Результати роботи за 2015 рік

АГЕНТСТВО ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ (UNHCR)
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2015 РІК
Структура UNHCR:
 Філія у Дніпропетровську, польові
офіси
у
Харкові,
Маріуполі і
Сєверодонецьку на підконтрольних
уряду територіях, логістичний центр
ООН у Луганську і глобальний центр у
Донецьку на непідконтрольних уряду
територіях
 140 співробітників, включно із 23
іноземцями.
22
працівника
у
Дніпропетровській
філії;
10-15
працівників у польових офісах.
 Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) очолює процес та головує у Кластері з питань житла і
непродовольчої гуманітарної допомоги та Кластері з питань захисту прав.
 Окрім допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), Агентство займається вирішенням проблем біженців та
розвитком системи притулку в Україні.
Захист прав через роботу із спільнотами
 Задля вирішення проблем ВПО Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) підписало 20 партнерських угод із
громадськими організаціями для надання юридичної та гуманітарної допомоги, психологічних та інформаційних
консультацій.
 На непідконтрольних владі територіях Донецької області партнерська організація «People in Need» реалізовує 17
проектів, спрямованих на забезпечення мирного співіснування та покращення захисту прав.
 У 19 регіонах партнерськими організаціями UNHCR Данською радою з питань біженців та КримSOS були задіяні
спостерігачі з метою отримання інформації стосовно динаміки розвитку громад, захисту ВПО на місцях
(законодавчий захист, адміністративні практики, доступ до правосуддя), наявності ризиків, виявлення слабих
ланок та з’ясування їх зв’язку із діяльністю органів влади.
 Була проведена спільна оцінка потреб ВПО по всій країні. Результати оцінки були враховані у процесі
планування та програмної діяльності Агентства.
 У грудні у Харкові було організовано перший Форум неурядових організацій, у якому взяли участь більше 350
осіб та були представлені більше 120 НУО та волонтерських ініціатив з усієї України, зокрема із непідконтрольних
владі територій.
Адвокація:
Адвокаційна діяльність Агентства ООН у справах біженців сприяла значним змінам у сфері захисту прав:
 Урядом була прийнята Національна програма з прав людини, згідно із якою захист прав ВПО є пріоритетним
завданням.
 Шляхом перегляду Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і
вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей покращилась ситуація із свободою
пересування через лінію розмежування.
 Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) підтримало План дій уряду щодо розширення прав жінок та боротьби
із гендерним насильством, роботу над яким завершує Міністерством соціальної політики України.
 Парламент вніс правки до Закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, що приводять
його у відповідність із Керівними принципами ООН (прийнято Закон №2166).
 Покращені процедури реєстрації ВПО та надання їм соціальної допомоги; у нових підзаконних актах щодо
реєстраційних процедур ВПО було усунуто географічні обмеження.
 Урядом була ухвалена Комплексна Державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року разом із Планом дій щодо її
імплементації.
 Створення міжвідомчої робочої групи з метою сприяння імплементації Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.
 Прийняті поправки до Закону про гуманітарну допомогу (прийняття рішень на основі принципів децентралізації
та скасування обмежень).
 Були прийняті у першому читанні поправки до Цивільного процесуального кодексу з метою покращення
процедур видачі офіційних документів особам, які проживають на непідконтрольних владі територіях.
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Внаслідок кількарічної адвокаційної діяльності Агентства була покращена система визначення статусу біженців
міграційною службою, а також відбулася реструктуризація системи регіональних відділень Міграційної служби
(відбулось скорочення кількості регіональних служб з 27 до 13).
Гендерно-обумовлене насильство (SGBV):
 Агентство ООН у справах біженців надало підтримку НУО «Слов’яни» у Харківській області у сфері попередження
гендерно-обумовленого насильства.
 Шість воркшопів на тему Гендерної рівності у гуманітарній діяльності були проведені Консультантом із
гендерних питань.
 Агентство надало правову, а також матеріальну допомогу кризовому центру для жінок у Києві та Чернігові у
вигляді обладнання та матеріалів для спорудження дитячого майданчика.
 Попередження гендерно-обумовленого насильства стало одним із
важливих компонентів діяльності Агентства (зокрема при плануванні
програм фінансової допомоги) і юридичних консультацій; Програма
індивідуальної екстренної допомоги також визначає попередження
гендерно-обумовленого насильства одним із своїх пріоритетів.
Багатоцільова грошова допомога:
 8 116 переселенців (Дніпропетровська область – 2 936; Запорізька – 880; Маріуполь – 2 500; Київ – 1 800) із 8 600
запланованих отримали багатоцільову грошову допомогу.
Проекти швидкого реагування:
 Метою проектів є покращення різних аспектів життя громади. Було реалізовано 24 проекти у Дніпропетровську,
Харкові, Донецьку, Донецькій та Луганській областях. Серед проектів - створення центру правового
консультування, відновлення водопостачання у селах та містах, відновлення лікарень, дитячих садків, житлових
будівель, ремонт електромереж, створення сервісу з ремонту інвалідних візків, надання обладнання та
проведення інформаційної роботи з метою забезпечення мирного співіснування та толерантності до ВПО. Один
із проектів - відновлення інфраструктури у м. Сніжне для покращення доступу до шкіл - було розпочато на
непідконтрольній уряду території.
Індивідуальна екстренна допомога:
 Це негрошова адресна допомога, що надається в індивідуальному порядку окремим ВПО для задоволення
невідкладних потреб (наприклад, ВПО із гострими захворюваннями, які не можуть бути виліковані через систему
державної медецини, ВПО, яким загрожує виселення, які не мають базових побутових зручностей, допомога ВПО
з обмеженими можливостями тощо). У 2015 р. у рамках цієї програми було надано допомогу 1 342 особам.
Допомога у сфері відновлення житла та надання непродовольчої допомоги:
Близько 12 тисяч домогосподарств (7 345 на територіях, підконтрольних
владі, і 4 617 на непідконтрольних владі територіях) у 2015 році отримали
допомогу із ремонтом житла. Ремонтні роботи відбувалися шляхом
залучення партнерів та через їх пряму реалізацію. Невеликі показники на
непідконтрольних владі територіях обумовлені проблемами із доступом, а
також невирішеним питанням «реєстрації».
Програма допомоги на зимовий період:
 Була розроблена комплексна програма допомоги на зимовий період із бюджетом у 6,6 млн доларів для 48 240
осіб на підконтрольних та непідконтрольних уряду територіях на сході України.
 Програма передбачає надання 84 000 одиниць гуманітарної допомоги і сезонних товарів (ковдри і спальні
мішки); 31 тисячі тон вугілля та дров, а також грошової допомоги для 4 000 осіб.
 Видача грошової допомоги на зимовий період почалась 1 лютого 2016 р. у Дніпропетровську, Харкові, Маріуполі
і Запоріжжі. Отримувачами грошової допомоги стали 3 594 господарств, які отримали ваучери на суму 6–8 тисяч
гривень у залежності від розміру сімей. Ця програма реалізується безпосередньо співробітниками Агентства за
підтримки партнерів.


Контактна інформація:
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