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Карітас України

Відповідь на гуманітарну кризу
(станом на 30 червня, 2018)
Ключові цифри
4.4 млн зазнають впливу, 3.4 млн потребують допомоги
1,8 млн потребують допомоги на неконтрольованих територіях
24 778 осіб поранено і 10 303 вбито (OHCHR)
61 цивільні особи постраждали (12 убито і 49 поранено) у травні 2018 р. – найвищий
показник року
1 512 755 ВПО (станом на 25 червня, 2018)
600 000 осіб проживають у небезпечній зоні вздовж контактної лінії, включаючи
200 000 дітей
530 000 осіб отримали
допомогу від Карітасу з
травня 2014 р.

5 087 575,16 Euro отримано
з початку 2018 року

Відповідь Карітасу на кризу
Карітас України розпочав надання гуманітарної допомоги постраждалим від
військових дій людям у квітні 2014 року, коли потік внутрішньо переміщених осіб
лише починав формуватись. З тих пір Карітас, в рамках своїх нових проектів, зміг
допомогти більш ніж 430 тисячам постраждалих від гуманітарної кризи.
Карітас України дотримується індивідуального підходу в наданні допомоги
потребуючим. Перед початком кожного нового проекту ми проводимо ретельну
оцінку потреб і надаємо допомогу всім, хто її потребує, незалежно від
національності, віросповідання, віку, статі та політичних переконань, ґрунтуючи
нашу діяльність на християнських цінностях
.

Ключові досягнення





За період квітня – червня 2018 року розпочато впровадження проектів:
o «Соціальна допомога жертвам торгівлі людьми на територіях,
які зазнали впливу конфлікту» (ООН)
o Трирічний грант на забезпечення інтеграції і спроможності
спільнот, які зазнали впливу конфлікту на Сході та Півдні
України (Renovabis)
o Психологічна підтримка дітей та їхніх батьків/опікунів в
буферній зоні Сходу України (Caritas Austria)
o Сільськогосподарські
засоби
життєзабезпечення
та
продовольча безпека, спрямовані на підвищення стійкості та
продовольчої
безпеки
постраждалих
від
конфліктів
домогосподарств, які живуть у Донецькій областях,
контрольованих державою (CRS)
Карітас України запроваджує новий підхід до програм, спрямованих на
вимушених переселенців та людей з буферної зони з орієнтацією на
інтеграцію, розвиток громади, миробудівництво та управління конфліктами.
Впровадження інноваційних методологій, таких як наставництво родин
вимушених переселенців з метою кращої інтеграції у нові спільноти. Це
виявилося дуже успішним підходом.
Основні
донори:
GMFA,
Caritas
Germany/BMZ, Міністерство Закордонних
Справ Польщі, Caritas Poland, Catholic Relief
Services, LDS, Caritas Austria, Renovabis,
CNEWA Canada, Caritas Denmark, Austrian
Development Agency, Dorcas, Caritas France,
Caritas Espanola, Caritas Korea, Caritas
International, Апостольська Нунціатура в
Україні, Посольство Японії в Україні

Діяльність за секторами

Забезпечення доходів та раннє відновлення:
Загальне охоплення більше 1000 осіб.







13 грантів на започаткування та розвиток бізнесу
7 грантів на професійну освіту для ВПО
4 ярмарки вакансій, які відвідало 462 особи
23 грантів для підприємців для створення 68 робочих місць
426 консультацій з питань працевлаштування

Харчування

Загальне охоплення не менше 5100 осіб




2055 продовольчих та гігієнічних наборів
1178 багатофункціональних грантів
553 сільськогосподарських грантів

Житло та непродовольча допомога
Загальне охоплення не менше 2900 осіб (1157
домогосподарств)


1157 домогосподарств отримали по 1,5 тонни паливних брикетів

Охорона здоров’я:
Загальне охоплення не менше 6 000 осіб




1868 осіб отримали гранти/ваучери для придбання медикаментів
228 охоплено програмою «Домашня опіка» у буферній зоні
289 ВПО отримали послуги домашньої опіки в регіонах України

Психологічна допомога





569 осіб отримали 1035 індивідуальних консультацій
1526 осіб взяли участь у групових консультативних сесіях
99 осіб (ВПО, представники місцевих спільнот, учасники бойових дій)
отримали психологічну допомогу під час групових заходів.
1264 освітні події

Освіта
Загальне охоплення не менше 3 000 осіб
 2539 дітей з 20 населених пунктів буферної зони охоплені рекреаційними
заходами та психологічною допомогою
 20 центрів, прихильних родині працювало в 20 навчальних закладах буферної
зони.

Інтеграція та миробудівництво
Загальне охоплення не менше 3 700 осіб


1978 особи отримали холістичний супровід (помічники родини, психологи,
кейс-менеджери) на базі інтеграційних сімейних центрів.





1519 осіб взяли участь у 46 інтеграційних заходах у 6 населених пунктах.
25 родин та 12 волонтерів залучені як ментори для осіб, які потребують
інтеграції.
151 особа (ВПО, представники місцевих спільнот, учасники бойових дій)
взяли участь у 9 заходах з миробудування та трансформації конфлікту у 9
локаціях (нове місто-учасник – Маріуполь)

Комплексна допомога
 Соціальні центри з кризового менеджементу та самодопомоги для
осіб та спільнот, які зазнали впливу конфлікту (Краматорськ,
Маріуполь, Запоріжжя, Київ) – допомогу отримали 3 470 осіб:
o Кризовий центр (кол-центр, кейс-менеджмент)
o Центри громадського розвитку (центри активації суспільних ініціатив,
групи взаємопідтримки)
o Ресурсні центри: лобіювання та адвокація
 Мультифункціональний соціальний центр в Дніпрі: 3 219 осіб
отримали соціальні та гуманітарні послуги (69% ВПО, 31% місцеві жителі).
Найбільш затребувані сервіси: благодійна їдальня, медичні та юридичні
консультації, домашня опіки, психологічна допомога, гаряча лінія для ВПО
(27223 дзвінків з 2016 року).
Основні виклики
• Лобіювання подальшої підтримки проектів з боку органів влади після
закінчення фінансування донорів.
• Подальший розвиток видимості діяльності Карітасу в гуманітарній сфері та
впровадження розроблених моделей допомоги потребуючим, включаючи
вимушених переселенців.
• Проекти з миротворчості спрямовані на боротьбу з конфліктами на рівні
місцевих громад, але необхідні соціально-політичні зміни в найбільшому
масштабі. Потрібні приклади розробки інформаційно-просвітницької кампанії
для подолання стереотипів та протидії маніпуляціям.
Перспектиdи і потенційні сфери інтересів






Подальша підтримка проектів медичної допомоги. Оцінка потреб ВПО
у трьох регіонах України, проведена Карітасом, показала, що потреби в
медичній допомозі є високими - 54% ВПО заявили, що не можуть покрити
необхідні медичні витрати. У порівнянні з місцевими жителями, внутрішні
переселенці витрачають вдвічі менше грошей на товари, пов'язані зі
здоров'ям. Карітас планує розробити стратегію роботи в медичній сфері та
потенційні нові проекти.
Робота з людьми з особливими потребами та проекти з психічного
здоров’я. Карітас знаходиться на останньому етапі схвалення проекту з
надання можливостей громадам у наданні психосоціальної підтримки людям,
які потерпіли від кризи у буферній зоні (фінансування Швейцарського бюро
співробітництва) з перспективою подальшого розширення цієї діяльності.
Розвиток сільськогосподарських проектів. В якості подальшого
розвитку існуючої діяльності з надання сільськогосподарських грантів Карітас
шукає можливості впровадження інноваційних підходів до подальшого
навчання людей до розвитку сільськогосподарського бізнесу в регіонах, що
знаходяться поблизу зони конфліктів. Це може включати консультування



«рівний-рівному»,
навчальні
поїздки,
а
також
підтримка
сільськогосподарських кооперативів в рамках розвитку громад.
Розробка методології підтримки нових структур Карітасу, включаючи нові
офіси Карітасу на Сході та пасторально-соціальні центри як компонент
пастирської соціальної служби.

Особисті історії бенефіціарів
Історія Анни: учасниці програми
сільськогосподарських грантів

Анна Шпинієва живе в селі Ярова,
Краснолиманського району Донецької
області разом зі своїм сином,
Олександром (6 років) та її сестрами,
Анжелою (9) та Діаною (13 років).
Анна працює нянечкою в дитячому
садочку, але її зарплата навіть у
поєднанні з іншими соціальними
виплатами недостатня для того, щоб
для покриття основних потреб та
витрат.
Коли соціальний працівник Карітасу довідався про цю родину, він розповів Анні
про можливості проекту. Пізніше Анна подала заявку і вона виявилась успішною.
Анна отримала грант на суму 19 000 гривень. Завдяки цьому вона змогла
придбати 50 курчат-бройлерів, 40 яєць для висиджування курчат, сітку та
гранулятор для кормової курятини. На даний час у Анни є досить замороженого
м'яса бройлерів, щоб годувати її сім'ю до літа. Ця допомога була дуже важливою,
оскільки вона змогла забезпечити її родину їжею на тривалий час і значно
зменшити витрати на їжу. Вона також планує продати надлишкову продукцію,
щоб заробити трохи грошей. Надалі Анна планує придбати більше курчатбройлерів, щоб забезпечувати родину м’ясом.
Історія родини Ярових: Інтеграція

Три роки тому Володимир, його дружина Лідія та внучка Юліанна переїхали з
Донецька до Кам'янки – зі свого будинку, поруч із зруйнованим аеропортом. Візит
співробітників "Карітасу" до родини виявив численні проблеми - як матеріальні
(необхідність у одязі, ліки для інваліда-Лідії, постільна білизна тощо) так і соціальних
(сім'я була ізольована, з недостатнім спілкуванням і невеликим колом знайомих).
Перш за все, сім'я отримала необхідну матеріальну допомогу, але їх також запросили
до Центру підтримки сім'ї, де вони почали брати участь у численних інтеграційних
заходах. "Вони змінилися, - розповідає кейс-менеджер. – У них з’явилось відчуття
того, що вони мають підтримку і з ким говорити, чудово, що люди не відчувають
себе самотніми, і їм є куди йти". Наразі Володимир та його внучка планують стати
асистентами родини після спеціальної підготовки. Тепер вони відкриті для допомоги
іншим сім'ям у складних умовах, регулярно приносять одяг та взуття нужденним
сім'ям, а тому – відчувають себе справжніми членами громади.

Про Карітас України Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» ‒
гуманітарна неурядова організація, надає допомогу нужденним, незалежно від їхньої
релігії, національності або соціального статусу. Карітас впроваджує програми
соціального розвитку та допомоги та надає гуманітарні послуги представникам
уразливих спільнот в Україні, підтримуючи соціальний розвиток і зміцнення традицій
благодійності та соціальної роботи. Стратегічною місією Карітасу України є розвиток
традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із
християнських морально-етичних цінностей.

Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»
Контактна особа: Григорій Селещук
Email: hseleshchuk@caritas-ua.org
Тел: +380 44 590 5160
www.caritas-ua.org

