дедлайни її реалізації)

Наприклад: навчити 25 людей 

проектному менеджменту під час 

вебінару, присвяченому цій темі

Завдання

Поставте чіткі завдання проекту. Що 

ви конкретно зміните? Чого досягнете 

у разі виконання мети та цілей 

проекту?

Імплементація

Evaluation
Фінальна фаза проекту, що включає 

аналіз результатів та рефлексію.

Ви повинні обдумати, що і як 

оцінювати – це залежить від 

особливостей вашого проекту. Фідбек 

можна отримати шляхом створення 

опитувань через електронні чи 

паперові анкети  тощо.

Проектний цикл



Енролмент проектів 
Що це і для чого?

Activity Enrolment, тобто реєстрація 

проектів — допомагає  визначити 

напрямок, цілі, проблематику та 

актуальність запланованого проекту, 

чітко розподілити обов’язки.

Крім того, проекти, що пройшли 

Activity Enrolment, зберігаються у базі 

проектів та можуть поширюватись і 

впроваджуватись іншими 

представництвами, стаючи 

національними проектами.

Зараз проведення реєстрації 

проекту є обов’язковим, і важливим 

є її здійснення до подачі проекту.

Проекти, що не стосуються цілей та 

напрямів роботи організації та 

комітету і такі, що не відповідають 

якісним стандартам їх діяльності, 

можуть бути відхилені чи направлені 

на доопрацювання.

ВАЖЛИВО! Зарахування балів для 

конкурсного відбору на міжнародні 

обміни здійснюється ЛИШЕ за 

проекти з отриманими  Activity 

Enrolment form (рівень UMSA).

Activity Enrolment form – спеціально 

створена Google форма для 

реєстрації проектів.

Є дві таких форми:

џ UMSA Activity Enrolment — 

обов’язкова для всіх проектів

http://bit.ly/ActEnrFrm

џ IFMSA Activity Enrolment — 

здійснюється виключно англійською 

мовою та після реєстрації і 

схвалення проекту на 

національному рівні. Дає 

можливість використовувати 

логотип комітету у даному проекті.

https://ifmsa.org/join-a-program/

UMSA Activity Enrolment form
Складається із таких пунктів:

Назва проекту, що змістовно, цікаво, 

влучно презентує тему проекту.

Комітет, до якого прив'язана 

активність. Перед тим, як 

«прив’язувати» — розбираємось (чи 

дізнаємося у LORA) про пріоритетні 

напрямки роботи кожного комітету.

Рівень імплементації проекту – 

залежить від кількості локальних 

представництв, де впроваджується 

даний проект. Може бути 

регіональним та національним.

Повторюваність проекту. 

Одноразовий чи багаторазовий.

Старт та завершення проекту. 

Необхідно визначитися з очікуваними 

датами, аби уникнути хаосу чи навіть 

не забути про розпочатий проект.

http://bit.ly/ActEnrFrm
https://ifmsa.org/join-a-program/


Енролмент проектів

Тип проекту

1. Capacity Building активність (тренінг чи 

воркшоп).

Заходи, спрямовані на отримання та 

розвиток навичок у певній сфері. Тренінг 

може мати довільну форму, а для 

воркшопу характерна висока 

інтенсивність групової роботи;

2. Освіта. (проекти, конференції, інше);

3. Кампанія. Зусилля, спрямовані на 

представництво та захист прав та 

інтересів певної соціальної групи або 

теми, просування громадських інтересів у 

органах влади;

4. Дослідження. Збір даних для оцінки 

масштабів проблеми, а також впливу 

різноманітних заходів на неї;

5. Адвокація — активність спрямована на 

вплив на органи влади чи інші політичні 

сфери, відповідно до обраної теми;

6. Інше.

 

Постановка проблеми

Які проблеми допоможе вирішити 

проект? Чому активність потрібна?

Оперуйте числами, адже статистика 

забезпечує доказовість.

Цільова група – на кого безпосередньо 

орієнтований проект.

Бенефіціари – ті, хто отримує вигоду 

внаслідок реалізації проекту.

Приклад: 1. Молоді дівчата, бо 

дізнаються про необхідність щорічного 

обстеження жінки. 2. Студенти-медики, 

бо отримають новий досвід з надання 

інформації та нові знання при підготовці 

лекторію. 

Заплановані цілі та показники успіху 

Які конкретні цілі ви ставите? Що 

слугуватиме індикаторами їх досягнення?

Приклад: Тестування на початку та в 

кінці лекторію + cold feedback у вигляді 

заповнення Google форми через 3 місяці

Індикатори мають обов’язково бути: 

специфічними, вимірюваними, 

досяжними, реалістичними та 

обмеженими в часі.

Методологія 

Як саме ви досягнете цих цілей? Які 

конкретні дії повинні бути виконаними 

для цього?

Приклад: Провести 3 лекції. Потрібно: 

лектори, аудиторія, мікрофон і тд.

Оцінка та моніторинг результатів

Як команда буде оцінювати результати 

проекту, виходячи із досягнутих 

індикаторів успіху? Проаналізуйте, як 

змінилась ситуація до і після проекту

Приклад: З огляду на результати 

тестування, із 150 учнів 11 класу 85% 

школярів засвоїли матеріал

Ваші зовнішні партнери та підтримка, 

яку вони можуть надати 

Конкретизуйте, з якими саме 

партнерами ви будете співпрацювати 

(організації, фонди, органи влади, інше) та 

яку підтримку вони будуть надавати 

(фінансову, логістичну, інше). Вкажіть, яку 

саме фінансову підтримку вам 

надаватимуть (спонсорство, грант тощо).

Узагальніть все вищезазначене в 

цілісне визначення вашого проекту



Програми IFMSA

Програми IFMSA  —  це  потік 

активностей, зосереджений навколо 

певної тематики,  організований 

членськими організаціями IFMSA 

(NMOs, в нашому випадку UMSA) 

та/або IFMSA на міжнародному рівні. 

Усі програми IFMSA об’єднують 

роботу NMOs з баченням та місією 

IFMSA. Організації-члени вирішують, 

які програми будуть прийняті в IFMSA 

шляхом голосування під час 

Генеральної Асамблеї. 

Програмами керують програмні 

координатори під наглядом 

директора комітету та діючого 

правління. 

Важливо зазначити, що одним з 

основних аспектів Програм  IFMSA є 

забезпечення способу оцінки впливу 

IFMSA та NMO на суспільство.

Діяльність, що реєструється у 

програму, не обов’язково повинна 

бути тільки проектами, кампаніями, 

подіями і тд, але може бути й 

дослідженнями та нарощуванням 

потенціалу, адвокацією на 

локальному, національному та 

міжнародному рівнях.

Приєднатися до програм IFMSA 

можна шляхом енролменту 

активності.

У цьому вам охоче допоможе ваш 

LORA чи NORA.

Структура програми
Програми IFMSA зосереджують 

спільні зусилля команди представників 

IFMSA, Координаторів програм та 

Національних членських організацій 

(NMOs) у вирішенні різних глобальних 

питань охорони здоров'я, включаючи 

медичну освіту, через широкий спектр 

заходів, пов'язаних з нарощуванням 

потенціалу, дослідженнями та 

адвокацією.  

Для отримання додаткової 

інформації про програми IFMSA та те, 

як приєднатись до них, перейдіть за 

посиланням:

http://ifmsa.org/wp-

content/uploads/2015/05/201605_Prog

rams-Toolkit.pdf

http://ifmsa.org/wp-content/uploads/2015/05/201605_Programs-Toolkit.pdf
http://ifmsa.org/wp-content/uploads/2015/05/201605_Programs-Toolkit.pdf
http://ifmsa.org/wp-content/uploads/2015/05/201605_Programs-Toolkit.pdf


Програми IFMSA

Гендерне насильство
gbv@ifmsa.org

Програма IFMSA з питань 

гендерного насильства (GBV) має на 

меті зробити позитивні кроки для 

подолання та запобігання руйнівному 

впливу гендерного насильства. 

Оскільки сфери діяльності IFMSA дуже 

різноманітні, виявлення проблем і 

причин виникнення гендерного 

насильства безпосередньо на 

локальному рівні є головною метою 

успішної реалізації відповідних 

проектів.

Теми, що відповідають даній 

програмі:

Насильство над жінками, каліцтво 

жінок, жіночі права, гендерна рівність, 

сексуальне насильство, розширення 

прав і можливостей жінок, 

селективний аборт, охорона здоров'я 

жертв сексуального насильства, 

сексуальні домагання, домашнє 

насильство, приниження гідності, 

викрадення та секс-торгівля.

Примітка. Цей список не є 

обмеженим, він ґрунтується на 

діяльності, поданій у минулому році. 

Якщо будуть запропоновані інші теми 

стосовно програми — вони також 

будуть включені.

Сексуальність та гендерна 

ідентичність
У суспільстві існують норми про те, 

які форми чи прояви сексуальності є 

прийнятними. Дискримінація та 

стигматизація ЛГБТ+ представників 

роблять ці групи населення більш 

схильними до ризику та зменшують 

їхній доступ до системи охорони 

здоров'я. Існує багато упереджень 

про сексуальність та гендерну 

ідентичність навіть серед студентів-

медиків та лікарів. Це підсилює вже 

існуючу соціальну стигматизацію і стає 

додатковим бар'єром для доступу до 

охорони здоров'я для цих меншин.

Мета програми 

џ забезпечення ставлення до 

сексуальності та сексуальних 

стосунків з розумінням та повагою;

џ збільшення доступу до охорони 

здоров'я та зниження ризикової 

поведінки серед вразливих груп;

џ підвищення обізнаності щодо 

дискримінації, з якою стикаються 

вразливі групи, з особливим 

акцентом на ЛГБТ-спільноту та 

працівників секс-бізнесу;

џ інформування студентів-медиків та 

лікарів про перешкоди для 

медичного обслуговування у цих 

групах;

џ створення можливості надавати 

медичну допомогу без опору та з 

повагою, захищати вразливі групи;

џ популяризація захищеної 

сексуальної поведінки та 

забезпечення сексуальної освіти 

для молоді.

mailto:gbv@ifmsa.org


ПРОГРАМИ IFMSA
Материнське здоров'я та 

доступ до безпечних абортів
maternalhealth@ifmsa.org

Щороку сотні тисяч жінок 

помирають через ускладнення, що 

пов'язані з вагітністю та пологами. Той 

факт, що такі фізіологічні речі, як 

вагітність і пологи, кожного дня 

спричиняють смерті жінок, викликає 

занепокоєння, особливо коли 

більшості цих смертей можна 

запобігти. Небезпечні аборти значно 

обтяжують рівень материнської  

захворюваності та смертності, 

особливо в країнах, де закони про 

аборти є дуже суворими і обмежують 

доступ до безпечних медичних послуг. 

До того ж погана система охорони 

здоров'я та служби охорони здоров'я 

матері не в змозі виявити і запобігти 

найпоширенішим причинам 

материнської смертності та 

захворюваності.

Програма «Здоров'я матері та 

доступ до безпечного аборту» має на 

меті покращити здоров'я жінок перш 

за все за рахунок забезпечення 

комфорту та  привернення уваги до 

даної теми  студентів-медиків та 

медичних працівників. Програма є 

важливою для нашої співпраці з Ipas, і 

тому одним з основних заходів є 

воркшопи з питань безпечного 

аборту. 

Також ця програма охоплює 

планування сім'ї, акушерське насилля, 

прилюдні пологи, грудне 

вигодовування та післяпологові 

наслідки. Студенти-медики та інші 

медичні працівники підвищують 

доступність  охорони здоров'я, 

незважаючи на бідність або культурне 

та релігійне непорозуміння, брак 

інформації та некваліфікованість 

медичних працівників.

Всебічна сексуальна освіта
cse@ifmsa.org

Всебічна сексуальна освіта охоплює 

широкий спектр тем, які впливають на 

формування сексуальності та 

сексуального здоров'я. Програма 

ґрунтується на наукових та фактичних 

даних, сприяє загальному здоров'ю та 

добробуту населення. Вона включає в 

себе інформаційні та комунікаційні 

навички, а також визначення 

правильних цінностей. В ідеалі, 

сексуальна освіта має бути 

інтегрована у весь період навчання в 

школі, і починатись з дитячого садка.

Завдання сексуальної освіти — 

допомогти молоді отримати 

позитивне бачення сексуальності та 

надати їм відповідні знання та навички, 

необхідні для її розвитку, для 

прийняття здорових рішень про своє 

сексуальне життя зараз і в 

майбутньому. Сексуальна освіта є 

інвестицією в майбутнє наших дітей — 

їх добробут. Нашим «поверненням 

інвестицій» може бути покоління 

mailto:maternalhealth@ifmsa.org
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молодих людей, які отримали більше 

корисної інформації про 

сексуальність, ніж провокаційної 

інформації в медіа або замовчування 

взагалі. Це може бути покоління жінок 

і чоловіків, яким комфортно бути 

собою; які здатні приймати виважені 

та відповідальні рішення, формувати 

здорові взаємини, піклуватися про 

своє тіло.

ВІЛ / СНІД та інші ІПСШ
hivaids@ifmsa.org

Щодня по всьому світу більше 1 

мільйона захворювань передаються 

статевим шляхом (ІПСШ). А щорічно 

спостерігається близько 357 мільйонів 

нових випадків. Ця програма виникла, 

щоб  вирішити необхідні питання, що 

стосуються ВІЛ/СНІДу та інших ІПСШ, 

які є серйозною проблемою охорони 

здоров'я. 

Метою її діяльності є привернення 

уваги системи охорони здоров'я до 

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД або з 

будь-яким іншим ІПСШ, руйнування 

стереотипів та зниження рівня  

дискримінації шляхом підвищення 

обізнаності населення. 

Ця тема також впливає на майбутніх 

медичних працівників, покращуючи 

рівень знань ми можемо 

запроваджувати реальні зміни з боку 

охорони здоров’я.

mailto:hivaids@ifmsa.org


Team building

Створення згуртованої команди, де 

цінують та шанобливо ставляться до 

кожного її члена — найважливіше у 

досягненні успіху. Активність, довіра, 

дружня атмосфера сприяють 

мотивації, владнанню конфліктів, 

подоланню страхів. Важливо, що 

новачкам набагато легше приєднатись 

до приємного колективу, а нові 

здібності розвиваються швидше. А ще 

ваша команда може стати вашими 

друзями!

Саме тому лідер (у нашому випадку 

NORA чи LORA) стараються 

максимально сприяти створенню 

дружньої і сильної команди.

Що для цього потрібно:

џ донести до членів і потенційних 

членів комітету глобальні цінності та 

цілі діяльності SCORA;

џ розповісти про пріоритетні 

напрямки роботи;

џ показати/розказати про виконану 

роботу, її актуальність та результат;

џ брати до уваги всі пропозиції щодо 

проектів;

џ залучати нових членів до активної 

діяльності, щоб вони відчули свою 

важливість;

џ знаходити індивідуальний підхід до 

кожного;

џ надихати інших власним прикладом, 

бути активним;

џ уважно та коректно реагувати на 

усі зауваження, як щодо себе, так і 

щодо інших;

џ чітко розподіляти конкретні 

завдання між членами, 

встановлювати дедлайни та 

слідкувати за їхнім виконанням;

џ правильно розподіляти діяльність в 

часових проміжках.



Team building

На різних етапах у вашої команди 

буде різна ефективність. Звичайно ж, 

вона впаде на стадії бурі та знову 

почне зростати під час нормалізації. 

Не хвилюйтесь, адже все це 

нормально. Просто постарайтесь 

амортизувати усі різкі перепади.

ПОРАДА

Саме для швидкого проходження 

через етап «штормінга» слід 

використовувати тімбілдинги і спільне 

дозвілля. Процес гри та спілкування на 

нейтральній території дозволяють 

навчитися домовлятися, почати 

розуміти одне одного, розкривають 

конфлікти і допомагають їх розв’язати.  

Тому не забувайте проводити час зі 

своєю командою. 

Спільно оцінюйте та аналізуйте усе, 

що ви здійснили та не забувайте 

дякувати за спільно виконану працю.

Формування (forming) 

разом починають працювати люди, що нерідко незнайомі одне з одним. У 

кожного є досвід, цінності, принципи, підходи, характер

За яким би принципом ви не будували команду і не організовували її роботу, вона, 

швидше за все, пройде через кілька класичних етапів:

Буря (storming)

команду штормить, знаходяться протиріччя, можливі і конфлікти

Нормалізація (Norming)

команди вчаться взаємодіяти один з одним, приймають інші точки зору, 

знаходять спільну мову

Злагодженість (Performing) 

нарешті команда стає єдиним організмом, і це відображається на її 

результатах



Можливості, доступнІ
зі SCORA

Будь-яка праця приносить плоди! 

Кожен SCORAngel прагне до 

самореалізації та саморозвитку, і тому 

важливо розуміти, які можливості 

стають доступними зі SCORA.

Насамперед, це  — шанс навчитись 

бути організатором, співпрацювати з 

чудовими лікарями, викладачами чи 

студентами.

Також діяльність дає бали для 

участі у відборі на міжнародне 

професійне чи наукове стажування 

IFMSA.

Але на цьому ваші можливості не 

закінчуються!

IFMSA може запропонувати такі 

чудові перспективи:

џ cпівпрацю з неймовірними 

SCORAngels з усього світу, а 

також з важливими медичними 

освітніми закладами, 

міжнародними організаціями;

џ відвідування чи участь у 

величезній кількості міжнародних 

проектів, подій, тренінгів. Деякі із 

них наведені нижче.

Щорічні заходи IFMSA
Генеральна Асамблея IFMSA 

(GA)
Двічі на рік члени IFMSA мають 

змогу приєднатись до неймовірного 

заходу – Генеральної Aсамблеї. 

Протягом 6 днів у березні та 6 днів у 

серпні усі учасники відвідують 

найрізноманітніші засідання, зокрема 

засідання комітетів. На генеральних 

асамблеях обирають правління та 

вирішують важливі організаційні 

питання шляхом голосування всіх 

організацій-членів.

Засідання SCORA — найбільша 

можливість познайомитись та 

налагодити контакти з іншими NORAs, 

LORAs та вмотивованими 

SCORAngels. Також там можна 

презентувати проведені SCORA UMSA 

проекти.

Важливо готуватись до таких 

асамблей (до регіональних також). 

Перед кожною асамблеєю формують 

спеціальну методичку із порядком 

денним засідань, проводять онлайн-

бесіди.

Також не забудьте взяти з собою:

червону футболку (якщо є — 

футболку комітету);

презервативи зі твоєї країни;

ентузіазм.



Регіональні з’їзди (Regional 

meetings)
Окремо від ГА (GA) кожний регіон 

організовує свій власний захід з більш 

вільною програмою та індивідуальним 

підходом. SCORAngels UMSA можуть 

зустрітись там зі своїми однодумцями 

з усього Європейського  регіону. Під 

час SCORA-засідань ви  отримаєте 

нові знання, мотивацію та новий 

погляд на різні актуальні питання. Ну і 

звісно вельми приємно проведете 

час!

PreGAs/Pre-RMs/SRTs
IFMSA створює заходи, спрямовані 

на зміцнення потенціалу своїх членів. 

Вони організовуються перед GAs та 

RMs, та пропонують безліч корисних 

майстер-класів як пов’язаних, так і не 

пов’язаних з діяльністю комітету 

SCORA. Зверніть також увагу на 

воркшопи, спрямовані на збільшення 

потенціалу, наприклад, Training New 

Trainers workshops (TNT) чи Training of 

Advanced Trainers (TAT), проектний 

менеджмент та укріплення зовнішніх 

зв’язків.  

До того ж протягом усього року 

відбуваються Субрегіональні зустрічі 

(SRTs) у різних куточках світу. Вони, 

аналогічно з PreGA, включають у себе 

багато цікавих тренінгів та воркшопів. 

Зразковим прикладом SRT є 

португальський “T4All”, який 

проводиться уже протягом багатьох 

років. Слідкуйте за цими та багатьма 

іншими тренінгами. Ви не повірите, 

наскільки їх багато!

Деякі із тренінгів SCORA:

џ H.E.A.T — HIV Education and 

Advocacy Training 

џ B.E.A.S.T — The Basic Engagement in 

Advocacy for Sexual Orientation and 

Gender Identity Training

џ V2V —  VIOLENCE TO VICTORY

џ IPET — International Peer Education 

Training

џ IPAS Training.

SCORA X-Change
Це три- або чотирьохтижнева 

програма обміну для студентів-

медиків, орієнтована на питання 

сексуального, репродуктивного та 

материнського здоров'я та пов'язаних 

з ними прав. Вона інформує про 

медичні послуги системи охорони 

здоров'я країни-хоста, аспекти 

боротьби із ВІЛ/СНІД, а також 

перспективи щодо боротьби із ІПСШ.

Цей проект вперше був 

розроблений у Швеції, потім у Румунії 

та Польщі, а вже з 2002 року був 

визнаний транснаціональним 

проектом IFMSA. Після цього інші 

Можливості, доступнІ
зі SCORA



країни почали створювати свої власні 

SCORA X-Change.

2016 року багато NMO також 

зробили крок вперед і приєдналися 

до цього проекту. Серед них DENEM-

Бразилія, AECS-Каталонія, Єгипет, 

Естонія, Угорщина, Індонезія, Італія, 

Литва, Нігерія, Нідерланди, Португалія, 

Руанда, Сербія, Іспанія, Судан, Туніс і 

Туреччина. 

SCORA X-Change — це чудова нагода 

отримати  актуальну інформацію про 

проблеми сексуального та 

репродуктивного здоров'я, цікаво 

проводити час, зануритись у різні 

культури та професійно зростати. 

Набір в Міжнародні команди
Ми хочемо заохотити вас 

приєднатись до чудової Міжнародної 

команди SCORA (SCORA International 

Team). Кожного року після виборів на 

Серпневій Генеральній асамблеї 

SCORA Director шукає регіональних 

асистентів та координаторів програм. 

Це є хорошою можливістю працювати 

поза межами вашого NMO та 

розширювати свій досвід. Набір до 

SCORA IT зазвичай оголошується в 

кінці серпня/на початку вересня. 

Спробуйте свої сили і не пошкодуєте!

 Набір делегацій
Щорічно наші партнери проводять 

величезну кількість конференцій, 

сесій, засідань, і делегації IFMSA 

стають їх активними учасниками. Це, 

наприклад,  засідання UN Commission 

on the Status of Women, регіональні 

засідання ВООЗ тощо. Звісно, 

делегатами обирають лише 

найактивніших SCORAngels, тож 

потрібно старанно розвивати свій 

комітет.

Можливості, доступнІ
зі SCORA



Ефективна комунікація всередині 

команди — запорука її успіху.

Основний засіб комунікування у 

SCORA — Facebook. 

Ми,  SCORA UMSA, спілкуємось у 

діалогах членів комітету, діалозі LORAs 

та NORA, а також маємо власну групу 

SCORA UMSA Ukraine (трішки 

зачекайте на схвалення заявки). 

У групі ви можете знайти посилання 

на інформаційну базу — SCORA 

UKRAINE Google Drive.

Локальний чи національний 

координатор організовує засідання 

комітету, Skype чи інші онлайн-бесіди.

Звісно ж ви можете користуватись і 

іншими засобами спілкування, головне 

— підтримуйте зв’язок.

Якщо вас немає в діалозі вашого 

представництва SCORA, то 

обов’язково попросіть свого LORA вас 

туди додати, щоб слідкувати за всією 

цікавою і важливою інформацією.

Якщо вас обрали LORA — 

якнайшвидше повідомте про це 

NORA, він/вона надасть доступ до всіх 

ресурсів і допоможе розібратись із 

завданнями.

IFMSA та UMSA
Всі дані про міжнародні події та 

можливості, які доступні з SCORA, ви 

можете знайти в групі IFMSA SCORA 

на Facebook.

Також на офіційному сайті IFMSA 

розміщено інформацію про комітет 

SCORA базу проектів IFMSA та .

Існує також , де SCORA Database

сконцентрована основна інформація 

по активностях комітету, проектах, 

SCORA X-Change, тренінгах, 

методички та логотипи.

 

Зв’язок всередині комітету на 

міжнародному рівні також 

підтримують за допомогою бесід у 

WhatsApp, Skype, Facebook, 

електронного листування. Пошту 

кожного NORA чи члена IT можна 

знайти на сайті IFMSA.

E-mail NORA UMSA — 

nora@ukrmsa.com

Інформація і комунікація 
у SCORA 

https://www.facebook.com/groups/555553361571620/
https://www.facebook.com/groups/23117698977
https://www.facebook.com/groups/23117698977
https://ifmsa.org/
https://ifmsa.org/sexual-reproductive-health-rights-including-hiv-aids/
https://ifmsa.org/activities/
https://drive.google.com/drive/folders/1bzs_xdm2iAf5GZQ8rb3Gli0foyL2pjhO
mailto:nora@ukrmsa.com


SCORA — Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights 

including HIV & AIDS — Комітет з питань сексуального та сексуального життя, 

репродуктивного здоров'я та права, включаючи ВІЛ та СНІД

SCORA D  — Director — Директор комітету SCORA

SCORA RA  — Regional Assistant — Регіональний асистент SCORA D 

LRA  — Liaison Officer on Sexual and Reproductive health issues including HIV/AIDS —

Зовнішній представник IFMSA з питань сексуального і репродуктивного  здоров’я 

та прав, включаючи ВІЛ і СНІД

SCORA IT — International Team — Міжнародна команда SCORA

NORA — National Officer on Sexual and Reproductive Health Rights including HIV & 

AIDS — Національний директор комітету сексуального та репродуктивного 

здоров'я, включаючи ВІЛ та СНІД

LORA — Local Officer on Sexual and Reproductive HealthRights including HIV & AIDS — 

Локальний координатор комітету сексуального та репродуктивного здоров'я, 

права, включаючи ВІЛ та СНІД

Основні напрями діяльності комітету
CSE  — Comprehensive Sexuality Education — Комплексна сексуальна освіта

GBV  — Gender Based Violence — Гендерне насильство

MHASA  — Maternal Health and Access to Safe Abortion — Здоров'я матері та доступ 

до безпечного аборту

SGI — Sexuality and Gender Identity — Сексуальність і гендерна ідентичність

HIV/AIDS & Other STIs — ВІЛ, СНІД та інші ІПСШ

Словник термінів 
та скорочень



Партнери 
UN — United Nations  — Організація Об'єднаних Націй (ООН)

UNAIDS — Joint United Nations Programme on HIV/AIDS — Спільна програма ООН з 

ВІЛ / СНІДу

UNFPA — United Nations Fund for Population Activities — Фонд ООН для населення

UN Women — United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women — Організація Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності і розширення 

прав і можливостей жінок

WHO —  World Health Organization —  Всесвітня організація охорони здоров'я

UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — 

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

IPASY + — Global Network of Young People living with HIV The PACT Coalition of Youth  

— Глобальна мережа молодих людей, які живуть з ВІЛ, коаліція молодіжних 

організацій, що активно  працює у сфері протидії ВІЛ.

WPATH — World Professional Association for Transgender Health — Світова 

професійна асоціація охорони здоров'я трансгендерів

WAS — World Association for Sexual Health — Всесвітня асоціація сексуального 

здоров'я

YCSRR — Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights — Молодіжна коаліція за 

сексуальні та репродуктивні права

FIGO — International Federation of Obstetricians and Gynaecologists — Міжнародна 

федерація акушерів-гінекологів

WMA — World Medical Association — Всесвітня медична асоціація


	Зміст
	WELCOME MESSAGE
	Про IFMSA
	Про UMSA
	Основи діяльності SCORA
	Структура комітету SCORA - міжнародна
	Структура комітету SCORA в Україні
	Міжнародний календар SCORA
	Проєктний менеджмент
	Енролмент проектів. Що це і для чого?
	Програми IFMSA
	Team building
	Можливості, доступні зі SCORA
	Інформація і комунікація у SCORA
	Словник термінів та скорочень



