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

© Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk
© Восток-SOS /Зруйнований будинок-інтернат для літніх людей та людей с інвалідністю, Горлівка, непідконтр. тер. Донецкої обл.

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ






Жертви серед цивільного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 27 жертв серед мирного населення (шість осіб загинуло і 21 було
поранено).
Мінне забруднення: 3 липня один мирний житель отримав пораненя від вибуху
міни допомагаючи Державній службі з надзвичайних ситуацій в гасінні лісової
пожежі поблизу Колісниківки (Донецька обл.). Два хлопчика були поранені в
результаті ігор з ручними гранатами в Іловайську і Кіровську (непідконтр. тер.
Донецької обл.).
Ситуація в сфері безпеки: Ситуація в сфері безпеки залишається напруженою, в
середньому щодня реєструвалося 25 інцидентів.
Щонайменше 84 житлових приміщення було пошкоджено або зруйновано на
підконтрольній території. Шістдесят з них були пошкоджені в результаті
утилізації вибухових речовин українськими військовими силами в районі селища
Зайцеве (Донецька область).



Свобода пересування: 21 липня КПВВ Майорське був закритий через роботи з
розмінування, що проводилися поблизу контрольно-пропускного пункту.
31 липня КПВВ Гнутове був закритий через вибухи мін поблизу пункту, які
детонували від трави, що загорілася через екстремальні погодні умови.



Изольовані населені пункти: З 22 липня постачальник комунальних
транспортних послуг підвищив вартість проїзду для 787 жителів селища Зайцеве,
які раніше користувалися пільговим тарифом.
П'ятдесят жителів села Леонідiвка (Донецька обл.) не мають доступу до
транспортного сполучення та до основних послуг, включаючи аптеку, медичний
пункт, продовольчий магазин, поштове відділення та відділення банку. Люди
вимушені проходити 2,5 км до найближчої автобусної зупинки, що є проблемою,
оскільки більшісті жителів села це особи похилого віку.






КОНТАКТИ КЛАСТЕРУ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
Анна Річ, Координаторка Кластеру з питань
захисту, rich@unhcr.org
Катерина Мартиненко, Cпеціалістка по
роботі з інформацією Субкластеру з питань
захисту дітей, kmartynenko@unicef.org
Олена Кочемировська, Координаторка
Субкластеру з гендерно-зумовленого
насильства, kochemyrovska@unfpa.org
Мартін Убрехт, Координатор
Субкластеру з питань протимінної
діяльності, martin.oubrecht@undp.org
Іен Джеймс Кларк, в.о. Координатора ТРГ з
питань осіб похилого віку та осіб з
інвалідністю, ian.clarke@helpage.org
Володимир Хорбаладзе, Координатор ТРГ
з питань житла, землі та майна
volodymyr.khorbaladze@nrc.no
Додаткові фактори вразливості людей, що
проживають в ізольованих населених пунктах
Літня особа (60+)
Хронічне
захворювання

41%
25%

Доступ до охорони здоров’я: 1200 жителів ізольованого села Старогнатівка
Інвалідність
13%
позбавлені доступу до медичних послуг через відсутність сполучення
громадським траспортом з найближчою поліклінікою, що знаходиться в 15 км.
Безробітність без
5%
Жителі міста Золоте вимушені платити 400-500 грн. за послуги приватного
жодних пільг
транспортного перевізника для того, щоб дістатися до найближчих лікарень в Джерело: REACH Оцінка захисту ізольованих населених пунктів на
підконтрольній території уздовж лінії розмежування, 2019
Гірському та Попасній.
Гендерно-обумовлене насильство: Під час інформаційних сесій з питань насильства по відношенню до жінок, організованих БФ
«Слов'янське серце», учасниками була виявлена проблема небажання поліції виносити термінові заборонні приписи та відсутність
притулків для постраждалих в Луганській області і обмежена кількість в Донецькій області.
Виселення ВПО: Робоча група Регіонального штабу в Харківській області з питань тимчасового розміщення ВПО повідомила, що
житло у модульному містечку, в якому проживають 302 ВПО, не буде доступним після 31 серпня через критичні технічні умови
об'єкта.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ
 18 липня УКГC ООН і УВКБ ООН сприяли доставці гуманітарного конвою з
вантажем PIN і Medecins du Monde на непідконтрольну територію
Луганської області. Сім вантажівок доставили 105 тонн матеріалів для
ремонту і медичного обладнання для подальшого розподілу серед
медичних установ.
 Halo Trust очистили від мін понад 11,5 гектарів землі в районі 17 населених
пунктів у Донецькій та Луганській областях і провели 112 сесій з
інформування щодо мінної небезпеки для 6 964 осіб.
 ЮНІСЕФ спільно з Данською радою у справах біженців надали
індивідуальну допомогу дев'яти сім'ям з десятьма дітьми, які є жертвами
мінних інцидентів, і трьом сім'ям з дітьми, в яких в результаті мінного
інциденту постраждав один з батьків, в рамках програми допомоги
жертвам мін та вибухонебезпечних залишків війни.
 Дитячі містечка - SOS надали послуги довгострокової підтримки (включаючи
психологічну, соціально-педагогічну, медичну, рекреаційну та матеріальну
підтримку) для 269 вразливих сімей з 555 дітьми зі Станиці Луганської,
Сєвєродонецька та Старобільська (Луганська обл.).
 ГМ «Проліска» надала 1 452 консультації з питань отримання гуманітарної
допомоги (включаючи допомогу до підготовки до зими), свободи
пересування, особистих документів, доступу до охорони здоров'я,
отримання соціальних і пенсійних виплат; 300 особам було надано
соціальний супровід в реєстрація статусу ВПО, отриманні особистих документів і соціальних виплат, оформленні електронних
перепусток для перетину лінії зіткнення.
 Stabilization Support Services в рамках програми «Радник з питань ВПО» надали методичні консультації з питань соціального
захисту внутрішньо переміщених осіб 597 фахівцям системи соціального захисту, 256 неурядовим організаціям та 366 ВПО.
 Донбас СОС надали 2 212 інформаційних і юридичних консультацій по гарячій лінії (26% з них - жителям непідконтрольної
території). Основні проблеми захисту включали в себе видачу документів на підконтрольній території, отримання пенсійних
виплат, перетин лінії розмежування і доступ до соціальних виплат.
 Норвезька рада у справах біженців надала юридичну підтримку 1 656 особам (з них 33% з непідконтрольної території).
Основні проблеми захисту включали питання виплати пенсій, отримання свідоцтв про смерть, питання успадкування на
підконтрольній території та виплат допомоги на поховання.
 БФ «Право на Захист» надали індивідуальну юридичну підтримку 1 782 особам і виграли дві справи в судах першої та другої
інстанцій, пов'язаних з компенсацією моральної шкоди через смерть цивільних осіб, що сталася внаслідок збройного
конфлікту. Бенефіціарам БФ «Право на Захист» були присуджені компенсації в розмірі 500 тис. грн. і 2 млн. грн. відповідно.
 HelpAge International забезпечили проведення заходів з догляду на дому для 3 634 немобільних літніх людей в Донецькій і
Луганській областях (з них 469 осіб з інвалідністю та 399 ВПО), які включали психосоціальну та інформаційну підтримку,
навчання людей похилого віку та їх сімей створення безпечного простору, надання допоміжних пристроїв і гігієнічних наборів.
 Польська Гуманітарна Акція провела індивідуальні сесії психосоціальної підтримки для 946 прив'язаних до дому літніх
людей і надала групову психосоціальну підтримку 1 118 літнім людям в п'яти громадських центрах, розташованих в
Ласточкине, Світлодарську, Золотому-4, Тріохізбенці і Передільському.
 ЮНІСЕФ та Фонд народонаселення ООН підтримали мобільні групи психосоціальної підтримки, які надали адресну допомогу
523 потерпілим в результаті гендерно-обумовленого насильства (в тому числі 69 ВПЛ) в Донецькій і Луганській областях.
П'ятдесяти семи потерпілим були надані безпечні приміщення і комплексна психосоціальна підтримка в дев'яти притулках
Фонду народонаселення ООН.

АДВОКАЦІЯ
 25 липня Норвезька рада у справах біженців партнерстві з УВКБ ООН провела експертну дискусію щодо адміністративних
механізмів виплати компенсації за майно, пошкоджене/зруйноване в результаті військових дій. Захід відвідали
представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, судової системи та органів місцевого самоврядування, а
також національних і міжнародних організацій.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
 БФ «Слов'янське серце» провели п'ять сесій з профілактики гендерно-обумовленого насильства для 79 осіб з Волновахи,
Торецька, Красногорівки, Попасної та Гірського. Під час сесій було надано інформацію про роботу мобільних команд. Учасниці
повідомили про проблеми, пов'язані з повідомленням про випадки насильства в поліцію, і закликали до підвищення рівня
обізнаності серед широких верств населення, з тим щоб забезпечити абсолютну нетерпимість до всіх форм насильства за
ознакою статі.

Кластер з питань захисту Україна I липень 2019
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