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Дата: 20 серпня 2018 року   

БІЛЬШ НІЖ 600 ЛЮДЕЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ ОТРИМАЮТЬ 
ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ПОТРЕБ  

У період з червня по серпень, Terre des hommes (Tdh) проводив візити в школи та 

сім’ї, щоб провести анкетування та зібрати данні про людей, які потребують 

підтримки для забезпечення себе повсякденними потребами, як наприклад, їжею, 

медикаментами, одягом, опаленням, тощо. Проект спрямований на сім’ї, діти яких 

навчаються в школах, де Tdh реалізує активності, які стимулюють дітей розвивати 

свої соціальні навички та поліпшити їх психологічний стан, зменшуючи наслідки 

стресу, викликаний конфліктом. Tdh створює простори дружні до дітей та тренує 

спеціалістів, щоб краще захистити дітей. 

Головною метою проекту “Спільне Реагування України IV”, партнерами-

організаціями якого є Tdh та СОС Дитячі містечка, під керуванням Dorcas Aid 

International в Україні є надання грошової допомоги сім’ям, які постраждали в 

результаті конфлікту на сході України та в яких є діти шкільного віку. Даний проект 

працює в районах, які знаходяться в 15 км від лінії розмежування. 

Грошова допомога складається з 4 раундів по 860 гривень на людину в сім’ї або 

домогосподарстві. Сім’ї будуть вибиратися за наступним критерієм: ті, хто має 

прожитковий мінімум менше ніж 1 777 гривень на людину або ті, хто, наприклад, 

втратили свої домівки, люди з обмеженими можливостями або хронічними 

захворюваннями, матері-одиначки та люди похилого віку. 

Починаючи з березня 2014 року, конфлікт на сході України забрав тисячу життів та 

призвів до того, що 1,6 млн людей були переміщені. Близько 600 000 людей, з яких 

100 000 дітей, живуть в 10 км від лінії розмежування, де відбуваються щоденні 

обстріли, збройні сутички та надзвичайні рівні мінного забруднення (УКГП ООН). 

Багатьом дітям важко впоратись з цією ситуацією і вони страждають від стресу та 

тривоги. Tdh надав допомогу більш ніж 7 134 та 3 500 дітей у 2017 та 2018 роках 

відповідно, завдяки якісній психосоціальній підтримці у Донецькій та Луганській 

областях. 

 
#  #  # 

 

Під управлінням координаційного офісу, розташованого в Києві, Tdh здійснює свою 

діяльність з підтримки жертв збройного конфлікту у Луганській та Донецькій 

областях, на підконтрольній уряду території України силами робочих офісів у м. 

Сєвєродонецьк та у м. Маріуполь. Tdh надає психосоціальну підтримку та створює 

простори дружні до дітей, а також тренує місцевих спеціалістів. 



 

Terre des hommes є провідною швейцарською організацією з надання допомоги 

дітям. Через наші програми здоров’я, захисту та програми екстреної допомоги, ми 

здійснюємо свою діяльність у 45 країнах світу та надаємо підтримку більш ніж 3 

мільйонам дітей кожного року. 

Для отриманні додаткової інформації звертайтесь: 

Йонуц Райта, Виконавчий директор Відокремленого підрозділу Terre des hommes в 

Україні, ionut.raita@tdh.ch

Анастасія Дереко, Фахівець з комунікацй Відокремленого підрозділу Terre des 
hommes в Україні, anastasiia.dereko@tdh.ch
Teл.: +380503596469 

Слідкуйте за нами у соціальних мережах: 

Twitter @tdh_ch 

Facebook @TdhEurope  

Instagram @tdh_ch 
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