Terre des hommes в Україні:
Звіт за півроку
липень – грудень 2018

Огляд ситуації
Починаючи з березня 2014 року,
конфлікт на сході України забрав тисячу
життів та призвів до того, що 1,6 млн
людей були переміщені. Як зазначено у
Звіті Управління ООН з координації
гуманітарних питань, більш ніж 2 540
людей було вбито і ще тисячі поранені.
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.
На даний час, десятки тисяч дітей
живуть в районах, де звуки щоденних
обстрілів та збройних сутичок стали
частиною їх життя. Багатьом дітям
важко впоратись з цією ситуацією і вони
страждають від стресу та тривоги.
За даними ЮНІСЕФ за останні 5 років
вздовж лінії розмежування, яка відділяє
підконтрольну
та
непідконтрольну
урядом території, постраждало 700 000
школярів, підлітків та вчителів у більш
ніж 3 500 навчальних закладах. З січня
2017 року у цьому регіоні було
пошкоджено 58 навчальних закладів та
закрито 65 шкіл.

Наші проекти:
Захист дітей:
психосоціальна підтримка
Захист дітей: розширення
прав та можливостей молоді

Головне
У 2018 році Tdh в Україні надав допомогу 8 492 дітей у Донецькій та
Луганській областях.
1 049 дітей та їх батьків отримали багатоцільову грошову допомогу
протягом липня - грудня 2018 року.
Tdh забезпечив 113 шкіл спортивним та ІТ-обладнанням, меблями,
стаціонарними, іграми, книгами для того, щоб зробити їх більш дружніми
до дитини.
У грудні Tdh запустив перший FabLab (Fabrication laboratory) в Україні
(Луганська область).

Результати в цифрах (липень – грудень 2018)
•
•
•

4919 дітей та молоді відвідали психосоціальні
заняття, збільшивши загальну кількість до 8 492 дітей.
113 учбових закладів взяли участь у проекті - Захист
дітей у навчальних закладах та центрах дитячої
творчості.
163 місцевих спеціалістів освіти та захисту
покращили свої знання та практики завдяки
безперервному навчанню від Tdh.
Діти та молодь, які
отримали допомогу
від Tdh
липень-грудень 2018

Що ми робимо в Україні
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 в Україні надає психосоціальну підтримку та створює простори дружні до
дитини з урахуванням міжнародних стандартів, а також тренує місцевих
спеціалістів щоб краще захистити дітей та здійснювати психосоціальні заходи,
які допомагають дітям зменшити почуття страху, ізоляції та депресії, а також
зміцнювати впевненість і позитивний погляд на життя.

Оновлення діяльності Tdh
З липня 2018 року Tdh в Україні надав допомогу 4 919 дітей з Донецької та
Луганської областей. Діти отримали якісну психосоціальну підтримку, вони
грали в ігри, розроблені для розвитку співпраці та соціальних навичок, і брали
участь у спортивних заходах, де вони розвивали свої фізичні здібності.

Грошова підтримка: У період з червня по серпень, Tdh проводив візити в школи та
сім’ї, розташовані в межах 15 км від лінії розмежування. Метою цих візитів було
спілкування із сім’ями та ідентифікація тих сімей, які потребують підтримки для
забезпечення себе повсякденними потребами, як наприклад, їжею, медикаментами,
одягом, опаленням, тощо. На основі таких критеріїв, як дуже низький дохід, серйозні
фінансові труднощі, спричинені конфліктом, втрата житла або засобів до існування,
наявність в сім’ї людини з обмеженими можливостями або хронічними
захворюваннями, 1 049 дітей та їх батьків отримали грошову допомогу. Грошова
допомога складалася з 4 раундів по 860 гривень (прибл. 27 євро) на людину в сім’ї або
домогосподарстві. Грошові гранти та психосоціальна підтримка надавалася в рамках
проекту “Спільне Реагування України IV”, (UkrJR IV), партнерами-організаціями
якого є Tdh та СОС Дитячі містечка, під керуванням Dorcas Aid International в Україні.
Тренінги: Протягом липня-грудня 2018 року Tdh провів 15 тренінгів з психосоціальної
підтримки, охопивши 163 місцевих спеціалістів освіти та захисту. На цих тренінгах
фахівці удосконалювали свої знання з питань захисту дітей, вивчали нові
психосоціальні ігри, для того, щоб грати в них з дітьми в школах та знайомилися один
з одним. В той же час Tdh у партнерстві з ЮНІСЕФ організував 3 Громадські заходи
для молоді в Луганській області та 10 сесій з Позитивного батьківства, в рамках
проекту UkrJR IV, для батьків, чиї діти відвідують школи, де Tdh здійснює свою
діяльність.
Підтримка просторів дружніх до дитини: Tdh здійснила 2 раунди доставки у освітні
заклади, які знаходяться на сході України. Перша доставка була здійснена у вересні,
коли кожна із 113 освітніх закладів (школи, центри дитячої творчості та ліцеї) отримали
канцелярське та спортивне приладдя, настільні ігри, книги, меблі та планшет. Друга
доставка була здійснена у грудні до тих самих освітніх закладів та складалась із IT
обладнання (комп’ютер, портативна дошка, проектор та інше). Тепер тисячі дітей і
зокрема ті, які регулярно чують звуки обстрілів, мають місце, де вони можуть
насолоджуватись безпечним, дружнім простором та спільними іграми. Місце, де вони
можуть почитати книгу, пограти з аніматором або просто поспілкуватись із друзями.
14 грудня Terre des hommes разом із Східноукраїнським національним університетом
імені Володимира Даля відкрили перший FabLab (Fabrication Laboratory) в Луганській
області, в рамках проекту «Спільне реагування України IV», що фінансується
Міністерством закордонних справ Нідерландів. Це невелика майстерня, оснащена
цифровими інструментами виробництва, такими як 3D-принтер, лазерний та вініловий
різак, вишивальна машина та ін. FabLab розташований у м. Сєвєродонецьк, на
території університету (лабораторний корпус) та відкритий для студентів, шкільних
груп, та будь-якої іншої зацікавленої особи з Луганської області. В цьому інноваційному
середовищі, діти та молодь, які постраждали в результаті конфлікту, зможуть
працювати разом, розвивати свої навички та матеріалізувати свої власні ідеї практично
в будь-якій сфері, від освіти до мистецтва та науки. Tdh ініціював FabLab в
Сєвєродонецьку для того, щоб дати дітям та молоді можливість отримати доступ до
сучасних технологій та розвивати свої соціальні та професійні навички в творчому
середовищі.

8 492
дітей та молоді
відвідали
психосоціальні
заняття у 2018 році

«Ми раді та пишаємось тим, що
запустили перший FabLab в Луганській
області. Діти та підлітки в цьому регіоні
мають менше можливостей для
соціальних взаємодій, а конфлікт знижує
їхню мобільність та можливості для
розвитку. Ми вдячні Університету за те,
що вони забезпечили простір і
зобов'язуються підтримувати
функціонування FabLab при забезпеченні
доступу громадськості. Цей сучасний
простір освіти і творчості вітає молодь з
усього регіону. Tdh буде підтримувати
можливість підлітків за межами міста
Сєвєродонецьк відвідати FabLab та
ініціювати свої проекти», зазначив Йонуц
Райта, Директор Tdh в Україні.

Ми висловлюємо подяку
Нашим донорам та партнерам:
Міністерству закордонних справ
королівства Нідерландів (Dutch Ministry of
Foreign Affairs), ЮНІСЕФ, Швейцарському
Агентству з Розвитку та Співпраці (SDC),
Благодійній організації Swiss Solidarity,
Незалежному та благодійному фонду
Medicor Foundation, Terre des homes в
Нідерландах, Dorcas Aid International та
SOS Дитячі містечка.
Нашим партнерам з боку держави:
Міністерству соціальної політики,
Міністерству освіти і науки,
Уповноваженому Верховної Ради України
з прав людини, органам місцевої влади на
сході України (Донецької та Луганської
областей).
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113

вчителів провели понад
2 000 психосоціальних
занять для молоді та
дітей у 2018 році

просторів дружніх до
дитини було створено
або забезпечено
обладнанням
у 2018 році

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.

Terre des hommes в Україні
Україна, м. Київ
вул. Пушкінська, 36, 3-й поверх
Тел.: +38 067 826 1359
www.tdh.ch/en/our-interventions/ukraine

Слідкуйте за нами
www.tdh.ch
www.tdh-europe.org
www.facebook.com/TdhEurope
www.twitter.com/TdhEurope

