
Допомога українським біженцям у 

Болгарії

Інформаційний бюлетень. Грудень 2022 року

КонтекстКлючові цифри

148 873
осіб з України зареєструвалися 

на отримання тимчасового

прихистку

52 772
дітей звернулися за  

тимчасовим прихистком

50 150
українських біженців у країні

9 773
проживають за державною 

програмою

589
дітей без супроводу або

розлучених із сім’єю

• Війна в Україні, нещодавні атаки на об'єкти інфраструктури та сувора зима

продовжують погіршувати гуманітарні потреби та економічні умови, що сповільнює

можливе повернення та зумовлює нові процеси переміщення

• Від початку війни 148 873 українців (52 772 дітей, 74 181 жінок та 21 920 чоловіків)

отримали тимчасовий прихисток в Болгарії. Через нестабільну ситуацію та погіршення

умов життя через постійні проблеми із електропостачанням будь-яка ескалація

бойових дій у східних і південних регіонах країни може спричинити нову хвилю

біженців до Болгарії.

• Станом на 22 грудня у країні проживає 50 150 українських біженців, серед яких

9 773 розміщені у готелях та державних базах.

• Можливість біженців забезпечувати самостійно свої потреби ускладнюється через

труднощі, пов’язані з пошуком житла, доступом до медичних послуг, освіти та

догляду за дітьми, а також нестачею коштів і можливостей працевлаштування.

Відсутність розуміння щодо майбутнього та чітких перспектив поглиблюють

переживання, спричинені війною та вимушеним переселенням. Це посилює стрес у

дітей і жінок, які стикаються з новими труднощами та потребують ще більшої

психосоціальної підтримки.

• Із погіршенням погодних умов та початком зимового сезону, ЮНІСЕФ та партнери

зосереджують свою діяльність на наданні допомоги на зиму, а також на розгортанні

існуючих програм у сфері охорони прав дітей, освіти, охорони здоров'я, доступу до

водопостачання та гігієни (WASH) і соціального захисту у стратегічних регіонах. Ця

діяльність має на меті надати різнобічну гуманітарну підтримку дітям та родинам, які

залишили свої домівки, у найскладніший зимовий період.
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Гуманітарна діяльність і координація заходівКлючові дані
щодо допомоги

3,4 милиона
осіб отримали інформацію щодо 

захисту прав та доступу до 

послуг

57 401
Скористалися послугами 

безпечних просторів, центрів 

захисту та підтримки

4 940
дітей-біженців отримують 

формальну та 

неформальну освіту за 

підтримки ЮНІСЕФ

• Від часу відкриття представництва у Софії в 2005 році ЮНІСЕФ допомагає уряду

просувати, захищати й реалізувати права кожної дитини в Болгарії.

• Зараз ЮНІСЕФ допомагає уряду забезпечувати доступ до послуг, захисту та

соціальної підтримки для дітей з України, їхніх родин і громад, що надали притулок.

• Спільно з УВКБ ООН, ВООЗ, МОМ і МФЧХ, ЮНІСЕФ бере участь у процесах

координації та долучається до роботи технічних робочих груп із питань освіти, дітей і

запобігання торгівлі людьми.

• ЮНІСЕФ співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки,

Міністерством охорони здоров’я, Міністерством праці і соціальної політики та іншими

державними органами, зокрема Державною службою з питань біженців, Державною

службою захисту дітей, обласними та міськими адміністраціями. ЮНІСЕФ

використовує стратегічне партнерство з профільними міністерствами та місцевими

органами влади для надання багатосекторної гуманітарної допомоги та розбудови

державних систем через технічну й фінансову підтримку, консультації, інформаційну

роботу та досягнення стійких і довгострокових результатів.

• ЮНІСЕФ розширює свої програми гуманітарної підтримки шляхом надання ресурсів

та послуг, посилення спроможності організацій, які взаємодіють із біженцями, та

розбудови національних систем в тісній координації з урядом, агенціями ООН,

донорською спільнотою та громадськими організаціями.

Українські та болгарські діти разом готують різвдяні прикраси в Освітньому хабі у місті Софії, який працює за підтримки ЮНІСЕФ

для кожної дитини
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Охорона здоров’я та розвиток дітей молодшого віку

• Діяльність ЮНІСЕФ зосереджена на наданні інформації батькам, навчанні медичних працівників та підтримці заходів із вакцинації.

• Щоб вирішити проблему обмеженого доступу до первинної медичної допомоги та адміністративних перепон, ЮНІСЕФ

працюватиме над спрощеннями доступу дітей і жінок до найважливіших медичних послуг у регіонах, де проживає найбільша

кількість біженців, шляхом підтримки мобільних медичних послуг, які надають місцеві заклади охорони здоров’я, та посилення

можливостей медичних спеціалістів.

• Консультування з питань батьківства для сімей із малими дітьми, зокрема дітьми з вадами розвитку та інвалідністю, відбувається

за допомогою онлайн інструментів та в особистому форматі.

Шумен

Перник

СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЯ

ГЪРЦИЯ

ТУРЦИЯ

РУМЪНИЯ

СЪРБИЯ

Мапа не виражає позицію ЮНІСЕФ щодо юридичного статусу будь-якої країни чи території або демаркації

будь-яких кордонів.

Захист дітей

• ЮНІСЕФ підтримує різноманітні заходи у сфері захисту дітей, зокрема роботу безпечних просторів та Блакитних точок для

захисту та підтримки дітей і родин. Завдяки цьому понад 57 401 дітей та дорослих отримали допомогу у сфері психічного здоров’я,

психосоціальної підтримки, правової допомоги та консультування, подолання гендерного насилля, інформації щодо

профілактичних заходів і доступу до послуг.

• ЮНІСЕФ зосереджує свої зусилля на зміцненні існуючих систем захисту задля того, щоб усі діти були захищені, мали доступ до

належного догляду та послуг підтримки. Фонд інвестує у навчання, супервізію та інші ініціативи задля розширення можливостей

працівників, що напряму взаємодіють із біженцями, обміну досвідом і координації підтримки.

• ЮНІСЕФ долучився до створення Національних рекомендацій по роботі з дітьми без супроводу та розлучених із сім’єю,

Правил розміщення таких дітей у закладах соціальних служб, що прийняті Державною службою з питань біженців у жовтні

2022 року, і є членом Постійної експертної робочої групи, створеної для нагляду за координацією та спільної роботи в цій сфері.

• ЮНІСЕФ також працює з Державною службою захисту дітей над просуванням Державної гарячої лінії допомоги дітям – ресурсу

для підтримки психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Вона є одним із перших інструментів поширення інформації про

дітей у групі ризику, зокрема українських дітей без супроводу.

• ЮНІСЕФ продовжує підтримувати національні та місцеві органи влади, щоб вони могли забезпечувати належний захист і

підтримку дітей біженців і мігрантів, зосереджуючи зусилля на дітях і родинах, що шукають притулку.

Блакитні точки

Шість Блакитних точок було відкрито завдяки спільними зусиллями ЮНІСЕФ і УВКБ ООН у Болгарії у співпраці з місцевими органами

влади та партнерами. Ці пункти надають безпечний простір для дітей і родин, де можна отримати доступ до різноманітних послуг,

ідентифікації та реєстрації, а також допомагають зв'язатися зі службами захисту дітей, які подорожують наодинці. У цих пунктах також

доступні послуги з інформування для жінок щодо наявності послуг, де, зокрема, можна отримати підтримку у зв’язку з гендерним

насиллям, психічним здоров’ям, правову допомогу, отримати інформацію та допомогу в доступі до соціальних служб у Болгарії.

За підтримки ЮНІСЕФ та УВКБ ООН також розпочав роботу онлайн ресурс Блакитні точки (www.bluedothub.org). Ця платформа

доповнює фізичні Блакитні точки і має на меті покращити доступ до інформації про права, захист і послуги і є доступною для біженців

із України.

Русе, Пропускний пункт на кордоні з Румунією

Адреса: вул. „Генерал Гурко“ № 10 Русе

Послуги: інформаційно-консультаційна служба,

простір для родин та дітей, правова допомога

та психосоціальна підтримка.

София, Центральний залізничний вокзал

Інформаційно-консультаційні послуги

София, центральний офіс БЧХ

Адреса: бул. „Джеймс Баучър“ № 76

Послуги: комплексні послуги Блакитної точки

(інформаційно-консультаційна служба, простір для

родин та дітей, правова допомога та психосоціальна

підтримка)

Добрич

Адреса: вул. „Отец Паисий“ № 19, Добрич

Послуги: інформаційно-консультаційна служба, 

простір для родин та дітей, правова допомога 

та психосоціальна підтримка.

Бургас, залізничний вокзал
Послуги: інформаційно-консультаційна служба, простір 

для родин та дітей, правова допомога та 

психосоціальна підтримка

Варна, офіс Болгарського Червоного Хреста
Адреса: Вул Братя Шкорпил“ № 3, Варна

Послуги: інформаційно-консультаційна

служба, простір для родин та дітей,

правова допомога та психосоціальна

підтримка.

СОФИЯ

Пловдив

Стара Загора

Сливен

Бургас

Плевен
Русе Добрич

Варна

Черно 

море

Мраморно 

море
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Освіта

• ЮНІСЕФ у партнерстві з місцевими органами влади підтримує безперервну освіту українських дітей-біженців через їх

прийняття в болгарські школи та організацію дитячих освітніх центрів.

• ЮНІСЕФ забезпечив для 4940 українських дітей-біженців доступ до неформальної освіти та навчальних можливостей через

підтримку українських вчителів і вихователів та шляхом надання навчальних матеріалів, доступу до Інтернету, а також організації

додаткових занять для учнів молодшої школи. ЮНІСЕФ продовжує розширювати свою мережу партнерів у сфері освіти. Завдяки

новим партнерствам, які були розпочаті чи продовжені у листопаді-грудні 2022 року, понад 4 тисячі дітей у основних регіонах

проживання, таких як Софія, Варна, Пловдів, Банско, Перник, Рибарица, та містечок на побережжі, таких як Несебр, Сонячний

берег, Свєти Влас, Золотий берег та Кранево, будуть мати постійний доступ до освіти впродовж 2022-2023 навчального

року у 16 центрах навчання та гри, які підтримує ЮНІСЕФ.

• ЮНІСЕФ продовжує тісно працювати з Міністерством освіти і науки та муніципалітетами, щоб збільшити можливості для запису

дітей-біженців у заклади шкільної та дошкільної освіти. Ці заходи включають у себе онлайн навчання та розвиток

можливостей і навиків учителів і вихователів зі створення комфортного інклюзивного навчального середовища, що задовольняє

всі потреби дітей у навчанні та розвитку.

Більше 20 українських підприємців та компаній, а також українських

поварів, кулінарів та молодих майстринь представили свої товари

на зимовому Різдвяному базарі у Софії за сприяння ЮНІСЕФ.

Тематична кампанія ЮНІСЕФ на підтримку толерантності „Різдво

можливе для кожної дитини“ розпочалася у грудні і має на меті

допомогти біженцям із України представити свою кухню, звичаї та

традиції. Кампанія прагне посилити голос українських родин, які

знайшли притулок у Болгарїї, та сприяти подальшій інтеграції та

солідарності до них у суспільстві. Вона охопить більше 80 тисяч

осіб через безпосередню активацію у центрі міста та додаткових

1.8 мільйона людей через ТВ та соціальні мережі

Соціальний захист і грошова допомога

• ЮНІСЕФ розпочав програму фінансової допомоги для вразливих родин із дітьми через надання ваучерів для продуктових та
непродуктових товарів. Початково 456 домогосподарств отримали допомогу через Раду жінок-біженок у Болгарії з урахуванням їх
вразливості. Цей показник включає 228 дітей (114 дівчат і 114 хлопчиків, включно з 33 дітьми з інвалідністю) та 732 дорослих (209
з інвалідністю). Окрім того, вразливі родини отримали додаткову допомогу на інші термінові витрати (такі як медичні витрати)
через спеціальний фонд для екстрених виплат. Програму буде продовжено у 2023 році.

• Виконавчі партнери продовжують повідомляти про зростання потреб у ваучерах на продукти харчування та у фінансовій допомозі.
ЮНІСЕФ розглядає можливості для розширення програми грошової допомоги через інші механізми та партнерів.

• Спираючись на успішній досвід ініціативи «Гарантії ЄС для дітей», ЮНІСЕФ розробляє нові партнерства з міськими органами

влади для підтримки їхніх зусиль із надання соціальних послуг українським біженцям.
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Залучення молоді та підлітків

• ЮНІСЕФ мобілізує молодь і юнацтво із громад біженців та місцевих громад в якості своїх партнерів. ЮНІСЕФ залучає їх до

розвитку компетенцій та упевненості, а також спроможності долати труднощі та укріпляти соціальну єдність і солідарність

усередині спільнот. ЮНІСЕФ також зміцнює довгострокові механізми залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні.

• ЮНІСЕФ розширює партнерства із молодіжними організаціями та мережами у Болгарії, такими як Duke of Edinburgh’s Award

та Організацією болгарських скаутів, щоб залучати молодих людей, підтримати їх та допомогти розвивати їх навики у новому

контексті.

• У рамках нового партнерства «UPLIFT Youth» ЮНСЕФ та Junior Achievements організували 5 інноваційних таборів для 400

підлітків та молодих людей із 29 шкіл по всій країні. Ці табори розвивали інноваційне мислення та навички підприємництва, а

також були направлені на посилення соціальної інклюзії та толерантності серед учасників, половина з яких належала до

вразливих груп молоді, включно із біженцями із України. Крім того, під час Глобального тижня підприємництва (14-25

листопада) близько 4 100 учнів із 70 навчальних закладів по всій Болгарії приєдналися до заходів у сфері розвитку

підприємництва, зокрема змагань, інноваційних таборів та відкритих уроків

• До Міжнародного дня дитини ЮНІСЕФ спільно із муніципалітетом Софії та Болгарським футбольним союзом організували

футбольний чемпіонат «Mini World Cup» для 400 дітей у віці 8-10 років. До турніру долучилися діти з України. Новини про турнір

переглянули більше 1 мільйона глядачів, завдяки репортажам медіа партнерів події.

• ЮНІСЕФ удосконалює роботу чатботу U-Report Europe, орієнтованого на молодих українських біженців, для надання актуальної

критично важливої інформації щодо послуг у Болгарії. ЮНІСЕФ планує розширювати використання цифрових засобів для розвитку

життєстійкості, турботи про себе надання онлайн-консультацій українській молоді та батькам за допомогою локальних

інноваційних інструментів на кшталт мобільної програми «Разкажи Ми», що також буде доступна користувачам з України.

Підзвітність перед відповідними верствами населення

• Щоби біженці могли давати зворотний зв’язок щодо отриманих послуг, ЮНІСЕФ підтримує розвиток механізмів подання скарг і відгуків. Станом на

сьогодні майже 1 400 осіб поділилися своїми занепокоєннями та запитаннями з ЮНІСЕФ і партнерами за програмами допомоги біженцям

Підготовка до зими

• Із погіршенням температурного режиму ЮНІСЕФ посилює свої програми допомоги найбільш вразливим категоріям і розгортає

роздачу теплого одягу, ковдр, навчальних матеріалів та гігієнічних товарів через свої партнерські організації, починаючи із

Софії, Варни та Бургаса. ЮНІСЕФ планує забезпечити 15 000 дітей ковдрами, теплим одягом і гігієнічними наборами через

мережу громадських центрів, шкіл, навчальних хабів і органів місцевого самоврядування.

• Крім того, ЮНІСЕФ із партнерами створять додаткові запаси матеріалів та збільшать можливості місцевих організацій та

органів влади для надання житла, харчування, правової допомоги та захисту ще 10 000 осіб у разі великої хвилі українських

біженців із Румунії.

Стимулювання соціально-поведінкових змін

• Більше 3,4 млн осіб отримали інформацію щодо профілактики та доступу до послуг. Крім того, 75 346 осіб узяли участь у

заходах у сфері соціальних та поведінкових змін.

• ЮНІСЕФ у Болгарії підтримує розвиток національної комунікаційної стратегії у сфері вакцинації, зосереджуючись на

збільшенні темпів імунізації серед українських біженців і місцевих громад.

• Перша національна конференція щодо хвороб, які можна попередити шляхом вакцинації відбулася у Софії 11-13

листопада. За її результатами очікується підписання спільної заява щодо плану дій, які необхідні для протидії різкому зменшенню

показників вакцинації у країні, та формування попереднього варіанту Національної стратегії із імунізації.

• Щоб допомогти українським матерям і опікунам найкращим чином доглядати за малими дітьми, ЮНІСЕФ адаптував і переклав

програму Bebbo – безкоштовний застосунок для мобільних пристроїв, що вже доступний болгарською, українською та

російською мовами та якою користуються більше 23 000 осіб у Болгарії, зокрема біженці з України.

• ЮНІСЕФ у Болгарії розпочинає онлайн-програму для моніторингу соціальних мереж та соціальної взаємодії для протидії

дезінформації та належного оцінювання потреб, що розвиваються, для подальшого коригування програм допомоги. Ця програма

також допоможе виявляти та поширювати історії солідарності та інтеграції біженців.
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Освіта

Розвиток та участь молоді

Соціально-поведінкові зміни

Міжсекторальна
підтримка

• Болгарський Червоний Хрест(БЧК)

• Фундація „Центр Надія“ (ФЦН)

• Фундація „Мисия Криле“

• Болгарський Хельсінкський Комітет(БХК)

• Рада жінок-біженок у Болгарії

• „Помощ за Украйна“ (Український вулик)

• Фундація „Докова и Доков за бъдеще“

• Фундація „АДРА“ 

• Фундація доступу до прав

• „За нашите деца“ (Для наших дітей)

• Ситуационен център „Отворени врати“

• Фонд „Добро“

• Організація болгарських скаутів
• Junior Achievement Bulgaria 
• The Duke of Edinburgh’s Award 

• „Астра Форум“

• „За Доброто“

• Ukraine renovation and support („Другий дім“)

ЮНІСЕФ спільно із муніципалітетом Софії та Болгарським

футбольним союзом організували футбольний чемпіонат

«Mini World Cup» для 400 дітей у віці 8-10 років. До турніру

були запрошені діти з України, щоб посилити інклюзію та

дружбу як основні фактори соціальної взаємодії. Завдяки

медіа партнерствам, які забезпечив ЮНІСЕФ, більше 1 млн

людей переглянули новини про турнір, які містили

повідомленнями про необхідність толерантності та

солідарності до біженців із України

Запит ЮНІСЕФ на фінансування
у Болгаріїї у 2023 році

Необхідне фінансування по секторам (долари США)

Охорона здоров'я
$ 836 584

Освіта
$ 1 369 084

Захист дітей
$ 1 381 584

Соціальних захист
$ 581 584

Міжгалузева співпраця і взаємодія (соціально 

поведінковї зміни, розвиток та участь молоді, 

підзвітність перед відповідними категоріями 

населення )
$ 401 900

Загалом
$ 4 570 736

ЮНІСЕФ оприлюднив нове зверення з проханням виділити кошти для гуманітарного реагування біженцями із України у 2023
році у розмірі 1,05 мільярда доларів для надання допомоги в Україні та за її межами. ЮНІСЕФ зокрема потребує 229,5 мільйонів
доларів США для наданя допомоги дітям біженцям та їх родинам, які були змушені залишити Україну, що включає 4,5 мільйона доларів
США для підтримки українських біженців у Болгарії.

Виконавчі партнери ЮНІСЕФ для програм допомоги біженцям із України в Болгарії

ЮНІСЕФ розширює свої партнерства із неурядовими організаціями у сфері захисту прав дітей, освіти, соціального захисту, соціально-поведінкових змін і 
підтримки та участі молоді для того, щоб забезпечити багатосекторальну допомогу дітям та родинам, які були змушені залишити Україну через війну.

Захист дітей

для кожної дитини
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