Україна: Звіт за півроку

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, щонайменше 45
шкіл були пошкоджені або знищені
протягом останніх 16 місяців. Це
означає, що більш ніж 700 шкіл було
пошкоджено від початку конфлікту,
змушуючи 200 000 дівчаток та хлопчиків
навчатися у воєнізованих середовищах,
серед нестабільних боїв та небезпеки
через боєприпаси, що не розірвалися.

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

Головне
Основними потребами дітей та сімей, які постраждали або були
переміщені в результаті конфлікту є психосоціальна підтримка. Від
початку 2018 року, Tdh в Україні надав допомогу 3 573 дітей у Донецькій
та Луганській областях.
Оскільки Tdh сприяє використанню ігор та спорту, у тому числі футболу,
як ефективного інструменту для розвитку та захисту дітей, 25-26 травня
Фонд Tdh брав участь у Фестивалі Чемпіонів УЄФА в Києві. Ми
організували веселі заходи для юних гостей та запросили дванадцять
дітей зі сходу України.

Результати в цифрах
• 3 573 дітей та молоді відвідали психосоціальні
заняття
• 113 учбових закладів було відібрано для проекту
із захисту дітей
• 114 місцевих спеціалістів освіти та захисту
покращили свої знання та практики завдяки
безперервному навчанню від Tdh
Діти, які отримали
допомогу від Tdh
січень – червень 2018

51%
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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 дітей 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
Від початку 2018 року Tdh в Україні надав допомогу 3 573 дітей у Донецькій та
Луганській областях. Діти отримали психосоціальну допомогу у вигляді ігор та
занять, які були розроблені для розвитку співпраці та соціальних навичок, а також
спортивних занять, що розвивають фізичні здібності.
У якості партнера УЄФА, Tdh брав участь у Фестивалі Чемпіонів УЄФА, який
проходив з 24 по 27 травня 2018 року в Києві. 25 травня Tdh організував веселі
заходи для дітей, які відвідували Фестиваль. Діти грали у велику Джангу,
розмальовували різні картинки та отримували маленькі фірмові подарунки. Tdh
сприяє використанню ігор та спорту, у тому числі футболу, як ефективних
інструментів для розвитку та захисту дітей.
Дванадцять дітей із с. Нижньотепле, смт. Трьохізбенка та м. Попасна Луганської
області, які постраждали в результаті конфлікту, приїжджали до Києва, щоб
прийняти участь у Фестивалі завдяки підтримці Tdh. 26 травня, у день Фіналу ліги
чемпіонів, вони грали в футбол змішаними командами на футбольному полі,
притримуючись правил, які заохочують співпрацю дівчат та хлопчиків.
У співпраці із партнерами, в кінці травня Dorcas Aid International організував
дводенний тренінг по Мінімальним Стандартам із Захисту Дітей в Запоріжжі. У
тренінгу взяли участь співробітники Dorcas, Terre des hommes, SOS Дитячі
містечка та Карітас України. Учасники отримали знання про те, як працювати з
дітьми та їхніми сім'ями в гуманітарному контексті. Вони обговорили питання
зовнішніх умов дії механізму захисту та захисту дітей, та аналізували такі
стандарти як психосоціальні розлади та психічні порушення, діти без супроводу
дорослих та діти розлучені з сім’єю, кейс-менеджмент, простори дружні для дітей,
захист виключених (соціально ізольованих) дітей та інші.
У 2018 році, Tdh запустить новий FabLab на сході України, для задоволення
освітніх потреб уразливих дітей та підлітків. Там діти та молодь зможуть
познайомитися із сучасними технологіями, які допоможуть їм досліджувати свою
творчість та розвивати інтерес та навички для нових професій.

«Було дуже цікаво взяти участь у
такій великій події. Я вважаю, що цей
проект допомагає дітям навчитися
грати у команді, аби подалі у житті
вони могли правильніше спілкуватися
та товаришувати один з одним. Всі
погані моменти можна просто
перекрити такими добрими та
веселими моментами», Богдан, один із
дітей, які приїхали до Києва з Луганської
області, щоб прийняти участь у Фестивалі
УЄФА в Києві.

Ми висловлюємо подяку
Нашим донорам та партнерам:
Міністерству закордонних справ
королівства Нідерландів (Dutch Ministry of
Foreign Affairs), Швейцарському Агентству
з Розвитку та Співпраці (SDC), Благодійній
організації Swiss Solidarity, ЮНІСЕФ,
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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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

Слідкуйте за нами

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