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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 У липні 2016, УВКПЛ ООН зафіксувало найбільшу кількість жертв серед цивільного
населення у зоні конфлікту на Сході України, починаючи із серпня 2015 – 91 особа.
Використання важкого озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування
відповідно до Мінських угод, фіксувалося щодня. Також, інтенсивні обстріли зі
стрілецької зброї та легкого озброєння наражали на небезпеку цивільне населення.

 Органи влади де-факто на території не підконтрольній уряду України виключили
ВПО із переліку категорій, які мають право отримувати гуманітарну допомогу, що
значно погіршує їх становище, враховуючи, що цивільне населення позбавлене
захисту, доступу до базових послуг, та гуманітарної допомоги та потерпає від
обмежень свободи пересування. До переліку категорій, які мають право на
гуманітарну допомогу входять особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї, діти до трьох
років та опікуни осіб з психічною інвалідністю.

 Призупинення соціальних виплат та пенсій для ВПО залишається основною
проблемою, оскільки близько 300,000 осіб, включно із пенсіонерами, які
проживають на територій не підконтрольній Уряду, не змогли відновити виплати з
лютого 2016 року.

 Основною проблемою людей, які перетинають лінію розмежування в серпні, були
довгі черги, за даними опитування проведеного Фундацією.101.

 Норвезька Рада у справах біженців зафіксувала зростання звернень про правову
допомогу стосовно документів необхідних для пред’явлення на контрольних
пунктах в’їзду-виїзду, особливо для дітей, яким потрібно вперше отримати паспорт,
без якого вони не можуть перетнути лінію розмежування.

 88% літніх людей та людей з інвалідністю, які проживають у Луганській області
мають обмежений доступ до медичних послуг, за даними оцінки вразливості
HelpAge International, яка охоплювала 1 272 ВПО та місцевих жителів.

 Оцінка Фонду Народонаселення ООН у сфері гендерно обумовленого насильства
визначає доступ до життєво необхідної інформації, притулки для потерпілих від
насильства, корекційні програми для кривдників, а також зміцнення громадських
організацій, які працюють з жінками, як ключові потреби громад, що проживають
уздовж лінії розмежування.

 10 серпня 2016 року Заступник Міністра з тимчасово окупованих територій та ВПО,
УВКБ ООН, УВКПЛ ООН, ГО «10 Квітня» та Заступник Голови ОДА Одеської обл.
відвідали санаторій «Куяльник» з метою оцінки ситуації 370 ВПО з інвалідністю,
яким загрожує виселення. Ситуація є нагальною, оскільки не було знайдено
належного житла. «10 Квітня», виконавчий партнер УВКБ ООН, почав
індивідуальний розгляд кожної сім’ї. 1 жовтня 2016, адміністрація санаторію планує
припинити постачання комунальних послуг у приміщеннях, де проживають ВПО і 1
листопада передбачається закриття приміщень на ремонт.

 Контрольно-пропускні пункти на адміністративному кордоні з Кримом
закривалися декілька разів протягом серпня, що призвело до довгих черг тисяч
людей. На двох із трьох пунктах необхідно встановлення навісів від сонця та
поліпшення санітарних умов.
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ
 Кластер з питань захисту розробив карту, яка показує мобільні групи, що
надають безоплатну юридичну допомогу в регіонах.

 Партнери Кластеру з питань захисту надали предмети гігієни та
реабілітаційне обладнання 1400 людям похилого віку у м. Донецьк та
його передмістях.

 В рамках проекту із надання інформації, консультування та правової
допомоги Норвезька ради з питань біженців надавала юридичні
консультації ВПО на КПВВ «Зайцеве». Основні питання стосувалися
документів, зокрема свідоцтв про народження та смерть, пенсійних
виплат та майнових прав.
ВПО спілкувалися неохоче, оскільки
побоювалися, що їх особисті дані будуть передані управлінням
соціального захисту та пенсійному фонду та може призвести до
зупинення соціальних виплат та пенсій.

 Мобільні групи Фонду Народонаселення ООН та Української фундації
громадського здоров’я надають психосоціальну допомогу у п’яти
східних областях отримали більше 8,000 повідомлень про гендерно обумовлене насильство. ВПО складають 29% людей, які звертаються по
допомогу. Реєстрація потерпілих проводиться за допомогою системи система управління інформацією з гендерно обумовленого
насильства. Найбільшу кількість звернень становлять випадки психологічного (51%) та фізичного (27%), жінки складають 88% потерпілих.

 УВКБ ООН за допомогою виконавчих партнерів відремонтували бомбосховище у Петровському районі м. Донецьк, який надає прихисток 30
дорослим та дітям.

 Під час літніх місяців партнери із розмінування зосередилися на проведенні заходів із підвищення обізнаності про загрози мін, зокрема у
літніх таборах, дитсадках та селах розташованих уздовж лінії розмежування. Швейцарська Фундація з Розмінування охопила 23 тисячі осіб.
МНС спільно із ЮНІСЕФ працювали із Міністерством освіти та науки над впровадженням питань мінної безпеки у шкільну програму в
Донецькій та Луганській областях.

 Данська рада у справах біженців підготувала наступні публікації: Аналіз та рекомендації щодо ситуації доступу ВПО до інформації про
можливості та шляхи реалізації їх прав; Пам'ятка для співробітників державних служб соціальної сфери «Поширені питання в роботі з
внутрішньо переміщеними особами»; Методичний посібник для соціальних служб Особливості захисту дітей в умовах збройного конфлікту
на сході України: вразливість дітей, які є внутрішньо переміщеними особами; Посібник для самостійного ознайомлення та тренінг для
гуманітарних працівників щодо управління стресом, комунікативними навичками та попередження вигоранню.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 Партнери кластеру з питань захисту звернулися до Уряду з проханням внести зміни до
законодавства, що регулює процедуру відновлення соціальних виплат та пенсій з метою
полегшення доступу до них у ВПО.

 Данська Рада у справах біженців підготувала інформаційну довідку про сучасну судову
практику в Україні щодо компенсації зруйнованої та знищеної власності.
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ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
 Данська Рада організувала тренінг для гуманітарних організацій на тему прав у сфері
житла, землі та майна, в ході якого розглядалися майнові права за міжнародним правом,
національні та регіональні інструменти для захисту у випадку правопорушень, та найкращі
світові практики з реалізації прав у сфері житла, землі та майна.

 УВКБ ООН провело тренінг для Ромів медіаторів на тему ідентифікації потреб у сфері
захисту у ромів, що проживають у центральних та західних областях, проведення
індивідуального консультування, роботи з громадами та здійснення перенаправлення до
партнерів у сфері захисту.

 Робоча група з питань інвалідності та похилого віку провела тренінг з інклюзивного
програмування для співробітників БФ «Право на захист» у Слов’янську та IMC у Маріуполі.
Під час тренінгу розкривалися питання збору даних розбитих за віком, статтю та типом
інвалідності та комунікаційних навичок в роботі з людьми з інвалідністю.

 Проект Ради Європи “Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в
Україні” провів два тренінги у м. Дніпро та с. Глібовка, Київської області із розбудови
спроможності громадських організацій, які працюють з ВПО у місцевих громадах.
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