
Гуманітарні потреби літніх жінок і чоловіків
на підконтрольних уряду територіях
Донецької та Луганської областей

Аналіз оцінки потреб у серпні 2020 року

Про проект

Методология

В даний час HelpAge реалізує проект під назвою" ДОСТУП IV: Надання багатосекторальної 
гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню у Східній Україні" в рамках 
Консорціуму МНПО (PIN, MdM, ACTED, REACH, R2P та HAI), який фінансується Департаментом 
Європейської Комісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ECHO).
В рамках цього проекту HelpAge намагається значно покращити доступ до гуманітарної допомоги та 
захисту для жінок і чоловіків похилого віку, та людей з інвалідністю серед них, які постраждали від 
конфлікту на сході України ".

Оцінка потреб була проведена у 23 населених пунктах на контрольованих урядом територіях 
Донецької та  Луганської областей (Покровський, Донецький, Бахмутський, Сєверодонецький та 
Щастинський райони) протягом серпня 2020 року добровольцями HelpAge. Структуровані інтерв'ю з 
бенефіціарами проводилися з використанням багатовимірної форми оцінки вразливості (VAF), до якої 
був включений додатковий блок питань, що стосуються пандемії COVID-19. В опитуванні взяли участь 
2047 осіб похилого віку (які були попередньо відібрані на основі конкретних вразливостей) 
вимірюючи їх потреби в доходах, захисті, охороні здоров'я і т. і.
• 48,7% літніх людей були мешканцями Луганської області, 51,3% - Донецької області
• 74,84% від загального числа опитаних були жінки похилого віку
• 10,06% від загального числа опитаних літніх жінок і чоловіків мали офіційно зареєстровану 
інвалідність. Хоча 97,85 % респондентів мали, принаймні, 1 або кілька функціональних порушень, 
згідно з опитувальником Вашингтонської групи (тільки 10,28% з них зареєстрували свій статус 
інвалідності офіційно)
• 5,86% були вимушеними переселенцями (ВПО)
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ОБІЗНАНІСТЬ ЩОДО COVID-19
• 99,85% літніх жінок та чоловіків були інформовані про пандемію COVID-19
• 67,46% респондентів повідомили, що телебачення є для них найбільш бажаним джерелом інформації про пандемію COVID-19, 10,45% воліли б
радіо-інформування, 9,28% - усну форму, 5,37% - листівки, 3,27% - телефон, 2,93% - газети, і трохи більше 1% віддали перевагу Інтернету, постерам або смс

COVID -19

ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ
• 99,46% літніх жінок і чоловіків покладаються на пенсію, в якості основного джерела доходу, з початку пандемії COVID-19

ЗАХИСТ
• 96,43% літніх людей відчувають різні, пов'язані з конфліктом, психосоціальні проблеми
• 42,99% літніх людей повідомляють, що живуть одні (86,02% жінок) 
• 100% літніх людей (74,84% жінок) повідомили, що вони відчували занепокоєння через пандемію COVID-19
• 35 літніх людей (з них, 28 жінок) повідомили, що вони зазнавали насильство - психологічне, словесні образи, фінансове зловживання

ЗДОРОВ'Я
• 99,80% опитаних (74,74% жінок) мають, як мінімум, одне хронічне захворювання
• 81,05%  літніх людей мають обмежену рухливість і частково потребують допомоги інших (76,67% жінок), 8,99% літніх людей немобільні
• 73,03% літніх людей мають труднощі з доступом до медичних установ і ліків
• 19,74%  опитаних не могли собі дозволити придбати профілактичні засоби проти COVID-19 (мило, антисептики, медичні маски, рукавички і т.д.)
• 71,31%  вказали, що потребують ЗІЗ (антисептики, медичні маски, латексні рукавички) під час падемії COVID-19

ЖИТЛО /НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ
• 47% літніх людей (78% жінок) повідомили, що їм потрібні допоміжні пристрої (палиці - 52%; cтільці-туалети - 35%; ходунки - 18%; милиці - 5%)
• 74% літніх людей (з них 76% жінок) повідомили, що їм потрібні зимові речі (жилет - 49%; шапка - 18%; рукавиці - 18%; ковдра - 58%, шкарпетки -29% )

ГІГІЄНА
• 92,38% респондентів потребували основних предметів гігієни і 21,20% вказали, що їм потрібні памперси
• 26,72% літніх людей (70,75% жінок) повідомили про проблеми з доступом до питної води і 14,03% з доступом до санітарії (76,37% жінок)

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА/ХАРЧУВАННЯ
• 96,58% літніх людей (75,11% жінок) повідомили про потребу у продуктах
• 53,69% літніх жінок і чоловіків повідомили, що мають запас продуктів на термін від 2 до 7 днів
• 68,54% літніх людей вказали продукти як 1й пріоритет потреб, 68,39% - ліки як 2й пріоритет, 27,50% вказали захист / безпеку як 3й пріоритет
 під час пандемії COVID-19
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