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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Ситуація у сфері безпеки: Протягом останнього місяця військові дії суттєво

Для отримання детальної інформації

посилилися. УВКПЛ ООН зареєструвало 66 випадків жертв серед цивільного
населення на сході України – це в три рази більше, ніж у вересні 2016 року. В
результаті інтенсивних обстрілів, що мали місце 27 жовтня в Макіївці, три людини
було вбито і п'ятеро (включаючи дітей) отримали поранення.
 Свобода пересування: Контрольно-пропускний пункт (КПВВ) в Зайцеве було
перенесено до Майорську, в результаті чого КПВВ опинився в кількох сотнях метрів
від лінії розмежування. Оскільки в цій місцевості регулярно проводяться обстріли, у
подальшому це ставить під загрозу життя цивільних осіб, які перетинають КПВВ. Також
20 жовтня біля КПВВ була снайперська стрільба зі стрілецької зброї та автоматичних
гранатометів. Через обстріли 27 жовтня КПВВ був закритий. Забезпечити нове місце
вбиральнями та іншими зручностями неможливо.
 Доступ до базових послуг: через обстріли було тимчасово припинено водо- та
електропостачання для сотень людей з околиць Маріуполя. Протягом тижня після
того, як приватна електропостачальна компанія припинила постачання через
неоплачені борги споживачів з боку непідконтрольний уряду територій, подача води
більш ніж мільйону осіб, які проживають на непідконтрольній уряду території
Луганської області, була припинена або сильно обмежена.
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 Примусове виселення ВПО з інвалідністю: близько 300 ВПО з інвалідністю, які жили в
санаторії «Куяльник» в Одесі, було насильно виселено та відключено від постачання
комунальних послуг, таких як опалення та електрика. Деякі переїхали до санаторію
«Святі Гори» в Святогірську, в той час як інші повернулися до непідконтрольних уряду
територій Україні. Схожі загрози виселення були повідомлені ВПО, які проживають в
центрах компактного проживання в Центральній і Західній Україні, такі як санаторіі
«Сенетатія», та «Джерело», гуртожиток по вул. Кустанайська в м. Києві, готель
«Житомир», місце компактного проживання «Соти». В даний час 527 ВПО по всій
території України стикаються з неминучим виселенням.

 Соціальні виплати та пенсії: 19 жовтня відбулися парламентські слухання з питань перевірки соціальних виплат (включаючи
пенсії). Міністерство фінансів планує продовжити перевірку 21 млн одержувачів соціальних виплат у 2017 році. Уповноважений з
прав людини заявив, що ця перевірка порушує українське законодавство.

 Реєстрація ВПО: Припускаючи, що доступ до реєстрації ВПО в деяких районах є суттєво ускладненим, HelpAge провело
опитування на підконтрольній уряду території Луганська та уздовж лінії розмежування. За даними опитування 73% ВПО, які
проживають в м. Щастя та Станично-Луганському районі, не зареєстровані в якості ВПО.
 Захист прав дітей: Управління Державної міграційної служби в Луганській та Донецькій областях не видає паспорти дітям при
досягненні 14-річного віку, оскільки існуюче регулювання не було узгоджене з недавніми законодавчими змінами. Крім того,
вони не мають необхідного обладнання для видачі паспортів.
 Гендерно обумовлене насильство: Відповідно до Фонду Народонаселення ООН та Української фундації громадського здоров’я,
лише 37 % з 2 658 ВПО, які постраждали від гендерного насильства повідомили про це; більшість з них складають жінки (88%).

Новини Кластеру з питань захисту в Україні за жовтень 2016

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ
 УВКБ ООН та “Людина в біді” (PIN) впроваджують 17 громадських проектів на
непідконтрольній уряду території Донецької області, які спрямовані на полегшення
доступу до медичного обслуговування, початкової та середньої освіти, засобів до
існування, а також надають підтримку громадам і людям з особливими потребами.
10 706 осіб скористувалися послугами, що надаються через ці проекти.
 Фонд Народонаселення ООН, через Українську Фундацію Громадського Здоров'я,
запровадив п'ять додаткових мобільних груп для надання психосоціальної підтримки
людям, які проживають в близьких до лінії розмежування районах Донецької і
Луганської областей. Тепер вздовж лінії розмежування працює 26 мобільних груп.

 УВКБ ООН спільно з партнерами, піднімаюли питання погроз виселення з місць
компактного проживання, як на центральному рівні для розробки стратегічних
рішень, так і на місцевому рівні, працюючи з місцевими органами влади, для
пошуку рішення для окремих сімей ВПО. У період з серпня по жовтень “Десяте
квітня” та КримSOS займалися вирішенням індивідуальних справ в шести центрах
компактного проживання, що охоплюють 222 осіб. Внутрішньо переміщеним особам
надавалася правова допомога; психосоціальна підтримка; транспорт для людей з
інвалідністю, які виїжджають з центрів, а також організація ознайомчих поїздок для
перегляду запропонованого альтернативного житла.

 Протягом третього кварталу 2016 року, Данська рада у справах біженців надала
юридичну допомогу для 8 166 бенефіціарів в 15 областях. Понад дві третини з тих,
хто звертався по правову допомогу були жінками. Найбільша кількість консультацій 36% - стосувалася соціальних виплат та пенсій, в той час як 20% консультацій було
пов'язано з житловими, земельними та майновими питаннями.
 Норвезька рада у справах біженців надала допомогу 2 259 особам через програму
індивідуального консультування та юридичної допомоги. Жінки склали 66%
одержувачів допомоги, також 24,5% одержувачів проживають на непідконтрольних
уряду територіях.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ

3,1 M
Людей, що потребують домоги

2,5 M
Цільового населення

789,765
Людей, що отримали допомогу у
сфері захисту (січень-жовтень
2016)

116
Партнерів* включаючи 9 на
непідконтрольних уряду територіях

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ
Стратегія Кластерy ENG | UKR
ЗW Карта за липень 2016 ENG
Посібник з безоплатної правової допомоги
ENG | UKR | RU
Рекомендаційна довідка з розбудови миру
та примирення ENG | UKR | RU

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Гуманітарне Реагування
Глобальний Кластер з питань захисту
Карта безоплатної правової допомоги
*Partners with completed, ongoing or suspended activities

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 УВКБ ООН, БФ «Право на захист», КримSOS, ВостокSOS і Данська рада у справах біженців опублікували спільну заяву, що виражає
занепокоєння проектом Закону “Про тимчасово окуповану територію України”. Проект закону спрямований на регулювання
Автономної Республіки Крим та непідконтрольних уряду територій Донецьку і Луганську. Партнери кластеру з питань захисту
стурбовані тим, що проект закону у подальшому буде ізолювати ці області, відкидаючи відповідальність України за порушення
прав людини, що відбуваються на цих територіях, а також підриває можливість примирення.

 Парламентська асамблея Ради Європи прийняла Резолюцію 2133, яка закликає уряд України зменшити адміністративні труднощі,
з якими стикаються жителі Криму та непідконтрольних уряду територій Донецька і Луганська, в отриманні доступу до пенсій і
соціальних виплат, а також полегшення доступу до правосуддя шляхом кадрового та технічного оснащення судів, до яких була
передана юрисдикція непідконтрольних уряду територій.

 Кластер з питань захисту провів моніторингову місію з питань правого захисту в колективному центрі «Святі Гори» в Святогірську,
куди були переселені ВПО з обмеженими можливостями, яких виселили з санаторію «Куяльник» в Одесі. Незважаючи на
обіцянки влади забезпечити транспорт та гідне переселення, ВПО були змушені своїм коштом оплатити переїзд і залишилися без
будь-яких засобів до існування. Крім того, умови в санаторії в Святогірську є неналежними: бракує опалення та ліфта, місця для
зберігання продуктів харчування та достатньої кількості гарячої води. Численні партнери відгукнулися на заклик Кластеру з питань
захисту допомогти ВПО.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ/ВІЗИТИ
 Технічна Робоча Група з питань Віку та Інвалідності провела тренінги з інклюзивного програмування для операторів гарячої лінії
ДонбасSOS в Києві, а також для співробітників “Людина в біді” в Слов'янську. Тренінги охопили 82 співробітників з обох
організацій.
 Проект Ради Європи “Посилення Захисту прав людини Внутрішньо Переміщених Осіб в Україні” організував візит з обміну
досвідом для місцевих керівників відділів соціального захисту населення Луганської області до Вінниці, де працівники сфери
соціального захисту ділилися своїм досвідом в наданні соціальних послуг ВПО, а також в запровадженні електронного
документообігу.
 Фонд народонаселення ООН організував семінар на тему "Комплексний підхід до гендерно обумовленого насильства для
мульти-секторних команд" для державних органів Донецької та Луганської областей. В роботі семінару взяли участь
представники зі сфери соціального захисту, департаментів у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я, поліції, медичної служби,
центрів безоплатної вторинної правової допомоги, центрів надання соціальних послуг для сімей, дітей і молоді.
 НУО “Єдність в ім'я майбутнього" провела тренінг на тему мінімальних стандартів захисту прав дітей в надзвичайних ситуаціях, у
тренінгу взяли участь 20 осіб включаючи парламентарів, вчителів і представників уряду в Запоріжжі.
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