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КонтекстКЛЮЧОВІ ЦИФРИ

144 251
осіб з України 

зареєструвалися на 

отримання тимчасового

прихистку

52 216
дітей звернулися за  

тимчасовим прихистком

55 016
українських біженців у 

країні

19 578
проживають за 

державною програмою

589
дітей без супроводу 

або розлучених із 

сім’єю

• Від початку конфлікту 144 251 українці отримали тимчасовий прихисток в Болгарії

(52 216 дітей, 71 969 жінок і 20 066 чоловіків). Станом на 1 листопада в країні

перебуває 55 016 українських біженців, 19 578 із них проживають за державною

програмою розміщення (у готелях і державних закладах), і 35 438 проживають у

приватних оселях (їх адреса не зареєстрована або не відома державним органам).

Враховуючи нестабільність ситуації в Україні, будь-яка ескалація бойових дій у

східних і південних регіонах країни може спричинити нову хвилю біженців до Болгарії.

• 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.

• Початок зими може спричинити нову хвилю біженців з України та погіршити умови

для сімей біженців, зокрема для вразливих категорій осіб. Рішення уряду щодо

переміщення біженців в державні заклади створює нові складнощі для

забезпечення належних побутових умов цієї зими

@
 Ю

Н
ІС

Е
Ф

 Б
о

л
га

р
ія

/2
0

2
2

/М
іл

к
о

в
а

Гуманітарна діяльність і координація заходів

КЛЮЧОВІ 

ЦИФРИ ЩОДО 

ДОПОМОГИ

3,3 млн
осіб отримали інформацію щодо 

захисту прав та доступу до 

послуг

35 815
відвідали центри захисту й 

підтримки

4180
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.

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

ПІВНІЧНА 

МАКЕДОНІЯ

ГРЕЦІЯ

ТУРЕЧЧИН

А

РУМУНІЯ

СЕРБІЯ

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 35 815 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.

Центральний вокзал Софії

Інформаційно-консультаційні послуги

Софія/головний офіс BRC

Адреса: 76 James Bouchier Blvd;

Послуги: комплексні послуги Блакитної точки

(інформаційно-консультаційна служба, простір

для родин та дітей, правова допомога та

психосоціальна підтримка)

Добріч

Адреса: 19 Otets Paisii Str. Dobrich,

Послуги: інформаційно-консультаційна служба, 

простір для родин та дітей, правова допомога 

та психосоціальна підтримка.

Залізнична станція Бургаса

Послуги: інформаційно-консультаційна служба, 

простір для родин та дітей, правова допомога 

та психосоціальна підтримка

Варна, BRC

Адреса: 3 Bratya Shkorpil, Str. Варна

Послуги: інформаційно-консультаційна служба,

простір для родин та дітей, правова допомога

та психосоціальна підтримка.

Русе (пункт пропуску на кордоні з Румунією)

Адреса: 10 General Gurko Str. Ruse

Послуги: інформаційно-консультаційні 

послуги, простір для родин та дітей, 

психосоціальна підтримка

Пловдив

СОФІЯ

Перник

Стара Загора Бургас

Сливен

Варна

Добріч

Шумен

Чорне 

море

Мармурове 

море

Русе
Плевен
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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 4180 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.

• У літніх програмах, що включали в себе курси болгарської мови, допомогу із записом до школи, неформальні навчальні

семінари, психосоціальну підтримку, спортивні й творчі заході, узяли участь 1246 дітей.

• У серпні - вересні 2022 року ЮНІСЕФ і УВКБ ООН спільно з Фундацією «Доступ до прав», Фундацією «Астра Форум», Болгарським

товариством Червоного Хреста і Фонд «Добро» розпочали кампанію «Ласкаво просимо до школи» для сприяння прийому дітей

з України до болгарських шкіл, що включала в себе інформаційні сесії у місцях компактного проживання і Блакитних точках,

інформування через ЗМІ та соціальні мережі.

• 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.

Діти-біженці беруть участь у заходах

неформального навчання, організованих

ЮНІСЕФ і партнерами для забезпечення

безперервного доступу до формальної та

неформальної освіти.

У серпні - вересні 2022 року ЮНІСЕФ і УВКБ ООН

спільно з Фундацією «Доступ до прав»,

Фундацією «Астра Форум», Болгарським

товариством Червоного Хреста й Фондом

«Добро» розпочали кампанію «Ласкаво просимо

до школи» для підтримки запису дітей з України

до болгарських шкіл.

Більше 2 мільйонів людей у Болгарії переглянули

матеріали інформаційної кампанії в Інтернеті

та традиційних ЗМІ.

Соціальний захист і грошова допомога

• Щоб мати можливість надавати адекватну та вчасну допомогу, ЮНІСЕФ масштабує свої програми грошової допомоги через 

роздачу ваучерів на продовольчі та непродовольчі товари вразливим сім’ям із дітьми.

• Розвиваючи ініціативу «Гарантії ЄС для дітей», ЮНІСЕФ розробляє нові партнерства з міськими органами влади для підтримки 

їхніх зусиль із надання соціальних послуг українським біженцям.

Стимулювання соціально-поведінкових змін

• Більше 3,3 млн осіб отримали інформацію щодо профілактики та доступу до послуг. Крім того, 36 769 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. Разом із Міністерством охорони здоров’я та Фундацією

«Астра Форум» ЮНІСЕФ організував першу серію онлайн-тренінгів «Школа вакцинації» для більш ніж 2000 медичних працівників.

• 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 запускає 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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КОНТАКТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОКЛАДНІШОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Кристина де Бруін (Christina de Bruin) | Голова Представництва ЮНІСЕФ у Болгарії | cdebruin@unicef.org

Саня Сарановіч (Sanja Saranovic) | Заступник голови Представництва ЮНІСЕФ | ssaranovic@unicef.org

Керол Вігнод (Carole Vignaud) | Координатор програм допомоги| cvignaud@unicef.org

Ніна Сорокопуд (Nina Sorokopud) | Радник із комунікації | nsorokopud@unicef.org

Залучення молоді та юнацтва

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

розвитку компетенції, упевненості, 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 підтримав більше 200 українських підлітків під час літнього табору «Круто за доброто», який включав компоненти

психосоціальних активностей, неформальної освіти й дозвілля.

• ЮНІСЕФ та Junior Achievement Europe започаткували нове партнерство «UPLIFT Youth», що має на меті допомогти вразливій

українській молоді та підлітками опанувати корисні на ринку праці навички та розвинути психологічні установки, необхідні задля

побудови успішної спільноти. До проекту також залучать місцеву молодь із вразгливих груп, щоб посилити інтеграцію та соціальній

взаємодію серед молодих людей і, водночас, дати їм можливості перейти від навчання до отримання фінансового прибутку.

Очікується, що до кінця 2023 року проект допоможе 4 тисячам молодих людей, включаючи біженців, мігрантів і представників

місцевої молоді з незахищених верств населення.

• 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 життєстікості, 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 близько 1000 осіб поділилися своїми занепокоєннями та запитаннями з ЮНІСЕФ і партнерами за

програмами допомоги біженцям.

9-річна Таня дуже рада почати новий навчальний рік у школі в

Кошариці, що прийняла учнів з України. Зараз тут навчається

8 українських дітей-біженців, однак очікується, що їх буде більше. За

підтримки уряду США ЮНІСЕФ і партнери передали рюкзаки та

шкільне приладдя дітям з України та Болгарії, які відносяться до

вразливих груп і навчаються в цій школі.

Запит ЮНІСЕФ на фінансування для 

Болгарії, 2022 р.
Необхідні кошти и за категоріями (в доларах США)

Здоров’я, харчування, ВІЛ

$150 000

Освіта

$1 113 640

Захист дітей

$4 224 990

Доступ до водопостачання 

та гігієни

$100 000

Соціальний захист

$408 240

Соціальні та поведінкові зміни та  

підтримка молоді

$426 000

Міжгалузеві

$467 080

Загалом:

$6 889 950

Підготовка до зими та доступ до водопостачання та гігієни

• У тісній співпраці з УВКБ ООН цієї зими 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.

• У межах підготовки до зими до кінця ЮНІСЕФ розповсюдить 500 ваучерів на продовольчі й непродовольчі товари серед найбільш

вразливих сімей біженців.

для кожної дитини
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