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emergencies and conflict sensitive education in

Ukraine, which it aims to support throughout 2018.  

You can access the report on the training and

sensitisation meetings here (currently available only

in English).

Photo above shows all smiles during the training

session on healing through art therapy

 
Partners' Perception Survey 2017

UNICEF’s Global Cluster Coordination Unit is

conducting its annual survey of the WASH,

Nutrition, and Education Clusters, and Child

Protection Area of Responsibility, operating during

2017. If your organisation (e.g. national,

international, UN, non-UN, donors, government etc)

have been interacting with Ukraine Education

Cluster last year we ask you to follow the link and

complete an electronic questionnaire with 17

questions that should only take 10 minutes or so to

complete. The link will be active until Tuesday,

January 23rd. At the end of the survey an

anonymized summary report of the results will be shared.  

Thank you in advance. 

 
Best regards,  
Education Cluster Team

Атаки на навчальні заклади в Україні протягом 2017 року 

Протягом 2017 в Україні в результаті конфлікту було пошкоджено 42 навчальні заклади, що мало

негативний вплив на доступ до освіти для щонайменше 4,000 дітей. Пошкоджені школи знаходяться по

обидва боки від лінії розмежування (Підконтрольні Уряду України території, GCA – 14,  Непідконтрольні

Уряду України території, NGCA – 28) як в Донецькій так і в Луганській областях. Протягом 2017 року не

було жодного місяця, який би минув без пошкоджень навчальної інфраструктури. Найгіршими місяцями за

кількістю пошкоджених навчальних закладів були грудень, травень та лютий. Деякі з атак на навчальні

заклади трапилися вдень, коли діти та вчителі знаходилися всередині, що несло пряму загрозу їхньому
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життю. 
На додаток до навчальних закладів, що були фізично пошкоджені, щонайменше 22 навчальні заклади

були вимушені припиняти свою діяльність на дні та тижні у зв'язку з небезпекою поблизу. Таким чином

загальна кількість закладів, що зазнали прямого впливу конфлікту у 2017 році – 64. Більше інформації про

атаки на навчальні заклади в Україні протягом 2017 року доступно тут. 
Освітній Кластер закликає всі сторони конфлікту поважати міжнародне гуманітарне право та не допускати

атак на навчальні заклади та інші об'єкти цивільної інфраструктури та не допускати ситуацій, коли такі

об'єкти опиняються на лінії вогню. Також нагадуємо усім задіяним органам про необхідність

дотримуватись принципів, що викладені у Декларації про Безпеку Шкіл.  
 
Тренінг Освітнього Кластера з питань освіти в надзвичайних ситуаціях (Education in

Emergencies, EiE) та освіти з урахуванням конфлікту (Conflict Sensitive Education, CSE)

Освітній Кластер за підтримки

провідних агенцій кластера –

ЮНІСЕФ та Save the Children

провів у грудні 2017 року дві

сесії тренінгу з питань освіти

в надзвичайних ситуаціях

(Education in Emergencies,

EiE) та освіти з урахуванням

конфлікту (Conflict Sensitive

Education, CSE) в

Святогірську Донецької

області. Метою тренінгу було

нарощування потенціалу для представників місцевих органів влади Донецької і Луганської областей та

партнерів Кластера та покращення їх здатності реагувати на негативний вплив, який чинить конфлікт на

дітей та працівників системи освіти в регіоні. Тренінг враховував затяжний характер конфлікту в Україні і

тому включав в себе питання відновлення та розвитку. 

Освітній Кластер під час дискусій на тренінгу та зустрічей за результатами тренінгу у Києві також ініціював

процес розробки більш широкого плану нарощування потенціалу з питань освіти в надзвичайних ситуаціях

та освіти з урахуванням конфлікту в Україні. 

Зі звітом, що було підготовлено за результатами тренінгу можна ознайомитися тут (наразі доступно лише

англійською мовою). 

 
Опитування щодо діяльності кластерів в 2017 році 

Глобальний орган ЮНІСЕФ з координації роботи кластерів проводить щорічне опитування щодо діяльності

кластерів якими опікуються ЮНІСЕФ в країнах, де такі кластери активовані. Якщо ваша організація (агенції

ООН, місцеві та міжнародні НДО, органи влади, донори) співпрацювала з Освітнім Кластером в Україні в

минулому році, прохання перейти за цим посилання і заповнити онлайн анкету (доступна в т.ч. російською

мовою) для чого орієнтовно знадобиться до 10 хвилин. Посилання буде активним до вівторка, 23-го січня.

Після проходження опитування Ви отримуєте доступ до агрегованих результатів опитування. 

Заздалегідь дякуємо! 
 
З найкращими побажаннями, 
Команда Освітнього Кластера
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