Відповідь на гострі гуманітарні потреби найбільш вразливих жінок та неповнолітніх дівчат,
які постраждали від збройного конфлікту на сході України. Фаза 2: Поєднання заходів
гуманітарного реагування із вирішенням довготривалих наслідків кризи

Контекст та Опис Проекту
Від конфлікту на сході України постраждало близько 5,2 млн. осіб. Багато були
змушені залишити свої домівки і більшість внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
переселилися до безпечніших районів Донецької та Луганської областей або до
сусідніх Харківської, Дніпропетровської та Запорізької. ВПО, більшість з яких
складають жінки, діти та люди з інвалідністю, залишаються найбільш
вразливими до дискримінації, насильства та зловживання їхніми правами.
У січні 2015 року UNFPA провів глибинне дослідження потреб у 16 областях
України, результати якого підтвердили, що ВПО стикаються з різними формами
насильства, зокрема із погрозами зброєю, залякуваннями, психологічним і
сексуальним насильством. Одночасно з погіршенням гуманітарної ситуації
зростає кількість випадків ґендерно зумовленого та домашнього насильства, які
залишаються нагальними проблемами.
Проект з надання гуманітарної відповіді спрямовано на забезпечення
гуманітарних потреб найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків, які
постраждали від збройного конфлікту на сході України, шляхом зміцнення
систем міжвідомчої координації, попередження та захисту, а також поліпшення
доступу осіб, які пережили ґендерно зумовлене насильство, до правової,
медичної та соціально-психологічної допомоги.
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Завдання Проекту
Розширення заходів міжвідомчого
реагування на ґендерно зумовлене
насильство на національному рівні, зокрема
щодо запобігання даному явищу та надання
допомоги постраждалим від нього

Забезпечення безперешкодного доступу до
якісної психологічної, соціальної і медичної
допомоги та розбудова системи захисту і
підтримки постраждалих від ґендерно
зумовленого насильства на рівні громади

Фінансування Проекту

Партнери Проекту
Проект реалізується UNFPA за підтримки Уряду України (Міністерство соціальної політики
та Міністерство охорони здоров’я) та за допомогою виконавчих партнерів проекту:
МБФ «Українська фундація
громадського здоров’я»

Громадська організація
«Ла-Страда»

Український центр
соціальних реформ

БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї»

Результати та Досягнення Проекту
Зміцнена міжвідомча координація у наданні гуманітарної відповіді на ҐЗН
•

Створено саб-кластер з питань ҐЗН у Києві та 5 східних областях: Донецькій,
Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій. Саб-кластер
включає понад 100 організацій та займається розробкою регіональних
Стандартних Операційних Процедур (СОПів) з міжвідомчої координації та
перенаправлення

Підвищена спроможність надавачів послуг постраждалим
від ҐЗН та групам ризику
•

26 мобільних бригад (у складі 2 психологів та 1 соціального
працівника) станом на вересень 2017 року надали соціальнопсихологічну допомогу 23.075 постраждалим від ҐЗН у більше ніж
400 населених пунктах

•

Міністерство соціальної політики з метою посилення його провідної ролі в
реагуванні на ҐЗН підтримано радниками

•

•

Розпочато розробку Системи моніторингу та аналізу ҐЗН шляхом проведення
комплексного дослідження та створення робочої групи з системи управління
інформацією щодо ҐЗН

«Гаряча лінія» для постраждалих від ҐЗН почала працювати 24/7 –
від початку січня 2016 року отримано 63.139 дзвінків, надано 18.575
юридичних та психологічних консультацій

•

178 працівників соціальних служб пройшли підготовку з питань
попередження та протидії ҐЗН

•

Проведено дослідження економічної вартості насильства щодо жінок в Україні

•

596 правоохоронці пройшли навчання з питань протидії ҐЗН

•

Підвищено спроможність партнерів шляхом проведення 5 семінарів з питань
ґендерної чутливості в гуманітарній діяльності, 5 тренінгів з міжвідомчого
реагування на ҐЗН та 2 навчальних візитів до Румунії

Створено місця безпечного перебування для постраждалих
від насильства
•

Підвищена спроможність первинної ланки медичної допомоги у реагуванні
на нагальні потреби у галузі репродуктивного та сексуального здоров’я
•

•

•

•

•

Неподалік лінії розмежування відкрито 10 кабінетів невідкладної медикопсихологічної допомоги та запущено 3 медичні мобільні бригади, які надають
невідкладну допомогу жертвам зґвалтувань, послуги з планування сім'ї,
профілактики та лікування ІПСШ
Надано 543 наборів для надання акушерсько-гінекологічної допомоги, 70.000
гінекологічних наборів, 24.500 наборів особистої гігієни, 8.600 комплектів
теплого одягу
32 кардіострумографи та 6 інкубаторів для немовлят передано пологовим
будинкам, що дозволяє рятувати життя близько 900 передчасно народжених
немовлят щороку
765 медичних працівники пройшли підготовку з надання допомоги
постраждалим від ҐЗН, у тому числі 209 акушерів-гінекологів з ведення
випадків ҐЗН
Серед вразливих категорій населення розповсюджено понад 7 млн.
презервативів та 40.000 тестів на вагітність

Відкрито три 24/7 притулки (у Харкові, Бердянську та Кривому Розі)
для постраждалих від ҐЗН, які окрім безпечного перебування (до 6
місяців) надають соціально-психологічну, правову та медичну
допомогу

Підвищена поінформованість цільових груп населення
щодо ҐЗН та наявних послуг
•

Розповсюджено понад 300.000 інформаційних матеріалів щодо ҐЗН
та 89.800 карток перенаправлення з інформацією про контакти
надавачів послуг

•

У рамках кампанії «Розірви коло» проведено 10 круглих столів і
тренінгів для ознайомлення журналістів зі специфікою висвітлення
тематики ҐЗН

•

Проведено кампанії у соціальних мережах для розповсюдження
інформації серед місцевого населення на підконтрольних та
непідконтрольних Уряду територіях

У пілотних містах проведено заходи із попередження ҐЗН
на рівні громад
•

18 НУО, що працюють з постраждалими від насильства, отримали
міні-гранти, 21 центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
надано технічну допомогу

Контакти Проекту
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Створюємо світ, де кожна вагітність є бажаною, кожні пологи безпечними і кожна молода людина може реалізувати свій потенціал

