
 

 
 

Прес-реліз 
 

Більше 150 тисяч дітей, постраждалих внаслідок конфлікту в Україні, 
отримали кращий доступ до освіти завдяки співпраці ЮНІСЕФ і Уряду 

Японії у 2015-2016 роках. 
 
30 серпня 2016 року, Сєвєродонецьк – Голова Представництва ЮНІСЕФ в 
Україні Джованна Барберіс та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в 
Україні Шігекі Сумі відвідали цього тижня східні області України для оцінки 
результатів співпраці за проектами, спрямованими на покращення життя і 
благополуччя дітей, постраждалих внаслідок конфлікту.  
 
Протягом 2015-2016 років ЮНІСЕФ в Україні за фінансової підтримки Уряду 
Японії реалізував два проекти із покращення ситуації для дітей на сході України. 
Проект «Відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій 
і Луганській областях» сприяв відбудові найважливіших об’єктів соціальної 
інфраструктури та відновленню соціальних послуг для найбільш вразливих 
верств населення, а також зміцненню спроможності місцевих органів влади 
сприяти швидкому відновленню. Проект «Покращення доступу дітей, 
постраждалих внаслідок конфлікту на сході України, до якісної освіти» 
мав на меті створення безпечного освітнього середовища для дітей у Донецькій 
та Луганській областях. У рамках цього проекту були проведені ремонтні роботи 
з метою відновлення навчальних закладів у Донецькій та Луганській областях 
та надані навчальні матеріали і обладнання. 
 
Внесок Уряду Японії сприяв підвищенню якості освіти для дітей на сході 
України. 150 тисяч дітей, постраждалих внаслідок конфлікту, отримали шкільні 
набори та набори для раннього розвитку і отримали можливість навчатися у 
відремонтованих навчальних закладах. 
 
«Вкрай важливо, щоби діти мали доступ до безпечного освітнього середовища. 

Освіта – це основоположне право людини та основа успішного майбутнього дітей. 

Ми вдячні Уряду Японії за допомогу, яка дозволила привнести якісні зміни в життя 

дітей в Україні, – зазначила Джованна Барберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в 

Україні. – Ми також дякуємо Донецькій та Луганській державним обласним 

адміністраціям за плідну співпрацю». 

 

Завдяки Уряду Японії було відновлено 45 навчальних закладів у Донецькій та 
Луганській областях, які постраждали внаслідок конфлікту. Ці заклади були 



 
відібрані відповідно до їхнього стану і кількості внутрішньо переміщених дітей, 
які навчаються тут. Відновлення включало ремонт системи опалення, туалетів 
заміну дахів і вікон. Кошти, надані Урядом Японії, також були використані для 
організації поставок чистої питної води та гігієнічних товарів до шкіл. 
 

Більше 150 тисяч дітей змогли отримати навчальні набори і набори для 
раннього розвитку з найбільш необхідними книжками, канцелярським 
приладдям і розвиваючими матеріалами. 
 
30 серпня делегація відвідала три навчальні заклади, відремонтовані завдяки 
співпраці ЮНІСЕФ та Уряду Японії: школу №8 у Лисичанську, школу №2 у 
Кремінній (Луганська область) та дитячий садок № 43 у Миколаївці (Донецька 
область). 
 
Про ЮНІСЕФ:  
В усій своїй діяльності ЮНІСЕФ відстоює права і благополуччя кожної дитини. 
Спільно з партнерами ми працюємо в 190 країнах задля переведення цього 
зобов'язання у площину практичних дій, докладаючи особливих зусиль до 
охоплення найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де 
б вони не знаходилися. 
 

 


