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 КЛАСТЕР З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВКЛЮЧЄ СУБКЛАСТЕРИ ІЗ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ГЕНДЕРНОЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

               ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ 

 Жертви серед мирного населення: У вересні УВКПЛ зафіксувало 20 
жертв серед мирного населення (5 вбитих, 15 поранених). Троє 
хлопчиків було вбито і одного поранено через вибух міни біля м. 
Горлівка. Загалом, жертви пов’язані з мінами становили 50%. 

 Безпека: 11 вересня було обстріляно школу в Золотому-5 (Луганська 
обл., НКУУТ), дітей евакуювали до бомбосховища.   

 Свобода пересування: Кількість перетинів через лінію 
розмежування зменшилася на 14% порівняно з минулим місяцем. У 
вересні всі КПВВ зменшили час роботи на 3 години (07:30-18:30). 
Також, КПВВ «Станиця Луганська» було закрите на реконструкцію 
протягом 2-7 вересня.  
28 вересня було обстріляне КПВВ «Гнутове» (Донецька обл.), 
близько 50 людей, які чекали у черзі евакуювали до бомбосховища. 
На непідконтрольній території Донецької обл. де-факто органи 
влади видали роз’яснення до Указу №363, щодо відвідання 
територій підконтрольних уряду. Роз’яснення містить перелік посад, 
яким забороняються поїздки до підконтрольних уряду територій. 
Працівники нижчих рангів повинні звернутися по дозвіл для поїздки 
до так званого «Міністерства оборони» самопроголошеної «ДНР». 

 Села на лінії розмежування:  У Золотому-4 хутір Вільний (Луганська 
обл.), який знаходився між позиціями сторін, 21 вересня ЗСУ 
увійшли на дві вулиці і зайняли порожні будинки. 24 вересня на інші 
дві вулиці зайшли збройні групи так званої «ЛНР» і зайняли будинки 
30 людей, яких попросили залишити свої будинки. Оскільки обидві 
сторони розмістили свої військові позиції серед будинків цивільних, 
67 жителів зараз страждають від щоденних обстрілів.  

 Доступ до освіти: Із початком шкільного року, 28 дітей у трьох 
населених пунктах на лінії розмежування мають труднощі із 
доступом до шкіл та садочків на підконтрольній території через 
відсутність транспортного сполучення, періодичні поломки 
шкільного автобуса чи непрохідні дороги.  

 Доступ до базових послуг: 25 вересня, було повідомлено про 
випадки отруєння питною водою у Макіївці (Донецька обл., НКУУТ), 
ймовірно через неналежну обробку води.  

 Центри колективного проживання: Двом родинам ВПО, які мають членів родини з інвалідністю, погрожували 
виселенням у санаторії «Святі Гори», Донецька обл. Конфлікти між мешканцями ростуть, оскільки вразливі категорії 
населення живуть уже четвертий рік у місцях із незадовільними умовами проживання під загрозою виселення.  
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                      ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ  
 

 HelpAge International допомогла 2,138 людям у 12-ти громадських центрах Донецької та Луганської обл. через 
громадські центри, які залучають літніх людей без підтримки сім’ї, які страждають від самотності та тих, хто дбає про 
членів сім’ї з інвалідністю чи хронічним захворюванням.  

 Мобільні бригади Фонду Народонаселення ООН та ЮНІСЕФ надали цільову допомогу 629 потерпілим від 
гендернозумовленого насильства, з них 102- ВПО. 34 потерпілим було надане безпечне місце проживання та 
комплексна психосоціальна допомога в семи притулках, які підтримує Фонд Народонаселення ООН. 

 Ла-Страда прийняла 1,619 дзвінків на національну цілодобову гарячу лінію із гендернозумовленого насильства. 
Було повідомлено про 1,110 випадків насильства, з них 39% - фізичне та сексуальне насильство. 

 198 підлітків взяли участь у групових сесіях із психосоціальної допомоги, які проводила Польська Гуманітарна 
Допомога у Бахмутському та Костянтинівському районах.  

 КримСОС та УВКБ ООН допомогли жінці-ВПО з Донецька відкрити центр психо-соціальної реабілітації для дітей з 
особливими потребами у м. Суми. 

 Данська Група із розмінування у співпраці із ЮНІСЕФ розпочала проект у сфері допомоги потерпілим від мін, який 
включатиме проведення ситуаційного аналізу, картування наявних сервісів, та зміцнення середовища для підтримки 
дітей потерпілих від мін через підтримку громад та інформування населення. 

 Save the Children із місцевою організацією «Міст» відкрили новий громадський центр на непідконтрольній 
території Донецької обл., який також надаватиме послуги населенню у Горлівці, Ясинуватій та Вуглегірську.  

 Партнери Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території Донецької обл. надали індивідуальні 
консультації 490 людям (пенсіонерам, ВПО та людям, які повернулися на своє місце проживання) та групові 
консультації 93 людям. Основні питання: пенсійні виплати та відновлення документів на підконтрольній території 
перепустки для перетину лінії розмежування, питання пов’язані із житлом, гуманітарною допомогою та соціальними 
виплатами та отриманням документів на непідконтрольній території. 

 Норвезька рада з питань біженців надала правову допомогу та консультації 935 людям, з яких 24.6% проживає на 
непідконтрольній території. Центри правової допомоги в Сєвєродонецьку, Станиці Луганській та Краматорську 
прийняли 506 відвідувачів та 346 дзвінків на гарячу лінію. Більшість питань стосувалась доступу до пенсій (28%), 
докуметів (17%) та житлових, земельних або майнових питань (9%). 

АДВОКАЦІЯ 
 HelpAge International презентувала Базове дослідження: 

гуманітарні потреби літніх людей, постраждалих від конфлікту 
на слуханнях парламентського комітету із питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення “Соціальний 
захист літніх людей».  

 УВКПЛ ООН опублікувало 23-тю Квартальну Доповідь щодо 
ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період з 16 
травня по 15 серпня 2018 р. Більшість жертв були зареєстровані в 
травні та червні, із затишшям у липні-серпні. Однак такі затишшя 
не приносять полегшення людям у зоні конфлікту, ситуація 
залишається напруженою, панує атмосфера тривоги та небезпеки.  

 Програма радників взяла участь у зустрічі «Людський вимір» 
ОБСЄ  у  Варшаві, де підняла питання права на пенсійні виплати 
для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту та закликала до 
прийняття законопроекту № 6692, щоб вирішити це питання. 

ТРЕНІНГИ/ ЗАХОДИ 
 HelpAge International провела тренінг щодо мінімальних стандартів включення питань віку та інвалідності до 

гуманітарних заходів для 22 учасників у Сєвєродонецьку.  
 Програма Радників фінансована Stabilization Support Service надала консультації у сфері соціального захисту ВПО 

962 спеціалістам системи соціального захисту та 198 представникам НУО у всіх областях України. 

 Норвезька Рада з питань біженців провела тренінг з адвокації для 20 представників національних НУО; 
обговорювалися підготовка адвокаційних стратегій та планів, типи та рівні адвокації, залучення громадськості, тощо. 

 Психологи Польської Гуманітарної Допомоги провели сесію “Попередження професійного вигорання» для 33 
соціальних працівників територіальних центрів соціальних послуг у Бахмутському районі.  

 Dorcas провела тренінг з використання програми Aflateen  для 15 вчителів 5 шкіл та ПТУ in в Луганській обл. 
Протягом наступного навчального року програма охопить щонайменше 250 підлітків, які пройдуть 5 модулів: 
самопізнання, права та обов’язки, заощадження та витрати, планування та бюджет, соціальна та фінансова 
грамотність. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/helpage_baseline_report_usaid_echo_july_2018.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/helpage_baseline_report_usaid_echo_july_2018.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineMay-August2018_UKR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineMay-August2018_UKR.pdf
https://www.osce.org/odihr/hdim_2018highlights
https://www.osce.org/odihr/hdim_2018highlights
https://www.aflatoun.org/curricula/aflateen/

