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Лілія Калитюк, Дніпропетровський обласний центр соціальних 
служб 
На сьогоднішній зустрічі ми хотіли би визначитися, які послуги, в яких 
локаціях Дніпропетровської області надаються нашими партнерами, 
громадськими організаціями. Обговорити питання та виклики, 
обмінятися досвідом. Також постараємося визначити нагальні питання 
щодо ВПО. Зараз у нас стоїть питання переселення ВПО з місць їх 
тимчасового проживання: в школах, навчальних закладах, гуртожитках 
університетів та коледжів. Це для них головна потреба сьогодні і 
найскладніша проблема, адже початок нового навчального року дуже 
скоро, тому ми повинні об'єднати зусилля, щоб допомогти людям 
знайти для них житло, тому нам потрібно подбати про розширення 
шелтерів. Тож у нас є багато запитань і викликів. завдяки. Дякуємо,  
нашим міжнародним партнерам, які надають нам допомогу завдяки 
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донорам. Дякуємо, що ви обрали наш регіон для своєї роботи.  
 
Андрій Петрук, Служба у справах дітей Дніпропетровської ОДА 
Наша служба працює по всій області. У нас 86 громад: 66 селищних, 20 
міських та 7 районних. В Дніпропетровський області 7 територій 
визначено Міністерством реінтеграції, як зони бойових дій. У цих 
районах ми провели опитування. Ми проводили опитування сімей, які 
залишилися в цих регіонах. Це сім'ї опікунів, прийомні сім'ї, багатодітні 
сім'ї. Ми запитували їх про їхні потреби, і багато з них сказали, що їм 
потрібна гуманітарна допомога, їм потрібні продуктові набори, засоби 
гігієни, їм також потрібні ліки. 
 
 

Презентація 
оновленої карти 
присутності 
організацій у 
Дніпропетровській 
області 
 

Катерина Мартиненко, Саб-кластер захисту дітей 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1454boH0Xerm_ErCsKDxgv3tDvv
EVh2ZD 
Ймовірно, що не всі організації, що працюють в області, надали 
інформацію, тому, якщо ви не бачите свою організацію на карті, вкажіть 
це та зв’яжіться з нами після зустрічі. 
На жаль, у нас є така тенденція, що деякі райони залишаються без 
будь-якої підтримки, і я прошу організації звернути увагу на цей факт. 
Ці райони часто мають проблеми з фінансуванням. Це було раніше і 
зараз ситуація не покращилася. У них багато внутрішньо переміщених 
осіб. У них багато проблем, але, на жаль, суттєвої допомоги ми не 
бачимо або організації про це не звітують.  
Не забувайте координувати свої дії із Центром соціальних служб, із 
службою у справах дітей на рівні громади. Будь ласка, спілкуйтеся із 
спеціалістами. Так як це сфера захисту дітей, для нас  ключовим є 
виходити з потреб, які є в громадах, районах і всі ці потреби знають  
представники державних органів 
Список учасників зустрічі з контактною інформацією можна знайти в 
окремому файлі до цього протоколу. 
 
Підписатися на розсилку саб-кластеру можна за посиланням 
https://forms.gle/EJuxuWTrkF7jDjCg8 
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Новини від 
партнерів 

Володимир Шехірєв, ГО Освіта без кордонів 
З 1 серпня ГО «Освіта без кордонів»  у співпраці та за фінансової 
підтримки Black Sea Trust (BST)  розпочне проект із надання 
соціальних, психологічних  та послуг безпеки для мешканців 
колективних центрів тимчасового перебування , які будуть визначені з 
існуючих потреб. Ми оцінимо ці потреби разом із владою, ймовірно, 
будемо працювати в Кам'янському, Синельниківському, 
Новомосковському районах. Таким чином, ми будемо визначати, де є 
потреби, а де люди все ще не охоплені соціальними послугами. Отже  
ми будемо надавати інформацію для кластеру та для картування. 
 
Марина Мартиненко,  МБФ Карітас України 
 
Опіка вдома- http://caritas-donetsk.org.ua/dijalnist/domashnja-opika 
 
Представляю проект психосоціальної підтримки дітей, сімей та батьків. 
Раніше ми працювали в буферній зоні, але зараз ми були змушені 
евакуювати нашу організацію з Краматорська. Карітас  Донецьк працює 
в місті Дніпро, він надає гранти на оренду житла (7000 гривень 
щомісяця протягом трьох місяців). Окремим категоріям людей ми 
надаємо гуманітарну допомогу в рамках проекту надзвичайного 
реагування, надаємо продуктові набори, опіку вдома, соціальну 
допомогу маломобільним людям. Також у нас є Карітас Кам'янське з 
двома схожими проектами термінового реагування: гуманітарні набори, 
гігієна, cash гранти, опіка вдома. В Дніпропетровській області ми плідно 
співпрацюємо з місцевою владою та Карітас Донецьк. 
Хочу зауважити, що в наших програмах частка місцевого населення 
становить близько 15%, але це не стосується гуманітарних проектів. Ми 
робимо гуманітарні проекти лише для переселенців і для певних 
категорій. В першу чергу ми допомагаємо окремим категоріям, а потім 
усім іншим. Щодо напруги в суспільстві, то так, напруга вже є. Ми маємо 
агресивну поведінку місцевого населення  і коментарі, що деяким 
людям допомагають, а місцеве населення не отримує допомоги. По 
досвіду Краматорська і Слов'янська,  коли були перші хвилі 
переміщення, то нам знадобилося більше трьох років, щоб зняти 
напругу за допомогою миротворчих проектів.  
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Ірина Корчемаха, представниця ГО "ЖІНКИ плюс" 
Наша організація багато років працює в Дніпропетровській області, у 
нас дуже плідна співпраця з громадами. Ми проводили проекти з 
розвитку спорту, культури, дозвілля дітей. Ми співпрацюємо з 
Петріківською громадою , яка проводить заходи для дітей та молоді. Ми 
хочемо долучитися до ваших проектів. Якщо ми зможемо об’єднатися в 
якісь культурні чи спортивні проекти, ми завжди відкриті до діалогу. 
 
 
Наталія Сичак, Данська Рада у справах біженців (DRC) 
Данська Рада у справах біженців розпочала програму індивідуальної 
допомоги переселенцям з метою вирішення конкретних потреб, які 
виникли через загострення бойових дій на території України. Це 
одноразова цільова програма для незахищених верств населення з 
числа ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах, і ми 
використовуємо кілька критеріїв. Ми надаємо фінансову допомогу, якщо 
особа не може отримати допомогу для вирішення своїх проблем з 
інших державних чи недержавних джерел. Наприклад, це  може бути 
об'єднання сімей, допомога покриває потреби на хронічні 
захворювання, покращення  умов проживання, що усуне ризики для 
здоров'я.  Я хотіла би зазначити, що ця  допомога  не передбачає 
задоволення базових потреб на їжу, гігієну  чи оренду житла  або інший 
вид потреб. Ця допомога надається віключно після особистої бесіди з 
представниками DRC. 
 
Людмила Чорна, Save the Children 
Щодо діяльності Save the Children на території Дніпропетровської 
області, наразі, у нас є два дружніх до дітей просторів, в 
Підгородненській та Обухівській громадах.  У нас є кілька центрів 
колективного проживання, де наша мобільна команда працює для 
надання психосоціальної підтримки. Ми реалізуємо заходи у співпраці з 
нашим партнером, організацією «Слов’янське серце». Щодо планів на 
найближче майбутнє, наступного тижня ми плануємо провести тренінги 
щодо мінімальних стандартів захисту дітей, позитивного батьківства та 
програми Team Up  для партнерів Слов'янське серце,  Я-Маріуполь і 
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Посмішка ЮА. Тож перший тиждень серпня буде дуже насиченим. У 
нас буде багато тренувань. Також ми плануємо співпрацювати з 
організацією «Проліска», вони відкриють дитячий простір і 
займатимуться кейс-менеджментом.  
 
 
Альона Кривуляк, ГО «Ла Страда-Україна» 
Я представляю ГО «Ла Страда Україна» та координую роботу 
національних гарячих ліній для дітей та молоді. Так як ми працюємо по 
всій території України,  ми надаємо консультації українцям, чоловікам і 
жінкам, які перебувають на непідконтрольних територіях або виїхали за 
кордон в зв'язку з війною в Україні.  Багато людей звертаються до нас із 
проханням допомогти отримати гуманітарну допомогу, але специфіка 
полягає в тому, що це цивільні особи, вони не є ВПО, але вони 
проживають в різних територіальних громадах Дніпропетровської  
області. Багато людей говорять, що вся гуманітарна допомога 
передається переселенцям, але про людей, які тут живуть все життя, 
про них забувають.  
 
Ірина Голобородько, Мультидисциплінарна мобільна команда, м. 
Кривий Ріг 
Я психолог мультидисциплінарної мобільної бригади міста Кривий Ріг, 
українська фундація громадського здоров'я, проект «Інтегрована 
підтримка через мультидисциплінарну мобільну команду» за 
фінансової підтримки ЮНІСЕФ. В рамках нашої роботи ми надаємо 
психологічну підтримку, психосоціальну підтримку, а також у нашій 
команді є юрист, який надає юридичні консультації, а також наша 
команда надає первинні медичні послуги. Ми працюємо з квітня цього 
року. Наша основна увага приділяється внутрішньо переміщеним 
особам. Ми надаємо послуги як у місцях розміщення внутрішньо 
переміщених осіб, так і за потреби здійснюємо виїзди в місця, де люди 
орендують житло. Вже більше 953 людей отримали психологічну 
підтримку  від нас, серед яких 241 дитина. Ми надали  соціально-
психологічну підтримку 241 людині, медичну допомогу понад 400 
особам і юридичну допомогу 515 особам. Ми допомагаємо також 
людям шукати роботу та житло, якщо є така необхідність. 
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До речі, хотіла би повернутися до проблеми проживання. Людям, які 
проживають у колективних помешканнях навчальних закладів, 
повідомлено, що вони повинні звільнити приміщення до 25 липня, тому 
їм необхідно знайти нове житло та звільнити колективні помешкання. 
Тому ми можемо спостерігати певну напругу навколо цього питання. 
Уряд має повідомити людям, яких заходів вони вживають і куди людей 
будуть спрямовувати. 
  
Олеся Білько, Мультидисциплінарна мобільна команда, м. Дніпро 
Наш проект  провів багато роботи з ВПО. Хочу сказати, що під час 
нашої роботи і до цього часу ми не забуваємо про дітей, тому що ми 
працюємо з ЮНІСЕФ і наші першочергові акценти повинні бути на 
дітей. Що стосується соціальних послуг, ми надали послуги 
консультації більш ніж 500 людям,  це питання соціального характеру,  
Ми зробили багато пам'яток, соціальних брошур, щоб допомогти людям 
знати, куди йти. А також у нас є багато питань щодо відправлення дітей 
до школи. У  Дніпрі до 60 тисяч дітей-переселенців, їм потрібно піти у  
школи, щоб продовжити шкільну освіту. 
 
Isabella Garcia, United Refuge 
Що стосується роботи з різними групами населення, наша організація 
не є безпосереднім реалізатором, ми намагаємось розширити 
потенціал місцевих організацій, тому вивчаємо їхні потреби,  це може 
бути як  фінансування, так і товари. Також це може бути розбудова 
потенціалу або допомога в адміністративних завданнях, а потім ми 
намагаємося зв’язати їх із донорами, установами ООН. Ми працюємо з 
різними  групами, включаючи людей похилого віку, людей з 
обмеженими можливостями, і ми працюємо в усіх секторах, не лише у 
сфері захисту дітей. Допомога для нас це лише можливість допомогти 
донорам зрозуміти, де є потреби, і ми робимо це, розбудовуючи 
стосунки, чи то з нашими місцевими партнерами, чи з нашими 
приватними донорами. Ми намагаємося розширити  портфоліо 
проектів, якими займаються донори. Так, працюємо не тільки з  
організаціями, що давно працюють, але і новоствореними і навіть 
незареєстрованими. 
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Додатки/Роздаткові матеріали: 

Eduardo Burmeister, Кластер захисту Дніпро 
Я координатор кластера захисту, що базується в Дніпрі. Основна мета 
кластера на даний момент полягає в спробі визначити, які основні 
потреби в областях, а також робота з партнерами, щоб зрозуміти де 
вони присутні і які  послуги надають, та які основні прогалини. Захист 
дітей є одним з головних питань захисту, з якими ми стикаємось у 
гуманітарному реагуванні, тому приємно бачити, що вже існує 
скоординована та добре налагоджена структура реагування на 
компонент захисту дітей у рамках відповіді в кластері захисту. 
 

 
 

Інші   питання 
 

Наступна 
зустріч  

Питання для 
наступної 
зустрічі 

 


