Інформація про інциденти від Освітнього Кластера:: 4 підтверджені випадки пошкодження шкіл в Україні за останній тиждень
18 травня 2018
Принаймні 4 навчальні заклади зазнали пошкоджень протягом травня (2 випадки на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) та 2 – на
непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ) у результаті безперервних бойових дій поблизу контактної лінії на Сході Україні, що ставлять
під загрозу життя сотень дітей та вчителів та впливають на їх доступ до освіти.
17 травня 2018 року: вікна школи №11 у м. Світлодарськ (ПУТ) зазнали пошкоджень від снаряду, що розірвався у шкільному дворі,
в той час як у школі перебувало понад 370 дітей та 40 викладачів. Один цивільний (імовірно, батько одного з учнів) був поранений
поруч із школою під час цього інцинденту. Як повідомляється, станом на сьогодні школа тимчасово закрита.
16 травня 2018 року: у результаті обстрілу було пошкоджено їдальню школи Саханки (НПУТ). Діти та вчителі перебували в школі під
час інциденту. Поранень вдалося уникнути. Як повідомляється, у школі в Саханці навчаються 28 дітей.
13 травня 2018 року: у школі в Гранітному (ПУТ) вікно було пошкоджено кулею. У момент інциденту в будівлі не було дітей.
11 травня 2018 року: у школі-інтернат № 27 в Докучаєвську (НПУТ) пошкоджено щонайменше 4 вікна та вхідні двері. Через
вихідні дні у школі під час інциденту не було дітей чи співробітників.
Також є повідомлення про ще один випадок на непідконтрольній Уряду території, який наразі перевіряється:
15 травня 2018 року: повідомляється, що школа № 10 у Горлівці (НПУТ) зазнала пошкоджень через обстріл. Про постраждалих
серед дітей та персоналу не повідомлялося.
Партнери Освітнього Кластера планують реагувати на потреби, що виникли в результаті вищезазначених інцидентів. Команда Освітнього
Кластеру продовжує стежити за ситуацією та буде інформувати партнерів у разі ідентифікації, будь яких, незадоволених потреб, що
пов'язані з вищезгаданими інцидентами.
Дані інциденти збільшують кількість навчальних закладів, які були пошкоджені в Україні починаючи з січня 2017 року до 48 (включаючи
неперевірені випадки). У травні 2018 року спостерігається найбільша кількість інцидентів, пов'язаних з освітою, за весь час з грудня 2017
р., коли протягом одного місяця в результаті бойових дій було пошкоджено пошкоджено 7 навчальних закладів. Більше статистики
доступно за посиланням. З початку конфлікту в 2014 році в Україні було пошкоджено більш ніж 740 навчальних закладів.
З повагою,
Команда Освітнього Кластера

