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 Одна дитина загинула та ще троє поранено у Дебальцево (Донецька область, НПУТ)

22 травня одна дитина загинула та ще троє поранено по дорозі зі школи через вибух у автобусі в Дебальцево (Донецька

область, непідконтрольні Уряду території (НПУТ)). Як повідомляється, інцидент стався, коли діти їхали зі школи №  5 в м.

Дебальцево після завершення занять, користуючись громадським транспортом. Згідно з кількома повідомленнями, вибух,

ймовірно, було спричинено детонацією гранати, що знаходилася в рюкзаку одного з дітей. Інформація про цей інцидент ще не

підтверджена.
  

Нещодавні атаки на школи в Україні

У травні 2018 року Освітній Кластер має інформацію про атаки на 6 навчальних закладів (3 випадки на підконтрольних Уряду
територіях (ПУТ), та 3 випадки на непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ)). Всі випадки були підтверджені. Окрім 5
інцидентів, детальна інформація про які містяться вІнформації про інциденти Освітнього Кластера від 18 травня 2018 року,
будинок Центру психосоціальної реабілітації дітей в Торецьку зазнав пошкоджень 21 травня 2018 року, в той час як в Центрі
знаходилося 34 дитини. Більшість дітей зараз переміщено до Святогірська, де вони отримують необхідну психосоціальну
підтримку та іншу необхідну допомогу.

 Дані інциденти збільшують кількість навчальних закладів, які були пошкоджені в Україні починаючи з січня 2017 року до 49
(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 7 навчальних закладів. З
початку конфлікту в 2014 році в Україні було пошкоджено більш ніж 740 навчальних закладів.

 Окрім пошкоджень навчальних закладів, Освітній Кластер наразі має інформацію про тимчасове закриття (перехід на
дистанційне навчання) через активні бойові дії щонайменше 8 навчальних закладів у Горлівці (Донецька область, НПУТ) та 31 у
Торецьку (Донецька область, ПУТ). Інформація про тимчасове закриття навчальних закладів наразі перевіряється.
 
Отруєння дітей в результаті впливу невідомих газів

Освітній Кластер висловлює стурбованість з приводу недавніх інцидентів отруєння школярів в різних частинах України. Як

повідомляється, протягом травня було зареєстровано щонайменше 3 інциденти, коли діти отруїлися, ймовірно, після впливу

невідомих газів під час перебування у школах (22 травня: школа № 3 у Харкові, 21 травня: школа № 6 в Миколаєві, 8 травня:

школа №8 у Черкасах). Ці інциденти призвели до того, що понад 100 дітей було госпіталізовано для надання медичної допомоги.
 Немає жодних ознак того, що ці інциденти взаємопов'язані між собою або що вони пов'язані з конфліктом на Сході.

 
З повагою,

 Команда Освітнього Кластера
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