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Європейський Союз та
ПРООН підтримують
українське громадянське
суспільство в реагуванні
на надзвичайні ситуації
19 організацій громадянського суспільства розпочали реалізацію
проєктів для вирішення нагальних потреб постраждалих від війни
громад.

POSTED 4 AUGUST 2022

КИЇВ, 4 серпня 2022 р. — У рамках програми EU4Dialogue Європейський Союз і Програма
розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні вже надали перші 19 грантів
організаціям громадянського суспільства (ОГС) на підтримку першочергового реагування
та відновлення серед жінок і чоловіків із важкодоступних та особливо вразливих громад в
Україні.

Відібрані проєкти передбачають надання психологічної, юридичної та адміністративної
допомоги як ВПО, так і громадам, які їх приймають, а також громадам на передовій,
включаючи території, де уряд України відновив контроль. У партнерстві з громадянським
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суспільством ПРООН допомагає подолати розрив між місцевою владою, гуманітарними
організаціями та найбільш уразливими групами населення, щоб забезпечити справедливе,
інклюзивне та ефективне надання гуманітарної допомоги та підтримки у відновленні.

«ЄС працює на всіх фронтах над підтримкою України та її народу. З початку російської
агресії ЄС мобілізував близько 6,8 млрд євро для підтримки загальної економічної,
соціальної та фінансової стійкості України у вигляді макрофінансової допомоги, бюджетної
підтримки, надзвичайної допомоги, реагування на кризи і гуманітарної допомоги, —
заявив Лоренс Мередіт, директор відділу Східного сусідства та інституційного будівництва
в DG NEAR, Європейська комісія. —  Крім того, ми заблокували наші поточні програми
співпраці для задоволення невідкладних потреб на місцях. У рамках EU4Dialogue ми
прагнемо підтримати ті ініціативи громадянського суспільства, які надають необхідну
допомогу найбільш уразливим і постраждалим від конфлікту людям у своїх громадах».

Проєкти реалізовуватимуться по всій Україні у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій,
Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та
Хмельницькій областях. Так, громадська організація «Покровське товариство сліпих»
працюватиме над забезпеченням населення Донецької області доступом до чистої питної
води. А ще один проєкт на Донеччині, запропонований ГО «Центр розвитку місцевих
громад», займатиметься створенням «гарячої лінії» для тих, хто живе поблизу «лінії
зіткнення».

 За словами Манал Фоуані, виконувачки обов’язків Постійної представниці ПРООН в
Україні,  ПРООН збільшила підтримку народу України з першого дня війни, зосередившись
на негайному реагуванні на гуманітарну кризу, підтримці основних функцій уряду та
створенні основи для раннього відновлення. «Ми також зосереджуємося на забезпеченні
стійкості та розвитку для мільйонів переміщених людей, які рятуються від насильства, тож
залучення громадянського суспільства до цієї роботи має вирішальне значення для
забезпечення негайної підтримки людей, які її потребують. Зусилля з відновлення під
місцевим керівництвом продемонстрували величезну швидкість, актуальність і вплив на
людей, які постраждали від війни», — зазначила вона.

За останніми оцінками, майже 6,3 мільйона українців були переміщені всередині країни, а
близько 5,5 мільйона виїхали в пошуках тимчасового захисту до сусідніх країн. Також
за оцінками Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), майже 16
мільйонів людей в Україні потребують негайної гуманітарної допомоги.

ЄС і ПРООН домовилися перенаправити кошти проєкту EU4Dialogue на вирішення
найбільш нагальних потреб постраждалих від війни громад в Україні. Регіональний проєкт
має на меті зробити внесок у створення міцної основи для миру шляхом створення кращих
соціально-економічних умов і покращення людської безпеки для постраждалих від війни
громад.

Конкурс грантів «Реагування громадянського суспільства на потреби жінок і
чоловіків, особливо тих, які проживають у важкодоступних місцях, і представників
вразливих груп» ще триває. Загалом у рамках конкурсу буде підтримано до 40
організацій громадянського суспільства. ПРООН в Україні запрошує ОГС подавати свої
пропозиції.
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