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       ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО 

НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

             ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
• Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини 

зафіксувала 3 жертви серед мирного населення, усі випадки спричинені мінами 
та вибухонебезпечними залишками війни. 

• Мінна небезпека: У січні-листопаді 2020р. Моніторингова місія ООН з прав 
людини зафіксувала 70 жертв мін та вибухонебезпечних залишків війни, що на 
12 більше ніж за аналогічний період  у 2019р. 

• Ситуація у сфері безпеки: Кількість інцидентів у сфері безпеки далі зростає. У 
листопаді INSO зафіксували 424 випадків – на 13% більше ніж минулого місяця.  

• COVID-19: Більш ніж 13,000 нових випадків інфікування було зареєстровано на 
підконтрольній території Донецької та Луганської областей (більше ніж 32 000 
випадків від початку пандемії); 4 151 нових випадків було зареєстровано на 
непідконтрольній території (12 611 випадків від початку пандемії). 

• Свобода пересування: 10 листопада, за рішенням Командувача ООС було 
відновлено роботу всіх п'яти КПВВ, а також відкрито два нових КПВВ «Золоте» 
та «Щастя» (Луганська обл.). Однак, зі сторони непідконтрольної території де-
факто влада здійснює пропуск населення лише через КПВВ «Станиця 
Луганська» та «Новотроїцьке». 

• Доступ до пенсій та соціальних виплат: У Станиці Луганській відділення 
Пенсійного фонду, управління соціального захисту та Ощадбанк відмовляються 
приймати ВПО без завершеного режиму самоізоляції у мобільному додатку 
"Дія" або негативного ПЛР-тесту на COVID-19. Ця вимога не застосовується до 
місцевих жителів та є дискрімінаційною по відношенню до ВПО. 

БФ «Право на захист» зафіксував щонайменше 50 випадків скасування 
посвідчень ВПО виключно на підставі повідомлень власників житла, де ВПО 
були зареєстровані та більше не проживають. Відповідно до цих рішень, 
Пенсійний фонд скасує пенсійні виплати пенсіонерам ВПО. 

• Права на житло, землю та майно: Комісії з розгляду питань, пов’язаних за 
наданням грошової компенсації постраждалим, житло яких було зруйновано у 
Донецькій та Луганській областях, розглянули 38 заяв про надання 
компенсації, 37 з яких було затверджено.  Компенсація повинна бути 
виплачена до кінця року. 

• Доступ до базових послуг: Партнери Кластеру з питань захисту повідомили про 
два випадки загоряння в результаті використання небезпечних опалювальних 
приладів в ізольованих селах Новотошківське та Верхньоторецьке, де відсутнє 
газове опалення. 

В ізольованому селі Пилипчатине (Донецька обл.) 24 літніх людей залишися без 
доступу до їжі та базових товарів оскільки мобільний продуктовий магазин 
припинив поїздки до села через поганий стан доріг. 
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ОСНОВНІ ФАКТИ 
РЕАГУВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ  

• HALO Trust очистили 14 гектарів землі поблизу 15 населених 
пунктів Донецької та Луганської областей та провели сесії з 
протимінної освіти для 6 721 дитини та вчителів у школах 
поблизу лінії розмежування. 

• ГМ «Проліска» почистила та відновила вісім колодязів у 
Зайцеві та Кодемі забезпечивши 1 730 людей доступом до 
питної води. 

• HelpAge International надали послуги з догляду на дому 1 100 
літнім людям та людям з інвалідністю через волонтерів у 
громадах та розповсюдили тримісячні набори засобів 
індивідуального захисту, включаючи маски, нітрилові 
рукавички та санітайзери. 

• Данська рада з питань біженців надала індивідуальну 
допомогу у сфері захисту 15 сім'ям (71 особа), покращивши 
умови проживання та доступ до освіти (було придбано дітям 
ноутбуки для дистанційного навчання, бойлери та пральні 
машини). 

• УВКБ ООН надало грошову допомогу 184 ВПО у центральних, 
південних та західних областях України, що постраждали від 
COVID-19 та карантинних обмежень. 

• БФ «Право на захист» надав 1 367 консультацій у сфері захисту 1 319 особам на території КПВВ. Більшість 
консультацій стосувалася карантинних обмежень. 

• ГО «Донбас СОС» надала 1 341 консультації, 27% запитів стосувалися доступу до пенсій та соціальних виплат, 35% 
свободи пересування та 24% отримання документів. 

• PIN разом із НУО «Посмішка дитини» та «Точка Рівноваги» надали 537 психосоціальних консультацій 1 341 особі, що 
проживають уздовж лінії розмежування. PIN провели обговорення у фокус-групах та сесії з підвищення обізнаності з 
питань соціальної згуртованості та доступу до гуманітарної допомоги для майже 1 100  членів місцевих громад. 

• Save the Children разом з НУО «Істок» провели сесії з покращення життєвих навичок та стійкості, а також сесії з арт-
терапії для 178 дітей із семи шкіл у населенних пунктах Старогнатівка, Чермалик та Талаківка. 

• Terre Des Hommes при підтримці ЮНІСЕФ провели заходи з психосоціальної підтримки 315 дітей у Донецькій області. 

• Дитячі містечка СОС надали психосоціальні консультації для більш ніж 100 батьків та їх дітей у Луганській області. 

• Українська фундація громадського здоров’я надала 2 886 онлайн та телефонних консультацій для людей, що 
проживають у Донецькій та Луганській областях; 47% консультацій стосувалися домашнього насильства, 20% - запитів 
на психосоціальну підтримку; 11% - питань, пов'язаних з COVID-19, 6% - насильства поза сім'єю та 1% - цькуванню. 

• Фонд народонаселення ООН підтримав відкриття притулку для осіб, що постраждали від ґендерно-зумовленого 
насильства, у Мирнограді (Донецька обл.). У притулку можуть одночасно перебувати до 10 осіб та 4 дітей та 
отримувати комплексну психосоціальну та юридичну підтримку. 

АДВОКАЦІЯ  

• 25 листопада - 10 грудня, в рамках глобальної кампанії «16 Днів Активізму проти ґендерно-зумовленого насильства», 
Фонд народонаселення ООН підтримав креативні ініціативи в містах Донецької області з метою запобігання та 
ліквідації насильства щодо жінок. Ініціативи включали флешмоб «Розірви коло», інформаційні сесії та тренінги. 

• БФ «Право на захист» разом з ГО «Донбас СОС», Stabilization Support Services та іншими громадськими організаціями 
оприлюднили відкрите звернення до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Міністра розвитку громад та 
територій та Прем’єр-міністра щодо забезпечення фінансування житлових програм для ВПО у 2021 році. 

• Норвезька рада у справах біженців у співпраці з Stabilization Support Services, Луганською обласною державною 
адміністрацією та Службою з профілювання ВПО завершили Профілювання ВПО в Луганській області. Отримана 
інформація буде використовуватися при розробці довготривалих рішень для ВПО. 

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ 

• Норвезька рада у справах біженців провела чотири онлайн вебінари для 131 особи, присвячені питанням свободи 
пересування, успадкування земельних ділянок та щомісячної адресної допомоги ВПО. 

• Польська гуманітарна акція за підтримки ЮНІСЕФ провела тренінги з питань соціальної згуртованості для 99 
громадських працівників та тренінги з позитивного батьківства для 98 батьків. 

https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine/posts/3836765589680888
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