УКРАЇНА
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ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ САБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 10 жертв серед мирного населення (3 людини було вбито та 7
поранено).
• COVID-19: 101 випадок зараження COVID-19 було зареєстровано на
підконтрольній території Донецької та Луганської областей; 225 випадків було
зареєстровано де-факто владою на непідконтрольній території Донецької та
Луганської областей.
• Свобода пересування: КПВВ залишаються закритими, дозвіл на перетин лінії
розмежування надається у виключних випадках. Без місця для проживання та
засобів до існування залишилося більш ніж 23 жителя непідконтрольної
території на КПВВ «Станиця Луганська» та 25 - на КПВВ “Майорське”.
• Ізольовані населені пункти: З метою запобігання передачі COVID-19,
військові заблокували в’їзд/виїзд до ізольованих населених пунктів
Старомар’ївка, Старий Айдар, Опитне та Піщане, залишивши місцевих жителів
без доступу до продуктових магазинів, аптек та інших базових послуг.
• Доступ до базових послуг: Відсутність водопостачання та предметів гігієни є
одною з головних проблем у сфері захисту населення, особливо в
ізольованих населених пунктах. Щонайменше 15 населених пунктів на
непідконтрольній території Луганської області постраждали від перебоїв
водопостачання у квітні та щонайменше 14 населених пунктів на
підконтрольній території Донецької області взагалі не мали доступу до води.
Це сприяє створенню антисанітарних умов та наражає людей на небезпеку
передачі COVID-19.
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• Доступ до мобільного зв’язку: Люди, що проживають уздовж лінії
розмежування, не мають стабільного мобільного зв’язку і через припинення
транспортного руху не можуть поповнювати свої мобільні картки, що позбаляє
їх можливості викликати медичну та інші служби у випадку надзвичайних ситуацій.
• Гендерно-зумовлене насильство: Карантинні обмеження підвищили ризик гендерно-зумовленого насильства; 5 притулків,
підтримуваних Фондом народонаселення ООН, повідомляють про збільшення запитів про допомогу щонайменше на 37%.
• Психічне здоров’я: Опитування жінок, які проживають уздовж лінії розмежування, проведене БФ "Слов'янське серце",
виявило, що 84,3% опитаних жінок повідомляють про значне погіршення психологічного стану в результаті введення
карантинних заходів.
• Зміни у державному бюджеті на 2020р.: Після прийняття Закону №553 щодо перерозподілу коштів державного бюджету
з метою реагування на COVID-19, фінансування Міністерства з питань реінтеграції TOT скоротилося на 35%. Також буде
зменшено фінансування протимінної діяльності, житлових програм для ВПО та компенсації за майно, що було знищене
або пошкоджене внаслідок конфлікту.

ОСНОВНІ ФАКТИ
РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• За домовленістю між УВКБ ООН та телофонним
оператором Vodafone Україна, 2 489 особам, що
проживають уздовж лінії розмежування, була
надана можливість безкоштовного спілкування,
що дозволило їм залишатися на зв’язку. В трьох
громадах УВКБ ООН встановило підсилювачі для
покращення телефонної зв'язку.
• БФ «Право на Захист» надав правові консультації
770 особам; 57% консультацій були пов’язані з
COVID-19, що втричі більше ніж у березні.
• Норвезька рада у справах біженців надала правову
допомогу 244 особам через надання інформації,
консультування та юридичної допомоги; 24%
© ГМ Проліска / В’їзд/виїзд до ізольованого села Старомар’ївка
бенефіціарів – жителі непідконтрольної території.
• ГО «Донбас СOС» надала інформаційні та юридичні телефонні консультації 1 928 особам. Кількість запитів від ВПО
на гуманітарну допомогу, включаючи їжу, збільшилась у 2,7 рази у порівняно з лютим 2020 року.
• HelpAge International через волонтерів у громадах забезпечили догляд на дому для 581 літніхей та маломобільних
людей. Під час домашніх візитів люди отримали психосоціальну та непродовольчу допомогу, а також послуги з
перенаправлення.
• Triangle Generation Humanitaire забезпечили догляд на дому для 221 літніх людей та людей з інвалідністю, що
проживають у шести населених пунктах уздовж лінії розмежування.
• Товариство Червоного Хреста України надало 1 397 продуктових наборів та 12 573 засобів індивідуального захисту
постраждалому від конфлікту населенню, що проживає у Донецькій та Луганській областях.
• ЮНІСЕФ надав засоби індивідуального захисту 509 працівникам у 12 громадах, включаючи 345 соціальних
працівників та 66 працівників самоуправління громад.
• People in Need відкрили простір для дітей у Торецьку та надали непродовольчі товари Торецькому міському Центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де надається психосоціальна підтримка.
• У рамках реагування на COVID-19, Save the Children спільно з партнерською НУО "Аваліст" доставили антисептик,
маски, дезинфектори та водогрійні котли до шкіл у Золотому, Врубівці, Новотошківці та Торецьку.
• Terre Des Hommes провели 4 онлайн-семінари для 37 підлітків та 10 освітніх спеціалістів на тему критичного
мислення та прав дітей у демократичному суспільстві.
• СОС Дитячі містечка надавали довготривале супроводження у справі, що включає психологічну, соціальнопедагогічну, медичну, рекреаційну та фінансову підтримку, для 326 вразливих сімей із 750 дітьми з Сєвєродонецька,
Старобільська та Станиці Луганської.
• Фонд народонаселення ООН вдвічі збільшив кількість місць з 6 до 12 у притулку для постраждалих від гендернозумовленого насильства у Херсоні з метою задоволення існуючих потреб у безпечних просторах.

АДВОКАЦІЯ
• Geneva Call запустила інформаційну кампанію щодо охорони здоров'я під час пандемії COVID-19, приділивши
увагу небезпеці, з якою стикаються медичні працівники на сході України, та те, як вони захищені відповідно до
міжнародного гуманітарного права.
• 6 квітня Норвезька рада у справах біженців від імені Робочої Групи з питань компенсації, до складу якої входять
УВКПЛ ООН, УВКБ ООН, БФ «Право на захист», Данська рада у справах біженців, ГО «Донбас СОС», МОМ, ОБСЄ та
Рада Європи, подала до Міністерства з питань реінтеграції ТОТ рекомендації щодо проекту змін до Постанови
№947 щодо адміністративного механізму відшкодування за житло, пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових
дій.
• Завдяки адвокаційним заходам ГМ «Проліска» було відкрито в’їзд/виїзд до ізольованих населених пунктів,
Старомар’ївка, Піщане, Старий Айдар та Опитне.
• Моніторингова місія ООН з прав людини опублікувала Керівні документи “Права людини у період пандемії COVID19” та “COVID-19 та права жінок”.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
• БФ «Українська фундація громадського здоров'я» провела 6 онлайн-семінарів на тему "Права постраждалих від
домашнього насильства та доступні для них послуги" для 187 представників поліції, місцевої влади та надавачів
послуг з Привілля, Торецька, Сватово, Новоайдара, Волновахи та Комишувахи.

Кластер з питань захисту I квітень 2020

