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Кластер з питань житла та непродовольчих товарів 
 
25 липня 2016 року 
11:00–13:00 
Офіс УВКБ ООН (вул. Лаврська, 16) 
 

 
Порядок денний зустрічі 

 
1. Вступ, представлення учасників, 5 хв - Ігор 
2. Огляд рішень попередньої зустрічі, 5 хв – Андрій 
3. Інформація про те, Хто робить Що і Де, інформаційний бюлетень, огляд 

проведених оцінок та досліджень, 5 хв – Андрій 
4. Звіт про робочу поїздку JIPS та профайлинг, 5 хв – УВКБ ООН 
5. Інформація від регіонального Кластеру (координація в Донецьку та Луганську, 

огляд бази даних пошкодженого житла, платформа перенаправлення 
термінових потреб, новини про партнерство), 10 хв – Рене 

6. Оцінка вразливості населення: перші результати, 10 хв - REACH (підтвердження 
очікується)/Кластер з питань житла 

7. Підготовка до зими, 10 хв - Рене 
8. План передачі повноважень органам влади, 5 хв – Ігор 
9. Остання інформація від учасників зустрічі (в т.ч. щодо наявності товарів на 

складах на випадок надзвичайної ситуації), 15 хв 
10. Інші питання, 5 хв 

ПЛАН ДІЙ 
 

ЗАХОДИ ДО ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ 

Поставити питання щодо створення міжкластерного 

словника найчастіше вживаних термінів, з перекладом 

ключових слів на наступній ICG 

Координатор 
Кластеру  

Наступна ICG 

Надати оновлену інформацію щодо 5W або зробити 

запит на отримання форми 5W, якщо її не було 

розіслано 

Партнери 
Кластеру 

Якомога швидше 

Розіслати запрошення на другу зустріч ТРГ з 

профайлингу, разом з порядком денним та Протоколом 

першої зустрічі 

Координатор 
та команда 
Кластеру 

29 липня 

Регіональний Кластер з питань забезпечення житлом 

має зв'язатися з партнерами (Адвентистське агентство 

допомоги та розвитку (ADRA), «Людина в біді» (PiN), 

ДРБ) з метою розподілу обов'язків у Донецькій області 

для проведення опитування у рамках профайлингу 

Координатор 
регіонального 
Кластеру 

До наступної 
зустрічі  

Регіональний кластер має продовжити оновлення бази 

даних щодо пошкодженого житла, включаючи також 

Координатор 
регіонального 
Кластеру 

До наступної 
зустрічі  
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інформацію щодо освітніх та медичних закладів 

Кластер з питань житла має відстежувати статус 

партнерства з Донецькою регіональною владою та 

провідною агенцією Кластера 

Координатор 
Кластеру  

До наступної 
зустрічі  

ТРГ із підготовки до зими має продовжити роботу з 

розробки керівних принципів та узагальнення досвіду 

зими 2015/2016 

Координатор 
регіонального 
Кластеру 

15 серпня 

Кластер з питань житла має поширити необроблені дані 
оцінювання REACH та надати анкету опитування за 
запитом 

Команда 
Кластеру 

На вимогу 

Кластер з питань житла має зробити детальний аналіз 
даних REACH, аналіз підготовки до зими 

Команда 
Кластеру 

До наступної 
зустрічі  

Співвіднести дані опитування з даними Кластеру з 
питань житла та іншими доступними ресурсами 

Команда 
Кластеру 

До наступної 
зустрічі  

 
Присутні: Кримська діаспора, «КримSOS», ECHO, GIZ, HelpAge, МOM, Норвезька рада у справах 
біженців (NRC), «Людина в біді» (PiN), R2P, Кластер з питань житла, УВКБ ООН, WJR 
 
Пункт 1 Порядку денного. Вступ, представлення учасників 
 
Всі учасники коротко представилися, учасникам було запропоновано заповнити список 
присутніх (див. Додаток 1 до Протоколу зустрічі).  
 
Пункт 2 Порядку денного. Огляд рішень попередньої зустрічі 
 
Попередня зустріч відбулася 29 червня 2016 року, виконання пунктів порядку денного було 
відповідно обговорено. 
 

ЗАХОДИ ДО ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ 

Надати інформаційний бюлетень за червень після 
завершення роботи над ним  

Кластер з 
питань житла 

ВИКОНАНО 

Партнери мають надати інформацію для липневого 
бюлетеня: історії, висновки та медіаматеріали для 
публікації  

Партнери ВИКОНАНО  

Кластер з питань житла має надіслати партнерам 
нагадування з приводу оновлення 5W 

Кластер з 
питань житла 

ВИКОНАНО 

Кластер з питань житла має підготувати та надати 
партнерам витяг з результатів опитування 

Кластер з 
питань житла 

ВИКОНАНО 

Надати матеріали зустрічі Стратегічної дорадчої групи 
та додаткові матеріали (з наданням коментарів) 

Кластер з 
питань житла 

ВИКОНАНО 

Регіональний Кластер має продовжити оновлення 
бази даних щодо завданої шкоди, поширюючи також 
інформацію щодо освітніх та медичних закладів 

Регіональний 
кластер 

У процесі 

http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/factsheet_june_2016_eng.pdf
http://sheltercluster.org/library/ukraine-survey-surveys
http://sheltercluster.org/strategic-advisory/ukraine-shelter-cluster-strategic-advisory-group
http://sheltercluster.org/strategic-advisory/ukraine-shelter-cluster-strategic-advisory-group
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Кластер з питань житла має прослідкувати за 
статусом партнерства з Донецькою регіональною 
адміністрацією та провідною агенцією Кластера 

Кластер з 
питань житла 

У процесі 

Надати звіт МОМ та презентацію, опублікувати їх на 
веб-сайті  

Кластер з 
питань житла 

ВИКОНАНО 

ТРГ з питань підготовки до зими має продовжити 
роботу з розробки рекомендацій та узагальнення 
досвіду зими 2015/2016 

Кластер з 
питань житла та 
партнери 

У процесі 

 
Пункт 3 Порядку денного. Інформація про те, Хто робить Що і Де, інформаційний бюлетень, 
огляд проведених оцінок та досліджень 
 
Кластер з питань житла презентував інформаційний бюлетень за червень і звернувся до 
партнерів, з проханням надсилати новини та пропозиції для липневого бюлетеня. 
 
Що стосується оновлення інформації про те, Хто робить Що і Де, то воно відбудеться 
найближчим часом: партнери, які не встигли надіслати свої звіти, можуть їх надсилати. Нову 
колонку з визначення форми діяльності було додано до бази даних. Партнери можуть обирати 
з-поміж таких варіантів: надання товарів у натуральному вигляді (матеріальні цінності), ваучер 
(документ, що дозволяє бенефіціару отримати певні товари або послуги), грошові кошти з 
обмеженим правом користування (або обумовлена грошова допомога), грошові кошти з 
необмеженим правом користування (або безумовна грошова допомога), змішана 
модальність (коли різні форми об'єднані). 
 
Узагальнений список доступних досліджень (база даних REACH) було поширено серед 
партнерів для внесення уточнень у разі необхідності. Партнерам було рекомендовано 
переглянути вже завантажені на веб-сторінку дослідження, а також надати інформацію про 
власні дослідження, заповнивши формуляр для завершених досліджень. Партнерам також 
нагадали, що агентства, які планують нові дослідження/опитування, можуть 
проконсультуватися з базою даних досліджень та Кластером, та дізнатися, чи не проводилися 
подібні дії в тому самому районі іншими партнерами, уникнувши в такий спосіб дублювання, а 
також краще узгодити відповідні показники. 
 
Словник Кластера з питань житла було поширено серед партнерів. Словник містить список 
загальних слів, які використовуються Кластером під час перекладів на російську та українську 
мови. Партнерів попросили надати коментарі щодо можливих відмінностей у перекладі, 
необхідності додати інші слова тощо. Партнери також звернули увагу на важливість вироблення 
спільного словника гуманітарних термінів для всіх кластерів, а координатор Кластера 
запропонував обговорити це на наступному засіданні ICG. 
 
Подальші кроки  

Що Статус  Подальші кроки  

Кластер з питань житла має 

надати інформаційний 

бюлетень за липень після 

завершення роботи над ним  

У процесі  Партнери мають надати інформацію для 

липневого бюлетеня: історії, висновки та 

медіаматеріали для публікації  

http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/post_distribution_monitoring_cash_for_rent_assistance_iom_23-6-16.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/iom-cfr-pdm_2016.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/factsheet_june_2016_eng.pdf
http://www.sheltercluster.org/library/ukraine-survey-surveys
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Кластер з питань житла має 

оновити базу даних 5W та 

інтерактивну панель 5W 

У процесі  

 

Партнери, які не подали звіти, мають це зробити. 

Кластер збирає отриману інформацію та оновлює 

онлайн-панель, яка візуалізує базу даних «Хто, 

що, де і коли робить» 

Підняти питання щодо 

вироблення загального для 

всіх кластерів словника на 

наступній зустрічі ICG 

Виконано Координатор Кластеру з питань житла у ICG має 

обговорити необхідність створення загального 

словника; документ було поширено серед інших 

координаторів для отримання їхніх оцінок та 

коментарів 2 серпня.  

 
Пункт 4 Порядку денного. Звіт про місію JIPS та профайлинг 
 
Оціночна місія JIPS відбулася в Києві на початку липня. Були проведені зустрічі з партнерами: 
R2P, МОМ, Світовий Банк, Кластер з питань житла, Кластер з питань захисту, УВКБ ООН, 
HelpAge, PiN, REACH з метою обговорення основних аспектів майбутньої роботи. Крім того, 
команда JIPS зустрілася з представниками Міністерства з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб, а також представниками влади міста Києва та 
Київської області. Було організовано два візити до центрів компактного проживання у Київській 
області. 
 
Враховуючи всі висновки місії, команда JIPS висунула на обговорення робочої групи два 
можливих варіанта дій: 

1. Оцінювання довгострокових рішень у місцях компактного проживання. 

2. Всебічний профайлинг ситуації з переміщенням по областях. 

Запропоновані для першого варіанту задачі мають допомогти зрозуміти становище сімей ВПО, 
які проживають у місцях компактного проживання, для визначення можливих довгострокових 
рішень та прийняття заходів на підтримку ВПО в пріоритетних ЦКП, що, в свою чергу, допоможе 
знайти стійкі альтернативи і розробити національну стратегію в умовах зростаючого ризику 
закриття ЦКП, включаючи елемент нарощування потенціалу. 
 
Координатор JIPS зазначив, що дуже важливим завданням у цій справі є визначення 
пріоритетів: чи буде широкий профайлинг всіх місць компактного проживання необхідним для 
того, щоб використовувати його для прийняття рішень загалом, або ж відбір ЦКП, що 
знаходяться у зоні ризику виселення, буде необхідним для інформування індивідуального 
супроводу. 
 
Учасники обговорили свої операційні потреби:  

 З одного боку, зважаючи на затяжний характер ситуації в Україні та відсутність 
державної позиції щодо ВПО, які проживають в ЦКП, учасники підкреслили важливість 
загального профайлингу ВПО у всіх доступних ЦКП з метою розробки можливих 
довгострокових рішень. Люди, які проживають в ЦКП, на даному етапі кризи є найбільш 
уразливими представниками серед всіх ВПО та потребують довгострокових рішень, 
оскільки вони не в змозі фінансувати їх самі.  

 З іншого боку, було відзначено, що місця для забезпечення пересування ВПО з ЦКП 
немає. Через важливість соціальних зв'язків і громадських почуттів, через ризик втрати 
свого житла, відсутність гарантій прав володіння та низький рівень довіри до влади, 
ВПО не хочуть залишати ЦКП, де їм дозволено залишитися і звідки їх не виселяють. У 
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результаті друга група учасників підкреслила важливість профайлинг конкретних ЦКП, 
які перебувають у зоні прямого ризику виселення й вимушені переселенці з яких 
потребують окремого супроводу. 

 
Після обговорення було прийнято рішення працювати над оцінюванням, у ході якого буде 
зроблено загальний профайлинг всіх місць компактного проживання, з особливою увагою до 
тих ЦКП, які знаходяться у зоні ризику виселення. Таким чином, профайлинг може бути 
використано для прийняття довгострокових рішень; водночас він забезпечить організації, які 
працюють на щоденній основі з населенням центрів компактного проживання, інформацією 
для здійснення ефективного соціального супроводу. 
 
Запрошення на другу зустріч технічної робочої групи з профайлингу (що відбудеться 2 серпня), а 
також порядок денний та Протокол першої зустрічі будуть розіслані у п'ятницю, 29 липня. У ході 
другої зустрічі вкрай важливо розробити перелік основних показників для опитування, яке буде 
розіслано JIPS, та обговорити саму анкету, щоб створити набір даних, що відповідатиме іншим 
ключовим опитуванням у рамках надання гуманітарної допомоги в Україні. 
 
 
 
 
Подальші кроки  

Що Статус  Подальші кроки  

Розіслати запрошення на другу зустріч ТРГ з профайлингу, 

разом з порядком денним та Протоколом першої зустрічі 

Виконано Координатор Кластеру 

має розіслати 

запрошення на зустріч 

Регіональний Кластер має зв'язатися з партнерами 

(Адвентистське агентство допомоги та розвитку (ADRA), 

«Людина в біді» (PiN), ДРБ) з метою розподілу обов'язків 

у Донецькій області для проведення опитування в рамках 

профайлингу 

У процесі Співголова Кластеру 

має зв'язатися з 

партнерами 

Кластер має обговорити з «КримSOS» можливість 

використання їхньої мережі співробітників для 

проведення профілювання 

У процесі Обговорити під час 

другої зустрічі ТРГ з 

профілювання 

Кластер має обговорити з Stabilization Support Services 

можливість застосування їхньої мережі радників з питань 

ВПО у Мінсоцполітики 

У процесі Обговорити під час 

другої зустрічі ТРГ з 

профілювання 

 
Пункт 5 Порядку денного. Інформація від регіонального Кластеру (координація в Донецьку та 
Луганську, огляд бази даних пошкодженого житла, платформа перенаправлення термінових 
потреб, новини про партнерство) 
 
1. Актуальна інформація щодо партнерства: після налагодження партнерства між 
Кластером та Донецькою обласною адміністрацією, документ очікує на подальший розгляд 
провідною агенцією Кластера. Крім того, відбулися перші зустрічі з Луганською 
облдержадміністрацією, в ході яких також було ініційовано обговорення партнерства. 
 



Кластер з питань житла, Україна 
ShelterCluster.org 

Координація гуманітарного житла 

 6 

2. База даних щодо завданої шкоди: для більш детальної інформації дивіться дані, 
представлені на зустрічі (станом на 25 липня 2016 року). 
 

 
 
Оскільки освітні установи тепер також є частиною бази даних, інформація про ремонт 
навчальних закладів зазначається у тій самій базі даних. Партнери, які працюють з 
пошкодженими школами, мають вносити дані про ремонт до адрес, що знаходяться в базі 
даних щодо завданої шкоди для донецьких та луганських шкіл, яку Кластер з питань житла 
поширив 19 липня 2016 року. Наступним етапом є прийняття іншої соціальної інфраструктури як 
складової передачі управління Кластера раннього відновлення. 
 

 
 
 
 
3. Регіональна платформа перенаправлення запитів: для більш детальної інформації 
дивіться слайди, представлені нижче. На даний момент запити надходять від партнерів, ОБСЄ, 
УКГП, місцевих органів влади та регіональних партнерів. Регіональний координатор представив 
загальні тенденції запитів, щодо яких не було застосовано заходів:  
 

державна
3%

комуналь
на

96%

[]
[]

% of Education Institutions

державна

комунальна

приватна

46%

54%

GCA VS. NGCA SCHOOLS
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Щоб побачити карту онлайн, перейдіть за посиланням. 
 
Подальші кроки  

Що Статус  Подальші кроки  

Регіональний кластер має продовжити оновлення 

бази даних щодо завданої шкоди, поширюючи також 

інформацію щодо освітніх та медичних закладів  

У 

процесі 

Партнери мають надіслати 

свої пропозиції 

електронною поштою 

Кластер з питань житла має прослідкувати за статусом 

партнерства з Донецькою регіональною владою та 

провідною агенцією Кластера 

У 

процесі 

Продовжити переговори з 

владою Луганська 

ТРГ із підготовки до зимового сезону має продовжити 

роботу з вироблення керівних принципів та 

узагальнення досвіду зими 2015/2016 

У 

процесі 

 

 
Пункт 6 Порядку денного. Оцінювання вразливості: перший погляд на результати 
 
REACH провела багатосекторне оцінювання вразливості переміщеного (ВПО) та 
непереміщеного (постраждалого від конфлікту) населення в Донецькій та Луганській областях, 
з особливим акцентом на сірій зоні. Станом на 25 липня було проведено 2641 оцінювання у 
формі індивідуальних інтерв'ю. 

http://sheltercluster.org/library/ukraine-referral-system
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Картина переміщень демонструє, що більшість з опитаних ВПО походять з Донецька та його 
околиць, Луганська та його околиць, а також Горлівки та її околиць. Найактивніше перше 
переміщення та переміщення до поточного розташування спостерігаються в липні — вересні 
2014 року. З вересня 2014 року обсяг першої хвилі переміщення зменшується, тоді як обсяг 
переміщення осіб до поточного місцезнаходження перевищує перше переміщення. 
 
Розбивка за віком та статтю показує, що немає суттєвої різниці між віковими та гендерними 
групами ВПО та непереміщених осіб. Більшість респондентів — жінки віком 36–59 років (18 %) 
та чоловіки цієї ж вікової групи (15 %). 
 
Більшість респондентів проживали у власному житлі у районах походження (90 %), в той час як 
5 % винаймали житло. Зараз непереміщені особи живуть здебільшого у власному житлі (93 %) і 
рідко його винаймають (майже 4 %), тоді як ВПО демонструють протилежну тенденцію — 
майже 62 % переміщених осіб винаймають житло і тільки 10 % живуть у власному. Крім того, 
21 % ВПО живуть на правах гостей, в той час як непереміщене населення майже не 
використовує цю опцію (1 %). 
 
З точки зору підготовки до зими, внутрішньо переміщені особи мають впевненість у тому, що 
5,5 % не матимуть деревини, 3,9 % не матимуть опалення, 69,9 % не матимуть газу, 6,9 % будуть 
без електроенергії і 10,5 % не матимуть вугілля. У свою чергу 0,7 % непереміщених осіб 
впевнені, що в них не буде деревини, 6,6 % — що в них не буде опалення, 63,6 % — що вони не 
матимуть газу, 20,9 % — електроенергії та 4,6 % — вугілля. 
 
Подальші кроки  

Що Статус  Подальші кроки  

Кластер з питань житла має поширити 

необроблені дані та надати анкету опитування 

за запитом 

У 

процесі 

Партнери мають надіслати свої 

пропозиції електронною поштою 

Кластер з питань житла має зробити детальний 

аналіз даних REACH, а також аналіз підготовки 

до зими 

У 

процесі 

Продовжити переговори з 

владою Луганська 

Співставити дані з даними Кластеру з питань 

житла та іншими доступними ресурсами 

У 

процесі 

 

 
Пункт 7 Порядку денного. Підготовка до зими 
 
Сесію з початкового планування з партнерами закінчено, зустріч регіонального Кластера з 
облдержадміністраціями (Луганською та Донецькою) проведено. Зараз партнери діляться з 
регіональним Кластером своїми планами щодо підготовки до зими, попереднім досвідом, 
результатами моніторингу після здійснення виплат у 2015–2016 роках, а також результатами 
пілотних фаз на 2016–2017 роки. Оновлені Рекомендації щодо питань підготовки до зими 
мають бути готові у серпні 2016 року. 
 
На даний момент партнери висловили свої попередні думки щодо способу надання допомоги, 
який визначає грошову допомогу, особливо поза сірими зонами областей, непродовольчі 
товари, вугілля, брекети та скло в якості більш довгострокового рішення. Бенефіціари заходів з 
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підготовки до зими — це, здебільшого, ВПО, непереміщене але постраждале від конфлікту 
населення, інваліди, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, багатодітні сім'ї 
та люди з дуже низьким або нульовим доходом. Установи соціальної допомоги та місця 
компактного проживання були відзначені як такі, що потребують особливої уваги. Обласна 
влада складає остаточні списки громад, відрізаних від електроенергії чи газу. Регіональний 
Кластер також прагне зробити загальнодоступною підзвітність постраждалому населенню за 
рахунок роботи з облдержадміністраціями для передачі інформації про субсидії у 
важкодоступні райони. 
 
Пункт 8 Порядку денного. План зміни системи координації та перспективи 
 
Нещодавно ГКК доручила всім Кластерам провести оцінку діяльності кластерів та підготувати 
проект планів зміни системи координації. Поширені документи (також доступні тут) містять 
результати обговорень, які були проведені в ході зустрічі Стратегічної дорадчої групи. На жаль, 
запропонований графік був відхилений ГКК, оскільки, через постійні потреби у житлі, план було 
визнано передчасним для Кластера з питань житла. 
 
Для документів Стратегічної дорадчої групи було створено спеціальну сторінку на сайті 
Кластера. Там можна отримати доступ до всіх Протоколів зустрічі та додатків англійською та 
українською мовами. 
 

Пункт 9 Порядку денного. Інформація від учасників зустрічі 
 
Через брак часу обсяг новин від учасників було скорочено. 
 

УВКБ ООН 50 вантажівок з матеріалами для будівництва житла мають бути доставлені у 
Донецьку область, ще 50 — у Луганську область. Розклад уже розроблено, 
дозвіл від фактичної влади отримано. 
 
Заплановано провести легкий та середній ремонти для 1000 родин у другій 
половині 2016 року. Якщо всі цільові родини не отримають допомогу до кінця 
року, УВКБ ООН продовжить надавати допомогу на початку наступного року. 
 

Організація 
«Людина в 
біді» (PiN) 

В контексті структурних ремонтів, над якими працює організація «Людина в 
біді», 65 домогосподарств уже оцінені, 15 знаходяться у процесі ремонту. Ще 
40 середніх ремонтів буде завершено найближчим часом. Щодо ремонту 
установ, PiN планує відремонтувати 10 установ на лінії розмежування на 
підконтрольних українській владі територіях та три установи на 
непідконтрольних територіях. 
Пілотний проект, що наразі розробляється, являє собою грошові «міні-гранти» 
(ваучери) для придбання теплого зимового одягу, котрі: a) дозволять людям 
обирати те, що найбільше задовольняє їхні потреби; b) надасть підтримку 
місцевому ринку. 
Крім того, PiN проводить оцінку різних видів палива для обігріву. За 
результатами, пресоване вугілля виявилося дешевшим, і воно вимагає тих 
самих умов зберігання, що й звичайне вугілля. 
 

Кримська 
діаспора 

«Проект Абрамівка» знаходиться на завершальній стадії: близько 600 родин 
отримали земельні ділянки (1500–1800 осіб). На додаток до цього, 
заплановано підписання Меморандуму  з міською радою Бучі щодо виділення 

http://sheltercluster.org/strategic-advisory/ukraine-shelter-cluster-strategic-advisory-group
http://sheltercluster.org/strategic-advisory/ukraine-shelter-cluster-strategic-advisory-group
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2,5 га землі під будівництво чотирьох багатоповерхових будівель для тих ВПО, 
які не можуть повернутися. 
Проект щодо бізнес-грантів також знаходиться на фінальній стадії: ВПО та 
учасники АТО закінчили всі тренінги для отримання бізнес-грантів. На 
конкурсній основі 17 осіб отримали бізнес-гранти у розмірі 80 000 гривень для 
розвитку власного бізнесу. Також вони отримуватимуть менторську допомогу 
протягом шести місяців. Усе обладнання наразі належать Кримській діаспорі, 
але у разі успішного результату через півроку, права на власність будуть 
передані власникам бізнесу. 
 

GIZ GIZ провів оціночні місії у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій 
областях для оцінки об'єктів соціальної сфери з точки зору умов, наявності 
ВПО або користі для ВПО, а також потреб місцевого населення в конкретних 
об'єктах соціальної сфери. Остаточний список об'єктів для проведення 
будівельних робіт вже підготовлено, наразі проводяться тендери. Незабаром 
GIZ буде готовий приступити до будівництва та монтажу. 
Крім того, було проведено оцінку геріатричних центрів. 
Ремонт дитячого садку у Запоріжжі вже розпочато. 
Також GIZ спільно з USAID готує проект сприяння шкільній освіті у віддалених 
населених пунктах. Основна ідея проекту полягає у забезпеченні віддалених 
районів транспортними засобами, за допомогою яких можна привезти дітей 
до школи, розташованої у великому населеному пункті. Така школа має 
забезпечити дітей якісною освітою; вчителі обиратимуться на конкурсній 
основі. 
GIZ також проводить тренінги для організацій, що надають соціально-
психологічну підтримку в трьох сферах: охорона здоров'я, освіта та соціальні 
послуги. 
15 поточних проектів ну умовах субсидій присвячено соціально-психологічній 
підтримці постраждалого від конфлікту населення; проекти включають 
молодіжні клуби, літні табори, тренінги та ін. 
 

WJR Разом з організацією To You було реалізовано проект з постачання 
непродовольчих товарів, 1976 осіб отримали допомогу. 
Крім того, заплановано пілотний проект з надання ваучерів на медикаменти. 
239 осіб з хронічними захворюваннями обрані як бенефіціари. 
Постачання непродовольчих товарів спільно з Центром взаємодопомоги 
«Врятуємо Україну» заплановане для проведення у сірій зоні. Доставка 
непродовольчої допомоги може бути здійснена на велосипедах, оскільки не 
завжди є необхідність у використанні машини при перевезенні невеликої 
кількості товарів. 
Також у сірій зоні планується проведення проекту з надання малих грошових 
субсидій для розвитку сільського господарства. 

HelpAge Організація HelpAge провела три тренінги з питань інклюзії для координаторів 
REACH, один тренінг для НРБ, а також один для LRC. 
У Луганській та Донецькій областях заплановано проведення програми з 
надання грошової допомоги (ймовірніше за все, це будуть кошти з 
необмеженим правом користування). 
Наразі HelpAge працює з переліком установ соціальної допомоги. Перелік 
вимагає детального вивчення, особливо з точки зору верифікації установ 
соціальної допомоги на непідконтрольних територіях (деякі з них 
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продовжують функціонувати, інші були переміщені на підконтрольні 
українській владі території). 

НУО 
«Допомога» 

НУО «Допомога» займається евакуацією людей похилого віку з сірої зони. 21 
особу було евакуйовано (чотири з них вже померли після переміщення). Усі 
вони проживають в спеціально орендованому будинку в околицях міста 
Бровари. 
Організація також надає допомогу у відновленні втрачених документів. Разом 
з УВКБ ООН «Допомога» провела благодійний концерт з метою підвищення 
обізнаності щодо проблем людей похилого віку. 
Тепер «Допомога» шукає більший будинок для розміщення 100–150 осіб. 

«КримSOS» «КримSOS» реалізував проект з надання міні-грантів до 25 000 гривень на 
підтримку соціальних ініціатив. 
Організація має проблеми з орендою складського приміщення, тому всі 
запаси наразі роздаються (памперси, пральний порошок та ін.) 
«КримSOS» також провів захід на «Кураж Базарі» в Києві, щоб зібрати кошти 
на шкільний одяг для дітей ВПО. 

 
У липні Кластер з питань житла здійснив оновлення інформації щодо наявності товарів на 
складах на випадок надзвичайної ситуації. Для отримання більш детальної інформації дивіться 
карту нижче. Організаціям пропонується надсилати інформацію щодо доступного резерву на 
складах. 

 
 
Наступна зустріч відбудеться 29 серпня 2016 року о 10:30 у тому самому місці. 
 
КІНЕЦЬ 
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Підготувала Ангеліна Анегденко  
Київ, 8 серпня 2016 року 
 
 


