
2018 МАТРИЦЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРУ ЗАХИСТУ

Постражд

алі (ПУТ)
ВПО (ПУТ) НПУТ Жінки Чоловіки

Жінки 

похилого 

віку

Чоловіки 

похилого 

віку

Дорослі 

жінки

Дорослі 

чоловіки
Дівчата Хлопчики

1. Aадвокація 1.1.1 Заходи з адвокації на 

національному рівні (вжиті 

заходи)

Кількість заходів з адвокації на 

національному рівні

Кількість: заходи з 

адвокації

Так Так Ні Ні Ні Ні НІ НІ Ні Ні Ні НІ

1.1.2 Заходи з адвокації на 

місцевому рівні (вжиті заходи)

Кількість заходів з адвокації на 

місцевому рівні

Кількість: заходи з 

адвокації

Так Так Ні Ні Ні Ні НІ НІ Ні Ні Ні НІ

2. Оцінювання і

моніторинг

2.1 Оцінка/ Дослідження «Оцінка/дослідження» — комплекс необхідних для розуміння певної ситуації заходів, який включає в 

себе збір, оновлення та аналіз даних, що стосуються постраждалих від конфлікту осіб, (потреби, 

можливості, ресурси, [умови захисту та верховенство права]), і можуть містити інформацію щодо стану 

інфракструктури та загальних соціоекономічних умов у певній місцевості/регіоні. Спосіб збору 

необхідної інформації, аналізу та надання оцінки на основі наявної інформації. Включає в себе усі 

проведені партнерами оцінки/дослідження (індивідуально або спільно). Діяльність в рамках 

нетехнічного та технічного обстежень, які здійснюють учасники розмінування, також може бути 

представлена в цій підкатегорії.

Партнери повинні надати кластеру з питань захисту звіт про

оцінку/дослідження і, по можливості, надати посилання на документ 

у стовпчику «Коментарі» та вказати участь інших організацій для 

уникнення подвійного обліку. Партнери повинні звернути увагу на те, 

що не слід повідомляти про моніторингові візити як про 

оцінку/дослідження.

Кількість проведених оцінок/ 

досліджень

Кількість проведених 

оцінок/ досліджень

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні НІ Ні Ні Ні Ні

2.2.1 Моніторинговий візит у 

сфері захисту

«Моніторинг ситуації у сфері захисту»— збір, перевірка та аналіз інформації щодо виявлення 

порушень прав людини та ризиків у сфері захисту, з якими стикаються постраждале населення та ВПО. 

Моніторинг ситуації у сфері захисту зазвичай відбувається протягом тривалого часу на рівні громад та 

на індивідуальному рівні за допомогою моніторингових візитів.

Один моніторинговий візит у сфері захисту захисту прирівнюється до 

моніторингу умов захисту на території однієї локації (адмін.рівень 

4/рівень нас.пунктів). Моніторинговий візит стану  захисту може 

тривати від кількох годин до кількох днів.

Кількість проведених та зареєстрвоаних 

моніторингових візитів у сфері захисту

Кількість:моніторингових 

візитів у сфері захисту

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні НІ Ні Ні Ні Ні

2.2.2 Інтерв'ювання

людей в рамках

моніторингу у сфері захисту

Індивідуальні інтерв'ю з ВПО та постраждалим населенням здійснюється у рамках моніторингу стану 

дотримання прав людини чи захисту.

 Одне інтерв'ю відповідає одній особі Кількість осіб, з якими проведено 

інтерв'ю

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

2.2.3 Перенаправлення

людей в рамках моніторингу у 

сфері захисту

Кожен партнер, що перенаправляє людей, повинен мати інструмент відстеження 

випадків перенаправлення до держорганів та гуманітарних партнерів для 

засвідчення доступності допомоги і її надання отримучам.

Кількість осіб, яких було 

перенаправлено до державних органів 

або гуманітарних партнерів

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

3.  Довгострокові

рішення

3.1 Підтримка довгострокових 

рішень

Довгострокове рішення досягається тоді, коли внутрішньо переміщені особи більше не потребують 

жодної спеціальної допомоги та захисту у зв'язку з їхнім переміщенням і можуть користуватися 

правами людини без дискримінації внаслідок переміщення. Це може бути досягнуто через: • сталу 

реінтеграцію на колишньому місці проживання (далі — «повернення»); • сталу місцеву інтеграцію у 

місцях, в яких внутрішньо переміщені особи отримують притулок (місцева інтеграція); • сталу 

інтеграцію в іншій частині країни (поселення в іншому місці в межах країни). Довгострокові рішення 

спрямовані на забезпечення ВПО та постраждалого від конфлікту населення можливості користуватися 

без дискримінації довгостроковою безпекою, захистом та свободою пересування; достатній рівень 

життя, що включає мінімальний доступ до достатнього харчування, води, житла, охорони здоров'я та 

базової освіти; доступ до зайнятості та засобів для існування; доступ до ефектевних механізмів 

відновлення житла, землі та майна або надання їхньої компенсації. До проектів з розбудови миру та 

соціальної згуртованості належать такі приклади: діалог між ВПО та представниками місцевих громад з 

питань, що становлять спільний інтерес для мешканців певної території; спільні проекти за участі ВПО 

та місцевої молоді на тему навколишнього середовища або соціальних питань; проекти, що 

привертають увагу на потреби людей з особливими потребами: як ВПО, так і не ВПО (наприклад, люди 

з обмеженими можливостями: учасники бойових дій та цивільне населення, постраждалі від ҐОН: ВПО 

та місцеві і т.д.).

Кількість осіб, які взяли участь у:                                                                                                                                          

1)окремих заходах, спрямованих на розбудову миру та соціальну 

згуртованість

2)Заходах, отримали послуги або долучилися до роботи центру

орієнтованого на громаду, який надає підтримку як ВПО, так і 

місцевій громаді; особам, що повернулися, та місцевій громаді на 

підконтрольних або непідконтрольних уряду територіях. Кількість 

осіб повинна включати усіх людей, які отримали допомогу в рамках 

проекту: ВПО, осіб, що повернулися, постраждале населення, люди з 

місцевих громад.

Партнери повинні надати деталі стосовно виду проекту або заходів у 

сфері захисту, орієнтованого на громаду, у стовпчику «Коментарі».

Кількість жінок, чоловіків, дівчат і 

хлопців, які отримали підтримку через 

проекти, спрямовані на розбудову миру 

або соціальну згуртованість, чи заходи у 

сфері

захисту орієнтовані на громаду.

Особи Так Так Так Ні Так Так Так Так Так Так Так Так

4.1 Поширення інформації Включає в себе усі види розповсюдження інформації (кампанії, листівки, білборди) з питань: ризики 

ҐОН, запобігання, перенаправлення та доступність послуг, торгівля людьми, інформування про мінну 

небезпеку, питання житла, землі та майна, видачі документів, соціальної допомоги, юридичної 

допомоги, виплат, захисту дітей.

Партнери повинні надати детальну інформацію щодо видів 

проведених заходів (інформаційна кампанія, спеціальні технічні 

сесії…) у стовпчику «Коментарі».

# Кількість осіб, яки отримали 

інформацію щодо торгівлі людьми, 

ГОН, запобігання, перенаправлення та 

доступність послуг,інформування про 

мінну небезпеку, питання житла, землі 

та майна, видачі документів, 

соціальної/правової допомоги, виплат.

Особи Так НІ НІ НІ Так Так Так Так Так Так Так Так

4.2 Маркування підозрілих і

підтверджених небезпечних 

зон (Розмінування)

Маркування підозрілих і підтверджених 

небезпечних зон (м2)

М2 Так НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ

4.3 Протимінна освіта (кількість 

осіб)

К-сть осіб, що отримали протимінну освіту повинні бути представлені цим видом д-сті. 

Розповсюдження інформації про протимінну освіту через рекламні щити чи листівки, повинно бути 

повідомлено в розділі 4.1 "Розповсюдження інформації", тоді як навчання з протимінної освіти 

повинно бути включено в пункт 6.1.1 та 6.1.2 "Розбудова потенціалу".

Кількість осіб, які отримали протимінну 

освіту через сесії з підвищення 

обізнаності щодо мінної небезпеки

Особи Так, до рівня школи чи 

центру у сфері захисту 

на основі громад 

Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

Тип

«Адвокація» — дії, що виконуються з метою прямого або непрямого впливу на осіб, які приймають 

рішення та інших зацікавлених сторін для досягнення позитивних змін у політиці та практиці для 

вирішення питань, пов'язаних із потребами у сфері захисту та правами населення постраждалого від 

конфлікту в Україні.

Приклади заходів з адвокації включають: 

• Опитування - дослідження громадської думки для збору даних для використання в повідомленнях 

про адвокацію (к-сть проведених досліджень)

• Створення коаліції та побудова мереж - об'єднання адвокаційних голосів шляхом об'єднання осіб, 

груп або організацій, що погоджуються з цією проблемою (к-сть створених коаліцій, проведених 

коаліційних зборів)

• Інформаційні кампанії в ЗМІ та партнерські стосунки – надання видимості проблеми для певної 

аудиторії через медіа-комунікації (кількість партнерських зв'язків, що розвиваються, к-сть спроб 

адвокації в ЗМІ, к-сть розроблених та розповсюджених прес-релізів)

• Брифінги / презентації – адвокація через особисті або групові зустрічі

• Аналіз / дослідження проблем - систематичне вивчення проблеми, щоб краще визначити можливі 

рішення (к-сть розроблених та розповсюджених досліджень / аналізів, звітів)

• Літигація - використання судової системи для адвокації шляхом подання судових позовів, та інших 

методів адвокації (к-сть поданих стратегічних судових позовів)

• Лобіювання - намагання вплинути на право шляхом спілкування з відповідними урядовцями, 

політиками та правоохоронцями (к-сть зустрічей з політиками / законодавцями)

• Розробка політичних пропозицій - розробка конкретного політичного рішення для вирішення 

проблеми (к-сть розроблених та розповсюджених політичних керівних положень або пропозицій, 

розроблених та виданих посадових документів).

Партнери повинні надати детальну інформацію про кожний захід із 

адвокаційної діяльності у стовпчику «Коментарі». Зокрема, важливо 

зазначити чи адвокаційний захід було проведено на національному 

або місцевому рівні, а також чи спільно з іншими зацікавленими 

сторонами для уникнення подвійного обліку. По можливості, 

партнерам потрібно стежити за результами, до яких привела 

адвокація.

Напрям діяльності Вид діяльності Визначення / Пояснення Інструкції / Коментарі про те, як звітувати за цим показником Індикатор Одиниця виміру

Розбивка для індикатора

4. Підвищення

обізнаності &

Поширення

інформації

Географічно(Населений 

пункт/ Адмін. рівень 4)

Стать та вік
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Тип

«Адвокація» — дії, що виконуються з метою прямого або непрямого впливу на осіб, які приймають 

рішення та інших зацікавлених сторін для досягнення позитивних змін у політиці та практиці для 

вирішення питань, пов'язаних із потребами у сфері захисту та правами населення постраждалого від 

конфлікту в Україні.

Приклади заходів з адвокації включають: 

• Опитування - дослідження громадської думки для збору даних для використання в повідомленнях 

про адвокацію (к-сть проведених досліджень)

• Створення коаліції та побудова мереж - об'єднання адвокаційних голосів шляхом об'єднання осіб, 

груп або організацій, що погоджуються з цією проблемою (к-сть створених коаліцій, проведених 

коаліційних зборів)

• Інформаційні кампанії в ЗМІ та партнерські стосунки – надання видимості проблеми для певної 

аудиторії через медіа-комунікації (кількість партнерських зв'язків, що розвиваються, к-сть спроб 

адвокації в ЗМІ, к-сть розроблених та розповсюджених прес-релізів)

• Брифінги / презентації – адвокація через особисті або групові зустрічі

• Аналіз / дослідження проблем - систематичне вивчення проблеми, щоб краще визначити можливі 

рішення (к-сть розроблених та розповсюджених досліджень / аналізів, звітів)

• Літигація - використання судової системи для адвокації шляхом подання судових позовів, та інших 

методів адвокації (к-сть поданих стратегічних судових позовів)

• Лобіювання - намагання вплинути на право шляхом спілкування з відповідними урядовцями, 

політиками та правоохоронцями (к-сть зустрічей з політиками / законодавцями)

• Розробка політичних пропозицій - розробка конкретного політичного рішення для вирішення 

проблеми (к-сть розроблених та розповсюджених політичних керівних положень або пропозицій, 

розроблених та виданих посадових документів).

Партнери повинні надати детальну інформацію про кожний захід із 

адвокаційної діяльності у стовпчику «Коментарі». Зокрема, важливо 

зазначити чи адвокаційний захід було проведено на національному 

або місцевому рівні, а також чи спільно з іншими зацікавленими 

сторонами для уникнення подвійного обліку. По можливості, 

партнерам потрібно стежити за результами, до яких привела 

адвокація.

Напрям діяльності Вид діяльності Визначення / Пояснення Інструкції / Коментарі про те, як звітувати за цим показником Індикатор Одиниця виміру

Розбивка для індикатора

Географічно(Населений 

пункт/ Адмін. рівень 4)

Стать та вік

5. Надання адресних 

послуг і 

індивідуальної

допомоги (в т.ч.

грошової)

5.1.1 Надання первинної 

правової допомоги

Первинна правова допомога розуміється як надання кваліфікованим юристом інформації заявнику 

про його/її права і свободи, шляхи поновлення прав у разі їх порушення; про оскарження дії або 

бездіяльність представників органів державної влади, місцевого самоврядування та їх співробітників. 

Первинна правова допомога включає в себе: надання правової інформації; консультації та роз'яснення 

з юридичних питань; допомога в складанні заяв та клопотань (за винятком процесуальних документів, 

як вони приймаються в судовому процесі); а також надання допомоги в отриманні доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.

Щоб уникнути ситуацій, подвійного обліку, партнери повинні 

звітувати про кожну особу лише один раз, тобто під час надання 

первинної індивідуальної правової допомоги. Вкажіть к-сть 

отримувачів допомоги, а не к-сть консультацій. Бенефіціари, які 

отримують телефонні правові консультації кваліфікованими 

юристами, також можуть бути підраховані за цим показником. Одна 

особа може бути розрахована лише 1 раз на кал. рік за типом 

правової допомоги (первинної та вторинної).

Кількість осіб, які отримали первинну 

правову допомогу

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

5.1.2 Надання вторинної 

правової допомоги

Вторинна правова допомога розуміється як будь-яка діяльність кваліфікованого юриста, спрямована 

на створення рівних можливостей в отриманні доступу до правосуддя; вона включає в себе: захист і 

представництво інтересів заявника в судах; допомога в підготовці процесуальних документів

 Одна особа може бути розрахована лише один раз на календарний 

рік за типом правової допомоги (тобто, первинної та вторинної)

Кількість осіб, які отримали вторинну 

правову допомогу

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

5.1.3 Надання інформації у 

сфері захисту/ консультації

Надання інформації у сфері захисту/ консультації надані не-кваліфікованим юристом або 

працівником у сфері захисту, має бути представлено у цьому виді діяльності.

Кількість осіб, які отримали інформацію 

у сфері захисту/ консультації

Особи Так Ні Ні Ні Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні

5.2.1 Адресна грошова

допомога

Кожен партнер, що надає адресну грошову і негрошову допомогу 

повинен мати інструмент для відстеження бенефіціарів, в тому числі 

для дезагрегації даних за статтю та віком.

Кількість осіб, які отримують адресну 

грошову допомогу

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

5.2.2 Адресна негрошова

допомога

Багатоцільова грошова допомога має бути представлена не до 

Кластеру захисту, а до Робочої Групи з питань готівкової допомоги

Кількість осіб, які отримують адресну 

негрошову допосогу

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

5.4 Індивідуальна 

психосоціальна підтримка (всі 

типи)

Включає всі типи індивідуальної психосоціальної допомоги, включаючи для переживших гендерно 

обумовлене насильство, дітей, людей з інвалідністю та людей похилого віку, які постраждали від 

конфлікту.

- Включає запис в базах даних гарячої лінії з ПСП

- За можливості, ПСП партнери мають також дезагрегувати 

бенефіціарів за вразливими категоріями, такими як: кількість 

дітей/людей з інвалідністю, вагітні жінки, психічна/когнітивна 

інвалідність, психічні розлади, вживання речовин..Для більш 

детальної інформації, звертайтесь до саб-кластеру з ПЗПСП.

- Психосоціальна допомога, що забезпечується через центри 

дитячого розвитку повинна звітуватись як вид діяльності 5.5 

"Психосоціальна підтримка через центри дитячого розвитку чи 

мобільні бригади"

Кількість осіб, які отримали 

індивідуальну психосоціальну допомогу

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

5.5 Психосоціальна

підтримка через центри

дитячого розвитку чи

мобільні бригади

Включає психосоціальну підтримку через центри дитячого розвитку, мобільні бригади Кожна організація із захисту дітей, що має центр дитячого розвитку, 

повинна мати реєстр з відстеження дітей, які відвідують центри 

дитячого розвитку, в тому числі дані за статтю та віком. Партнери по 

захисту дітей повинні щоквартально звітуватищодо кількість 

"унікальних" дітей (без подвійного рахунку). Партнери по захисту дітей, 

що працюють у моб. бригадах також повинні вести облік 

дітей,охоплених їх роботою.

Кількість осіб, які отримали ПСП через 

центри дитячого розвитку, групові сесії 

чи мобільні бригади

Особи Так, до рівня школи чи 

центра захисту на рівні 

громад 

Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

5.6 Надання притулку

потерпілим від гендерного 

насильства

Організації, які працюють у сфері гендерно обумовленого насильства 

повинні мати інструмент для відстеження кількості бенефіціарів і 

уникати подвійного рахунку.

Кількість постраждалих від ГОН чи 

людей у групі ризику ГОН, що отримали 

притулок

Особи Так до рівня притулку Так Так Так Так Так Так Так Так Ні Так Так

5.7 Надання послуг у центрах 

для літніх людей і людей з 

інвалідністю 

Організації, які надають послуги у центрах для літніх людей повинні 

мати інструмент для відстеження кількості бенефіціарів і уникати 

подвійного рахунку.

Кількість літніх людей і людей з 

інвалідністю, що отримали послуги у 

спеціалізованих центрах 

Особи Так, до рівня 

спеціалізованих центрів

Так Так Так Так Так Так Так Так Так Ні Ні

5.8 Допомога постраждалим 

від мін

Організації з розмінування повинні мати інструмент для відстеження к-сті 

перенаправлень і наданої допомоги. Надавачі послуг повинні звітувати 

через 5W, крім випадків,коли допомога надається державними органами 

(у цьому випадку звітувати має організація,до якої було перенаправлено).

Кількість постраждалих від мін, що 

отримали допомогу через сервіси 

перенаправлення

Особи Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так

5.9 Розмінування Територія очищена, в М2  М2 Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні

5.10 Вибухові об'єкти Кількість знайдених та видалених 

вибухових об'єктів

Кількість: вибухові 

об'єкти

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні

6.1.1 Розвиток потенціалу

(к-сть протренованих осіб)

Включає в себе всі види тренінгів, в тому числі по протимінній освіті, методології адвокації, інклюзії, 

інтеграції та впровадження захисту у всі аспекти програм, МГП, прав людини, гуманітарних принципів 

та стандартів.

Учасники тренінгів повинні бути зафіксованими з розбивкою за віком 

і статтю.

Кількість протренованих осіб Особи Так Так Так Ні Так Так Так Так Так Так Так Так

6.1.2 Розвиток потенціалу (к-сть 

проведених тренінгів)

Включає в себе всі види тренінгів, в тому числі протимінній освіті, методології адвокації, інклюзії, 

інтеграції та впровадження захисту у всі аспекти програм, МГП, прав людини, гуманітарних принципів 

та стандартів.

Партнери повинні надати інформацію про тренінг в стовпчику 

"Коментар"

Кількість проведених тренінгів Кількість: тренінги Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні

6.3 Створення або зміцнення 

механізму перенаправлення

Шлях перенаправлення - це механізм, який безпечно пов'язує потерпілого/особу, яка потребує допомоги і 

компетентні служби,такі,що надають медичну допомогу, психіатричну і психологічну допомогу, допомогу поліції 

і правову допомогу/доступ до правосуддя. Вона працює на основі ефективних ліній зв'язку та встановлює чітко 

визначені шляхи перенаправлення і процедури, з чіткою і простою послідовністю кроків.

Партнери повинні надати інформацію про створений або зміцнений 

механізм перенаправлення в стовпчику "Коментар"

Кількість створених або зміцнених 

механізмів перенаправлення

Кількість: механізми 

перенаправлення

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні

Види допомоги можуть включати в себе (але не обмежуються): надання спеціальних допоміжних 

пристороїв для людей з інвалідністю, підтримка нагальних потреб в житлі, надання базових і кризових 

засобів допомоги, оплата проїзду та харчування, допомога в надзвичайних ситуаціях, де інші види 

допомоги не надаються, тобто поховання, часткове покриття медичних витрат (у виняткових випадках, 

за умови, що офіційні та інші джерела були вичерпані, і при наявності супутніх ризиків захисту).

6. Зміцнення систем 

і розвиток

потенціалу


