
 

  

 

 

  

УКРАЇНА 
2017 
ПРОЕКТИ 
ШВИДКОГО 
ВПЛИВУ 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА | ПРОЕКТИ ШВИДКОГО ВПЛИВУ - 2017 

 2 Агентство ООН у справах біженців / Квітень 2018 

 

 

Сприяння мирному співіснуванню, підтримка 

місцевих ініціатив, а також поєднання 

гуманітарної допомоги з раннім відновленням 

шляхом реалізації проектів швидкого впливу. 
 

 

 

 

 

Наша подяка 
 

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) висловлює щиру подяку компанії «GIZ» 

за щедру фінансову підтримку, без якої жоден з представлених у даному звіті 

проектів не став би реальністю. Агентство також висловлює подяку своїм партнерам 

та органам місцевої влади за надану допомогу в реалізації проектів. І, нарешті, 

Агентство висловлює вдячність внутрішньо переміщеним особам та місцевому 

населенню за віддану участь у проектах, попри усі проблеми та негаразди в умовах 

поточної ситуації. 

 

 

 

                   

КОНТАКТИ  

 
Агентство ООН у справах біженців в Україні 

 

Тел.: +38 044 288-9710 
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 Пан Іван Салеєв, голова польового офісу Агентства ООН у справах біженців у Сєвєродонецьку, і пан 

Олександр Кацай, координатор програм «GIZ» у Києві, перерізають стрічку на офіційному відкритті 

відновленого гуртожитку Луганського державного університету в м. Старобільську Луганської обл. 

Ремонтні роботи були профінансовані «GIZ» та виконані Агентством ООН у справах біженців.  

Фото Святослава Савчука для UNHCR 

 

24 
проекти швидкого 

впливу 

422 390 
дол. США 

16 

місць 

11 596 
бенефіціарів (прибл.) 

профінансовано «GIZ» 

та реалізовано UNHCR 

загальна вартість 

проектів 

на підконтрольній 

уряду території 

включаючи ВПО та місцеве 

населення 

Вступ 
Протягом 2017 року Агентство ООН у справах біженців за 
підтримки «GIZ» реалізувало 24 проекти швидкого впливу на 
підконтрольній уряду території східної України. Ці проекти 
фінансувалися в рамках ініціативи «GIZ», направленої на 
зміцнення соціальної інфраструктури з метою інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб. У рамках проектів було проведено багато 

видів робіт: реставрацію, ремонт і встановлення обладнання у громадських центрах, 
школах та інших закладах, що обслуговують ВПО та місцеве населення на 
підконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей. Метою більшості 
проектів була підтримка вразливих верств населення, включаючи людей з 
інвалідністю, людей похилого віку та дітей. Реалізація цих проектів посприяла 
мирному співіснуванню та соціальній згуртованості між ВПО та місцевим 
населенням; покращилися доступ до освіти, інклюзивність для людей з інвалідністю 
та психологічна підтримка. За попередніми очікуваннями Агентства, від проектів 
швидкого впливу отримають необхідну користь близько 11 000 бенефіціарів, 
включаючи інших учасників та інші громади, які були залучені до проектів.  
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1. Спортивний зал для людей з 
інвалідністю у Слов’янську 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/01/Sloviansk/Marafonets 

Дата завершення ■ 1 вересня 2017 р. 

Загальна вартість проекту ■ 25 959 дол. США 

Очікувана кількість бенефіціарів ■ 230 осіб 

 

Опис проекту 
В рамках проекту був облаштований спортивний зал у Слов’янську для людей з 

інвалідністю та людей без інвалідності. Група людей з інвалідністю – ВПО та 

місцевих жителів – подала заявку до Агентства ООН у справах біженців із запитом 

про допомогу в облаштуванні спеціалізованого спортивного залу, де б змогли 

комфортно займатися спортом люди з інвалідністю. Агентство спільно із місцевим 

Департаментом соціального захисту та місцевою спільнотою людей з інвалідністю 

знайшли відповідне приміщення. В рамках проекту швидкого впливу в приміщенні 

був зроблений капітальний ремонт та встановлено спортивне обладнання. Місцевий 

Департамент соціального захисту населення частково взяв на себе витрати за 

комунальні платежі. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Мирне співіснування: Спортивний зал доступний як для переселенців, так і для 

місцевих людей з інвалідністю, що сприяє дружнім відносинам між людьми, що 

мають схожі проблеми. ВПО з інвалідністю знаходять підтримку з боку місцевих 

людей з інвалідністю, які допомагають їм знаходити доступні для них соціальні 

послуги, а також заклади, створені спеціально для людей з інвалідністю.   

■ Інклюзивність: Даний спортзал є першим спортивним закладом, створеним 

спеціально для людей з інвалідністю. За словами цих людей, завдяки цьому 

проекту вони віднайшли «радість життя» та місце, де вони «можуть бути самими 

собою». 

■ Мотивація: Успішна реалізація даного проекту мотивуватиме місцеву владу 

надалі підтримувати людей з інвалідністю в Слов’янську. 
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2. Спортивний, громадський та 
соціальний центр "КвАРТал" у м. 
Бахмут 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/02/Bakhmut/KvartalC-C 

Дата завершення ■ 30 листопада 2017 р. 

Загальна вартість ■ 30 952 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■ 2500 осіб 

 

Опис проекту 
Східна частина м. Бахмуту є, в основному, житловою, але в ній не вистачало 

комунальних закладів, де люди могли б спілкуватися, займатися спортом і 

отримувати допомогу. У результаті реалізації проекту швидкого впливу, в 

приміщенні, спільно обраному Агентством ООН у справах біженців та місцевою 

владою, було відкрито громадський та соціальний центр. Стару будівлю 

переобладнали, перетворивши її на соціальний центр. Окрім капітального ремонту 

будівлі, в рамках проекту для центру були також надані базові меблі. Місцева влада 

погодилася спільно профінансувати ремонтні роботи.  

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна згуртованість: Оскільки ВПО та місцеві мешканці разом приймали 

активну участь у реконструкції центру, успішна реалізація проекту покращила 
їхню соціальну згуртованість і відчуття того, що даний соціальний центр є 
спільним надбанням усієї громади. 

■ Доступ до послуг: Район розташування центру є віддаленим від центру міста 
Бахмут. В рамках проекту покращився доступ до послуг, які раніше були 
недоступні у цьому районі. Центр допомагає людям отримати соціальні виплати 
та пенсії, правову допомогу та найнеобхідніші ліки. Це дозволяє скоротити час 
очікування людей похилого віку на отримання пенсій.  

■ Засоби до існування: Даний центр є безпечним місцем для занять дітей після 
школи, що є значною допомогою для їхніх батьків, які працюють у центрі міста. 

■ Мотивація: Успішна реалізація даного проекту надихнула місцеву владу на 
активні дії з реабілітації соціальної інфраструктури в інших районах міста, 
включаючи сімейний парк «Заріччя». 
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3. Дитячий садок “Золота рибка” у 
м. Сіверськ 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/03/Sivers/Zolota Rybka 

Дата завершення ■  27 серпня 2017 р. 

Загальна вартість ■  25 019 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  131 особа 

 

Опис проекту 
Дитячий садок “Золота рибка” у Сіверську постраждав у 2014-15 рр., коли на його 

даху були встановлені та використовувалися міномети та інше військове 

обладнання. У цьому садку є басейн та інші зручності, якими користувалися діти, що 

жили в умовах нестабільної ситуації та обмеженого доступу до комунальних послуг. 

Агентство ООН у справах біженців відремонтувало дитячий садок у Сіверську за 

сприяння місцевої влади. 

Група дітей дитячого садку          Ясла після ремонту 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна згуртованість: Завдяки успішній реалізації даного проекту 

покращилася соціальна згуртованість між ВПО та місцевим населенням. Місцеві 

мешканці, включаючи батьків та персонал дитячого садку, підтримали проект та 

покриватимуть експлуатаційні витрати. 

■ Доступ до освіти: Нестача місць у дитячих садках є системною проблемою в 

Україні. Завдяки даному проекту покращилася доступність дошкільної освіти: 

тепер діти навчаються у безпечному та приємному середовищі. 

■ Стимул для місцевої влади: Органи місцевої та районної влади брали активну 

участь у відновленні даного дитячого садку. Тоді як в рамках самого проекту були 

виконані найскладніші ремонтні роботи, місцева влада збільшила фінансування 

проекту вдвічі, що дозволило збільшити масштаби проекту. 
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4. Спортивні майданчики для дітей 
з особливими потребами у м. 
Дружківка 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/04/Druzhkovka/Playground 

Дата завершення ■  20 жовтня 2017 р. 

Загальна вартість ■  40 723 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  225 осіб 

 

Опис проекту  
КЗ «Донецький обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» у Дружківці – це єдиний заклад на 
підконтрольній уряду території Донецької області, який забезпечує проживання та 
харчування для дітей з проблемами розвитку та розумовими відхиленнями. З 
огляду на це, Департамент соціального захисту населення Донецької ОДА надіслав 
до Агентства ООН у справах біженців запит із проханням надати пріоритет 
реконструкції спортивних майданчиків притулку. Агентство модернізувало наявні 
майданчики, таким чином посприявши реабілітації та розвитку дітей з особливими 
потребами. Тепер на реконструйованих спортивних майданчиках притулок зможе 
проводити регіональні та національні змагання для дітей з психічними розладами та 
іншими особливими потребами. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Самостійність та розширення можливостей для дітей з особливими 

потребами: У даному притулку розміщуються 255 дітей з різними видами 
інвалідності. Персонал школи докладає значних зусиль, навчаючи дітей нових 
навичок, стимулюючи їхню самостійність через спорт. 

■ Підтримка для місцевого населення та влади: Даний проект був реалізований 
у регіоні з високою концентрацією ВПО та дозволив обласній владі направити 
обмежені бюджетні кошти на інші, не менш нагальні, завдання. 

■ Інклюзивність: Це перший багатоцільовий майданчик для людей з інвалідністю в 
регіоні. Оновлений спортивний комплекс використовуватиметься для проведення 
обласних і національних змагань і турнірів для людей з інвалідністю. 
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5. Громадський майданчик у м. 
Сєвєродонецьк 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/05/Severo/Coexistence 

Дата завершення ■  30 серпня 2017 р. 

Загальна вартість ■  3900 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  120 осіб 

 

Опис проекту  
У 2016 році волонтери створили у Сєвєродонецьку громадський майданчик 

"ХочуБуду" з метою підтримки ініціатив ВПО та місцевої громад, а також сприяння 

мирному співіснуванню. Члени організації зробили ремонт в одній з трьох кімнат 

приміщення, де вони проводять майстер-класи, дитячі вистави та показують 

фільми. Агентство ООН у справах біженців зробило ремонт в інших двох кімнатах, 

де волонтери організували клуб англійської та української мов для дітей, заняття з 

комп'ютерної грамотності для людей похилого віку, майстер-класи та лекції. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Мирне співіснування: Успішна реалізація даного проекту створила платформу 

для розвитку мирного співіснування між ВПО та місцевим населенням у 

Сєвєродонецьку. 

■ Соціальна згуртованість: Завдяки реалізації даного проекту ВПО та місцева 

громада отримали можливість обмінюватися досвідом та простір для соціальної 

активності дітей, молоді, дорослих та людей похилого віку. 

■ Освіта: На даному громадському майданчику проводяться розмовні клуби з 

англійської та української мов. 
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6. Будинок культури у с. 
Передільське 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/06/Peredilsk/Cultural_C 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  16 000 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  910 осіб 

 

Опис проекту  
Село Передільське Станичо-Луганського району розташоване біля лінії 

розмежування на сході України. Його віддаленість від райцентру та близькість до 

лінії розмежування означають, що це село не отримує достатньої допомоги та 

підтримки з боку районної влади та гуманітарних організацій. Агентство ООН у 

справах біженців зробило ремонт у місцевому будинку культури, створивши таким 

чином простір для мирного співіснування ВПО та місцевого населення: тепер тут 

проводяться спортивні та соціальні заходи. В рамках цього проекту було також 

виділене приміщення, де ВПО та місцеве населення можуть отримувати 

психологічну допомогу. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна згуртованість: Відремонтований будинок культури став приємним 

простором для дітей та молоді: тут проводяться різні заходи, такі як театральні 

вистави.  

■ Психологічна допомога: У результаті реалізації даного проекту швидкого 

впливу покращився доступ ВПО та місцевого населення до психологічної 

допомоги. 

■ Мирне співіснування: Реалізація даного проекту створила спільне соціальне 

середовище для ВПО та місцевого населення та посприяла мирному 

співіснуванню. 
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7. Будинок культури у с. Старий 
Айдар Станичо-Луганського р-ну 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/07/StaryiAidar/Cultural_C 

Дата завершення ■  10 жовтня 2017 р. 

Загальна вартість ■  13 000 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  170 осіб (щодня) 

 

Опис проекту  
Село Старий Айдар Станичо-Луганського району розташоване біля лінії 

розмежування на сході України. Його віддаленість від райцентру та близькість до 

лінії розмежування означають, що це село не отримує достатньої допомоги та 

підтримки з боку районної влади та гуманітарних організацій. У рамках проекту було 

відновлено чинний соціальний та культурний заклад та організовано приміщення, де 

люди можуть отримувати психологічну допомогу. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна згуртованість: Завдяки реалізації проекту з’явилася можливість 

проводити культурні та спортивні заходи для ВПО та місцевого населення. 

Відремонтований будинок культури став приємним простором для дітей та 

молоді: тут проводяться різні заходи, такі як театральні вистави. 

■ Мирне співіснування: Реалізація даного проекту сприяє мирному співіснуванню 

ВПО та місцевого населення шляхом соціалізації. 

■ Психологічна допомога: У результаті реалізації даного проекту швидкого 

впливу покращився доступ ВПО та місцевого населення до психологічної 

допомоги. 
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8. Центр соціального 
обслуговування для людей 
похилого віку в сел. Станиця 
Луганська 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/08/StanytsyaL/Geriatric_TC 

Дата завершення ■  6 липня 2017 р. 

Загальна вартість ■  4432 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  648 осіб 

 

Опис проекту  
Державний районний територіальний центр соціального обслуговування для людей 

похилого віку в сел. Станиця Луганська надає безоплатні соціальні послуги для 620 

одиноких людей похилого віку, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Персонал 

центру надає таким людям послуги: готує їжу, прибирає в оселі та надає підтримку з 

заявами на соціальну допомогу. Агентство ООН у справах біженців забезпечило 

центр 28 велосипедами, покращивши таким чином мобільність працівників.  

 

Очікувані результати 
■ Покращення обслуговування: Дякуючи покращеній мобільності персоналу 

центру, даний територіальний центр надаватиме кращий сервіс та матиме більше 

покриття. Співробітники повідомляють, що час, який вони витрачають, щоб 

дістатися до адресатів допомоги, зменшився з 40 до 10 хвилин. 

■ Мирне співіснування: Реалізація проекту сприяє мирному співіснуванню ВПО та 

місцевого населення завдяки покращенню мобільності персоналу центру. 
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9. Громадський центр у сел. 
Станиця Луганська 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/09/StanytsyaL/Cultural_C 

Дата завершення ■  7 листопада 2017 р. 

Загальна вартість ■  22 000 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  150 осіб (щодня) 

 

Опис проекту  
Селище Станиця Луганська розташоване близько до лінії розмежування, і в ньому 

було мало місць, де ВПО та місцеве населення могли би спілкуватися. Багато хто 

просто проводить час вдома. Агентство ООН у справах біженців та одна з місцевих 

НДО зробили ремонт у трьох кімнатах місцевого Будинку культури, включаючи 

кімнати, де проводяться заходи для дітей та жінок. Тепер у відремонтованих 

кімнатах можна проводити соціальні та культурні заходи, зустрічі, тренування та інші 

заходи.   

До                         Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальні заходи: Реалізація даного проекту дозволила організувати простір для 

громадських соціальних заходів та відволікти людей від проблем, пов’язаних із 

проживанням поблизу до лінії розмежування.   

■ Розвиток навичок міжособистісного спілкування у дітей: Тепер у дітей є 

спеціальний простір, де вони можуть грати, навчатися та розвивати навички 

міжособистісного спілкування. 

■ Психологічна підтримка: У Будинку культури тепер є приміщення, де місцеві 

жителі отримують психологічну підтримку, навчаючись нових навичок. 

■ Мирне співіснування: Реалізація проекту сприяє мирному співіснуванню ВПО та 

місцевого населення шляхом їхньої спільної участі у заходах, організованих у 

Будинку культури.  

■ Заняття для жінок: У спеціальній жіночій кімнаті є усе необхідне обладнання для 

регулярного проведення майстер-класів та занять з розвитку навичок, таких як 

в’язання та малювання. 
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10. Комп’ютерний клас для людей 
похилого віку в сел. Станиця 
Луганська 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/10/StanytsyaL/Geriatric_C 

Дата завершення ■  27 жовтня 2017 р. 

Загальна вартість ■  8000 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  50 осіб 

 

Опис проекту  
Переважна більшість людей похилого віку, які проживають у Станиці Луганській, не 

має навичок роботи з комп’ютером і не може користуватися онлайн-послугами. 

Агентство ООН у справах біженців зробило ремонт і встановило обладнання у класі, 

де люди похилого віку тепер можуть навчатися комп’ютерній грамотності та 

отримати доступ до онлайн-послуг, таких як оплата за комунальні послуги онлайн. 

Окрім розвитку корисних навичок, люди похилого віку отримали можливість 

спілкуватися у соціальному середовищі. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Доступ до інформації: Завдяки даному проекту люди похилого віку отримали 

доступ до мережі Інтернет, комунікації, можливість оплачувати комунальні 

платежі онлайн та отримувати інформацію.  

■ Мирне співіснування: Комп’ютерні класи центру відкриті і для ВПО, і для 

місцевого населення, що сприяє встановленню дружніх відносин між людьми, які 

мають схожі потреби та проблеми. 

■ Психологічна допомога: Окрім набуття та розвитку нових навичок, також 

покращується психологічний стан та впевненість учасників у своїх силах. 
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11. Ремонт у пральні та кухні в 
лікарні в м. Гірське 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/11/Hirske/Hospital 

Дата завершення ■  22 грудня 2017 р. 

Загальна вартість ■  29 500 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  260 осіб 

 

Опис проекту  
Лікарня в м. Гірське обслуговує 8 найближчих населених пунктів, де в сумі проживає 

26 000 людей: Гірське, Новотошківку, Нижнє, Тошківку, Золоте-1, 2, 3 й 4. Окрім 

того, лікарня обслуговує осіб, які проживають на непідконтрольній уряду території 

(НПУТ) на рівних умовах із місцевим населенням. В рамках проекту швидкого 

впливу на території лікарні були відремонтовані пральня та кухня, і встановлено 

нове обладнання. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Покращення послуг: Завдяки реалізації проекту, в лікарні тепер покращилися 

умови перебування та якість обслуговування пацієнтів.  

■ Покращення санітарних умов: Завдяки новому кухонному обладнанню 

покращилися умови приготування їжі. Нове обладнання у пральні дає змогу 

пацієнтам мати чисті речі та постільну білизну. 

■ Мирне співіснування: ВПО, місцеве населення та особи, які проживають на 

непідконтрольній уряду території, спілкуються між собою у лікарні, що, у свою 

чергу, сприяє мирному співіснуванню. 
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12. Будинок культури та ігровий 
майданчик у с. Кримське 
 

Номер проекту 
■  17/D/P4/QIP/12/Krymske/Playground 

_and_Cultural Center 

Дата завершення ■  13 листопада 2017 р. 

Загальна вартість ■  8000 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  606 осіб 

 

Опис проекту  
Кримське – це віддалене село, розташоване дуже близько до лінії розмежування. З 

часу початку конфлікту, з 1212 жителів села приблизно половина виїхали звідси, і 

тепер тут присутня велика кількість військових. Місцевий Будинок культури 

потрапив під обстріл, і майно всередині було знищено. Агентство ООН у справах 

біженців надало нове обладнання для дитячого та спортивного майданчиків, а 

також нове звукове обладнання. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна згуртованість: В результаті реалізації проекту був створений простір, 

де люди можуть відвідувати різноманітні соціальні заходи у безпечному 

середовищі.  

■ Мирне співіснування: Будинок культури та ігровий майданчик доступні для всіх 

та сприяють взаємодії між ВПО та місцевим населенням. 

■ Безпечна ігрова зона для дітей: Тепер у дітей є безпечний простір для ігор та 

спорту. 
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13. Гуртожиток Луганського 
державного університету в м. 
Старобільськ 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/13/Strobilsk/Dormitory 

Дата завершення ■  10 листопада 2017 р. 

Загальна вартість ■  21 000 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  146 осіб 

 

Опис проекту  
Луганський державний університет є одним із «учбових закладів у вигнанні», який 

виїхав з непідконтрольної уряду території (НПУТ) та надає вищу освіту багатьом 

ВПО з Луганської області. Агентство ООН у справах біженців зробило ремонт у 

житлових кімнатах гуртожитку, покращивши таким чином умови проживання для 

студентів університету. Був проведений ремонт внутрішніх стін, підлоги, санвузлів, 

встановлено декілька вікон. Закуплено обладнання для кухні та пральні, а також 

меблі для приміщень університету. 

До            Після 

  

Очікувані результати 
■ Мирне співіснування: Завдяки покращенню умов проживання до гуртожитку 

прибувають нові студенти з непідконтрольної уряду території (НПУТ), що сприяє 

соціалізації між студентами з підконтрольної та непідконтрольної уряду території. 

■ Соціальна згуртованість: Тоді як більш складні ремонтні роботи виконувала 

приватна компанія за контрактом з Агентством ООН у справах біженців, просту 

роботу виконували самі студенти. Агентство надало їм матеріали, залучаючи 

таким чином студентів до робіт та зробивши їх відповідальними за покращення 

їхнього гуртожитку.  

■ Доступ до освіти: Завдяки реалізації проекту було утворене більш продуктивне 

навчальне середовище. 
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14. Покращення громадських 
послуг для людей похилого віку в 
м. Маріуполь 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/14/Mariupol/Geriatric_center 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  9920 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  1260 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
Місцевий Департамент соціальних послуг для населення створив центр з надання 

соціальних послуг для людей похилого віку, але у старій будівлі з недостатньо 

якісним обладнанням та інфраструктурою, та обмеженою можливістю реалізації 

програм та заходів. Центр не отримував достатньої підтримки з боку влади, і був 

важкодоступним для ВПО, людей похилого віку та людей з інвалідністю. В рамках 

проекту швидкого впливу була покращена доступність центру, а також надано 

різноманітне устаткування, меблі та надвірне обладнання. Місцева влада 

погодилася спільно фінансувати ремонтні роботи у центрі. 

До            Після 

  

Очікувані результати 
■ Доступ до інформації: Покращене технічне оснащення центру надає кращий 

доступ до інформації, в тому числі про зміни у чинному законодавстві щодо 

соціальної допомоги та пенсій, а також дає можливість спілкуватися сім’ям, 

розділеним конфліктом на сході України. 

■ Мирне співіснування: Центр сприяє спілкуванню та соціалізації людей похилого 

віку, зняттю стресу шляхом участі у спільних соціальних заходах, зменшенню 

напруги між ВПО та місцевим населенням та інтеграції вимушених осіб до 

місцевого суспільства. 

■ Інклюзивність: В результаті реалізації проекту люди похилого віку, люди з 

інвалідністю та без інвалідності отримали рівний доступ до соціальних заходів. 
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15. Покращення доступності школи 
для дітей з інвалідністю у м. 
Маріуполь 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/15/Mariupol/School#52 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  8718 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  220 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
Школа №52 у Маріуполі – це єдина школа на півдні Донецької області, яка офіційно 

отримала завдання від обласної адміністрації з розробки інклюзивних методів 

навчання для дітей з інвалідністю. Агентство ООН у справах біженців 

відремонтувало головний вхід до школи, встановило пандус для людей з 

інвалідністю та надало меблі й обладнання для актового залу. Завдяки зробленому 

ремонту школа стала безпечною та доступною; створено дружнє середовище для 

позашкільної діяльності. Усі використані для ремонту матеріали є екологічними та 

відповідають державним стандартам щодо використання у громадських будівлях.     

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна інтеграція: За допомогою позашкільних занять діти розвивають свої 

навички міжособистісного спілкування та поведінки у суспільстві та готуються до 

успішної соціальної інтеграції у майбутньому. 

■ Інклюзивність: В результаті реалізації проекту діти з особливими потребами 

отримали доступ до інклюзивної освіти та позашкільних занять. Зменшено 

дискримінацію та ізоляцію дітей з інвалідністю. 
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16. Сільський громадський центр у 
с. Кирилівка 
 

Номер проекту 
■  17/D/P4/QIP/16/Kyrylivka/Community 

_center 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  26 628 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  750 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
Будинок культури у с. Кирилівка зазнав значних пошкоджень внаслідок збройного 

конфлікту протягом 2014-2015 рр., через що близько 750 місцевих жителів були 

позбавлені можливості проводити збори та соціальні заходи. Лідери місцевої 

громади визначили пріоритетною можливість проведення мистецьких, музичних та 

спортивних заходів, громадських зібрань і виставок товарів ручної роботи. Агентство 

ООН у справах біженців зробило ремонт у головному залі; також був 

відремонтований парадний вхід та встановлено пандус для людей з інвалідністю. 

Дах, двері та вікна були замінені, що значно утеплило будівлю. У залі для зібрань 

також відремонтували сцену. Частину витрат, пов’язаних з ремонтними роботами, 

покрила Федерація грецьких товариств України. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна згуртованість: Реалізація проекту зробила можливою участь 

місцевих жителів у різноманітних соціальних заходах. Місцева влада та жителі 

взяли участь у ремонтних роботах і забезпечуватимуть утримання приміщень. 

Окрім того, місцева влада планує відкрити у будівлі поштове відділення для 

видачі пенсій, адже на даний час пенсіонерам доводиться їздити за ними в 

сусіднє село. 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА | ПРОЕКТИ ШВИДКОГО ВПЛИВУ - 2017 

 22 Агентство ООН у справах біженців / Квітень 2018 

 

17. Ремонт гуртожитку аграрного 
ліцею в смт Сартана 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/17/Sartana/Dormitory 

Дата завершення ■ 30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■ 32 990 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■ 80 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
Гуртожиток Маріупольського професійного аграрного ліцею, розташований у смт 

Сартана, зазнав пошкоджень внаслідок артобстрілів у середині 2015 року. Щороку в 

ліцеї навчається близько 650 учнів, і багато з них приїжджають з сусідніх 

постраждалих внаслідок конфлікту сіл. Агентство ООН у справах біженців зробило 

ремонт у деяких кімнатах та спільних приміщеннях, а також відремонтувало вхід у 

гуртожиток, тим самим покращивши житлові умови для 80 учнів, які проживають в 

ньому. Завдяки заміні даху та вікон покращилася теплоізоляція будівлі, що 

дозволило зменшити витрати на обігрів та утримання гуртожитку. Усі матеріали, що 

використовувалися для ремонтних робіт, були екологічними та відповідали 

державним нормам щодо використання матеріалів у громадських будівлях. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Достойні умови проживання: Тепер, завдяки покращенню умов проживання у 

гуртожитку ліцею, учні з числа ВПО будуть більше прагнути навчатися та 

проживати тут, що також дозволить зменшити фінансові витрати їхніх батьків. 

■ Доступ до освіти: Завдяки кращим умовам проживання у гуртожитку учні 

зможуть більше зосередитися на навчанні та покращити свою успішність. 

■ Сприяння працевлаштуванню: Щороку приблизно 30 учнів закінчують ліцей  

та отримують роботу в місцевих компаніях. У 2017 році до ліцею вступили 120 

нових учнів. Випускники ліцею отримують близько 70% посад у місцевих  

приватних та державних аграрних компаніях. 
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18. Приватний санаторій у с. 
Новомихайлівка 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/18/Novomykhailivka/Elderly 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  9203 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  500 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
З 30 жителів санаторію переважна більшість – люди з інвалідністю та люди 

похилого віку, в яких немає родичів поблизу. Окрім того, щороку близько 500 ВПО та 

постраждалих від конфлікту осіб, які не можуть перетнути КПВВ «Мар’їнка», що 

знаходиться неподалік, зупиняються у цьому санаторії на короткий час. Даним 

приватним санаторієм опікуються волонтери. У результаті реалізації проекту 

покращився доступ людей похилого віку та осіб з обмеженою рухливістю до 

зовнішніх приміщень санаторію. Також у рамках проекту санаторію було надане 

обладнання для пральні та столової.  

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Покращення якості послуг: Поява нового обладнання на кухні та у пральні 

дозволить зменшити об’єм роботи для працівників-волонтерів, які зможуть 

більше уваги приділяти мешканцям санаторію. 

■ Достойні умови проживання: Завдяки новому обладнанню покращилися 

санітарно-гігієнічні умови, забезпечивши таким чином безпечний дім для тих, хто 

втратив домівки та про кого не піклуються рідні. 

■ Мирне співіснування: Санаторій доступний як для ВПО, так і для місцевих 

жителів, і дотримується принципів толерантності та мирного співіснування між 

людьми, які мають схожі проблеми у житті. 
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19. Школа № 5 у м. Красногорівка 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/19/Krasnohorivka/School#5 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  19 835 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  500 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
Місто Красногорівка розташоване поблизу до лінії розмежування та від самого 

початку конфлікту було об’єктом постійних обстрілів. До складу школи №5 наразі 

входять дві школи, які об’єдналися через руйнування їхніх приміщень. Здатність цієї 

школи надавати якісну освіту значно погіршилася через погані санітарно-гігієнічні 

умови, застарілу систему опалення та пошкоджену підлогу. Агентство ООН у 

справах біженців зробило ремонт в актовому залі, замінило підлогу, відремонтувало 

стелю, замінило освітлення, зробило утеплення будівлі та замінило двері у деяких 

класах. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Доступ до освіти: Завдяки покращеним умовам у школі учні матимуть більшу 

мотивацію відвідувати школу та зможуть зосередитися на навчанні. Це також 

допоможе усунути причини для подальшого переміщення та може надихнути 

сім’ї з дітьми повернутися до цього міста.  

■ Безпечне середовище: Завдяки зробленому у школі ремонту були створені 

безпечні умови та комфортна для дітей атмосфера, що дозволило зменшити 

стрес, пов’язаний з поганими умовами та конфліктом. 
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20. Притулок для жертв сексуаль-
ного та гендерно-зумовленого 
насильства у Маріуполі 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/20/Mariupol/GBV 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  23,308 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  120 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
Притулок для жертв сексуального та гендерно-зумовленого насильства у Маріуполі 

– це перший заклад такого призначення на півдні Донецької області. У притулку, 

який працює цілодобово, надаються місця для 10 жертв сексуального та гендерно-

зумовленого насильства, включаючи дітей.  У даному притулку надається захист від 

насильства та допомога зі складанням заяв про випадки сексуального та гендерно-

зумовленого насильства. Завдяки співпраці з відповідними організаціями у центрі 

надається психосоціальна підтримка та послуги догляду за дітьми для 20 осіб на 

день, а також здійснюються перенаправлення до відповідних закладів. Агентство 

ООН у справах біженців зробило ремонт у трьох спальнях, загальній кімнаті, ванній, 

кухні та пральні. У рамках проекту були також надані обладнання, меблі та побутові 

товари. Для активного відпочинку були встановлені альтанка та ігровий майданчик. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Підтримка для жертв сексуального та гендерно-зумовленого насильства: 

Жертви сексуального та гендерно-зумовленого насильства отримують 
цілодобовий доступ до безпечного місця для короткострокового перебування, а 
також до психологічної, правової та медичної допомоги за підтримки НДО та 
місцевої влади.  

■ Процедура перенаправлення: За підтримки місцевої влади та інших партнерів 
жертви сексуального та гендерно-зумовленого насильства будуть 
перенаправлятися до новоствореного спеціалізованого центру для отримання 
відповідної допомоги.  
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21.  Школа № 1 у Мар’їнці 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/21/Mariinka/School#1 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  24 295 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  160 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
У зоні поблизу Мар’їнки йшли одні з найінтенсивніших боїв на сході України. 

Незважаючи на бойові дії, що досі відбуваються поблизу, приблизно 160 дітей 

продовжують навчатися у школі №1 м. Мар’їнки. З 2014 року в місті немає 

центрального газопостачання та опалення, через що державні заклади (включаючи 

школи) та жителі міста змушені задля забезпечення опалення користуватися 

підручними засобами. Недостатнє опалення та втрати тепла стали головними 

причинами проблем зі здоров’ям та стресу в школярів. Агентство ООН у справах 

біженців встановило у школі нові вікна та двері, провело утеплення, що значно 

покращило умови у школі. У рамках проекту також був зроблений ремонт в актовому 

залі та в багатоцільовій кімнаті, замінені підлога та освітлення. Усі матеріали, що 

використовувалися для ремонтних робіт, були екологічними та відповідали 

державним нормам щодо використання матеріалів у громадських будівлях. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Доступ до освіти: Завдяки покращеним умовам у школі учні матимуть більшу 

мотивацію відвідувати школу та зможуть зосередитися на навчанні. Це також 

допоможе усунути причини для подальшого переміщення та може надихнути 

сім’ї з дітьми повернутися до цього міста. 

■ Безпечне середовище: Завдяки зробленому у школі ремонту були створені 

безпечні умови та комфортна для дітей атмосфера, що дозволило знизити 

рівень стресу, пов’язаного з поганими умовами та конфліктом. 
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22. Дитячий садок у с. Степанівка 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/22/Stepanivka/Kinder 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  7828 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  100 осіб (на рік) 

 

Опис проекту  
У 2016 році під обстріл потрапила житлова зона села Степанівки та серйозно 

постраждав місцевий дитячий садок. Розбиті вікна та недостатня теплоізоляція 

будівлі стали причиною того, що діти були змушені перебувати у цьому садочку в 

умовах холоду та дискомфорту, через що батьки були змушені узимку залишати 

своїх дітей без нагляду вдома. Водночас, прибуття ВПО до села створило 

додаткове навантаження для дитячого садку. Агентство ООН у справах біженців 

зробило ремонт парадного входу до будівлі, а також у багатоцільовій кімнаті, 

спальній кімнаті, нову підлогу, двері та освітлення. Усі матеріали, що 

використовувалися для ремонтних робіт, були екологічними та відповідали 

державним нормам щодо використання матеріалів у громадських будівлях.    

До            Після 

  

Очікувані результати 
■ Соціальна згуртованість: Реалізація проекту посприяла соціальній 

згуртованості місцевого населення та переміщених осіб. Місцеві жителі, 

включаючи батьків та персонал дитячого садку, активно підтримали проект і 

забезпечуватимуть утримання приміщень. 

■ Доступ до освіти: Нестача місць у дитячих садках є загальною системною 

проблемою в Україні. Завдяки реалізації проекту покращився доступ до 

дошкільної освіти шляхом створення безпечних умов і приємного середовища 

для навчання.  
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23. Медичний пункт у с. Степанівка 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/23/Stepanivka/Health 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  5693 дол. США  

Очікувані бенефіціари ■  200 осіб (на місяць) 

 

Опис проекту  
Пункти медичного обслуговування у населених пунктах, розташованих біля лінії 

розмежування, постійно знаходяться під навантаженням через збройний конфлікт, 

що триває на сході України, та через погану інфраструктуру. Медичний пункт у с. 

Степанівка надає первинну медичну допомогу 500 місцевим мешканцям, а також 

жителям сусіднього села Новоселівки. Агентство ООН у справах біженців зробило 

ремонт у кабінеті для консультацій, який зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів. 

Було проведено заміну підлоги, утеплення будівлі та покращення освітлення. Усі 

матеріали, що використовувалися для ремонтних робіт, були екологічними та 

відповідали державним нормам щодо використання матеріалів у громадських 

будівлях.  

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Доступ до медичного обслуговування: Завдяки реалізації проекту місцеве 

населення отримало доступ до медичних послуг. А покращення умов у 

медичному пункті місцевим жителям тепер не потрібно далеко їхати, щоб 

отримати базову медичну допомогу, що, у свою чергу, дозволить скоротити 

переміщення людей.  

■ Мирне співіснування: Медичний пункт відвідують і внутрішньо переміщені 

особи, і місцеві мешканці, включно з людьми з інвалідністю та людьми похилого 

віку, тож тут вони мають можливість спілкуватися. 
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24. Центр з надання соціальних 
послуг у Мар’їнці 
 

Номер проекту ■  17/D/P4/QIP/24/Mariinka/SPD 

Дата завершення ■  30 вересня 2017 р. 

Загальна вартість ■  19 887 дол. США 

Очікувані бенефіціари ■  1560 осіб (на місяць) 

 

Опис проекту  
Внаслідок конфлікту на сході України центр з надання соціальних послуг у Мар’їнці  

переїхав до Курахового. Агентство ООН у справах біженців зробило ремонт у центрі 

в Мар’їнці перед його відкриттям, посприявши частковому поверненню соціальних 

послуг до Мар’їнки. Агентство зробило ремонт у трьох кімнатах, включаючи кабінет 

лікаря, загальну кімнату, кухню та вбиральню. Агентство також забезпечило центр 

меблями та побутовими товарами. 

До             Після 

  

Очікувані результати 
■ Доступ до інформації: Завдяки реалізації проекту люди отримали можливість 

доступу до інформації (наприклад, щодо змін у законодавстві) та запобігати  

призупиненню соціальних виплат і пенсій, а сім’ї, розділені внаслідок конфлікту, –   

зберігати контакт. 

■ Мирне співіснування: Центр з надання соціальних послуг надає ВПО та 

місцевому населенню можливість спілкуватися, а також позбавлятися 

напруження та стресу шляхом участі у соціальних заходах. 

■ Інклюзивність: Реалізація проекту дозволила центру надавати рівний доступ до 

соціальних послуг для людей з інвалідністю та людей без інвалідності, а також 

людей похилого віку. 
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Наша робота 
 

ЧОГО МИ ПРАГНЕМО ДОСЯГТИ  

Світ, де кожна людина, яка змушена була тікати, зможе 

побудувати краще майбутнє. 

 

НАШЕ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ  

Усе, що ми робимо, спрямовано на захист людей, змушених 

полишити свої домівки. 

 

ХТО МИ Є  

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) – це глобальна 

організація, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, 

захисту прав та побудові кращого майбутнього для біженців, 

вимушено переміщеного населення та осіб без 

громадянства. 

 

ЩО МИ РОБИМО  

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) очолює 

міжнародні зусилля із захисту людей, які змушені полишати 

свої оселі через конфлікт або переслідування. Ми надаємо 

життєво важливу допомогу: житло, продукти харчування та 

воду, допомагаємо захистити фундаментальні права людини 

та знаходити рішення, щоб люди могли отримати безпечне 

місце для проживання, де вони зможуть побудувати собі 

краще майбутнє. Ми також працюємо над тим, щоб особи 

без громадянства отримували громадянство. 

 

В ЧОМУ НАША МІСІЯ   

Щороку мільйони чоловіків, жінок і дітей змушені полишати 

свої домівки, щоб втекти від конфлікту та переслідувань. 

Агентство ООН у справах біженців – це провідна всесвітня 

організація, яка допомагає людям, що були змушені тікати 

або були позбавлені громадянства. Ми працюємо на місцях у 

понад 125 країнах, використовуючи наш досвід, щоб 

захищати та допомагати майже 64 мільйонам людей. 
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