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Аналіз оцінки потреб у січні 2020 року

Про проект

Методологія

В даний час HelpAge реалізує проект під назвою "Надзвичайна багатосекторальна підтримка постраждалих від

конфлікту вразливих жінок і чоловіків похилого віку і літніх людей з інвалідністю в 5-ти кілометровій зоні на підконтрольній

уряду території в Донецькій і Луганській областях"  який фінансується Гуманітарним фондом для України (UHF).

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 20 населених пунктах на контрольованих урядом територіях Донецької та  Луганської областей 

(Бахмутський, Маріїнський, Новоайдарський, Попаснянський, Станично-Луганський, Торецький, Волноваський, Ясинуватський) 

протягом січня 2020 року добровольцями HelpAge. Структуровані інтерв'ю з бенефіціарами проводилися з використанням 

багатовимірної форми оцінки вразливості (VAF). В опитуванні взяли участь 1,294 людини похилого віку (які були попередньо 

відібрані на основі конкретних вразливостей) вимірюючи їх потреби в доходах, захисті, охороні здоров'я і т. і.

• 22.64% літніх людей були жителями Луганської області, 77.36% -  Донецької області.

• 69.63% від загального числа опитаних були жінки похилого віку.

• 2.02% від загального числа опитаних літніх жінок і чоловіків мали офіційно зареєстровану інвалідність. Хоча 74.73% респондентів 

мали, принаймні, 1 або кілька функціональних порушень, згідно з опитувальником Вашингтонської групи (тільки 2,5% з них 

зареєстрували свій статус інвалідності офіційно).

• 10.66% були вимушеними переселенцями (ВПО). 37.68% з яких офіційно не зареєстровані в якості ВПО і не отримують ніякої 

додаткової підтримки від держави.
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Key findings

Засоби до існування
• 98.07% літніх жінок і чоловіків покладаються на пенсію в якості основного джерела доходу.

Для 94.56% з них пенсія є єдиним джерелом доходу

• Люди похилого віку витрачають більшу частину свого доходу на ліки (62.13%) та продукти харчування (19.31%)

• 24.96% літніх людей мають борги, включаючи заборгованість за комунальні послуги

Захист
• 85.09% літніх людей відчувають різні  психосоціальні проблеми, пов'язані з конфліктом

• 40.73% літніх людей повідомляють, що живуть одні (81.59% жінок)

• 6.26% літніх людей (72.83% жінок) повідомили, що страждали принаймні  від одного вида насильства або жорстокого поводження

Здоров'я
• 98.45% літніх людей (69.93% жінок) мають принаймні одне хронічне захворювання

• 62.91% літніх людей мають обмежену рухливість і частково потребують допомоги інших (71.49% жінок), 9.27% опитанних  є немобільними

Житло /Непродовольчі товари
• 92.04% літніх людей (70.36% жінок) повідомляють, що їм потрібна підтримка  у вигляді непродовольчих товарів

• 50.15% літніх людей ( 70.87%  жінок) повідомили, що їм потрібні допоміжні пристрої

(Стільці-туалети - 45%; палиці - 44%; ходунки - 19%; милиці - 4%)

Гігієна
• 81.68% літніх людей (в тому числі 85.24% жінок) мають потребу в основних предметах гігієни (89.49%) урологічних прокладках (39.35%) і підгузках для дорослих (20.52%)

• 70.94% літніх людей (67.21% жінок) повідомили, що вони мають обмежений доступ (89.65%) або його відсутність (10.35%) до чистої питної води

• 50.77% відчувають труднощі з доступом до санітарії (з яких 83.71% мають обмежений доступ, 9.43% -  частковий доступ, 6.84% - зовсім не мають доступу)

Продовольча безпека та харчування
• 81.76% літніх людей (71.83% жінок) заявили, що їм довелося скоротити споживання їжі протягом останніх 6 місяців

• 58.42% літніх жінок і чоловіків вказують на відсутність доступу до місць де можна придбати продукти харчування.
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