УКРАЇНА
ВЕРЕСЕНЬ 2019
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
©Anastasia Taylor-Lind / Літні люди з непідконтрольної території стоять у черзі для того щоб забрати свої пенсії у м. Курахове

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини
зафіксувала 21 жертву серед мирного населення (двоє вбитих та 19
поранених).
 Ситуація в сфері безпеки: Кількість обстрілів суттєво збільшилася. Протягом 26
серпня – 29 вересеня ОБСЄ СММ зафіксувала 21 500 порушень режиму
припинення вогню, що в 2.7 разів перевищує кількість обстрілів минулого
місяця.

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

Щонайменше 8 будинків у Кодемі та 8 будинків у Миколаївці (Донецька обл.)
було пошкоджено при утилізації Державною службою з надзвичайних
ситуацій мін та боєприпасів, що не розірвалися.

Олена Кочемировська, Координаторка
Субкластеру з гендерно-зумовленого
насильства, kochemyrovska@unfpa.org

Після оголошення урядом плану розведення збройних сил мешканці
населених пунктів, розташованих уздовж лінії розмежування, висловлюють
занепокоєння можливим погіршенням ситуації в сфері безпеки та
правопорядку після залишення військовими їх населених пунктів. Крім того,
місцеве населення занепокоєне можливим погіршенням доступу до послуг,
якщо спеціалісти виїдуть із їх населених пунктів після погіршення безпекової
ситуації.

Мартін Убрехт, Координатор
Субкластеру з питань протимінної
діяльності, martin.oubrecht@undp.org

 Свобода пересування: 19 вересня 81-річна жінка померла чекаючи в черзі до
мобільного відділення Ощадбанку на КПВВ «Новотроїцьке».
В Донецьку (непідконтрольна уряду України територія) було продовжено
комендантську годину на одну годину (з 23:00 до 05:00) на період з 1 жовтня
2019 року по 31 травня 2020 року.
 Доступ до пенсій: Пенсійний фонд України, на підставі рішення суду за
позовом енергетичної компанії, утримує частину пенсії літніх людей, що
проживають у Щасті та Світлодарську (Луганська обл.) та мають борги за
постачання опалення. Пенсіонерів не було повідомлено про початок судових
проваджень і, як наслідок, вони не мали змоги захиститися в суді.
 Доступ по медичних послуг: В штаті медичного центру, що надає послуги
жителям Золотого, Катеринівки та Оріхове (Луганська обл.), з яких 598 дітей,
відсутній педіатр. Для того, щоб отримати консультацію педіатра, батьки з
дітьми вимушені їздити до м. Гірське, що в 6-10 кілометрах.

Акбар Назрієв, Координатор ТРГ з питань
осіб похилого віку та осіб з інвалідністю,
akbar.nazriev@helpage.org
Володимир Хорбаладзе, Координатор ТРГ
з питань житла, землі та майна
volodymyr.khorbaladze@nrc.no

 Ізольовані населені пункти: 455 жителів села Плотина, включаючи 68 дітей та 180 людей похилого віку, позбавлені доступу до
громадського транспорту. Аби доїхати до районного центру та отримати доступ до основних послуг, аптеки та банкоматів, людям
дводиться платити близько 600 грн. за послуги приватних перевізників.
 Доступ до води: Доступ до питної та технічної води для жителів села Путилине (Луганська обл.) ускладнено. Більшість
людейберуть воду з колодязя, запас води в якому постійно зменшується.

ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ ЗАХИСТУ
 Безкоштовний електромобіль ГМ «Проліска» на КПВВ «Станиця Луганська»,
транспортував 2 940 осіб з обмеженою мобільністю від входу до КПВВ до
нульового рубежу.
 Данська рада з питань біженців надала юридичні консультації 921 особі у дев'яти
регіонах та на КПВВ Майорське, Мар’їнка та Новотроїцьке.
 Save the Children надали психосоціальну підтримку 292 дітям (121 хлопчику та
171 дівчинці) та індивідуальний супровід для 50 дітей з Мар’їнського (Донецька
обл.) та Попаснянського (Луганська обл.) районів, з них 24 дитини отримали
екстрену грошову допомогу.
 Партнери УВКБ ООН на непідконтрольній території Донецької області надали
індивідуальну допомогу з питань захисту 247 особам та індивідуальний супровід
для 37 осіб.
 БФ «Слов’янське Серце» відкрив молодіжний IT-HUB у Святогірську в Центрі
підтримки сім'ї. Проект надає рівні можливості хлопчикам та дівчатам
вдосконалювати свої навички роботи з комп'ютером та вивчати різні ІТспеціальності.

Люди,
які
скористалися
послугами
електрокару на КПВВ «Станиця Луганська»

Джерело: ГМ «Проліска»
 Шість нових сімей з дорослими або дітьми, що постраждали від мін/вибухонебезпечних залишків війни, отримали
індивідуальну підтримку та супровід в рамках програми допомоги жертвам мін, яку реалізують ЮНІСЕФ та Данська рада з питань
біженців - Данська Група з розмінування.
 HALO Trust очистив 16,5 га землі від мін та вибухонебезпечних залишків війни та провів 230 сесії з інформування щодо мінної
небезпеки для 10 000 осіб з 14 населених пунктів.
 178 осіб, що постраждали від гендерно-зумовленого насильства, отримали комплексну психосоціальну підтримку та первинну
правову допомогу у п’яти кризових центрах, які підтримує Фонд народонаселення ООН. 35 осіб, що постраждали для гендернозумовленого насильства, отримали безпечне житло та комплексну психосоціальну підтримку в дев'яти притулках, підтримуваних
Фондом народонаселення ООН.
 В рамках довгострокової програми психологічної підтримки, ГМ «Проліска» надала індивідуальну психологічну підтримку 78
особам, що проживають у постраждалих від конфлікту населених пунктах. Основні проблеми виявлені підчас надання
консультацій стосувалиcя депресії, суїцидальних думок, тривоги, панічних нападів та ПТСР.
 Мобільні групи з психосоціальної підтримки ЮНІСЕФ надали першу психологічну допомогу та послуги з перенаправлення 375
особам, що постраждали від гендерно-зумовленого насильства, включаючи 47 дітей, що постраждали від насильства (31
дівчинці та 16 хлопчикам).

АДВОКАЦІЯ
 Включення питань захисту ВПО та населення, яке постраждало від конфлікту, до компетенції Міністерства з питань ТОТ та ВПО до
Міністерства у справах ветеранів викликало занепокоєння громадських організацій, що ці питання не будуть пріоритизовані новим
міністерством. Відтак, організації Зміна, Право на Захист, Донбас SOS, Восток SOS, Крим SOS, УГСПЛ, Група Впливу та інші провели
зустріч з новопризначеною Міністеркою та презентували аналіз, пропозиції та рекомендації з основних гуманітарних питань.
 Координаторка з питань адвокації БФ «Право на захист», призначена радником Парламентського комітету з питань прав
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій , національних меншин і міжнаціональних відносин,
сприяла забезпеченню участі НУО в роботі комітету при розробці Положення про Експертну раду комітету та надала рекомендації
проведення тематичних слухань щодо ризику безгромадянства, свободи пересування, компенсації та соціальних прав ВПО.
 17 вересня Донбас SOS проведела круглий стіл на тему: "Збройний конфлікт на Сході України: шкода завдана житлу цивільного
населення", під час організація представила дорожню карту створення реєстру пошкодженого житла, а Офіс Омбудсмена
презентував пропозиції щодо технічної оцінки пошкодженого житла.
 28 вересня Норвезька рада у справах біженців проведела круглий стіл щодо компенсації за житло, пошкоджене або зруйноване
в наслідок збройного конфлікту. Учасники обговорили правові режими, що застосовуються до процедур отримання компенсації
за пошкоджене житло та судові процеси на національному та міжнародному рівнях. На основі обговорень Норвезька рада підготує
адвокаційні матеріали.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
 Данська рада з питань біженців провела навчальні сесії з питань імплементації законодавства щодо боротьби з булінгом для
52 спеціалістів Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти та представників органів місцевого самоврядування з
населених пунктів розташованих уздовж лінії зіткнення.
 Маріупольська спілка молоді провела тренінг з роботи з соціально ізольованою молоддю для 18 фахівців соціальних центрів,
бібліотек та професійно-технічних шкіл з Маріуполя та селищ Мангуш, Сартана та Нікольське (Донецька обл.).
 Save the Children провели триденний тренінг на тему «Захист виключених дітей» для 20 представників громадських центрів,
педагогічних працівників та спеціалістів з супроводження справ, які проживають уздовж лінії розмежування.
 УВКБ ООН спільно з громадськими організаціями Крим SOS та 10 квітня провели дві інформаційні сесії у Полтаві та Херсоні з
питань профілактики ґендерно-зумовленого насильства та ВІЛ для 54 студентів з 10 університетів та 28 представників 12 громад
ВПО, підвищуючи обізнаність про права людини, ґендер, типи сексуального та ґендерного насильства, останні зміни в
законодавстві та основні підходи щодо надання допомоги постраждалим ві ґендерно зумовленого та насильства в сім’ї.
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