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37% 
осіб з інвалідністю 

 
 Варвара*, 79 років, живе сама у постраждалому внаслідок конфлікту районі Донецька. Як і багато інших людей 

її віку, вона була змушена залишатися на території, що постраждала внаслідок конфлікту, незважаючи на 
регулярні обстріли та інші виклики, оскільки у неї не залишилося родичів, щоб звернутися за допомогою. Під 
час тривалого конфлікту стан здоров'я Варвари значно погіршився внаслідок стресу та відсутності 
медичних послуг. У 2019 році їй було діагностовано рак і з тих пір вона пережила не менше трьох операцій. Під 
час домашнього візиту УВКБ ООН та його НУО-партнера Центр розвитку Донбасу (DDC) спільно з Варварою 
визначили предмети першої необхідності, які їй потрібні для більш гідного життя. В результаті Варвара була 
забезпечена ходунками, тонометром, ортопедичним матрацом, подушкою та ковдрою. Це значно поліпшило 
житлові умови для Варвари, яка не може їздити на підконтрольну уряду сторону лінії розмежування на сході 
України, щоб отримати свою пенсію. Фото: DDC 

 

Індивідуальна екстрена допомога у натуральній формі надається УВКБ ООН та його НУО-партнерами ВПО та 
особам, котрі постраждали внаслідок конфлікту на сході України, у рамках програми індивідуальної екстреної 
допомоги УВКБ ООН. Так само як «готівка за захист» надається на підконтрольній уряду стороні лінії 
розмежування, допомога в натуральній формі надається виключно на непідконтрольній уряду території. Рішення 
щодо конкретної допомоги ухвалюється разом із бенефіціаром та надається для покриття різних видів потреб у 
сфері захисту. Допомога може варіюватися від предметів для підготовки до зими, до засобів до існування, 
допоміжних та медичних виробів. Ця одноразова допомога в натуральній формі спрямована на запобігання 
тривалих ризиків та завдання шкоди у сфері захисту постраждалим внаслідок конфлікту особам. Серед прикладів 
одноразової допомоги в натуральній формі - предмети домашнього вжитку, одяг, медичне та / або інше 
обладнання для задоволення потреб у сфері захисту та забезпечення належного рівня життя. Така допомога 
розповсюджується безпосередньо УВКБ ООН та його партнерами. У 2019 році допомога включала різні предмети 
для підвищення гідності людини, такі як спеціалізоване обладнання для осіб з інвалідністю, подушки для 
інвалідних візків, обладнання для контролю рівня глюкози у крові, меблів, холодильники для збереження їжі, 
зимовий одяг, теплі ковдри, тонометри, шкільне обладнання для дітей і обігрівачі. У 2019 році 595 осіб отримали 
допомогу у натуральній формі від УВКБ ООН. 
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Результати програми індивідуальної екстреної 
допомоги (у натуральний формі) 

 
 

Тетяна*, 35 років, живе з чоловіком та двома синами у Донецьку. У 2014 році, на 
початку конфлікту, родина втекла і шукала притулку в Російській Федерації. Однак, 
зіткнувшись з різними викликами, такими як пошук належної роботи, родина 
вирішила повернутися додому у Донецьк. Після повернення вони побачили, що їхній 
будинок був трохи пошкоджений внаслідок конфлікту та потребував легкого ремонту 
перед початком зими. Чоловік Тетяни має інвалідність і не може забезпечувати 
свою родину. Значна частина доходів родини витрачається на продукти харчування 
та засоби гігієни для однорічного сина Максима*. Це означає, що додаткових коштів 
для ремонту свого будинку та для інших нагальних потреб, таких як одяг для 
старшого сина, щоб ходити до школи, або придбання основної побутової техніки, не 
залишається. Тому родині було надано індивідуальну допомогу в натуральній формі 
у вигляді постільної білизни, теплих ковдр, дитячого зимового одягу та взуття. Ця 
допомога дозволила старшому сину Денису ходити до школи, а родині - вкладати 
свої обмежені заощадження у ремонт будинку. Фото: НУО-партнер УВКБ ООН. 
 

 

 
 
Олександра*, 90 років, живе сама в Донецьку і не має родичів. Постійний стрес, 
пережитий за роки конфлікту, сильно погіршив стан її здоров'я. На жаль, вона 
мешкає в районі, де у наявності дуже мало медичних послуг. Крім того, через низьку 
мобільність вона не може отримати доступ до своєї пенсії, яка надається на 
підконтрольній уряду території. Як і Олександра, люди, які проживають на 
непідконтрольній уряду території, повинні їздити на підконтрольну уряду територію 
кожні три місяці, щоб пройти регулярну процедуру ідентифікації та отримати пенсію. 
Під час домашнього візиту УВКБ ООН Олександра розповіла про свої 
найактуальніші потреби. В результаті вона отримала тонометр, постільну білизну та 
рушники, засоби гігієни та електричний чайник. Завдяки цим предметам вона тепер 
може стежити за своїм загальним станом свого здоров’я та грітися холодними 
зимами. Фото: НУО-партнер УВКБ ООН. 
 

 

 
 
Світлані*,  (76 років) з міста Донецька, два роки тому діагностували цукровий діабет і 
зараз вона повністю залежить від інсуліну. У 2019 році стан її здоров'я ще дужче 
погіршився, і вона перенесла складну операцію на стегні. Світлана потребувала 
підтримки в отриманні довідки, яка підтверджує її інвалідність, та регулярної медичної 
допомоги. Однак через проблеми, пов'язані з мобільністю, вона не змогла їздити до 
ПУТ для процедури ідентифікації, яку треба проходити кожні три місяці для 
отримання державної пенсії. Таким чином, вона практично залишилася без жодного 
джерела доходу. Що ще гірше, у неї вже немає родичів у Донецьку, які б могли її 
підтримувати. Таким чином, УВКБ ООН та його НУО-партнер у рамках програми 
індивідуальної допомоги в натуральній формі надали Світлані інвалідний візок, що 
збільшило її мобільність та дозволило їй стати більш автономною. Сьогодні Світлана 
може пересуватися по сусідству, щоб придбати дрібні товари та брати участь у житті 
громади. Фото: НУО-партнер УВКБ ООН. 
 

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