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КЛАСТЕР З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВКЛЮЧАЄ СУБ-КЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ,
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА ТА РОЗМІНУВАННЯ

Контакти:

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ










Мирні жителі, що проживають у буферній зоні поруч із контактною лінією, а
також на неконтрольованих урядом територіях з регулярними обстрілами і
сутичками, з точки зору захисту є найвразливішими. Партнери Кластера з
питань захисту повідомляють, що ці особи вкрай потребують гуманітарної
допомоги і захисту.
Близько 1,3 мільйони ВПО потребують різних форм допомоги, а з точки зору
захисту ключовими є проблеми у сфері реєстрації та допомоги особам у групі
ризику. За інформацією, що її надсилає Міністерство соціальної політики
щотижня, станом на 21 травня нараховувалось 1 299 770 зареєстрованих
ВПО. Перереєстрація відбувається нерівномірно, залежно від області чи
навіть реєструючого органу. Повідомляється про великі черги і
перевантаженість персоналу.
Після місяців обстрілів і збройних сутичок існує висока потреба у
психологічній допомозі, особливо у Луганську і Донецьку і особливо для
дітей, що стають свідками чи жертвами насильства.
Є необхідність у налагодженні міжсекторальної координації, заходів захисту
та попередження гендерного насильства, що передбачатиме доступ до
правової, медичної та психосоціальної допомоги для жертв гендерного
насильства.
Недостатня увага та фінансування заходів з розмінування чи попередження
призводять до загибелі чи поранень людей. Потрібно привертати більше
уваги всіх учасників конфлікту до цього питання та забезпечити фінансування
відповідних установ та НУО, що опікуються проблемами розмінування.

Крістін Гойє, Координатор Кластера
з питань захисту, goyer@unhcr.org,
Teл: +38 050 382 5014
Клер Уелан, Координатор Кластера з
питань захисту, whelan1@un.org,
Teл: +38 050 382 5277
Ініго Торрес, Координатор Субкластера з питань захисту дітей,
itorres@unicef.org, Teл: +38 050 355
0956
Єкатерина Крістесашвілі,
Координатор Суб-кластера з питань
гендерного
насильства,kristesashvili@unfpa.org
Кунал Дхар, Співголова Субкластера з питань розмінування,
kunal.dhar@undp.org, Teл: +38 050
332 1091
Ваня Сікіріца, Співголова Субкластера з питань розмінування,
vanja.sikirica@drc-ukraine.org.

Ключові Документи:
Стратегія Кластера з питань захисту
3W-матриця Кластера
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КЛЮЧОВІ ДАНІ
 Партнери Кластера з питань захисту проводили постійний моніторинг та надавали звіти про ситуаціюу
сфері захисту як на підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду територіях. Ця інформація
використовується для забезпечення відповідних заходів адвокації та забезпечення потреб, з
приділенням особливої уваги найбільш вразливим ВПО, а також для інформуваня інших гуманітарних
акторів про такі заходи.
 Збільшення кільності та консолідація зусиль партнерів Кластера як на місцевому, так і на центральному
рівнях має визначальне значення для організації заходів у сфері захисту на рівні громад та роботі з
населенням на контрольованих і неконтрольованих урядом територіях. Заходи включають в себе
тренінги у сфері захисту, дії направлені на розвиток потенціалу акторів, реагування шляхом
перенаправлення до відповідної зацікавленої сторони, консультування, пряму взаємодію з владою та
самопроголошеною «владою» та інформаційну роботу на місцях.
 Починаючи з січня 2015 року партнери Кластера, що працюють у сфері захисту дітей надали
психологічну допомогу 31250 дітям, використовуючи можливості громад на місцях.
 На гарячу лінію для дітей, роботу якої підтримують партнери, що працюють у сфері захисту дітей,
надійшло 12922 звернень. З них 56,1 % були отримані від дівчат та 43,9 % від хлопців. Всі діти, що
звернулись на гарячу лінію, отримали підтримку та перенаправлення до відповідних установ чи
організацій.
 Партнери Суб-кластера з питань гендерного насильства розпочали впроваджувати дії для підвищення
потенціалу держави – а саме співробітників правоохоронних органів – у наданні послуг, дотримання
прав і викорстання механізмів перенаправлення.
 Суб-кластер з питань гендерного насильства підготував різноманітні матеріали для підвищення

обізнаності про гендерне насильство та щоб допомогти особам справитись з психологічними
проблемами пов’язаними з кризою. Серед згаданих матеріалів карта з контактами відповідних служб на
організацій у Харківській області – короткий довідник про наявні правові, медичні та психосоціальні
послуги.
 У Харківській та Дніпропетровській областях було розпочато розробку Стандартних робочих процедур
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міжсекторального співробітництва та перенаправлення з метою попередження та реагування на
випадки гендерного насильства.
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