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ГОЛОВНЕ (23 години/годин тому)
Кількість обстрілів навчальних закладів на
сході України збільшилася втричі, в той час як
фінансування для надання допомоги
залишається на рекордно низькому рівні
Гуманітарні організації надали допомогу
понад 1,3 мільйона людей у 2018 році, але
необхідно зробити більше
Гуманітарний фонд для України — ефективний
механізм швидкого реагування для всіх
партнерів на благо всіх сторін
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АНАЛІЗ (23 години/годин тому)
Кількість обстрілів навчальних закладів на сході України збільшилася
втричі, в той час як фінансування для надання допомоги залишається на
рекордно низькому рівні
Цієї весни розпочався шостий рік конфлікту на сході України. Більш за всіх від конфлікту потерпають діти
та інші незахищені групи населення, які найбільше наражаються на ризики. Для тисяч дівчинок та
хлопчиків бойові дії та наявність наземних мін по обидва боки «лінії розмежування» створюють щоденну
небезпеку та залишають по собі тривалі психологічні травми. Доступ дітей до безпечного та захищеного
навчального середовища також обмежено, оскільки в багатьох населених пунктах на сході України
ходити до школи зараз небезпечно.
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Кластер освіти опублікував сумну статистику обстрілів
шкіл. Із січня по середину травня 2019 року кількість
обстрілів навчальних закладів, розташованих по обидва
боки «лінії розмежування», збільшилася втричі, як
порівняти з аналогічним періодом 2018 року. З 1 січня по
14 травня 2019 було зареєстровано щонайменше 14
випадків, коли школи потрапляли під обстріли, які
призводили до пошкоджень приміщень та порушення
навчального процесу. Це майже втричі більше кількості
інцидентів, зареєстрованих протягом аналогічного періоду
2018 року, та наближається до кількості інцидентів,
зареєстрованих Кластером протягом усього 2018 року
(коли їх було 16). Збільшення частоти обстрілів з початку
цього року є нагадуванням нам про складнощі щодо
дотримання норм міжнародного гуманітарного права. У
зв'язку з цим ухвалення та реалізація Декларації про
безпеку шкіл є ще більш важливими.
З початку конфлікту у 2014 році близько 750 навчальних
закладів зазнали пошкоджень або порушень навчального
процесу на сході України. Так, одна школа у Золотому-5 (Луганська область), де навчається понад 100
дівчинок та хлопчиків, цього року потрапляла під обстріли вісім разів. Через небезпеку протягом місяця
школа не працювала, а діти не мали можливості відвідувати заняття. Тимчасові закриття шкіл із питань
безпеки, у тому числі через розташування поряд із ними військових або військової техніки, не рідкість на
сході України. Так, через конфлікт минулого року тимчасово припиняли роботу майже 50 шкіл, і цього
року було зареєстровано два подібних випадки.
Наразі понад 700 000 дітей та викладачів потребують гуманітарної допомоги та захисту, а для 3 500 шкіл
необхідно забезпечити безпечні умови роботи. Водночас фінансування програм захисту дітей та освітніх
програм у рамках Плану гуманітарного реагування 2019 року залишається невідповідним: на сьогодні
отримано менше 7% необхідних коштів. Незважаючи на це, гуманітарні організації продовжують
використовувати обмежені ресурси для забезпечення потреб дітей. За даними моніторингового звіту
щодо реалізації заходів реагування , оприлюдненого у квітні, лише у 2018 році понад 210 000 дітей по
обидва боки «лінії розмежування» отримали допомогу, у тому числі завдяки відновленню та ремонтам
понад 100 шкіл, програмам дистанційної освіти, наданню шкільного приладдя та заходам психосоціальної
допомоги та інформування про мінну небезпеку.
Підвищення обізнаності про ризики, на які наражаються діти на сході України, та заходи щодо захисту
прав дітей належать до головних пріоритетів міжнародної спільноти. Під час події, присвяченої початку в
Україні кампанії Захисту дітей від війни, розпочатої міжнародною організацією Save the Children,
Координаторка системи ООН/Координаторка з гуманітарних питань в Україні закликала Уряд прискорити
ухвалення Декларації про безпеку шкіл, захистити дітей та навчальні заклади від наслідків конфлікту та
збільшити донорську підтримку для фінансування гуманітарних програм у сфері освіти та захисту дітей.

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ (27 дня/дні тому)
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Гуманітарні організації надали допомогу
понад 1,3 мільйона людей у 2018 році, але
необхідно зробити більше
“Не знаю, що би ми робили, якби не допомога”, - каже 55річний Сергій, мешканець села поблизу “лінії
розмежування”. Гуманітарні організації на сході України
продовжують змінювати на краще життя багатьох родин,
таких як Сергієва, забезпечуючи надію, гідність та захист.
Відповідно до аналізу звіту з виконання річного Плану
гуманітарного реагування (ПГР) 2018 року, у 2018 році
завдяки підтримці донорів понад 1,3 мільйона людей по
обидва боки від “лінії розмежування” отримали певні види
допомоги та захисту. До цієї цифри включено надання
допомоги у всіх важливих секторах: від відновлення
доступу людей до водопостачання, освіти, медичних послуг
до забезпечення даху над головою, підготовки до
зимового періоду, психологічної підтримки та, головне,
забезпечення захисту.
Водночас можна було би зробити більше, якщо би у гуманітарних організацій був менш обмежений та
більш безпечний доступ, а також більше коштів. Оскільки для гуманітарних заходів 2018 року було
отримано менше 40% необхідного фінансування, потреби багатьох родин, таких як Сергієва, залишилися
поза увагою.
Отже, одним із першочергових завдань для гуманітарних організацій є зменшення цього
недофінансування, щоби більше людей, які вже п'ять років живуть у цій ситуації кризи, отримали
допомогу та захист. Втім через три місяці з початку 2019 року з необхідних за ПГР 162 мільйонів доларів
США профінансовано лише 6%.
У лютому та березні 2019 року Координатор з гуманітарних питань відвідала Брюссель, Париж та Женеву,
де її завданням було розповісти про сподівання мешканців сходу України, сподівання на гідне життя,
сподівання на тривалий мир. Під час візитів вона зустрілася з представниками різних країн та донорів.
Координатор з гуманітарних питань закликала посилити фінансову підтримку ПГР 2019 задля надання
термінової допомоги більшій кількості людей.

ТЕМА ВИПУСКУ (23 години/годин тому)
Гуманітарний фонд для України ефективний механізм швидкого
реагування для всіх партнерів на благо
всіх сторін
У нестабільній ситуації на сході України, яка швидко
змінюється, можливість негайного реагування та
спрямування ресурсів безпосередньо на здійснення
найбільш важливих заходів тоді і там, де вони є найбільш
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необхідними, є надважливою. Гуманітарні організації на місцях продовжують вивчати різні шляхи та
інноваційні засоби для збільшення мобілізації коштів та надання найбільш ефективної допомоги більшій
кількості людей. У березні заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань/Координатор
надзвичайної допомоги Марк Лоукок запровадив Гуманітарний фонд для України для підтримки
узгодженої гуманітарної діяльності згідно з ПГР 2019 року та для задоволення найбільш важливих
потреб.
Гуманітарний фонд для України, який, як очікується, у повному обсязі запрацює з червня 2019 року,
забезпечить більш результативне та цілеспрямоване гуманітарне реагування шляхом задоволення
потреб, які б в іншому випадку залишилися б поза увагою, та збільшення доступу до людей, які
потребують допомоги, зокрема вздовж “лінії розмежування” та в районах поза урядовим контролем.
Фонд, який є одним з 18 таких фондів в світі, забезпечує оптимальне рішення для донорів, які б інакше
не змогли би безпосередньо надати фінансування для гуманітарних заходів через обмежений доступ до
партнерів-виконавців або через брак механізмів підзвітності на місцях. Адже кожний може підтримати
Фонд: https://act.unfoundation.org/onlineactions/D47Mjcz_6ECF1PLeCnHIIw2.
Під керівництвом Координатора з гуманітарних питань фінансування з Гуманітарного фонду для України
направляється безпосередньо широкому колу партнерів із надання допомоги, включно з національними
та міжнародними неурядовими організаціями (НУО), установами ООН та членами руху Червоного Хреста/
Червоного Півмісяця. Такий підхід забезпечує наявність та пріоритетність використання коштів на
місцевому рівні тими організаціями, що знаходяться найближче до людей, які потребують допомоги.
Декілька донорів вже висловили свою підтримку фонду та заявили про зобов’язання та готовність
виділити близько 4 мільйонів США. Важливо, щоби й інші учасники приєдналися та підтримали Фонд.

КОНТЕКСТ (27 дня/дні тому)
Гуманітарний контекст
На п'ятий рік кризи на сході Україні цивільні громадяни
продовжують нести її найважчий тягар. Страхи, пов'язані з
обстрілами, бойовими сутичками або вірогідністю
підірватися на одній із багатьох наземних мін або інших
вибухонебезпечних залишках війни (ВЗВ) (схід України
вважається одним із найбільш забруднених мінами районів
світу), є частиною щоденного життя мільйонів людей, які
проживають по обидва боки "лінії розмежування". А сама
"лінія розмежування" понад 420 кілометрів майже
дорівнює довжині французько-німецького кордону. З
початку конфлікту більше 3 300 цивільних осіб — чоловіків,
жінок та дітей — загинуло, та ще 9 000 було поранено.
Криза на сході України набула тривалого характеру.
"Лінія розмежування" довжиною 427
Довгострокові наслідки надалі стають усе більше
кілометрів та п’ять контрольних пунктів на
серйозними, оскільки щоденні бойові дії руйнують
сході України
критично важливу інфраструктуру та часто призводять до
порушення надання основних послуг, таких як
водопостачання та водовідведення. У 2018 році щомісяця на п'яти контрольних пунктах реєстрували
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понад 1,1 мільйона перетинів "лінії розмежування" цивільними особами. Щоби підтримувати родинні
зв’язки та отримувати доступ до основних послуг, люди часто змушені годинами чекати в довгих чергах
на перетин у люті морози взимку та під пекучим сонцем улітку. Це особливо важко для літніх людей, які
становлять 30 відсотків усіх тих, хто потребує допомоги, — це найбільша частка у світі. Через постійні
страхи, з якими люди змушені жити вже довгий час, та втрату самоповаги, яку часто спричиняє втрата
роботи, погіршується психологічний стан людей. Економічна ситуація на Донбасі, який колись був
економічним центром України, вкрай важка, що суттєво впливає на добробут та рівень життя людей.
Попри надзвичайні складнощі, ООН та її гуманітарні партнери продовжують щомісяця надавати життєво
необхідну допомогу мільйонам людей по всій країні. Протягом 2018 року більше ніж 1,3 мільйона людей
отримали певні види гуманітарної допомоги та захисту. З 2014 року в рамках планів гуманітарного
реагування вдалося залучити понад 460 мільйонів доларів США.
Зусилля з гуманітарного реагування координуються в рамках шести кластерів: житла та непродовольчих
товарів; захисту; охорони здоров’я та харчування; освіти; водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ);
продовольчої безпеки та засобів до існування. Партнери кластерів проводять спільні оцінки, координують
роботу з реагування та здійснюють моніторинг надання гуманітарної допомоги та виконання програм. У
рамках зазначеної роботи проводиться розподіл різних товарів для надзвичайної допомоги та раннього
відновлення, у тому числі продовольчих та непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, ліків,
гігієнічних наборів, навчальних комплектів, та надається психосоціальна підтримка. Також за рахунок
допомоги у грошовій та негрошовій формі забезпечується доступ до безпечної питної води. До інших
видів термінової гуманітарної допомоги належать надання засобів сільськогосподарського виробництва,
заходи з розчищення території від мін та інформування про мінну небезпеку, а також інші заходи
забезпечення захисту.
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ЗМІ (27 дня/дні тому)

View this video at: https://www.youtube.com/watch?v=VzrnHuEA0vQ
Як це — жити на сході України? Проведіть дві хвилини з Сергієм та його родиною, які вже майже п’ять
років живуть у страху перед обстрілами та мінами.

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
Про
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