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 68-річна Валентина та її 9-річна внучка Ангеліна були змушені покинути своє рідне місто внаслідок регулярних 
обстрілів перетнути  лінію розмежування  та переїхали далі від зони, що постраждала від конфлікту. Проте єдиний 
будинок, який вони могли орендувати, також був частково пошкоджений обстрілом. З тих пір, як вони переїхали, сім'я 
жила завдяки огороду та продавала овочі. З наближенням зими, онуці Валентини потрібні були теплі речі, щоб мати 
можливість ходити до школи. Завдяки індивідуальній екстреній допомозі (IPA) від УВКБ ООН у формі грошей, стало 
можливим придбати для онуки як новий зимовий одяг, так і канцелярські товари для школи. 
 

У рамках більш широкого реагування в сфері захисту УВКБ ООН надає індивідуальну екстрену 
допомогу (IPA) найуразливішим серед переміщених осіб та інших осіб, що постраждали від конфлікту на сході 
України. Програма IPA надає одноразову грошову або негрошову допомогу особам, які потребують 
спеціального захисту, з метою запобігання подальшого ризику для цих осіб. Потенційні бенефіціари 
ідентифікуються або УВКБ ООН, або НУО партнерами під час місій з моніторингу вивчення кейсів або 
моніторингу захисту на місцях. IPA також використовуються для доповнення інших заходів у сфері захисту 
УВКБ ООН, таких як притулок, проекти мирного співіснування, ініціативи з підтримки громад, консультування з 
питань захисту, правової допомоги та / або захисту в окремих випадках на місцевому рівні. УВКБ ООН та його 
партнери перевіряють вразливість, визначають потреби через візити додому та вирішують у кожному 
конкретному випадку за допомогою групи фахівців різного профілю. Бенефіціари ідентифікуються крізь призму 
віка, статі та розмаїття, їм також надається можливість вирішувати як само задовольнити свої потреби у сфері 
захисту. В Україні одержувачі допомоги вважають грошову та натуральну допомогу найбільш гідним способом 
надання гуманітарної допомоги. Він також підтримує переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту, у 
пошуку довгострокових рішень.  

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ЕКСТРЕННА ДОПОМОГА 
 Листопад 2018 

 

ПРОГРАМА IPA ВІД УВКБ ООН  НАЦІЛЕНА НА: 
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Програми готівкової та натуральної допомоги IPA є частиною інтегрованого та багатопрофільного підходу 
УВКБ ООН у східній Україні. Через широкий спектр заходів з питань захисту, комплексна відповідь УВКБ ООН 
покращує результати в сфері захисту для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту. 

 

 
 

 

 

 

 

Категорії осіб, визначених для цієї допомоги, включають внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих 
від конфлікту осіб, які проживають поблизу лінії розмежування на підконтрольних та непідконтрольних уряду 
територіях. УВКБ ООН надає IPA відповідно до чотирьох широких категорій критеріїв уразливості, наведених 
нижче. 

 

 

 

 

 

 

IPA грошова 
допомога 

3,000 2,500 
бенефіціарів у 2018 бенефіціарів заплановано у 2019 

Починаючи з 2014 року, УВКБ ООН запропонувало грошові рішення для потреб внутрішньо переміщених та 
інших постраждалих від конфлікту осіб, що проживають на сході та в інших регіонах України. До 2017 року 
УВКБ ООН запровадило багатоцільовий стабілізаційний грант (MPSG). У 2017 році УВКБ ООН розпочало 
програму індивідуальної екстреної допомоги у формі грошей для підтримки роботи з кейсами УВКБ ООН та 
партнерів у сфері захисту та соціального супроводу, а також доповнення інших заходів УВКБ ООН та інших 
суб'єктів у сфері захисту. Програма надала 4425 особам, які живуть біля лінії розмежування підконтрольних 
уряду територіях, одноразову грошову допомогу у розмірі 4000 гривень (153 долари США) на людину для 
задоволення потреб у сфері захисту. Ця сума була рекомендована агенціями з надання допомоги, які є 
членами робочої групи з розподілу готівки, і становить 660 грн. / люд. / місяць протягом шести місяців. Грошові 
гранти доставляються через українську поштову службу «Укрпошта», дозволяючи тим, хто проживає у 
віддалених місцях або є маломобільними, отримувати платежі вдома. Надання IPA у формі грошей наразі 
обмежується ПУТ через відсутність банківської системи на НПУТ. 

 

 
IPA натуральна 
допомога 

1,000 1,000 
 бенефіціарів у 2018 бенефіціарів заплановано у 2019 

Натуральна допомога від УВКБ ООН, що надається в рамках програми IPA, здійснюється у формі предметів 
домашнього вжитку, одягу, медичного та іншого обладнання для задоволення потреб захисту та забезпечення 
достатнього рівня життя її одержувачами. Вид натуральної допомоги встановлюється самим бенефіціаром. 
Така допомога поширюється безпосередньо УВКБ ООН та його партнерами в місцях, де не функціонує 
банківська система. Як і грошові кошти, це також одноразова допомога, а не постійна підтримка, щоб зменшити 
ризик залежності. Приклади натуральної допомоги IPA включають: спеціальне обладнання для осіб з 
обмеженими можливостями, подушки для інвалідних візків, обладнання для моніторингу рівня глюкози, меблі, 
інше обладнання (наприклад холодильники), зимовий одяг, шкільне приладдя та радіатори. У 2017 році 791 
людина отримала натуральну допомогу від УВКБ ООН в рамках програми IPA. 
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Результати програми індивідуальної екстреної 
допомоги (IPA) 

 

 
Тетяна, 55 років, живе біля лінії розмежування на сході 
України і змушена була покинути свій дім в 2015 році в 
наслідок конфлікту. Вона повернулася в 2017 році, її 
будинок було пошкоджено, а пенсію заблоковано. Завдяки 
Партнеру УВКБ ООН «Проліска» вона отримала 
харчування та підтримку у відновленні пенсійних виплат. 
Проте, вивчивши кейс Тетяни УВКБ ООН зауважило, що 
відсутність доступу до медичної допомоги та їжі негативно 
вплинули на здатність Тетяни жити гідним життям. Таким 
чином, УВКБ ООН надало їй грошову допомогу для 
підтримку здоров'я та холодильник для зберігання їжі, 
оскільки її був вкрадений поки вона була відсутня. 

 

 

 
Іван, 15 років, має церебральний параліч і живе разом зі 
своєю сім'єю поблизу лінії розмежування. Батько Івана є 
безробітним і не в змозі звести кінці з кінцями. Він має 
невеликий дохід від підробітків. Іван «виріс» із старого 
інвалідного крісла, і його сім'я не могла дозволити собі 
нове. Іван отримує державну допомогу, яка в основному 
покриває витрати на харчування, а мати не може 
працювати, оскільки вона постійно доглядає за сином. Як 
наслідок, відсутність мобільності не лише впливає на 
здатність Івана жити гідно, але й негативно вплинула на 
його сім'ю. Таким чином, УВКБ ООН надало Івану нове 
інвалідне крісло, що значно покращило комфорт і 
добробут Івана. 

 

 

 
31-річна Олександра, одинка мати двох дітей, живе разом з 
батьками в селі Курдюмівка біля лінії розмежування. 
Пошкоджена обстрілами, їх квартира має дах, що протікає, а 
єдиним пристроєм для приготування їжі є стара та небезпечна 
електрична кухонна плита. Маленький син Олександри не має 
місця для сну. Побачивши, як родина намагається звести кінці з 
кінцями і забезпечити гідне життя своїм дітям, УВКБ ООН 
забезпечило Олександру грошовою підтримку, купило нову 
електричну плиту, ліжко для сина і одяг для дочки. 

 

 

УВКБ ООН в Україні: www.unhcr.org.ua - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine  
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Електронна пошта: ukrkicom@unhcr.org, тел: +38 044 288-9710 
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