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Катерина Мартиненко, Саб-кластер захисту дітей 
Тема сьогоднішньої презентації була взята під час однієї із зустрічей, 
яка відбулась в Дніпропетровській області. Було підняте питання, що в 
громадах є виклики, тому що всі переживають важкі часи. Але, на жаль, 
фінансування проектів призначене лише для ВПО. Водночас, у 
приймаючих громад теж є певні потреби. Часто ми не маємо 
можливостей задовольнити ці потреби і тоді виникають конфлікти. 
 
Стенер Вогт,  Саб-кластер захисту дітей 
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нашкодь» 
 
 
 

 

Питання конфліктів між внутрішньо переміщеними особами та 
приймаючою громадою доволі поширена проблема, і, на жаль, виникає 
в багатьох місцях. Для нас, гуманітарній спільноті, важливо це розуміти 
і ми зобов’язані дотримуватися принципу «не нашкодь». Є чотири 
гуманітарні принципи: гуманність, нейтральність, неупередженість, 
незалежність.  Кожен має право на отримання допомоги. 
Неупередженість означає, що гуманітарна допомога має надаватися на 
основі потреби, без дискримінації. 
Гуманітарні активності не повинні дискримінувати бенефіціарів за таким 
критеріями, як стать, віра, етнічність, політичні вподобання. 
Гуманітарна допомога відрізняється від інших видів допомоги, що 
надаються за критерієм. 
Допомога у сфері розвитку керується політичними інтересами та не 
основується виключно на потребах. 
Ситуації для конфліктів між ВПО та приймаючою громадою: 

• Перевантаження місцевих ресурсів 
• Диференціація допомоги 

Стратегії для уникнення конфліктів 
Допомога ВПО, що проживають у сім'ях та приймаючим сім'ям 

• Грошова 
• Негрошова 

Допомога приймаючим громадам: інфраструктура для громад 
та/або послуги 

• Інформаційна підтримка або 
• Центри соціального розвитку; проекти зі швидким результатом 

та 
Поєднання надання допомоги сім'ям ВПО та приймаючій громаді 

 
Альона Кривуляк, Ла Страда Україна 
На гарячу лінію зверталися люди, які не могли отримати доступ до 
послуг чи роздачі гуманітарної допомоги,  тому що не підпадали під 
категорію. Така тенденція прослідковується не в одному регіоні, а в 
переважній більшості регіонах, які прийняли  більшу кількість ВПО. 
Особливо це стосується не великих міст, а  маленьких сіл. Ситуація 
полягає в тому, що малозабезпечені люди або багатодітні сім'ї, де мати 
не працює, а чоловік воює, мають  потребу  в гуманітарній допомозі, 
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продуктах харчування, речах. Голови громад гуманітарну допомогу 
отримують від волонтерських організацій, міжнародних фондів, але 
тільки  для ВПО чи в громаді взагалі ВПО не зареєстровані, отже  
місцеві люди не мають змоги отримати допомогу, хоча потребують її, 
бо не підпадають під категорію. Таким чином з'являється нетолерантне 
відношення до ВПО і до голів місцевих громад, місцеві жителі впевнені, 
що про них ніхто не піклується. Держава фінансово не піклується про 
них.  
 
Лілія Калитюк,   Дніпропетровський обласний центр соціальних 
служб 
Я повністю згодна зі звітом пана Стенера, який зазначив, що найбільше 
уваги приділяється ВПО. Звичайно, ці люди найбільше постраждали від 
військових дій і їм потрібна допомога в першу чергу, але не варто 
забувати про місцеве населення, про населення приймаючих громад. 
Органи державної влади не в змозі охопити всі потреби місцевих 
жителів і прибулих. Тому у нас виникають конфліктні ситуації, коли 
відбувається перерозподіл гуманітарної допомоги. У нас є певні 
проблеми з логістикою, у нас немає логістів, які б вивчали ситуацію на 
різних територіях. Крім того, ситуація постійно змінюється, люди 
переміщаються між громадами. Продуктова допомога надходить до 
громади. Її не можна роздавати місцевим жителям, оскільки вона 
призначена для переселенців. Сільський голова не може розподілити 
продукти між місцевим населенням, а деякі продукти швидко псуються 
або мають обмежений термін використання, особливо коли це фрукти 
чи овочі, а місцева влада не може розподілити ці продукти, тому що їм 
треба звітувати. 
Проблемне питання виникає, коли деякі громадяни не є внутрішньо 
переміщеними особами, але вони змушені ховатися від обстрілів в 
своїй місцевості, тимчасово орендують житло, навіть подобово, а потім 
після  закінчення обстрілів повертаюсь додому.  І на цих людей ніхто не 
звертає уваги. Тож так, ми маємо цю потребу перерозподіляти 
допомогу і ми повинні пам’ятати, що місцеве населення також потребує 
допомоги тому, що все населення України постраждало в меншій чи 
більшій мірі. Ми не повинні розрізняти чи дискримінувати людей між 
місцевими та ВПО.  
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Світлана Тунтуєва, СОС Дитячі містечка  
Ми зіткнулися з проблемою між місцевим населенням і ВПО в 2014 
році, коли ми працювали в Луганській області. В 2015 році проводилось 
навчання з використанням методології не нашкодь. Я та мої колеги 
пройшли тренінг, який змінив наші погляди. Ми чітко прописали критерії 
в наших проектних заявках і в діяльності, яку частку місцевого 
населення  ми можемо взяти під супровід та під допомогу по принципу 
«не нашкодь», який базується на таких обмеженнях, з якими стикається 
організація, коли починає задовольняти потреби різних категорій. Цього 
року ми пішли ще далі. Ми створили свої осередки в місцях, де ми 
знаходимось,  центри соціальної підтримки сімей з дітьми і визначили 
відсоток місцевих сімей, які будуть отримувати допомогу від нас, і 
відсоток ВПО для допомоги. Отже, коли є чіткі критерії і у вас, як 
надавачів послуг, є розуміння обмежень, тоді ми можемо логічно 
пояснити людині , яка звернулася по допомогу. Також важливо мати 
уявлення, хто з вами з партнерів працює в локації  і, якщо в вас є 
обмеження по категорії, ви можете перенаправити людину і вона 
зрозуміє, що має справу з професійною спільнотою , де зберігається 
повага до людини. 
 
Наталія Теслик,  Стабилизейшн Суппорт Сервисез 
Судячи з того запиту, який у нас є, і ми знаємо реалії, я повністю 
підтримую  попередні коментарі колег. Це дуже важлива проблема. І це 
пов’язано з принципом доступності. Тому що я знаю один випадок, коли 
в обласному центрі роздавали гуманітарну допомогу і люди намагалися 
з найкращих міркувань зробити електронну чергу, але не мали 
технічної можливості це зробити, поклали паперову форму для 
заповнення. Люди отримали підтвердження, що вони зареєстровані, 
але потім виявилося, що їх немає в списках і це спровокувало напругу, 
тому доступність інформації також є дуже важливим питанням, 
пов’язаним з цими ризиками дискримінації. 
 

1. Оновл
ення 
від 

Анна Чернова, Посмішка УА 
Ми продовжуємо працювати в нашому  головному офісу в місті 
Запоріжжя. Нещодавно ми відкрили дев'ять дитячих просторів для 
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дитячого дозвілля в локаціях компактних поселень. У нас продовжують 
працювати мобільні бригади. Попит на наші послуги зростає, ми не 
можемо покрити всі потреби. Коли ми відвідуємо місцеві громади, наші 
фасилітатори та психологи замість 20 очікуваних дітей працюють з 50 
дітьми, а наші консультанти з правових питань мають працювати з 20 
людьми замість 10 осіб. У нас дуже велика черга дітей до наших 
дружніх просторів. Ми намагаємося шукати нових партнерів і 
розширювати нашу роботу. Нам все ще потрібні фахівці для роботи з 
дитячими травмами. У нас є потреби,  запити на спеціалізовані 
тренінги, тому що багато фахівців виїхало з міста Запоріжжя. 
 
Юлія Марчук,  Жовто-Блакитні Крила 
Ми працюємо в санаторії «Прикарпатський» в Яремчі і стикаємося з 
проблемою, що у нас дуже великий потік людей, багато дітей та 
переселенців.  Ми створили центр, але він невеликий, територія цієї 
бази відпочинку дуже занедбана, дитячі майданчики  дуже старі. Немає 
приміщень для роботи з дітьми наших психологів чи педагогів. Тому ми 
створили центр, але він замалий. Тому ми шукаємо партнерів у цій 
сфері. І думаємо, як підготуватися до зими і до нового навчального 
року. 
 
Ernesto Bafile, TdH Italy 
Наша територія по роботі в Україні досить невелика, наразі ми 
формуємо свою структуру і в нас вже є офіс у Києві. Ми повільно 
нарощуємо свій потенціал і можливості в Україні. Зараз в Італії ми 
допомагаємо українським біженцям, зосереджуючись на жінках з 
дітьми. Наш представник відвідав Київ в липні і ми маємо  загальну 
уяву про потреби щодо психологічної  та психосоціальної підтримки. 
Наразі для нас буде дуже важливо підтримувати  контакти з місцевими 
організаціями для того, щоб створювати синергію, надавати фінансову 
підтримку. 
 
Анна Токмачова, ChildFund Deutschland 
У нас дві основні програми, одна з них – гуманітарна. Це гуманітарна 
допомогу сім’ям з дітьми: продукти харчування, засоби гігієни, а також 
допомога притулкам, де  ВПО перебувають. Інший напрямок- це дитячі 
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табори. 
 
Анна Бабенко, СОС Дитячі містечка 
СОС Дитячі містечка розширилися на більшу частину України. Ми 
почали працювати на західній Україні, відкрили офіси в Івано-
Франківську,  у Львові,  в Ужгороді, в Чернівцях, а також у Київській 
області. Ми також запустили табір у Закарпатській області, який 
працюватиме до кінця літа. Якщо буде можливість, будемо намагатися,  
щоб наш табір працював цілий рік: восени, взимку та навесні, щоб діти 
могли краще адаптуватися, тим більше, якщо  навчальний рік буде 
онлайн. Ще один проект, який у нас є, це проект для поранених дітей. 
Ми надаємо допомогу дітям у сім'ях, які постраждали від фізичних чи 
психічних травм. Це і  грошова допомога, і юридична допомога.   
 
Регіна Чулініна, Terre des Hommes 
Я представляю організацію Terre des Hommes, Лозанна, Швейцарія. 
Наше представництво вже два місяці, як відновило свою роботу в 
Івано-Франківській області. Наші напрямки роботи: дистрибуція 
гуманітарної допомоги, мобільні команди і психосоціальні заняття, 
підтримка на місцях психологів, підтримка соціальних працівників, 
зокрема підсилення громад соціальними працівниками. Плануємо також 
підтримувати школи і центри для ВПО, а також центри колективного 
проживання в підготовці до зими, згідно потреб. 
 
Альона Кривуляк, Ла Страда Україна 
Якщо говорити про основні звернення, які до нас надходять протягом 
останніх двох тижнів, то у нас ще дуже багато запитів на психологічну 
допомогу, і у нас дуже багато звернень від дітей з Києва, вони в паніці 
через повітряні тривоги. Питання, що не пов'язані з психологічною 
підтримкою, це питання отримання гуманітарної допомоги, особливо з 
Херсонської області в електронному форматі. В нас є звернення з 
тимчасово непідконторольних територій Запорізької та Харківської 
областей через неможливість евакуюватися, бо в них забрали 
документи. Є велика проблема зі зв'язком, з доступом до інтернету, є 
примус з переходом на російський мобільний зв'язок. Питання, що 
гостро стоїть, це доступ до освіти, навіть школи, що планують відновити 
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навчання офлайн, не підготовані надати укриття в разі небезпеки всі 
дітям. 
 
Ольга Бойко, SURGe 
Хочу анонсувати відкриття інформаційної платформи «Діти війни», яка 
організована  Уповноваженою Президента України  з прав дитини. Це 
буде єдиний державний портал про дітей, які зникли, які в розшуку. 
Портал буде допомагати подати запит.  Це міждисциплінарний проект. 
Його офіційне відкриття відбудеться 1 серпня. У нас буде офлайн подія 
в Києві, а також онлайн-трансляція на YouTube.  
 
Інформаційна платформа “Діти війни». Рятуємо дітей разом. 
Презентація  інформаційного порталу відбудеться 1 серпня 2022 року о 
14:00 годині у приміщенні Media Center Ukraine – Ukrinform, що 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, 1 
поверх. Офлайн-зустріч з трансляцією українською та англійською 
мовами на Youtube-каналі Media Center Ukraine (посилання на канал:  
 
https://www.youtube.com/channel/UCLocFngfmsWdDFkm4j7gpGQ 
 
 
Isabella Garcia, United Refuge 
United Refuge представляє невеликі організації, більш неформальну 
мережу, наприклад водіїв, які намагаються евакуювати людей. Ми 
стикаємося з двома типами викликів,. Перший -  люди не хотять 
евакуюватися через те, що не мають уяву, що робити далі, де шукати 
роботу, житло, як інтергуватися в нові громади. Керуються негативним 
досвідом знайомих, які так і не змогли адаптуватися до нових умов. 
Друга категорія -  люди, евакуювалися, але вичерпали всі власні кошти, 
не мають  нічого, немає підтримки від уряду, не мають допомоги по 
відновленню документів. 
 
Катерина Мартиненко, Саб-кластер захисту дітей 
Хочу нагадати про ресурс платформи картування послуг. Платформа в 
розробці, згодом буде також українською мовою. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLocFngfmsWdDFkm4j7gpGQ


Ukraine Child Protection Sub-cluster Meeting 
Зустріч Кластеру захисту дітей 

 
 

 
 
Додатки/Роздаткові матеріали: 

https://serviceinfo.protectioncluster.org/ukraine/details?f%5B0%5D=field_se
rvices%3A26&f%5B1%5D=field_service_delivery_point%253Afield_location
%253Aparents_all%3A39067 
 
 
 

Інші   питання 
 

Наступна 
зустріч  

Питання для 
наступної 
зустрічі 

 

https://serviceinfo.protectioncluster.org/ukraine/details?f%5B0%5D=field_services%3A26&f%5B1%5D=field_service_delivery_point%253Afield_location%253Aparents_all%3A39067
https://serviceinfo.protectioncluster.org/ukraine/details?f%5B0%5D=field_services%3A26&f%5B1%5D=field_service_delivery_point%253Afield_location%253Aparents_all%3A39067
https://serviceinfo.protectioncluster.org/ukraine/details?f%5B0%5D=field_services%3A26&f%5B1%5D=field_service_delivery_point%253Afield_location%253Aparents_all%3A39067

