УКРАЇНА
ТРАВЕНЬ 2019
ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Андреа Каррубба, сільський житель тримає паспорт, пошкоджений в результаті військового зіткнення

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Жертви серед цивільного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 12 жертв серед мирного населення (дві особи загинуло та десять осіб було
поранено).

Анна Річ, Координаторка Кластеру з
питань захисту, rich@unhcr.org

У травні троє осіб стали жертвами мін/вибухонебезпечних залишків війни. Дві людини
було вбито в Великій Новосілці і Віролюбівці (Донецька обл.) і одну було поранено в
Первомайську (Луганська обл., непідконтрольна тер.).

Катерина Мартиненко, Cпеціалістка
по роботі з інформацією Субкластеру
з питань захисту дітей,
kmartynenko@unicef.org

 Ситуація в сфері безпеки: Ситуація в сфері безпеки залишається напруженою, військові
дії спостерігаються близько ряду населених пунктів уздовж лінії розмежування.
Щонайменше 70 будинків, одна школа, каналізаційна станція і приватний автомобіль
було пошкоджено по обидва боки лінії розмежування.
Посилення військових дій спостерігалося в районі Новгородського і Новотошківського
(підконтрольна тер.), а також в районі Донецька, Горлівки і Новоазовська
(непідконтрольна тер).
6 травня було обстріляно школу в Троїцьку (Луганська обл.). Дітей евакуювали в
частину будівлі без вікон, так як підвал був зруйнований в 2015-2017. Заняття
відновилися 13 травня.



Свобода пересування: Три мирних жителя загинули через ускладнення зі здоров'ям
на КПВВ Маріїнка і Майорське. 5 травня одного мирного жителя було поранено
стрілецькою зброєю під час руху між КПВВ Новотроїцьке (підконтр. тер.) та Оленівка
(непідконтр.тер.). 18 травня одну людину було поранено в сірій зоні близько КПВВ
Гнутове (підконтр.тер.).
Внаслідок високої температури кількість людей, які втрачають свідомість на КПВВ
Станиця Луганська, збільшилася до 7-10 чоловік у день.
На КПВВ Гнутове не надається перша медична допомога. Військовий медичний
автомобіль, який може доставити людей до медичного закладу в селі Талаковка, в
5км. від КПВВ, це єдина доступна допомога.
23 травня понад 70 випускників шкіл з непідконтрольною території не отримали
дозволу місцевої влади перетнути лінію розмежування через КПВВ Жовтень і Оленівка
для складання зовнішнього незалежного оцынювання для здобуття вищої освіти.



КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ

Житлові, земельні та майнові права: ВПО продовжують жити приблизно в 20 дачних
кооперативах біля населених пунктів Щастя, Станиця Луганська (Луганська обл.) і
Красногорівка (Донецька обл.). Дачні будинки часто не мають газопостачання,
опалення, доступу до регулярного транспортного слолучення та медичної допомоги. У
кожному дачному кооперативі проживає від 10 до 600 людини.

Олена Кочемировська,
Координаторка Субкластеру з
гендерно-зумовленого насильства,
kochemyrovska@unfpa.org
Мартін Убрехт, Координатор
Субкластеру з питань протимінної
діяльності,
martin.oubrecht@undp.org
Айсулу Камчибекова, в.о.
Координаторки ТРГ з питань осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю,
aisuluu.kamchybekova@helpage.org
Володимир Хорбаладзе,
Координатор ТРГ з питань житла,
землі та майна
volodymyr.khorbaladze@nrc.no

Медична допомога на КПВВ:
Ст.Луганська:

Майорське: 8:30-15:30 / PUI
Мар’їнка: 8:30-15:30 / PUI
Новотроицьке: 8:45-15:20 / PUI
Гнутове: військова медична машина
Джерело: БФ “Право на захист”, Оцінка умов
перетину лінії зіткнення через КПВВ



Доступ до основних послуг: Через борги «Води Донбасу» за електроенергію з 23 травня було відключено від водопостачання
близько 20 000 жителів Костянтинівського району та 90 000 жителів Бахмута і прилеглих населених пунктів (у тому числі 31 дитячий
садок і 23 медичні установи) з 25 травня.



Ізольовані населені пункти: Між Станицею Луганською і населеними пунктами Тепле, Крепи, Нижній Мінченок і Верхній Мінченок
відсутнє регулярне транспортне сполучення. Для того щоб отримати доступ до основних послуг, жителі населених пунктів платять
від 300 до 900 грн. щоб дістатися до районного центра, який знаходиться в 30-60 км.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ















Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території
Профайл дитини, що постраждала від
проконсультували та надали допомогу 705 місцевим жителям. Допомога мін/вибухонебехпечних залишків війни
включала в себе сприяння літнім людям в заповненні заяв, подачі їх до місцевих
Хлопчик
органів, зверненні до відповідних установ для отримання соціальної допомоги,
наданні допомоги в реєстрації актів цивільного стану, наданні інформації про
Родина з низьким
9-13 років
достатком
житлові, земельні та майнові права і відновленні документів.
Партнер УВКБ ООН на непідконтрольнії території завершив проект мирного
Осколок в тілі
співіснування, який передбачає заміну вікон в школі №2 міста Новоазовськ Ходить до школи
(Донецька обл., непідконтрольна тер.).
Пошкродження
Сільська
Проліска надала соціальний супровід для 340 осіб (в тому числі 161 ВПО), який
верхніх кінцівок
місцевість
включав допомогу в отриманні особистих документів (паспортів, свідоцтв про
народження, ІПН), відновленні пенсійних виплат, реєстрації інвалідності,
транспортуванні людей з обмеженими можливостями та вразливих категорій
Потребує постійної
населення з ізольованих населених пунктів, з якими відсутнє транспортне
медичної допомоги
сполучення.
Норвезька рада у справах біженців надала інформацію, консультування та
юридичну допомогу 1 631 особі (з них 27% з непідконтрольної території). Центри
правової допомоги в Сєвєродонецьку, Станиці Луганській, Курахово і Джерело: DRC/UNICEF Оцінка потреб дітей, що
постраждали від мін/вибухонебезпечних залишків війни
Краматорську прийняли 557 відвідувачів і 635 дзвінків га гарячу лінію.
БФ Право на захист зустрівся з представниками Прикордонної служби в Луганській області та узгов «зелений маршрут» на КПВВ
Станиця Луганська для сприяння перетину лінії зіткнення випускниками шкіл з непідконтрольної території, які прямують на
підконтрольну територію для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Данська Рада у справах біженців надає підтримку 13 сім'ям, чиї члени постраждали від мін/вибухонебезпечних залишків війни
(в дев'яти сім'ях постраждали діти і в чотирьох щонайменше один з батьків).
Дитячий фонд ООН надав підтримку 1 592 дітям і особам, що забезпечують їх догляд, які постраждали в результаті конфлікту (в
тому числі постраждалим від гендерно-обумовленого насильства та постраждалим від мін/вибухонебезпечних залишків війни).
Послуги включали індивідуальну і групову психосоціальну підтримку, індивідуальне ведення справ і підвищення обізнаності з
питань захисту дітей та мінної освіти.
HelpAge International через 12 громадських безпечних просторів в Донецькій і Луганській областях надали підтримку 3 414 літнім
людям (з них 252 осіб з обмеженими можливостями та 456 ВПО). Установи працюють над зміцненням соціальної взаємодії,
посиленням згуртованості громади та забезпеченням підтримки в інтеграції ВПО в приймаючі громади.
26 травня УВКБ ООН спільно з БФ Слов'янське Серце провели робочу сесію для 20 поліцейських з Маріїнського району (Донецька
обл.) з метою підвищення гендерної обізнаності, а також інформування про нову роль поліції в запобіганні і реагуванні на
домашнє насильство згідно новоприйнятим законодавством.
Мобільні групи Фонду народонаселення ООН з надання психосоціальної підтримки надали адресну допомогу 411 постраждалим
від гендерно-обумовленого насильства (включаючи 71 ВПО) в Донецькій і Луганській областях.

АДВОКАЦІЯ



В рамках Оцінки потреб дітей, що постраждали від мін/вибухонебехпечних залишків війни, Данська Рада у справах біженців за
підтримки Офісу Омбудсмена, розробила список рекомендацій та направила їх в ключові міністерства і ДСНС.
БФ Право на Захист спільно з партнерськими організаціями звернувся до Глави ЦВК з пропозиціями поправок до процедури
тимчасової зміни місця голосування. Одну з пропозицій було прийнято і ЦВК вніс поправки до Постанови 893 «Про забезпечення
тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси». Таким чином, більше не потрібно подавати документи, що
підтверджують причину тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ







УВКПЛ ООН провело тренінг для 16 осіб, які розпочнуть роботу в якості спеціалістів відділу цивільного-військового
співробітництва в Донецькій і Луганській областях. Тренінг був присвячений питанням запобігання свавільних затримань, тортур,
сексуального насильства в умовах конфлікту, соціально-економічних прав та прав людини, свободи пересування, а також захисту
мирного населення.
МОМ провела триденні тренінги для 228 осіб (включаючи ВПО, ветеранів, членів їх сімей та людей з обмеженими можливостями)
з десяти громад. Мета тренінгу - допомогти учасникам розробити індивідуальний план соціальної згуртованості для вирішення
проблем, виявлених місцевими громадами (неналежна соціальна інфраструктура, низький рівень співпраці з місцевою владою,
екологічні проблеми, проблеми безпеки). План буде реалізований протягом усього проекту.
БФ Слов'янське Серце провів 19 інформаційних сесій з питань гендерно-обумовленого насильства для 127 представників
місцевої влади та працівників сфери освіти Донецької та Луганської областей.
Terre des Hommes провела в Святогорську два форуми для 57 працівників сфери освіти зі Станиці Луганської, Новоайдарська та
Попасної, де учасники змогли обговорити психосоціальну підтримку як частину комплексу заходів щодо захисту дітей в освітніх
установах Луганської області.

Кластер з питань захисту Україна I травень 2019
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