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© UNHCR / Мати з сином у Мар’їнці чекають на шкільний автобус біля будинку, що постраждав від обстрілів.

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Ситуація у сфері безпеки: У березні 2018 р. Моніторингова місія ООН з прав
людини зафіксувала 18 жертв серед мирного населення в результаті
конфлікту на сході України: 5 осіб загинуло та 13 отримали поранення; 15 з них
в результаті підриву мін і вибухонебезпечних залишків війни.
 Свобода пересування: За наявними відомостями, 23 березня на КПВВ
«Гнутове» з боку НПУТ один мирний житель помер від серцевого нападу під
час перетину лінії розмежування. 27 березня у 60-річного літнього чоловіка
стався серцевий напад під час перетину КПВВ у Мар'їнці.
Села на лінії розмежування: 4 березня було офіційно відкрито дорогу, що
з'єднує села Травневе і Гладосове з Семигір’ям (ПУТ). У той же час, доступ до с.
Холмівський (НПУТ) закрито.
 Права у сфері житла, землі та майна: Використання цивільної власності
військовими залишається однією з головних проблем у сфері захисту. З семи
будинків у Мар'їнському районі, в яких зайняття військовими було
підтверджено, тільки в одному комунальні послуги оплачуються військовими.
Місця компактного проживання: Умови проживання в МКП «Святі гори», де
проживають 250 ВПО, погіршуються: немає гарячої води, деякі люди розміщені
в підвалі, в якому повно мишей, санітарні умови не відповідають нормам. У той
же час, орендна плата зросла вдвічі.
 Базові послуги: Кластер з питань продовольчої безпеки та самозабезпечення
опублікував Аналіз тенденцій у сфері продовольчої безпеки та соціальноекономічних тенденцій, згідно з яким як на ПУТ, так і на НПУТ зберігається
проблема продовольчої нестабільності та наявний прямий взаємозв'язок між
продовольчою нестабільністю, вразливістю та соціально-економічними
тенденціями. На ПУТ відсоток домогосподарств з поганим і пограничним
показником споживання продуктів харчування (недостатні показники
споживання) збільшився до 20,9% в лютому 2018 р., порівняно з 17,8% у червні
2017 р.
 Соціальні виплати та пенсії: У Попасній (Луганська обл.) Ощадбанк, через
обмеження з боку безпеки, виїжджає для проведення фізичної ідентифікації
немобільних осіб за місцем їх проживання виключно в межах міста.
Маломобільним особам з району, для проведення цих процедур, потрібно
з’явитися до відділені банку самостійно; інакше їхні виплати будуть зупинені.
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ОСНОВНІ ФАКТИ
ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
 Організація «HelpAge International» надала допомогу 2013 людям
похилого віку, в тому числі 135 людям з інвалідністю та 511 ВПО,
через 17 громадських центрів (645 осіб у Донецькій обл. та 1368 – у
Луганській обл.).
 У рамках проекту з надання інформації, консультацій і правової
допомоги від Норвезької ради у справах біженців 1684 осіб
отримали допомогу по телефону, від мобільних груп, в центрах
правової допомоги в Краматорську, Сєвєродонецьку і Станиці
Луганській, а також на КПВВ «Мар'їнка» і «Майорськ».
 Один з партнерів Кластеру з питань захисту надав психосоціальну
підтримку 932 людям похилого віку на НПУТ Донецької обл.
шляхом проведення індивідуальних консультацій та мобільних
групових візитів.
 Один з партнерів Кластеру з питань захисту на НПУТ Донецької обл. надав інформацію та консультації у сфері захисту 289
особам, в тому числі 192 пенсіонерам, 6 ВПЛ і 48 особам, що повернулися.
 УВКБ ООН надало індивідуальну екстрену допомогу 90 жителям постраждалих від конфлікту н.п. Бойківське
(Тельманове), Чистякове (Торез), Донецьк, Горлівка, Кальміуське (Комсомольське), Новоазовськ, а також н.п.
Ясинуватського району НПУТ Донецької обл.
 Організація «Save the Children» у співпраці з однією з місцевих партнерських організацій надала допомогу 70 дітям на
НПУТ Донецької обл. шляхом індивідуального підходу, який передбачає надання екстреної непродовольчої або грошової
допомоги.
 Всеукраїнська цілодобова гаряча лінія для жертв сексуального та ґендерно-обумовленого насильства прийняла 1889
дзвінків у березні 2018 р. Постраждалі, які зверталися на гарячу лінію з метою отримання інформації, психологічної
допомоги або правової консультації, загалом повідомили про 1008 випадків сексуального та ґендерно-обумовленого
насильства, причому в 39% випадках до жертв застосовували сексуальне і фізичне насильство.
 25 жертвам сексуального і ґендерно зумовленого насильства - 15 жінкам і 10 дітям - було надано безпечне житло і
психосоціальна допомога у спеціалізованих закладах, які підтримує Фонд Народонаселення ООН в Харкові, Кривому Розі,
Бердянську, Маріуполі та Краснопавлівці (Харківська обл.).

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 19 березня ММПЛ в Україні опублікувала свою 21 щоквартальну доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, яка
охоплює період з 16 грудня 2017 р по 16 лютого 2018 р.; у доповіді підкреслюється необхідність у комплексній політиці з
метою забезпечення права на правовий захист і відшкодування збитків для всіх жертв конфлікту з числа мирного
населення незалежно від їхнього місця проживання або приналежності правопорушника.
 Співробітники УВКБ ООН беруть участь у робочій групі при Міністерстві з питань ТОТ та ВПО, яка веде розробку механізму,
який дозволив би внести положення до закону про «реінтеграцію», для виключення свідоцтв про народження і смерть, із
загального правила про невизнання документів, виданих на НПУТ. Даний механізм закладе основу для адміністративної
процедури видачі українських свідоцтв про народження та смерть. Також робоча група прийняла спільну пропозицію
УВКПЛ і УВКБ ООН щодо забезпечення доступу жителів Криму до адміністративних процедур.
 Норвезька рада у справах біженців і Данська рада у справах біженців / Датська група з розмінування провели круглий стіл
з приводу Закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей» і його потенційних наслідків у сфері прав людини
і гуманітарного доступу до окремих районів Донецької і Луганської областей.
 26 березня Кластер з питань захисту провів зустріч зі Спеціальним Радником Гуманітарного Координатора, професором
Уолтером Келіном, і партнерами Кластеру з метою обговорення проекту плану дій щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО
і довгострокових рішень. Основними проблемами, на які звернули увагу партнери, була потреба в більш конструктивній
участі громадськості у процесі формування політики, а також те, що впровадження плану дій буде проблемним, так як на
це не виділялися кошти з бюджету.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
 Організація «HelpAge International» провела два тренінги на тему «Мінімальні стандарти інклюзії з урахуванням вікових
аспектів та інвалідності у процесі надання гуманітарної допомоги», в яких взяли участь 25 співробітників НДО та
представники Міністерства з питань ТОТ та ВПО у Слов'янську та Сєвєродонецьку.

 Норвезька рада у справах біженців провів тренінг для 21 адвоката і радника з правових питань центрів надання безоплатної
вторинної правової допомоги в Донецькій області на тему «Вторинна правова допомога ВПО: компенсації за зруйноване
та пошкоджене внаслідок конфлікту житло».
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