
 Звітуюча організація

   - в тому числі з допомогою 

імплементуючого партнера

Ремонти навчальних 

закладів необхідність 

яких викликана 

конфліктом

кількість дітей 

(кількість навчальних 

закладів)

Обладнання для 

навчальних закладів

кількість дітей 

(кількість навчальних 

закладів)

Шкільні набори / 

набори раннього 

розвитку

кількість дітей

Тренінги для 

вчителів

кількість підготовлених 

вчителів

Заходи з 

неформальної освіти 

та освіти життєвим 

навичкам

кількість дітей, 

включаючи непрямих 

бенефіціарів від 

підготовлених вчителів

Всього*

кількість дітей та 

вчителів

Донецька область ПУТ

UNICEF 95 (1) 44,078 (200) 47,215                   2,169                     56,303                   119,452                 

 - UNICEF (пряма імплементація) 44,078 (200) 47,215                   -                         -                         81,285                          

 - Health through Education -                                -                                -                         835                               32,143                          32,978                          

 - Step by Step -                                -                                -                         806                               13,600                          14,406                          

 - Інші партнери 95 (1) -                                -                         528                               10,560                          11,088                          

Mercy Corps -                         50 (1) -                         -                         12,669                   12,719                   

People in Need 6,150 (49) 231 (4) -                         -                         2,352                     6,691                     

Save the Children 1,777 (11) -                         1,032                     73                          3,333                     5,306                     

arche noVa 1,394 (13) 1,830 (29) -                         -                         -                         3,204                     

Caritas Ukraine -                         -                         -                         -                         1,800                     1,800                     

Global Synergy 1,507 (11) -                         -                         -                         -                         1,507                     

La Strada -                         -                         -                         -                         1,471                     1,471                     

International Medical Corps -                         -                         -                         -                         762                        762                        

Danish Refugee Council -                         -                         -                         -                         324                        324                        

 - Mariupol Youth Union -                         -                         -                         -                         324                               324                               

Донецька область ПУТ, Всього* 8,597 (58) 39,295 (234) 48,247                   2,197                     68,179                   124,700                 

Донецька область НПУТ* 11,400 (42) 15,011 (60) 12,317                   -                         -                         37,300                   

Донецька область, Всього* 19,997 (100) 54,306 (294) 60,564 2,197 68,179 162,000

* - оціночне значення, базується на кількості індивідуальних бенефіціарів

ПУТ - підконтрольна Уряду територія; НПУТ - непідконтрольна Уряду територія

Дата звіту: 12 лютого 2018

Огляд діяльності Освітнього Кластера в Донецькій області, Січень-Грудень 2017
в розрізі партнерів та видів діяльності

162,000 дітей та вчителів охоплено як 

мінімум одним різновидом інтервенцій
15 партнерів

915
навчальних закладах

зусил-

лями
в

https://www.unicef.org/ukraine/
http://www.helte.org.ua/ua
http://www.ussf.kiev.ua/
https://www.mercycorps.org.uk/about-us
https://www.clovekvtisni.cz/en/what-we-do/humanitarian-aid-and-development/ukraine
https://ukraine.savethechildren.net/
https://arche-nova.org/en/region/Europe
https://caritas-ua.org/en/
https://www.globalsynergyfoundation.org/en
http://la-strada.org.ua/
https://internationalmedicalcorps.org/country/ukraine/
https://drc.ngo/where-we-work/europe-and-caucasus/ukraine
http://www.mariupolunion.com.ua/index.html

