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 Олені* та маленькій Дарині* довелося починати життя з нуля після того, як їхній будинок, у місті Золоте, був пошкоджений 
обстрілами у лютому 2019 р. Внаслідок негараздів, спричинених війною, 3-річна Дарина зазнала психологічних травм і 
перестала говорити. Деякий час родина жила у родичів, а згодом переїхала до соціального житла, наданого місцевою 
адміністрацією. За підтримки УВКБ ООН та його НУО-партнера «Проліска» родині було надано психосоціальну допомогу та 
грошові кошти у рамках Індивідуальної екстреної допомоги (IPA), які було використано на медичний огляд Дарини, а також 
придбання ліжка, маленької пічки, чайника та теплого одягу, який дуже потрібен під час холодної української зими. Завдяки 
підтримці, яку отримала родина, Дарина тепер готова відвідувати місцевий дитячий садок, а батько вже знайшов роботу 
шахтарем, що дозволяє йому забезпечувати свою сім'ю. Фото: «Проліска» 

 

У рамках більш широкого реагування в сфері захисту УВКБ ООН надає індивідуальну екстрену допомогу (IPA) 
найуразливішим серед переміщених та інших осіб, котрі постраждали внаслідок 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 визначаються або УВКБ ООН, або його 
НУО-партнерами під час місій з вивчення кейсів або моніторингу захисту на місцях. IPA також використовуються для 
доповнення інших заходів УВКБ ООН у сфері захисту, таких як житло, 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 критерії вразливості, визначають потреби під час візитів 
додому та ухвалюють рішення щодо надання індивідуальної екстреної допомоги (IPA) у кожному конкретному 
випадку за допомогою групи фахівців різного профілю. Бенефіціари відбираються з урахуванням стратегії 
комплексного врахування віку, гендерних особливостей та культурного розмаїття, що забезпечує доступ до цієї 
допомоги всім групам осіб, які постраждали внаслідок конфлікту. Програма індивідуальної екстреної допомоги 
розширює права й можливості бенефіціарів, тому що вони самі вирішують як само задовольняти свої потреби у 
сфері захисту. В Україні одержувачі допомоги вважають грошову та натуральну допомогу найбільш гідним способом 
надання гуманітарної допомоги. Це також підтримує переміщених осіб та осіб, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту, у пошуку довгострокових рішень.  

 
Категорії осіб, визначених для цієї допомоги, включають внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, котрі 
постраждали внаслідок конфлікту, які мешкають поблизу лінії розмежування на підконтрольних та непідконтрольних 
уряду територіях. УВКБ ООН надає індивідуальну екстрену допомогу відповідно до чотирьох категорій критеріїв 
уразливості. 
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Починаючи з 2014 року, УВКБ ООН запропонувало грошові рішення для потреб внутрішньо переміщених та інших 
постраждалих внаслідок 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 готівки для підтримки роботи з кейсами УВКБ ООН та партнерів у сфері 
захисту та соціального супроводу, а також доповнення інших видів діяльності УВКБ ООН та інших організацій, що 
займаються питаннями захисту. У 2019 році у рамках програми було надано допомогу 2 091 особі (61% з яких 
старше 60 років), що живуть біля лінії розмежування на підконтрольних уряду територіях. Одноразова грошова 
допомога склала 6 000 гривень (210 доларів США) на особу для задоволення потреб у сфері захисту. Ця сума була 
збільшена порівняно з попередніми роками, коли вона становила 4 000 гривень на особу, виходячи з рекомендацій 
агентств з надання допомоги, які є членами робочої групи з розподілу готівки. Грошові гранти перераховуються 
через українську поштову службу «Укрпошта», дозволяючи тим, хто проживає у віддалених місцях або є 
маломобільними, отримувати виплати вдома. Надання IPA у формі готівки наразі обмежується ПУТ через відсутність 
банківської системи на НПУТ. 

Результати програми індивідуальної екстреної 
допомоги (IPA) 

 
 
44-річний Олексій* та його родина були змушені покинути рідне місто Ірміно на 
Луганщині та оселитися у Золотому. Цього року дружина Олексія та матір його п’яти 
дітей померла. Завдяки соціальній підтримці УВКБ ООН та його НУО-партнера 
«Проліска», Олексій зміг відновити свої цивільні документи. Це дало йому змогу 
отримувати соціальні виплати для одиноких батьків, відповідно до законодавства 
України. Крім того, завдяки програмі IPA родина змогла зареєструватися як ВПО, що 
дозволило отримати доступ до додаткових соціальних виплат. Грошова допомога IPA 
дала змогу Олексієві придбати пральну машину, електричну духовку та ліжко для своєї 
доньки-підлітка. Фото: «Проліска».  

 

 
 
Будинок Івана* (64 роки), був зруйнований під час обстрілів у Первомайському, 
Донецької області. Іван отримав поранення та був доставлений до лікарні у 
Лисичанську, де він перебував кілька місяців. Іван також пережив інфаркт і майже 
втратив зір. УВКБ ООН з допомогою свого НУО-партнера «Проліска» надало йому 
грошову допомогу для проходження медичного огляду. Це дозволило йому 
підтвердити свою інвалідність та статус ВПО. Нарешті, УВКБ ООН та «Проліска» 
сприяли оренді житла для Івана та його літньої матері в Попасній, де він зараз живе. 
Фото: «Проліска».  

 
 

 
Після п’яти років конфлікту стан здоров'я Антоніни* (92 роки) значно погіршився 
внаслідок стресу та відсутності медичних послуг. Вона живе сама у Станиці Луганській 
біля лінії розмежування. Її діти переїхали за кордон до конфлікту і не можуть 
повернутися. В останні місяці Антоніна перенесла операцію і з тих пір втратила 
мобільність і можливість виходити з дому. Нею опікуються сусіди та волонтери, які 
надають жінці підтримку. Завдяки допомозі УВКБ ООН «гроші на захист», Антоніна 
змогла придбати інвалідний візок та ходунки, що зробило її більш автономною. Зараз 
вона сама може залишати будинок і отримувати доступ до пенсії та інших соціальних 
послуг. Фото: «Проліска». 
 

* Будь ласка, зверніть увагу, що імена осіб, які згадуються в цьому звіті, були змінені з міркувань безпеки. 
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