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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав
людини зафіксувала 19 жертв серед мирного населення (2 людини було
вбито та 17 поранено). Це дорівнює загальній кількості людських жертв,
зафіксованих за попередні п’ять місяців.
• СOVID-19: 36% людей, що проживають у районах, які постраждали від
конфлікту, та 41% людей, що проживають в ізольованих населених пунктах
уздовж лінії розмежування, - це люди похилого віку, більшість з яких
мають ослаблений стан здоров'я. Вони знаходяться під підвищеним
ризиком зараження і часто мають обмежений доступ до основних
предметів гігієни, чистої води, продуктів харчування та медичних послуг.
• Свобода пересування: З 16 березня уряд України розпочав вводити
обмеження щодо перетину лінії розмежування, а з 22 березня пункти
пропуску між підконтрольною та непідконтрольною територіями були
закриті з обох сторін. Люди по обидва боки лінії розмежування, що не
встигли її перетнути, залишилися відрізані від своїх родин та часто без
місця, де можна зупинитися.
• Доступ до пенсій: Через закриття КПВВ, люди, що проживають на
непідконтрольній території, не можуть отримувати пенсії та соціальні
виплати, і не мають коштів на продукти харчування чи ліки.
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• Доступ до основних послуг: Станом на 12 березня призупинення руху
громадського транспорту на підконтрольній території залишило багатьох
людей, що живуть уздовж лінії розмежування, без доступу до продуктових
магазинів, аптек, медичних установ, банківських та інших послуг. Люди, що
живуть на непідконтрольній території, не можуть перетнути лінію
розмежування для того, щоб купити ліки та отримати необхідні послуги.
• Доступ до персональної документації: Через припинення руху через лінію
розмежування, люди з непідконтрольної території не можуть отримувати
свідоцтва про народження, смерть та шлюб. Крім того, це збільшує ризики
безгромадянства для новонароджених.
• Доступ до освіти: Лише 60% дітей, що живуть уздовж лінії розмежування на підконтрольній території, мають гаджети
та доступ до інтернету, необхідні для дистанційного навчання, запровадженого урядом.
• Доступ до охорони здоров’я: За даними оцінки стану медичних закладів на підконтрольній території Луганської
області, у медичних установах недостатньо медичного персоналу; засобів індивідуального захисту, включаючи
респіратори та маски; термометрів та тестів на виявлення COVID-19 та обмежені можливості для госпіталізації людей,
інфікованих COVID-19.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Товариство Червоного Хреста України спільно з Міністерством охорони здоров’я, офісом Омбудсмена та
партнерськими організаціями розпочало інформаційну кампанію з підвищення обізнаності щодо COVID-19 для
інформування людей про заходи самозахисту, міфи про COVID-19 та подолання стресу. Червоний Хрест розповсюдив
728 500 інформаційних буклетів , 100 000 стікерів, 200 000 плакатів та підготував 4 відеоролики для дітей.
• УВКБ ООН розповсюдило 200 плакатів ВООЗ щодо профілактики COVID-19 в 150 селах, розташованих уздовж лінії
розмежування, та надало підтримку 14 громадам у виготовленні масок для обличчя, зокрема для людей з
особливими потребами та місцевих закладів охорони здоров’я.
• Stabilization Support Services через програму «Радники» надали 1 004 телефонних та онлайн-консультації щодо
доступу до соціальних та адміністративних послуг під час карантину; 12% бенефіціарів - люди похилого віку.
• Данська рада у справах біженців надала правову допомогу 324 особам; 40% запитів стосувалися обмеження руху
через лінію розмежування. Організація надає правові консультації на двух Telegram каналах з 15 000 підписниками.
• БФ «Право на Захист» надав 1 028 юридичних консультацій; через обмеження, запроваджені після спалаху COVID-19,
кількість запитів щодо перетину лінії розмежування зросла з 9% у лютому до 25% у березні.
• ГМ «Проліска» надала соціальний супровід 114 особам, яким було відмовлено у перетині КПВВ через обмеження,
пов’язані з COVID-19. Люди були забезпечені їжею, предметами першої необхідності та місцем для проживання.
• HelpAge International забезпечили догляд на дому для 2 061 людини похилого віку та малообільних людей в 40
населених пунктах, розташованих в межах 5 км від лінії розмежування. Під час домашніх візитів люди отримали
психосоціальну підтримку, непродовольчі товари, допоміжні пристрої та памперси.
• Польська Гуманітарна Акція надала послуги з доставки продуктів харчування, предметів гігієни та інших предметів
першої необхідності 209 маломобільним людям, що проживають уздовж лінії розмежування. Було розповсюджено
1 500 буклетів, підготовлених Дитячим Фондом ООН, про заходи самозахисту під час COVID-19.
• Save the Children надали психосоціальну підтримку для понад 30 дітей у громадському центрі в Красногірівці та
розповсюдили маски та антисептики серед батьків та їхніх дітей. Save the Children спільно з БФ «Слов'янське серце»
роздали 208 гігієнічних наборів у 12 населених пунктах Донецької та Луганської областей.
• SOS Дитячі Містечка через вебінари надали психосоціальну підтримку для 1 000 осіб. Сессії були присвячені
подоланню стресу та паніки, а також організації вільного часу під час карантину.
• Мобільні групи психологів People in Need та БФ «Посмішка дитини» надали психосоціальну підтримку для 599 осіб
та провели дев'ять сесій підвищення обізнаності для 164 осіб з Донецької та Луганської областей. Мобільні команди
також надали дистанційне консультування через гарячу лінії та скайп для понад 744 людей.
• Мобільні групи Дитячого Фонду ООН надавали першу психосоціальну допомогу та послуги з перенаправлення для
352 осіб, що постраждали від гендерно-обумовленого насильства та дітей, що постраждали від насильства.
• ВО «Українські рубежі» спільно з партнерськими організаціями координує створення складу продуктів харчування
та гігієни в Харкові. Набори будуть розподілені серед ВПО, які проживають у Харківській області.

АДВОКАЦІЯ
• 16-17 березня партнери Кластеру з питань захисту, включаючи УВКБ ООН, УВКПЛ ООН, БФ «Право на захист» та НУО
«ZMINA», адвокатували з новоствореним Міністерством реінтеграції TOT та Міністерством освіти для запобігання
виселенню з гуртожитків студентів, зареєстрованих на непідконтрольній території, на період проведення
карантинних заходів.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
• ГО «Істок» провела майстер-клас з виготовлення захисних масок для 29 дітей та 4 вчителів у селищі Мирне та надали
психосоціальну підтримку для 56 вчителів з Чермалика, Красногорівки, Гранітного, Мирного та Новотроїцького.

• БФ «Слов'янське серце» надав онлайн-консультації щодо запобігання гендерно-обумовленого насильства та
психосоціальну підтримку 63 жінкам з Донецької та Луганської областей.

© УВКБ ООН / Виготовлення масок у громаді в Часовому Ярі

