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Отримано 
726,5

Інші джерела 
2,5

Дефіцит 
265,1

Звітний період: 1 — 30 листопада 2022 року

Діти грають на майданчику «Спільно», облаштованому на «Арена Львів».
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(Управління з координації гуманітарних 
питань, Звіт про ситуацію в Україні, 
21 вересня 2022 року) 

 
 

Статус фінансування станом на 29.11 ($ млн)

 
 

** Потреби в охороні здоров’я і харчуванні зросли через перегляд HAC 
у листопаді, що призвело до загального зниження статусу фінансування. 

Основні тези
●    Повномасштабна війна в Україні триває. Масовані обстріли спричиняють серйозні 
      перебої з електро- та водопостачанням, наданням інших комунальних послуг 
      населенню, що впливає на життя дітей і їхніх родин, адже температура надворі 
      опускається нижче нуля. Люди продовжують тікати із зон бойових дій. Інші ж 
      повертаються на звільнені території, де на них чекають важкі умови життя.

●    За період із 24 лютого в Україні 4 896 554 дітей і жінок отримали доступ до первинної 
      медичної допомоги в закладах, які підтримує ЮНІСЕФ, а також завдяки виїзним 
      бригадам. Крім того, 508 242 опікуни дітей віком від 0 до 23 місяців були 
      проконсультовані щодо вигодовування немовлят і дітей раннього віку.

●    Починаючи з 24 лютого 4 223 675 осіб отримали доступ до чистої питної води, 
      а 1 022 954 особам надано критично важливі воду, засоби санітарії та гігієни.

●    У період із 24 лютого завдяки ЮНІСЕФ 2 668 867 дітей та їхніх опікунів отримали 
      послуги підтримки психічного здоров’я і психосоціальної підтримки. Також 99 207 дітей і 
      членів їхніх родин отримали послуги з ведення випадків і були перенаправлені до 
      служб захисту, а 311 829 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на 
      гендерно зумовлене насильство, зниження ризиків та допомоги, що працюють 
      за підтримки ЮНІСЕФ.

●    Починаючи з 24 лютого 884 627 дітей отримали доступ до формальної або 
      неформальної освіти. Крім того, 481 388 дітей були охоплені проєктами 
      освітньої підтримки.

●    Загалом 196 435 домогосподарств отримали багатоцільову гуманітарну грошову 
      допомогу, фінансовану ЮНІСЕФ. Запит фінансування 

ЮНІСЕФ на гуманітарні 
потреби у 2022 році

$987 млн  

Перенесення 
залишку

1,7 

Загальний статус дефіциту фінансування HAC не відображає 
дефіцит за секторами. Детальнішу інформацію за секторами 
див. у Додатку 2. Надані службі фінансового моніторингу 
показники можуть відрізнятися за той самий період через 
поточний розподіл гнучкого фінансування. Запит на 
фінансування відображає оновлене звернення HAC.

Огляд програм і фінансування ЮНІСЕФ



Фінансування та партнерства
Відповідно до оновленої програми Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) ЮНІСЕФ отримав $726,5 млн на свою 
діяльність в Україні з переглянутого запиту на фінансування в розмірі $987 млн. Переглянутий запит відображає додаткові 
фінансові потреби для збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і допомоги в Україні до кінця року, 
зокрема таких пріоритетів, як повернення до навчання і підготовка до зимового періоду. HAC узгоджується із переглянутим 
Екстреним міжвідомчим зверненням Управління із координації гуманітарних питань в Україні, що спрямоване на надання до 
кінця грудня 2022 року термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона осіб, які постраждали від війни.

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, 
Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Таїланду, В’єтнаму, 
Великої Британії, США, Бюро USAID з гуманітарної допомоги, фонду «Освіта не може чекати», Європейської Комісії, Обʼ
єднаних фондів Управління з координації гуманітарних питань на базі країни (CBPF) та Центрального фонду реагування 
на надзвичайні ситуації ООН (CERF).

ЮНІСЕФ оприлюднив новий запит HAC для України, а також запити на допомогу біженцям із України та підтримку 
біженців на 2023 рік на загальну суму $1,05 млрд для рядків 1 та 2. Фонд шукає $829,2 млн для задоволення потреб дітей 
і сімей в Україні в 2023 році (рядок 2).

Поточні кампанії зі збирання коштів, що їх проводять національні комітети та представництва ЮНІСЕФ у країнах, 
забезпечили своєчасну 85-відсоткову гнучку підтримку з боку приватного сектору. Причому як для України, так і для країн, 
що приймають біженців, уже перерахували трохи більше $755 млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну 
підтримку: кошти пожертвували більш як 788 компаній, 234 партнери-філантропи, 136 фондів і велика кількість 
індивідуальних донорів із більш ніж 47 країн. Серед донорів і партнерів із приватного сектору, які зробили значний внесок, 
— пан Дмитро Муратов, який пожертвував кошти від продажу своєї Нобелівської премії миру 2021 року, Novo Nordisk, 
Fonden, Pandora, William Demant Foundation, Equinor, Ericsson, H&M, Marks and Spencer, JP Morgan, Phillips, Capgemini, 
Visa International, Lego Foundation, Axa, Hitachi, Heartland, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, Ericsson, BMW, 
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Grand Prix і Olam Group, SHO Partners , Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd і Co-op Deli 
Consumers Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Heartland, Ikea, Nokia, Valora 
Management, American Eagle Outfitters, BMW, UBS і Optimus Foundation.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями та 
іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації із радниками Президента України, ключовими 
міністерствами (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, 
Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я), мерами кількох міст (зокрема міст, дружніх до дітей 
і молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній 

присутності в Україні ЮНІСЕФ установив партнерства з ключовими громадами й тепер розширює цю співпрацю у всіх 
регіонах. Загалом заради задоволення критичних потреб дітей і сімей по всій Україні із ЮНІСЕФ співпрацювали 88 
партнерів із уряду, громадянського суспільства та фінансових служб.

 

Огляд ситуації і гуманітарні потреби
В Україні триває повномасштабна війна. Удари по критичній інфраструктурі призвели до масштабних відключень 
електроенергії, опалення, водопостачання і водовідведення, що вплинуло на дітей, їхні родини та критично важливі 
заклади, як-от школи та лікарні. Хвилі атак на енергетичну інфраструктуру змусили керівництво країни вдатися до 
аварійних відключень електроенергії у всіх областях включно зі столицею — містом Києвом, — і це тоді, коли 
температура в багатьох регіонах опускається нижче нуля. Українська влада почала евакуацію населення і закликала 
цивільних громадян залишити звільнені райони Херсонської та Миколаївської областей напередодні суворої зими через 
руйнування основних служб. Для надання рятувальної допомоги ЮНІСЕФ здійснив 34 місії до постраждалих районів на 
сході та півдні України. Завдяки їм родини, які протягом тривалого часу залишалися без доступу до медичних послуг, 
було забезпечено водою й засобами водопостачання, санітарії і гігієни, а також гігієнічними наборами та ліками. Також у 
звільнених районах було здійснено оцінку потреб. Звіти свідчать про те, що люди продовжують залишати зону бойових 
дій, водночас інші повертаються до звільнених регіонів. Офіційні дані вказують на те, що кількість внутрішньо 
переміщених осіб зросла майже на 95 000 (+2,5%). Найбільше зростання спостерігалося в Запорізькій області (+7%); в 
інших східних областях зростання незначне. Помірне підвищення показника спостерігається на заході країни[1].

 

Гуманітарне лідерство, координація і стратегія
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої 
взаємодії. Фонд очолює (або співкерує) кластери водопостачання, санітарії і гігієни (WASH), захисту дітей і освіти, 
підкластер соціального захисту в рамках Робочої групи грошових коштів та підкластер охорони здоров’я матері й дитини 
в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У кластерах WASH, захисту дітей і освіти є координатор і 
служба управління інформацією. ЮНІСЕФ і ВПП спільно очолюють цільову групу готівкових ресурсів робочої команди, 
що спрямовує гуманітарну грошову допомогу органам соціального захисту. Фонд також координує гуманітарну грошову 
допомогу спільно з Міністерством соціальної політики.

Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера за підтримки Стратегічної консультативної 
групи з WASH завершив роботу над Оглядом гуманітарних потреб і Планом гуманітарного реагування. Крім того, за 
підтримки цієї групи були завершені проєкти WASH, запропоновані до розгляду Гуманітарним фондом для України (ГФУ). 
Загальне обговорення показників і пріоритетів сектору почалося в листопаді і продовжується у грудні.

Також Асоціація водоканалів і ЮНІСЕФ за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва створили на 
національному рівні технічну структуру, що забезпечуватиме технічну оцінку та визначення пріоритетності запитів 
водоканалів про підтримку, а також технічний та правовий супровід партнерів, що підтримують водоканали. Розпочато 
взаємодію із субнаціональними кластерами та обговорення з Мінрегіоном (Міністерством розвитку громад та 
територій). Технічна група змогла безпосередньо оцінити потреби у звільнених районах Харківської, Донецької і 
Херсонської областей, щоб скерувати підтримку субнаціональних членів кластеру. На субнаціональному рівні 
зосереджено увагу на з’ясуванні потреб і координації діяльності у звільнених районах Харківщини, Донеччини, 
Херсонщини та координації у Миколаєві.

Зона відповідальності за захист прав дітей продовжувала зміцнювати національні та регіональні механізми 
координації, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, розв’язання та кращої координації проблем 
захисту дітей, а також розробляючи керівні принципи, форми та інструменти ведення випадків. Станом на 23 
листопада партнери підкластера охопили у постраждалих районах важливими послугами із запобігання та реагування 
2 659 204 особи, зокрема 1 056 867 дітей і 123 416 людей із обмеженими можливостями.

Підкластер також співпрацює з Міністерством соціальної політики щодо посилення захисту дітей у звільнених районах 
Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Під співголовуванням заступника міністра соціальної 
політики та підкластера відбулася спеціальна зустріч, присвячена координації організацій із захисту дітей у звільнених 
районах. На зустрічі увагу було зосереджено на рекомендаціях уряду щодо реагування на потреби та подолання 
викликів у цих місцевостях. Крім того, підкластер працює над картографуванням послуг і визначенням шляхів 
перерозподілу, щоб покращити перші та забезпечити ефективність другого. Разом із ЮНІСЕФ підкластер провів для 
організацій із захисту дітей в Україні засідання, присвячене інклюзії людей із інвалідністю.

Кластер освіти. У листопаді партнери кластера змогли забезпечити навчання 129 788 постраждалих дітей (із них 51% 
— це дівчата). Переважна більшість дітей (90%) повідомили про те, що їм надали необхідні навчальні матеріали та 
матеріали для дозвілля, зокрема цифрові пристрої. Використовуючи міжнародні рекомендації Міжвідомчої мережі з 
питань освіти в надзвичайних ситуаціях, кластер також допоміг покращити можливості партнерів надавати освіту в 
умовах війни.

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
ЮНІСЕФ продовжує використовувати зональний диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На 
південному сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та є обмеження 
доступу, ЮНІСЕФ використовує у роботі групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає 
муніципалітети, регіональні та місцеві адміністрації і партнерів із громадянського суспільства. Для цієї зони організація 
завчасно створила запас засобів для підтримки дітей, жінок і осіб із уразливих категорій, зокрема переселенців. 50% 
запасів ЮНІСЕФ зосереджено в зоні 1. У центральній і західній частинах України (зона 2), де практично немає 
проблем із доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури й залучає до реалізації своїх 
гуманітарних ініціатив місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та партнерів із громадянського суспільства. 
Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 197 співробітників (з 35-відсотковою присутністю 
персоналу в зональних офісах). Провідним заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, що посилює можливості 
уряду, місцевої влади, громадянського суспільства та бізнес-партнерів у наданні міжгалузевої підтримки — через 
дружні до дітей простори (дитячі точки «Спільно») та охоплення постраждалих від війни родин із дітьми.

Огляд програм допомоги
Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1

● Напередодні зими та на тлі тривалих відключень електроенергії гуманітарні потреби людей, які мешкають у 
звільнених і прифронтових районах, залишаються критично великими. Дніпровський офіс ЮНІСЕФ продовжив 
реалізацію екстрених заходів для задоволення гострих потреб людей у Харківській, Донецькій і Херсонській 
областях. Протягом листопада в зоні 1 було розподілено гуманітарну допомогу на загальну суму $1,2 млн.

● На виконання плану підготовки до зими ЮНІСЕФ розпочав роздавати комплекти зимового одягу, водонагрівачі 
й генератори у прифронтових і звільнених районах Харківської, Херсонської та Донецької областей.

● Після відкриття доступу до Херсона, що сталося 11 листопада, ЮНІСЕФ приєднався до міжвідомчої колони, 
організованої Постійним координатором ООН, щоб доставити необхідні товари для задоволення потреб 2000 
людей. Колона вирушила в дорогу 14 листопада.

● 19 листопада ЮНІСЕФ здійснив другу місію до Херсона та привіз у місто необхідні засоби, зокрема воду 
та аптечки, а також два генератори.

● У цілях пошуку нових партнерів для доступу до найбільш важкодоступних громад було оголошено відкритий 
відбір членів багатопрофільних мобільних груп у Херсонській і Харківській областях, робітників цифрових 
навчальних центрів і виконавців гуманітарних доставок «останньої милі» в зоні 1.

● Схвалено для подальшого впровадження пропозицію Гуманітарного фонду для України (ГФУ) щодо першого 
стандартного розподілу коштів на 2022 рік. Діяльність включатиме роботу багатопрофільних груп у звільнених і 
прифронтових районах, а також допомогу в розв’язанні проблеми з опаленням для найбільш уразливих громад. 
Останній запит на дев’ятимісячний проєкт у розмірі $2,5 млн допоможе підтримати 780 360 осіб, зокрема 

постраждалих від війни 234 108 дітей (30%), переселенців, громад, що їх приймають, а також тих, хто повернувся 
додому.

● У період із 14 по 18 листопада ЮНІСЕФ приймав німецьку місію Natcom. Під час зустрічі у Харкові та 
звільнених районах фонд представив заходи із захисту дітей, охорони здоровʼя та WASH.

 
Дитячі точки «Спільно»
У листопаді понад 58 000 осіб відвідали 101 дитячу точку «Спільно», зокрема 55 підготовлених до зими локацій, що їх 
підтримують ЮНІСЕФ і партнери-виконавці, які надають комплексні послуги для дітей, молоді та їхніх опікунів.

 
Здоров’я та харчування
У період із 24 лютого 4 896 554 дітей і жінок в Україні отримали доступ до життєво необхідної первинної медичної 
допомоги через установи та виїзні бригади ЮНІСЕФ. Крім того, 508 242 опікуни дітей віком від 0 до 23 місяців були 
проконсультовані щодо годування немовлят і дітей раннього віку. За звітний період:

● Завдяки підтримці ЮНІСЕФ щонайменше 217 000 дітей і жінок отримали доступ до життєво необхідної 
первинної медичної допомоги завдяки забезпеченню лікувальними й діагностичними засобами 87 закладів 
охорони здоров’я у 17 областях України. Серед цих засобів — 148 портативних дитячих обігрівачів, наданих 36 
неонатальним центрам у 10 областях.

● Щоб діти могли розвиватися й мали доступ до якісної життєво важливої імунізації, ЮНІСЕФ надав Міністерству 
охорони здоров’я 190 000 доз вакцини проти туберкульозу та 60 000 доз п’ятивалентної вакцини для захисту 
новонароджених. Крім того, фонд відреагував на спалах COVID-19, забезпечивши 115 200 доз дитячої вакцини 
та 100 800 доз вакцини для дорослих.

● Майже 65 000 людей у 22 регіонах України включно зі звільненими районами Херсонської області були 
охоплені основними медичними послугами завдяки підтримці ЮНІСЕФ (візити додому, багатопрофільні виїзні 
бригади лікарів, медсестер і психологів). Мобільні медичні бригади допомагають тисячам сімей отримати 
доступ до якісних медичних послуг вдома, не долаючи великі відстані до лікарень під час бойових дій.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати найбільш незахищених жінок і дітей із низьким рівнем сімейного доходу 
та обмеженим доступом до медичної допомоги, надаючи їм медичні ваучери, що дозволяють безкоштовно 
отримувати призначені фахівцями ліки.

● 200 учасників (психологи, представники влади, громадянського суспільства та української молоді) 
приєдналися до публічної дискусії і стратегічної сесії щодо найкращих рішень для підтримки психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки (ППЗПП) підлітків і молоді під час війни в Україні. Захід під назвою «Скажи 
чесно, ти як?» відбувся в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо розробки 
Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ 
України. За результатами стратегічної сесії буде укладено проєкт закону про ППЗПП.

● 25 медичних працівників і співробітників Київського міського пологового будинку №6 пройшли навчання з 
обміну інформацією про імунізацію.

● Просвітницький онлайн-захід про міжнародний досвід психологічної підтримки дітей і підлітків під час війни 
набрав понад 14 тисяч переглядів у фейсбуці.

● Просвітницький онлайн-захід про роботу під час війни Національної служби здоров’я (НСЗУ) набрав понад 19 
тисяч переглядів у фейсбуці. Під час заходу обговорювали контракти із закладами охорони здоров’я на 2023 
рік, нові напрями програми «Доступні ліки», академію НСЗУ та доступні курси, а також виклики для системи 
охорони здоров’я під час війни. 17 консультантів національної гарячої лінії «Доказово про вакцинацію, грудне 
вигодовування та харчування дітей до 3 років» мали наглядове заняття.

● 34 медичних працівники із Житомирської області, залучені до програми допомоги вдома, пройшли 
онлайн-навчання щодо правильної методики вакцинації, ефективного консультування та комунікації. 
Навчання було присвячене вакцинації дорослих, зокрема від COVID-19.

● 2907 медичних працівників покращили свої знання з імунізації під час круглого столу в рамках ІІІ Міжнародного 
конгресу «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини».

 
Захист прав дітей
У період із 24 лютого за участі ЮНІСЕФ заходи із забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
охопили 2 668 867 дітей та їхніх опікунів, щоб допомогти їм подолати тяжкі наслідки війни та переїзду. Загалом 99 207 
дітей та їхніх родин отримали користь від наданої послуги ведення випадків і були направлені до відповідних 
соціальних служб, а 311 829 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство 
та пом’якшення ризиків, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. За звітний період:

● Для охоплення найбільш постраждалих дітей і родин у 18 регіонах України були розширені багатопрофільні 
виїзні бригади, зокрема у звільнених районах (Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, 
Миколаївська та Харківська області). У 30 мобільних групах було збільшено навантаження окремих робітників 
для покращення моніторингу, звітності, оцінки потреб і забезпечення ведення гуманітарних справ. Виїзні бригади 
надали комплексні послуги правової, медичної, соціальної і психологічної підтримки 84 311 особам (21 026 дітям 
та 63 285 дорослим); 36 116 осіб (6651 дитина та 29 465 дорослих) направлено до спеціалізованих служб.

● Загалом 3300 дітей та опікунів (878 дівчаток і 964 хлопчики, в тому числі 191 дитина та 1321 дорослий із 
обмеженими можливостями) отримали доступ до медичних послуг.

● Проведені за підтримки ЮНІСЕФ заходи із забезпечення ППЗПП, зокрема в поєднанні зі спортом, 
мистецтвом і кулінарією, охопили 214 413 дітей і опікунів, які відчули на собі ефективність методик 
подолання тяжких наслідків війни та переїздів. Загалом під час групових та індивідуальних, очних та 
онлайн-сеансів 50 314 дітей і опікунів отримали ППЗПП. Завдяки тренінгам 5859 місцевих спеціалістів 
розширили свої можливості надавати ППЗПП.

● У Донецьку 44 батьки/опікуни (30 жінок і 14 чоловіків) пройшли тренінги з догляду та позитивного 
батьківства, а 41 учасник отримав індивідуальні психологічні консультації й допомогу у взаємодії з дітьми.

● Було проведено онлайн-тренінг із підтримки бездоглядних дітей і розлучених із батьками дітей для 3341 
родини, щоб допомогти їм забезпечити тимчасовий догляд за такими дітлахами та їхній захист. 2290 сімей 
із усіх регіонів України пройшли навчання, підтвердивши свою готовність надавати опіку та захист дітям, і 
були внесені до загальнодержавної бази даних «Родина для дитини». Навчання з догляду пройшли 623 
сім’ї, які готові прийняти бездоглядних і розлучених із батьками дітей, причому 27 сімей уже здійснюють 
тимчасовий догляд за такими дітьми.

● Для посилення захисту дітей на рівні громад було розповсюджено інформаційні матеріали на цю тему. 
Ними охоплено 27 494 осіб (8199 дітей і 19 295 дорослих), зокрема 3029 осіб отримали інформацію онлайн.

● 22 659 громадян (4581 дитина та 18 078 дорослих) отримали інформацію про запобігання та стримування 
насильства над дітьми та гендерно зумовленого насильства. 12 055 осіб (2970 дітей і 9085 дорослих), які 
пережили або стали свідками насильства, були направлені до спеціалістів із ППЗПП, органів охорони 
здоров’я, соціальних служб або органів юстиції / правоохоронців, причому 5883 осіб (4736 дорослих і 1147 
дітей) отримали доступ до служб реагування.

● Матеріали онлайн-кампанії із запобігання сексуальній експлуатації й насильству та безпечного 
гуманітарного реагування переглянули 421 352 користувачі інтернету.

 
Освіта
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 884 627 дітям з доступом до формальної та неформальної освіти, 
зокрема раннього розвитку. Загалом 110 869 дітей було охоплено заходами з психологічної підтримки, соціального 
та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, ЮНІСЕФ передав набори для раннього 
розвитку дітей і дозвілля, комплекти «Школа в коробці», індивідуальні набори та інші навчальні матеріали для 481 
388 дітей. За звітний період:

● ЮНІСЕФ продовжив підтримку малокомплектних сільських шкіл і передав комплекти «Школа в коробці» 
освітнім закладам у Вінницькій, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом розподілено 
1454 набори серед більш ніж 58 тисяч дітей. Крім того, в Кіровоградській області для боротьби з 
поширенням COVID-19 фонд забезпечив школи масками, засобами гігієни та аптечками. Школи також 
отримали додаткові набори для дозвілля, якими можна обладнати укриття.

● 13 112 вчителів і батьків отримали інформацію про освіту під час війни завдяки партнерству з місцевими 
НУО. Загалом 675 учителів уперше зареєструвалися та взяли участь в онлайн-тренінгу, присвяченому 
реформі «Нова українська школа». 667 новозареєстрованих учителів узяли участь в онлайн-тренінгу із 
надання ППЗПП.

● Проведено вебінар для вчителів щодо ефективного онлайн- і гібридного навчання. 
У ньому взяли участь 10 000 осіб.

● Для підтримки педагогів і озброєння їх знаннями щодо ґрунтованого на правах підходу до роботи з дітьми 
з обмеженими можливостями ЮНІСЕФ продовжував тренінги з інклюзивної освіти. У листопаді 50 
директорів шкіл та 50 методистів із Вінницької області взяли участь у тренінгах зі створення інклюзивного 
навчального середовища та підтримки вчителів у воєнний час. Крім того, було проведено два вебінари для 
понад 400 помічників вихователів, щоб допомогти їм у щоденній роботі з дітьми.

● Загалом 1000 шкіл, відібраних для програми грошових переказів, взяли участь у проведеному ЮНІСЕФ і 
Міністерством освіти та спорту вебінарі щодо використання коштів.

● Для підтримки найбільш уразливих дітей ЮНІСЕФ поширив понад 25 000 індивідуальних наборів 
навчальних матеріалів у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та 
Кіровоградській областях.

● У шести дитячих садках та одній школі на Київщині завершено відновлювальні роботи. Зокрема, було 
відремонтовано бомбосховища та ігрові майданчики для перебування, навчання і розваг 1361 дитини, 
зарахованої до цих освітніх закладів.

● У партнерстві з неурядовими організаціями ЮНІСЕФ продовжив реалізацію молодіжної програми, 
спрямованої на підтримку молоді під час війни, через UPSHIFT та інші ініціативи. Шляхом відкритого 
конкурсу та інспекцій було відібрано чотири громади (Олександрії, Новоукраїнки, Кропивницького та 
Бобринця) для створення молодіжних центрів і реалізації молодіжних ініціатив. Уже відбулося дві хвилі 
програми UPSHIFT, у рамках яких 20 команд (80 учасників) отримали ресурси та знання про те, як 
утілювати власні ініціативи за допомогою орієнтованого на людину підходу до проєктування. Кожна 
команда отримає близько $2 тисяч на реалізацію проєктів.

● Триває програма сприяння розвитку волонтерства, адміністрована у партнерстві з Українським католицьким 
університетом. Сім команд отримали мікрогранти на запуск власних гуманітарних ініціатив. Загалом 350 
волонтерів зараз утілюють свої проєкти в реальність.

● ЮНІСЕФ спільно з партнерами організував неформальні освітні заняття та надав психосоціальну підтримку 
1662 дітям у Чернігівській області. Діти брали участь у творчих майстернях, майстер-класах, гуртках за 
інтересами, програмах активного громадянина та групових психологічних сесіях.

● 13 дівчат і хлопців із обмеженими можливостями віком від 3 до 14 років узяли участь у заходах із інклюзивної 
освіти та соціалізації. Також у листопаді 37 дівчат і юнаків віком від 14 до 18 років пройшли професійну 
підготовку. Крім того, продовжується робота з підлітками-волонтерами: 20 юних волонтерів пройшли 
підготовку як «агенти змін» для підтримки інших дітей і підлітків із обмеженими можливостями.

 
Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої води для 4 223 675 людей, переважно шляхом підтримки 
водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем водопостачання, а також організовуючи 
доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечуючи доступ до води в центрах колективного проживання, 
медичних і навчальних закладах, безпечних просторах (особливо у звільнених районах на сході України). Водночас у 
межах інтегрованого реагування 1 022 954 людини отримали предмети санітарії та гігієни. За звітний період:

● Головна увага ЮНІСЕФ була зосереджена на реагуванні на надзвичайні ситуації у звільнених районах, 
зокрема у Харківській, Херсонській і Запорізькій областях. Надані предмети першої необхідності, зокрема 
бутильована вода, гігієнічні набори, резервуари, каністри та таблетки для очищення води. Крім того, в тісній 
співпраці з кластером WASH, Асоціацією водоканалів, громадськими організаціями та іншими учасниками 
кластера було зібрано інформацію про потреби та розроблено плани реагування, щоби забезпечити 
безперебійне постачання води постраждалим людям.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, надаючи хімікати, відновлюючи системи водопостачання та 
доставляючи обладнання для забезпечення людей чистою питною водою. Фонд тісно співпрацював із 
місцевою владою і громадськими організаціями, щоби задовольнити потреби у воді, предметах санітарії та 
гігієни внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.

● У листопаді ЮНІСЕФ забезпечив 299 751 особу чистою питною водою та 33 622 людини — предметами 
першої необхідності.

 
Соціальний захист
196 435 домогосподарств із дітьми отримали багатоцільову грошову допомогу на загальну суму $191 млн. Програма 
гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети охопити 265 тисяч домогосподарств.

ЮНІСЕФ став співголовою Робочої групи з соціального захисту в рамках Національного плану відновлення. Іншим 
співголовою є Міністерство соціального захисту України. Було завершено внутрішню перевірку нової угоди з 
«Укрпоштою» про терміновий переказ готівки, що має покращити передачу фондом грошей у звільнені райони. Зараз 
фонд доопрацьовує договір із постачальником фінансових послуг.

Хоча фінансування достатньо, щоб набагато більше домогосподарств отримали грошові перекази до кінця року, все 
ж протягом листопада не було здійснено жодного значного переказу (в системі HOPE у цьому місяці не відображено 
жодного трансферу). Це сталося через проблеми з даними та системою. Разом із командою HOPE представники 
українського офісу фонду у штаб-квартирі ЮНІСЕФ знайшли вихід із ситуації, що дасть змогу відновити грошові 
перекази у грудні.

 
Соціальні та поведінкові зміни
ЮНІСЕФ підписав меморандум про співпрацю із найвідомішим собакою в Україні та за її межами — псом Патроном — 
для сприяння навчанню дітей, підлітків і їхніх опікунів правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами 
(ПБПВП) та ППЗПП. Пес Патрон братиме участь у різноманітних програмах і заходах ЮНІСЕФ в Україні.

У Міжнародний день захисту дітей Перша леді України, представники ЮНІСЕФ, молодь, знамениті і впливові у країні 
люди та високопосадовці взяли участь у заході, на якому поділилися думками та ідеями щодо збереження психічного 
здоров’я під час війни. Разом із Першою леді України, зірками, підлітками та представниками молоді було запущено 
цифровий проєкт «Скажи чесно, ти як?», щоб розпочати широке громадське обговорення питань ППЗПП.

Проєкт ЮНІСЕФ «СпільноCare» з ППЗПП серед дітей шкільного віку отримав сертифікат Національного реєстру 
рекордів України. Загалом у ньому взяли участь 5244 дитини зі 179 закладів освіти у 24 областях.

У листопаді навчанням ПБПВП було охоплено 4,5 мільйона людей, зокрема дітей і їхніх опікунів. Зміст курсу викликав 
неабиякий інтерес у людей, адже майже 30% аудиторії переглянули відеоролики до кінця. Задля навчання техніки 
безпеки та інформування про міни та вибухонебезпечні предмети опікунів, освітян, дітей молодшого шкільного віку та 
підлітків було запущено сайт про ПБПВП — https://bezpeka.info/.

У 20 регіонах стартувала національна виїзна кампанія на підтримку проєкту «НУМО» з раннього дитячого розвитку 
(РДР). Тим часом на другому за величиною дитячому телеканалі України Pixel відбувається трансляція із 
онлайн-дитсадка «НУМО».

Стабільно зростає кількість застосунків і платформ ЮНІСЕФ для дітей дошкільного віку. Вони нарощують аудиторію: 9000 
нових користувачів з’явилося в освітньо-розважального застосунку «НУМО», 173 000 — у сайту «НУМО», 520 дітей 
зареєструвалися в чат-боті «НУМО», який надіслав понад 20 000 повідомлень із порадами щодо РДР.

В експресах «Інтерсіті» розповсюджено близько 150 плакатів про ревакцинацію від COVID-19, орієнтованих на групи 
ризику. Були організовані пресзаходи та заходи з масової вакцинації проти COVID-19. Ці акції висвітлювали національні 
телеканали та інтернет-ЗМІ. Пресрелізи про бустерне щеплення дітей віком від 12 років охопили понад 1,2 мільйона 
людей.

До кампанії планової вакцинації «Захисти своїх близьких» долучилися понад 4,5 мільйона осіб. У 2022 році до 
Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом було організовано брифінг із Головним санітарним лікарем Закарпаття, а 
також заходи з вакцинації в ромських громадах у цьому регіоні.

Онлайн-курс із грудного вигодовування для основних опікунів охопив понад 200 000 осіб. Курс популяризується у 
соцмережах, а також у національній і регіональній пресі.

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 25 тисяч людей щодо 
гуманітарної грошової допомоги та обробив майже 60 000 дзвінків.

 
Закупівлі та логістика
Із початку повномасштабної війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $100,7 млн для закупівлі життєво 
важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $137,6 млн. Із підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні 
було відправлено допомоги на $80,2 млн, з них направлено партнерам-виконавцям товарів на $59,5 млн. За останніх 30 
днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $3,1 млн, а на склад у Дніпрі — на $0,9 
млн. Було закуплено товарів для зимового періоду на загальну суму $21 млн.

Зовнішні медіа
ЮНІСЕФ продовжував висвітлювати тяжке становище постраждалих дітей та їхніх родин в Україні та наполягати на 
забезпеченні їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних 
матеріалів, підготовлених за звітний період.

Історії реальних людей:
Багатодітна мама-переселенка: «Найбільший мій страх пов’язаний із настанням холодів»
Морозна зима лякає сім’ї з дітьми в Україні більше за обстріли
Повернути безпеку у школи
Мрія про дім
Барнахус: як працює безпечний простір для дітей, які пережили насильство
Відеоблогінг, що відволікає від війни
Картинки для Теони
ЮНІСЕФ передав гуманітарну допомогу Миколаївській області на понад 2 мільйони доларів
Молодь допомагає ВПО адаптуватися у новій громаді
Артем із Харкова заново вчиться ходити після важких поранень
Медитація після тривоги

Пресрелізи:
Поговоримо про важливість освіти: Олександр Педан та ЮНІСЕФ зустрічаються зі школярами та їхніми батьками у різних 
областях України
ЮНІСЕФ і улюбленець дітей пес Патрон підписали меморандум про співпрацю до Всесвітнього дня дитини
3500 вчителів та шкільних психологів вже проходять курс з психологічно-емоційної підтримки
ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму комплексної підтримки соціальних працівників
У Кропивницькому 10 команд молоді отримали фінансування своїх ідей в межах програми UPSHIFT
ЮНІСЕФ доставив генератори у Херсонську область, щоб забезпечити доступ до базових послуг для 12 тис. осіб
Необхідно єднатися: Бельгія надсилає кошти на відновлення шкіл і лікарень в Україні
ЮНІСЕФ доставляє генератори та гуманітарну допомогу для задоволення потреб узимку сімей і дітей Херсона

Дата наступного звіту: 10 січня 2023 року



Фінансування та партнерства
Відповідно до оновленої програми Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) ЮНІСЕФ отримав $726,5 млн на свою 
діяльність в Україні з переглянутого запиту на фінансування в розмірі $987 млн. Переглянутий запит відображає додаткові 
фінансові потреби для збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і допомоги в Україні до кінця року, 
зокрема таких пріоритетів, як повернення до навчання і підготовка до зимового періоду. HAC узгоджується із переглянутим 
Екстреним міжвідомчим зверненням Управління із координації гуманітарних питань в Україні, що спрямоване на надання до 
кінця грудня 2022 року термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона осіб, які постраждали від війни.

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, 
Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Таїланду, В’єтнаму, 
Великої Британії, США, Бюро USAID з гуманітарної допомоги, фонду «Освіта не може чекати», Європейської Комісії, Обʼ
єднаних фондів Управління з координації гуманітарних питань на базі країни (CBPF) та Центрального фонду реагування 
на надзвичайні ситуації ООН (CERF).

ЮНІСЕФ оприлюднив новий запит HAC для України, а також запити на допомогу біженцям із України та підтримку 
біженців на 2023 рік на загальну суму $1,05 млрд для рядків 1 та 2. Фонд шукає $829,2 млн для задоволення потреб дітей 
і сімей в Україні в 2023 році (рядок 2).

Поточні кампанії зі збирання коштів, що їх проводять національні комітети та представництва ЮНІСЕФ у країнах, 
забезпечили своєчасну 85-відсоткову гнучку підтримку з боку приватного сектору. Причому як для України, так і для країн, 
що приймають біженців, уже перерахували трохи більше $755 млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну 
підтримку: кошти пожертвували більш як 788 компаній, 234 партнери-філантропи, 136 фондів і велика кількість 
індивідуальних донорів із більш ніж 47 країн. Серед донорів і партнерів із приватного сектору, які зробили значний внесок, 
— пан Дмитро Муратов, який пожертвував кошти від продажу своєї Нобелівської премії миру 2021 року, Novo Nordisk, 
Fonden, Pandora, William Demant Foundation, Equinor, Ericsson, H&M, Marks and Spencer, JP Morgan, Phillips, Capgemini, 
Visa International, Lego Foundation, Axa, Hitachi, Heartland, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, Ericsson, BMW, 
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Grand Prix і Olam Group, SHO Partners , Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd і Co-op Deli 
Consumers Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Heartland, Ikea, Nokia, Valora 
Management, American Eagle Outfitters, BMW, UBS і Optimus Foundation.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями та 
іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації із радниками Президента України, ключовими 
міністерствами (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, 
Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я), мерами кількох міст (зокрема міст, дружніх до дітей 
і молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній 

присутності в Україні ЮНІСЕФ установив партнерства з ключовими громадами й тепер розширює цю співпрацю у всіх 
регіонах. Загалом заради задоволення критичних потреб дітей і сімей по всій Україні із ЮНІСЕФ співпрацювали 88 
партнерів із уряду, громадянського суспільства та фінансових служб.

 

Огляд ситуації і гуманітарні потреби
В Україні триває повномасштабна війна. Удари по критичній інфраструктурі призвели до масштабних відключень 
електроенергії, опалення, водопостачання і водовідведення, що вплинуло на дітей, їхні родини та критично важливі 
заклади, як-от школи та лікарні. Хвилі атак на енергетичну інфраструктуру змусили керівництво країни вдатися до 
аварійних відключень електроенергії у всіх областях включно зі столицею — містом Києвом, — і це тоді, коли 
температура в багатьох регіонах опускається нижче нуля. Українська влада почала евакуацію населення і закликала 
цивільних громадян залишити звільнені райони Херсонської та Миколаївської областей напередодні суворої зими через 
руйнування основних служб. Для надання рятувальної допомоги ЮНІСЕФ здійснив 34 місії до постраждалих районів на 
сході та півдні України. Завдяки їм родини, які протягом тривалого часу залишалися без доступу до медичних послуг, 
було забезпечено водою й засобами водопостачання, санітарії і гігієни, а також гігієнічними наборами та ліками. Також у 
звільнених районах було здійснено оцінку потреб. Звіти свідчать про те, що люди продовжують залишати зону бойових 
дій, водночас інші повертаються до звільнених регіонів. Офіційні дані вказують на те, що кількість внутрішньо 
переміщених осіб зросла майже на 95 000 (+2,5%). Найбільше зростання спостерігалося в Запорізькій області (+7%); в 
інших східних областях зростання незначне. Помірне підвищення показника спостерігається на заході країни[1].

 

Гуманітарне лідерство, координація і стратегія
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої 
взаємодії. Фонд очолює (або співкерує) кластери водопостачання, санітарії і гігієни (WASH), захисту дітей і освіти, 
підкластер соціального захисту в рамках Робочої групи грошових коштів та підкластер охорони здоров’я матері й дитини 
в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У кластерах WASH, захисту дітей і освіти є координатор і 
служба управління інформацією. ЮНІСЕФ і ВПП спільно очолюють цільову групу готівкових ресурсів робочої команди, 
що спрямовує гуманітарну грошову допомогу органам соціального захисту. Фонд також координує гуманітарну грошову 
допомогу спільно з Міністерством соціальної політики.

Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера за підтримки Стратегічної консультативної 
групи з WASH завершив роботу над Оглядом гуманітарних потреб і Планом гуманітарного реагування. Крім того, за 
підтримки цієї групи були завершені проєкти WASH, запропоновані до розгляду Гуманітарним фондом для України (ГФУ). 
Загальне обговорення показників і пріоритетів сектору почалося в листопаді і продовжується у грудні.

Також Асоціація водоканалів і ЮНІСЕФ за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва створили на 
національному рівні технічну структуру, що забезпечуватиме технічну оцінку та визначення пріоритетності запитів 
водоканалів про підтримку, а також технічний та правовий супровід партнерів, що підтримують водоканали. Розпочато 
взаємодію із субнаціональними кластерами та обговорення з Мінрегіоном (Міністерством розвитку громад та 
територій). Технічна група змогла безпосередньо оцінити потреби у звільнених районах Харківської, Донецької і 
Херсонської областей, щоб скерувати підтримку субнаціональних членів кластеру. На субнаціональному рівні 
зосереджено увагу на з’ясуванні потреб і координації діяльності у звільнених районах Харківщини, Донеччини, 
Херсонщини та координації у Миколаєві.

Зона відповідальності за захист прав дітей продовжувала зміцнювати національні та регіональні механізми 
координації, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, розв’язання та кращої координації проблем 
захисту дітей, а також розробляючи керівні принципи, форми та інструменти ведення випадків. Станом на 23 
листопада партнери підкластера охопили у постраждалих районах важливими послугами із запобігання та реагування 
2 659 204 особи, зокрема 1 056 867 дітей і 123 416 людей із обмеженими можливостями.

Підкластер також співпрацює з Міністерством соціальної політики щодо посилення захисту дітей у звільнених районах 
Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Під співголовуванням заступника міністра соціальної 
політики та підкластера відбулася спеціальна зустріч, присвячена координації організацій із захисту дітей у звільнених 
районах. На зустрічі увагу було зосереджено на рекомендаціях уряду щодо реагування на потреби та подолання 
викликів у цих місцевостях. Крім того, підкластер працює над картографуванням послуг і визначенням шляхів 
перерозподілу, щоб покращити перші та забезпечити ефективність другого. Разом із ЮНІСЕФ підкластер провів для 
організацій із захисту дітей в Україні засідання, присвячене інклюзії людей із інвалідністю.

Кластер освіти. У листопаді партнери кластера змогли забезпечити навчання 129 788 постраждалих дітей (із них 51% 
— це дівчата). Переважна більшість дітей (90%) повідомили про те, що їм надали необхідні навчальні матеріали та 
матеріали для дозвілля, зокрема цифрові пристрої. Використовуючи міжнародні рекомендації Міжвідомчої мережі з 
питань освіти в надзвичайних ситуаціях, кластер також допоміг покращити можливості партнерів надавати освіту в 
умовах війни.

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
ЮНІСЕФ продовжує використовувати зональний диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На 
південному сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та є обмеження 
доступу, ЮНІСЕФ використовує у роботі групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає 
муніципалітети, регіональні та місцеві адміністрації і партнерів із громадянського суспільства. Для цієї зони організація 
завчасно створила запас засобів для підтримки дітей, жінок і осіб із уразливих категорій, зокрема переселенців. 50% 
запасів ЮНІСЕФ зосереджено в зоні 1. У центральній і західній частинах України (зона 2), де практично немає 
проблем із доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури й залучає до реалізації своїх 
гуманітарних ініціатив місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та партнерів із громадянського суспільства. 
Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 197 співробітників (з 35-відсотковою присутністю 
персоналу в зональних офісах). Провідним заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, що посилює можливості 
уряду, місцевої влади, громадянського суспільства та бізнес-партнерів у наданні міжгалузевої підтримки — через 
дружні до дітей простори (дитячі точки «Спільно») та охоплення постраждалих від війни родин із дітьми.

Огляд програм допомоги
Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1

● Напередодні зими та на тлі тривалих відключень електроенергії гуманітарні потреби людей, які мешкають у 
звільнених і прифронтових районах, залишаються критично великими. Дніпровський офіс ЮНІСЕФ продовжив 
реалізацію екстрених заходів для задоволення гострих потреб людей у Харківській, Донецькій і Херсонській 
областях. Протягом листопада в зоні 1 було розподілено гуманітарну допомогу на загальну суму $1,2 млн.

● На виконання плану підготовки до зими ЮНІСЕФ розпочав роздавати комплекти зимового одягу, водонагрівачі 
й генератори у прифронтових і звільнених районах Харківської, Херсонської та Донецької областей.

● Після відкриття доступу до Херсона, що сталося 11 листопада, ЮНІСЕФ приєднався до міжвідомчої колони, 
організованої Постійним координатором ООН, щоб доставити необхідні товари для задоволення потреб 2000 
людей. Колона вирушила в дорогу 14 листопада.

● 19 листопада ЮНІСЕФ здійснив другу місію до Херсона та привіз у місто необхідні засоби, зокрема воду 
та аптечки, а також два генератори.

● У цілях пошуку нових партнерів для доступу до найбільш важкодоступних громад було оголошено відкритий 
відбір членів багатопрофільних мобільних груп у Херсонській і Харківській областях, робітників цифрових 
навчальних центрів і виконавців гуманітарних доставок «останньої милі» в зоні 1.

● Схвалено для подальшого впровадження пропозицію Гуманітарного фонду для України (ГФУ) щодо першого 
стандартного розподілу коштів на 2022 рік. Діяльність включатиме роботу багатопрофільних груп у звільнених і 
прифронтових районах, а також допомогу в розв’язанні проблеми з опаленням для найбільш уразливих громад. 
Останній запит на дев’ятимісячний проєкт у розмірі $2,5 млн допоможе підтримати 780 360 осіб, зокрема 

постраждалих від війни 234 108 дітей (30%), переселенців, громад, що їх приймають, а також тих, хто повернувся 
додому.

● У період із 14 по 18 листопада ЮНІСЕФ приймав німецьку місію Natcom. Під час зустрічі у Харкові та 
звільнених районах фонд представив заходи із захисту дітей, охорони здоровʼя та WASH.

 
Дитячі точки «Спільно»
У листопаді понад 58 000 осіб відвідали 101 дитячу точку «Спільно», зокрема 55 підготовлених до зими локацій, що їх 
підтримують ЮНІСЕФ і партнери-виконавці, які надають комплексні послуги для дітей, молоді та їхніх опікунів.

 
Здоров’я та харчування
У період із 24 лютого 4 896 554 дітей і жінок в Україні отримали доступ до життєво необхідної первинної медичної 
допомоги через установи та виїзні бригади ЮНІСЕФ. Крім того, 508 242 опікуни дітей віком від 0 до 23 місяців були 
проконсультовані щодо годування немовлят і дітей раннього віку. За звітний період:

● Завдяки підтримці ЮНІСЕФ щонайменше 217 000 дітей і жінок отримали доступ до життєво необхідної 
первинної медичної допомоги завдяки забезпеченню лікувальними й діагностичними засобами 87 закладів 
охорони здоров’я у 17 областях України. Серед цих засобів — 148 портативних дитячих обігрівачів, наданих 36 
неонатальним центрам у 10 областях.

● Щоб діти могли розвиватися й мали доступ до якісної життєво важливої імунізації, ЮНІСЕФ надав Міністерству 
охорони здоров’я 190 000 доз вакцини проти туберкульозу та 60 000 доз п’ятивалентної вакцини для захисту 
новонароджених. Крім того, фонд відреагував на спалах COVID-19, забезпечивши 115 200 доз дитячої вакцини 
та 100 800 доз вакцини для дорослих.

● Майже 65 000 людей у 22 регіонах України включно зі звільненими районами Херсонської області були 
охоплені основними медичними послугами завдяки підтримці ЮНІСЕФ (візити додому, багатопрофільні виїзні 
бригади лікарів, медсестер і психологів). Мобільні медичні бригади допомагають тисячам сімей отримати 
доступ до якісних медичних послуг вдома, не долаючи великі відстані до лікарень під час бойових дій.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати найбільш незахищених жінок і дітей із низьким рівнем сімейного доходу 
та обмеженим доступом до медичної допомоги, надаючи їм медичні ваучери, що дозволяють безкоштовно 
отримувати призначені фахівцями ліки.

● 200 учасників (психологи, представники влади, громадянського суспільства та української молоді) 
приєдналися до публічної дискусії і стратегічної сесії щодо найкращих рішень для підтримки психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки (ППЗПП) підлітків і молоді під час війни в Україні. Захід під назвою «Скажи 
чесно, ти як?» відбувся в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо розробки 
Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ 
України. За результатами стратегічної сесії буде укладено проєкт закону про ППЗПП.

● 25 медичних працівників і співробітників Київського міського пологового будинку №6 пройшли навчання з 
обміну інформацією про імунізацію.

● Просвітницький онлайн-захід про міжнародний досвід психологічної підтримки дітей і підлітків під час війни 
набрав понад 14 тисяч переглядів у фейсбуці.

● Просвітницький онлайн-захід про роботу під час війни Національної служби здоров’я (НСЗУ) набрав понад 19 
тисяч переглядів у фейсбуці. Під час заходу обговорювали контракти із закладами охорони здоров’я на 2023 
рік, нові напрями програми «Доступні ліки», академію НСЗУ та доступні курси, а також виклики для системи 
охорони здоров’я під час війни. 17 консультантів національної гарячої лінії «Доказово про вакцинацію, грудне 
вигодовування та харчування дітей до 3 років» мали наглядове заняття.

● 34 медичних працівники із Житомирської області, залучені до програми допомоги вдома, пройшли 
онлайн-навчання щодо правильної методики вакцинації, ефективного консультування та комунікації. 
Навчання було присвячене вакцинації дорослих, зокрема від COVID-19.

● 2907 медичних працівників покращили свої знання з імунізації під час круглого столу в рамках ІІІ Міжнародного 
конгресу «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини».

 
Захист прав дітей
У період із 24 лютого за участі ЮНІСЕФ заходи із забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
охопили 2 668 867 дітей та їхніх опікунів, щоб допомогти їм подолати тяжкі наслідки війни та переїзду. Загалом 99 207 
дітей та їхніх родин отримали користь від наданої послуги ведення випадків і були направлені до відповідних 
соціальних служб, а 311 829 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство 
та пом’якшення ризиків, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. За звітний період:

● Для охоплення найбільш постраждалих дітей і родин у 18 регіонах України були розширені багатопрофільні 
виїзні бригади, зокрема у звільнених районах (Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, 
Миколаївська та Харківська області). У 30 мобільних групах було збільшено навантаження окремих робітників 
для покращення моніторингу, звітності, оцінки потреб і забезпечення ведення гуманітарних справ. Виїзні бригади 
надали комплексні послуги правової, медичної, соціальної і психологічної підтримки 84 311 особам (21 026 дітям 
та 63 285 дорослим); 36 116 осіб (6651 дитина та 29 465 дорослих) направлено до спеціалізованих служб.

● Загалом 3300 дітей та опікунів (878 дівчаток і 964 хлопчики, в тому числі 191 дитина та 1321 дорослий із 
обмеженими можливостями) отримали доступ до медичних послуг.

● Проведені за підтримки ЮНІСЕФ заходи із забезпечення ППЗПП, зокрема в поєднанні зі спортом, 
мистецтвом і кулінарією, охопили 214 413 дітей і опікунів, які відчули на собі ефективність методик 
подолання тяжких наслідків війни та переїздів. Загалом під час групових та індивідуальних, очних та 
онлайн-сеансів 50 314 дітей і опікунів отримали ППЗПП. Завдяки тренінгам 5859 місцевих спеціалістів 
розширили свої можливості надавати ППЗПП.

● У Донецьку 44 батьки/опікуни (30 жінок і 14 чоловіків) пройшли тренінги з догляду та позитивного 
батьківства, а 41 учасник отримав індивідуальні психологічні консультації й допомогу у взаємодії з дітьми.

● Було проведено онлайн-тренінг із підтримки бездоглядних дітей і розлучених із батьками дітей для 3341 
родини, щоб допомогти їм забезпечити тимчасовий догляд за такими дітлахами та їхній захист. 2290 сімей 
із усіх регіонів України пройшли навчання, підтвердивши свою готовність надавати опіку та захист дітям, і 
були внесені до загальнодержавної бази даних «Родина для дитини». Навчання з догляду пройшли 623 
сім’ї, які готові прийняти бездоглядних і розлучених із батьками дітей, причому 27 сімей уже здійснюють 
тимчасовий догляд за такими дітьми.

● Для посилення захисту дітей на рівні громад було розповсюджено інформаційні матеріали на цю тему. 
Ними охоплено 27 494 осіб (8199 дітей і 19 295 дорослих), зокрема 3029 осіб отримали інформацію онлайн.

● 22 659 громадян (4581 дитина та 18 078 дорослих) отримали інформацію про запобігання та стримування 
насильства над дітьми та гендерно зумовленого насильства. 12 055 осіб (2970 дітей і 9085 дорослих), які 
пережили або стали свідками насильства, були направлені до спеціалістів із ППЗПП, органів охорони 
здоров’я, соціальних служб або органів юстиції / правоохоронців, причому 5883 осіб (4736 дорослих і 1147 
дітей) отримали доступ до служб реагування.

● Матеріали онлайн-кампанії із запобігання сексуальній експлуатації й насильству та безпечного 
гуманітарного реагування переглянули 421 352 користувачі інтернету.

 
Освіта
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 884 627 дітям з доступом до формальної та неформальної освіти, 
зокрема раннього розвитку. Загалом 110 869 дітей було охоплено заходами з психологічної підтримки, соціального 
та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, ЮНІСЕФ передав набори для раннього 
розвитку дітей і дозвілля, комплекти «Школа в коробці», індивідуальні набори та інші навчальні матеріали для 481 
388 дітей. За звітний період:

● ЮНІСЕФ продовжив підтримку малокомплектних сільських шкіл і передав комплекти «Школа в коробці» 
освітнім закладам у Вінницькій, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом розподілено 
1454 набори серед більш ніж 58 тисяч дітей. Крім того, в Кіровоградській області для боротьби з 
поширенням COVID-19 фонд забезпечив школи масками, засобами гігієни та аптечками. Школи також 
отримали додаткові набори для дозвілля, якими можна обладнати укриття.

● 13 112 вчителів і батьків отримали інформацію про освіту під час війни завдяки партнерству з місцевими 
НУО. Загалом 675 учителів уперше зареєструвалися та взяли участь в онлайн-тренінгу, присвяченому 
реформі «Нова українська школа». 667 новозареєстрованих учителів узяли участь в онлайн-тренінгу із 
надання ППЗПП.

● Проведено вебінар для вчителів щодо ефективного онлайн- і гібридного навчання. 
У ньому взяли участь 10 000 осіб.

● Для підтримки педагогів і озброєння їх знаннями щодо ґрунтованого на правах підходу до роботи з дітьми 
з обмеженими можливостями ЮНІСЕФ продовжував тренінги з інклюзивної освіти. У листопаді 50 
директорів шкіл та 50 методистів із Вінницької області взяли участь у тренінгах зі створення інклюзивного 
навчального середовища та підтримки вчителів у воєнний час. Крім того, було проведено два вебінари для 
понад 400 помічників вихователів, щоб допомогти їм у щоденній роботі з дітьми.

● Загалом 1000 шкіл, відібраних для програми грошових переказів, взяли участь у проведеному ЮНІСЕФ і 
Міністерством освіти та спорту вебінарі щодо використання коштів.

● Для підтримки найбільш уразливих дітей ЮНІСЕФ поширив понад 25 000 індивідуальних наборів 
навчальних матеріалів у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та 
Кіровоградській областях.

● У шести дитячих садках та одній школі на Київщині завершено відновлювальні роботи. Зокрема, було 
відремонтовано бомбосховища та ігрові майданчики для перебування, навчання і розваг 1361 дитини, 
зарахованої до цих освітніх закладів.

● У партнерстві з неурядовими організаціями ЮНІСЕФ продовжив реалізацію молодіжної програми, 
спрямованої на підтримку молоді під час війни, через UPSHIFT та інші ініціативи. Шляхом відкритого 
конкурсу та інспекцій було відібрано чотири громади (Олександрії, Новоукраїнки, Кропивницького та 
Бобринця) для створення молодіжних центрів і реалізації молодіжних ініціатив. Уже відбулося дві хвилі 
програми UPSHIFT, у рамках яких 20 команд (80 учасників) отримали ресурси та знання про те, як 
утілювати власні ініціативи за допомогою орієнтованого на людину підходу до проєктування. Кожна 
команда отримає близько $2 тисяч на реалізацію проєктів.

● Триває програма сприяння розвитку волонтерства, адміністрована у партнерстві з Українським католицьким 
університетом. Сім команд отримали мікрогранти на запуск власних гуманітарних ініціатив. Загалом 350 
волонтерів зараз утілюють свої проєкти в реальність.

● ЮНІСЕФ спільно з партнерами організував неформальні освітні заняття та надав психосоціальну підтримку 
1662 дітям у Чернігівській області. Діти брали участь у творчих майстернях, майстер-класах, гуртках за 
інтересами, програмах активного громадянина та групових психологічних сесіях.

● 13 дівчат і хлопців із обмеженими можливостями віком від 3 до 14 років узяли участь у заходах із інклюзивної 
освіти та соціалізації. Також у листопаді 37 дівчат і юнаків віком від 14 до 18 років пройшли професійну 
підготовку. Крім того, продовжується робота з підлітками-волонтерами: 20 юних волонтерів пройшли 
підготовку як «агенти змін» для підтримки інших дітей і підлітків із обмеженими можливостями.

 
Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої води для 4 223 675 людей, переважно шляхом підтримки 
водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем водопостачання, а також організовуючи 
доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечуючи доступ до води в центрах колективного проживання, 
медичних і навчальних закладах, безпечних просторах (особливо у звільнених районах на сході України). Водночас у 
межах інтегрованого реагування 1 022 954 людини отримали предмети санітарії та гігієни. За звітний період:

● Головна увага ЮНІСЕФ була зосереджена на реагуванні на надзвичайні ситуації у звільнених районах, 
зокрема у Харківській, Херсонській і Запорізькій областях. Надані предмети першої необхідності, зокрема 
бутильована вода, гігієнічні набори, резервуари, каністри та таблетки для очищення води. Крім того, в тісній 
співпраці з кластером WASH, Асоціацією водоканалів, громадськими організаціями та іншими учасниками 
кластера було зібрано інформацію про потреби та розроблено плани реагування, щоби забезпечити 
безперебійне постачання води постраждалим людям.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, надаючи хімікати, відновлюючи системи водопостачання та 
доставляючи обладнання для забезпечення людей чистою питною водою. Фонд тісно співпрацював із 
місцевою владою і громадськими організаціями, щоби задовольнити потреби у воді, предметах санітарії та 
гігієни внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.

● У листопаді ЮНІСЕФ забезпечив 299 751 особу чистою питною водою та 33 622 людини — предметами 
першої необхідності.

 
Соціальний захист
196 435 домогосподарств із дітьми отримали багатоцільову грошову допомогу на загальну суму $191 млн. Програма 
гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети охопити 265 тисяч домогосподарств.

ЮНІСЕФ став співголовою Робочої групи з соціального захисту в рамках Національного плану відновлення. Іншим 
співголовою є Міністерство соціального захисту України. Було завершено внутрішню перевірку нової угоди з 
«Укрпоштою» про терміновий переказ готівки, що має покращити передачу фондом грошей у звільнені райони. Зараз 
фонд доопрацьовує договір із постачальником фінансових послуг.

Хоча фінансування достатньо, щоб набагато більше домогосподарств отримали грошові перекази до кінця року, все 
ж протягом листопада не було здійснено жодного значного переказу (в системі HOPE у цьому місяці не відображено 
жодного трансферу). Це сталося через проблеми з даними та системою. Разом із командою HOPE представники 
українського офісу фонду у штаб-квартирі ЮНІСЕФ знайшли вихід із ситуації, що дасть змогу відновити грошові 
перекази у грудні.

 
Соціальні та поведінкові зміни
ЮНІСЕФ підписав меморандум про співпрацю із найвідомішим собакою в Україні та за її межами — псом Патроном — 
для сприяння навчанню дітей, підлітків і їхніх опікунів правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами 
(ПБПВП) та ППЗПП. Пес Патрон братиме участь у різноманітних програмах і заходах ЮНІСЕФ в Україні.

У Міжнародний день захисту дітей Перша леді України, представники ЮНІСЕФ, молодь, знамениті і впливові у країні 
люди та високопосадовці взяли участь у заході, на якому поділилися думками та ідеями щодо збереження психічного 
здоров’я під час війни. Разом із Першою леді України, зірками, підлітками та представниками молоді було запущено 
цифровий проєкт «Скажи чесно, ти як?», щоб розпочати широке громадське обговорення питань ППЗПП.

Проєкт ЮНІСЕФ «СпільноCare» з ППЗПП серед дітей шкільного віку отримав сертифікат Національного реєстру 
рекордів України. Загалом у ньому взяли участь 5244 дитини зі 179 закладів освіти у 24 областях.

У листопаді навчанням ПБПВП було охоплено 4,5 мільйона людей, зокрема дітей і їхніх опікунів. Зміст курсу викликав 
неабиякий інтерес у людей, адже майже 30% аудиторії переглянули відеоролики до кінця. Задля навчання техніки 
безпеки та інформування про міни та вибухонебезпечні предмети опікунів, освітян, дітей молодшого шкільного віку та 
підлітків було запущено сайт про ПБПВП — https://bezpeka.info/.

У 20 регіонах стартувала національна виїзна кампанія на підтримку проєкту «НУМО» з раннього дитячого розвитку 
(РДР). Тим часом на другому за величиною дитячому телеканалі України Pixel відбувається трансляція із 
онлайн-дитсадка «НУМО».

Стабільно зростає кількість застосунків і платформ ЮНІСЕФ для дітей дошкільного віку. Вони нарощують аудиторію: 9000 
нових користувачів з’явилося в освітньо-розважального застосунку «НУМО», 173 000 — у сайту «НУМО», 520 дітей 
зареєструвалися в чат-боті «НУМО», який надіслав понад 20 000 повідомлень із порадами щодо РДР.

В експресах «Інтерсіті» розповсюджено близько 150 плакатів про ревакцинацію від COVID-19, орієнтованих на групи 
ризику. Були організовані пресзаходи та заходи з масової вакцинації проти COVID-19. Ці акції висвітлювали національні 
телеканали та інтернет-ЗМІ. Пресрелізи про бустерне щеплення дітей віком від 12 років охопили понад 1,2 мільйона 
людей.

До кампанії планової вакцинації «Захисти своїх близьких» долучилися понад 4,5 мільйона осіб. У 2022 році до 
Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом було організовано брифінг із Головним санітарним лікарем Закарпаття, а 
також заходи з вакцинації в ромських громадах у цьому регіоні.

Онлайн-курс із грудного вигодовування для основних опікунів охопив понад 200 000 осіб. Курс популяризується у 
соцмережах, а також у національній і регіональній пресі.

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 25 тисяч людей щодо 
гуманітарної грошової допомоги та обробив майже 60 000 дзвінків.

 
Закупівлі та логістика
Із початку повномасштабної війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $100,7 млн для закупівлі життєво 
важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $137,6 млн. Із підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні 
було відправлено допомоги на $80,2 млн, з них направлено партнерам-виконавцям товарів на $59,5 млн. За останніх 30 
днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $3,1 млн, а на склад у Дніпрі — на $0,9 
млн. Було закуплено товарів для зимового періоду на загальну суму $21 млн.

Зовнішні медіа
ЮНІСЕФ продовжував висвітлювати тяжке становище постраждалих дітей та їхніх родин в Україні та наполягати на 
забезпеченні їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних 
матеріалів, підготовлених за звітний період.

Історії реальних людей:
Багатодітна мама-переселенка: «Найбільший мій страх пов’язаний із настанням холодів»
Морозна зима лякає сім’ї з дітьми в Україні більше за обстріли
Повернути безпеку у школи
Мрія про дім
Барнахус: як працює безпечний простір для дітей, які пережили насильство
Відеоблогінг, що відволікає від війни
Картинки для Теони
ЮНІСЕФ передав гуманітарну допомогу Миколаївській області на понад 2 мільйони доларів
Молодь допомагає ВПО адаптуватися у новій громаді
Артем із Харкова заново вчиться ходити після важких поранень
Медитація після тривоги

Пресрелізи:
Поговоримо про важливість освіти: Олександр Педан та ЮНІСЕФ зустрічаються зі школярами та їхніми батьками у різних 
областях України
ЮНІСЕФ і улюбленець дітей пес Патрон підписали меморандум про співпрацю до Всесвітнього дня дитини
3500 вчителів та шкільних психологів вже проходять курс з психологічно-емоційної підтримки
ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму комплексної підтримки соціальних працівників
У Кропивницькому 10 команд молоді отримали фінансування своїх ідей в межах програми UPSHIFT
ЮНІСЕФ доставив генератори у Херсонську область, щоб забезпечити доступ до базових послуг для 12 тис. осіб
Необхідно єднатися: Бельгія надсилає кошти на відновлення шкіл і лікарень в Україні
ЮНІСЕФ доставляє генератори та гуманітарну допомогу для задоволення потреб узимку сімей і дітей Херсона

Дата наступного звіту: 10 січня 2023 року



Фінансування та партнерства
Відповідно до оновленої програми Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) ЮНІСЕФ отримав $726,5 млн на свою 
діяльність в Україні з переглянутого запиту на фінансування в розмірі $987 млн. Переглянутий запит відображає додаткові 
фінансові потреби для збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і допомоги в Україні до кінця року, 
зокрема таких пріоритетів, як повернення до навчання і підготовка до зимового періоду. HAC узгоджується із переглянутим 
Екстреним міжвідомчим зверненням Управління із координації гуманітарних питань в Україні, що спрямоване на надання до 
кінця грудня 2022 року термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона осіб, які постраждали від війни.

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, 
Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Таїланду, В’єтнаму, 
Великої Британії, США, Бюро USAID з гуманітарної допомоги, фонду «Освіта не може чекати», Європейської Комісії, Обʼ
єднаних фондів Управління з координації гуманітарних питань на базі країни (CBPF) та Центрального фонду реагування 
на надзвичайні ситуації ООН (CERF).

ЮНІСЕФ оприлюднив новий запит HAC для України, а також запити на допомогу біженцям із України та підтримку 
біженців на 2023 рік на загальну суму $1,05 млрд для рядків 1 та 2. Фонд шукає $829,2 млн для задоволення потреб дітей 
і сімей в Україні в 2023 році (рядок 2).

Поточні кампанії зі збирання коштів, що їх проводять національні комітети та представництва ЮНІСЕФ у країнах, 
забезпечили своєчасну 85-відсоткову гнучку підтримку з боку приватного сектору. Причому як для України, так і для країн, 
що приймають біженців, уже перерахували трохи більше $755 млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну 
підтримку: кошти пожертвували більш як 788 компаній, 234 партнери-філантропи, 136 фондів і велика кількість 
індивідуальних донорів із більш ніж 47 країн. Серед донорів і партнерів із приватного сектору, які зробили значний внесок, 
— пан Дмитро Муратов, який пожертвував кошти від продажу своєї Нобелівської премії миру 2021 року, Novo Nordisk, 
Fonden, Pandora, William Demant Foundation, Equinor, Ericsson, H&M, Marks and Spencer, JP Morgan, Phillips, Capgemini, 
Visa International, Lego Foundation, Axa, Hitachi, Heartland, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, Ericsson, BMW, 
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Grand Prix і Olam Group, SHO Partners , Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd і Co-op Deli 
Consumers Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Heartland, Ikea, Nokia, Valora 
Management, American Eagle Outfitters, BMW, UBS і Optimus Foundation.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями та 
іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації із радниками Президента України, ключовими 
міністерствами (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, 
Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я), мерами кількох міст (зокрема міст, дружніх до дітей 
і молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній 

присутності в Україні ЮНІСЕФ установив партнерства з ключовими громадами й тепер розширює цю співпрацю у всіх 
регіонах. Загалом заради задоволення критичних потреб дітей і сімей по всій Україні із ЮНІСЕФ співпрацювали 88 
партнерів із уряду, громадянського суспільства та фінансових служб.

 

Огляд ситуації і гуманітарні потреби
В Україні триває повномасштабна війна. Удари по критичній інфраструктурі призвели до масштабних відключень 
електроенергії, опалення, водопостачання і водовідведення, що вплинуло на дітей, їхні родини та критично важливі 
заклади, як-от школи та лікарні. Хвилі атак на енергетичну інфраструктуру змусили керівництво країни вдатися до 
аварійних відключень електроенергії у всіх областях включно зі столицею — містом Києвом, — і це тоді, коли 
температура в багатьох регіонах опускається нижче нуля. Українська влада почала евакуацію населення і закликала 
цивільних громадян залишити звільнені райони Херсонської та Миколаївської областей напередодні суворої зими через 
руйнування основних служб. Для надання рятувальної допомоги ЮНІСЕФ здійснив 34 місії до постраждалих районів на 
сході та півдні України. Завдяки їм родини, які протягом тривалого часу залишалися без доступу до медичних послуг, 
було забезпечено водою й засобами водопостачання, санітарії і гігієни, а також гігієнічними наборами та ліками. Також у 
звільнених районах було здійснено оцінку потреб. Звіти свідчать про те, що люди продовжують залишати зону бойових 
дій, водночас інші повертаються до звільнених регіонів. Офіційні дані вказують на те, що кількість внутрішньо 
переміщених осіб зросла майже на 95 000 (+2,5%). Найбільше зростання спостерігалося в Запорізькій області (+7%); в 
інших східних областях зростання незначне. Помірне підвищення показника спостерігається на заході країни[1].

 

Гуманітарне лідерство, координація і стратегія
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої 
взаємодії. Фонд очолює (або співкерує) кластери водопостачання, санітарії і гігієни (WASH), захисту дітей і освіти, 
підкластер соціального захисту в рамках Робочої групи грошових коштів та підкластер охорони здоров’я матері й дитини 
в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У кластерах WASH, захисту дітей і освіти є координатор і 
служба управління інформацією. ЮНІСЕФ і ВПП спільно очолюють цільову групу готівкових ресурсів робочої команди, 
що спрямовує гуманітарну грошову допомогу органам соціального захисту. Фонд також координує гуманітарну грошову 
допомогу спільно з Міністерством соціальної політики.

Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера за підтримки Стратегічної консультативної 
групи з WASH завершив роботу над Оглядом гуманітарних потреб і Планом гуманітарного реагування. Крім того, за 
підтримки цієї групи були завершені проєкти WASH, запропоновані до розгляду Гуманітарним фондом для України (ГФУ). 
Загальне обговорення показників і пріоритетів сектору почалося в листопаді і продовжується у грудні.

Також Асоціація водоканалів і ЮНІСЕФ за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва створили на 
національному рівні технічну структуру, що забезпечуватиме технічну оцінку та визначення пріоритетності запитів 
водоканалів про підтримку, а також технічний та правовий супровід партнерів, що підтримують водоканали. Розпочато 
взаємодію із субнаціональними кластерами та обговорення з Мінрегіоном (Міністерством розвитку громад та 
територій). Технічна група змогла безпосередньо оцінити потреби у звільнених районах Харківської, Донецької і 
Херсонської областей, щоб скерувати підтримку субнаціональних членів кластеру. На субнаціональному рівні 
зосереджено увагу на з’ясуванні потреб і координації діяльності у звільнених районах Харківщини, Донеччини, 
Херсонщини та координації у Миколаєві.

Зона відповідальності за захист прав дітей продовжувала зміцнювати національні та регіональні механізми 
координації, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, розв’язання та кращої координації проблем 
захисту дітей, а також розробляючи керівні принципи, форми та інструменти ведення випадків. Станом на 23 
листопада партнери підкластера охопили у постраждалих районах важливими послугами із запобігання та реагування 
2 659 204 особи, зокрема 1 056 867 дітей і 123 416 людей із обмеженими можливостями.

Підкластер також співпрацює з Міністерством соціальної політики щодо посилення захисту дітей у звільнених районах 
Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Під співголовуванням заступника міністра соціальної 
політики та підкластера відбулася спеціальна зустріч, присвячена координації організацій із захисту дітей у звільнених 
районах. На зустрічі увагу було зосереджено на рекомендаціях уряду щодо реагування на потреби та подолання 
викликів у цих місцевостях. Крім того, підкластер працює над картографуванням послуг і визначенням шляхів 
перерозподілу, щоб покращити перші та забезпечити ефективність другого. Разом із ЮНІСЕФ підкластер провів для 
організацій із захисту дітей в Україні засідання, присвячене інклюзії людей із інвалідністю.

Кластер освіти. У листопаді партнери кластера змогли забезпечити навчання 129 788 постраждалих дітей (із них 51% 
— це дівчата). Переважна більшість дітей (90%) повідомили про те, що їм надали необхідні навчальні матеріали та 
матеріали для дозвілля, зокрема цифрові пристрої. Використовуючи міжнародні рекомендації Міжвідомчої мережі з 
питань освіти в надзвичайних ситуаціях, кластер також допоміг покращити можливості партнерів надавати освіту в 
умовах війни.

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
ЮНІСЕФ продовжує використовувати зональний диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На 
південному сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та є обмеження 
доступу, ЮНІСЕФ використовує у роботі групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає 
муніципалітети, регіональні та місцеві адміністрації і партнерів із громадянського суспільства. Для цієї зони організація 
завчасно створила запас засобів для підтримки дітей, жінок і осіб із уразливих категорій, зокрема переселенців. 50% 
запасів ЮНІСЕФ зосереджено в зоні 1. У центральній і західній частинах України (зона 2), де практично немає 
проблем із доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури й залучає до реалізації своїх 
гуманітарних ініціатив місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та партнерів із громадянського суспільства. 
Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 197 співробітників (з 35-відсотковою присутністю 
персоналу в зональних офісах). Провідним заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, що посилює можливості 
уряду, місцевої влади, громадянського суспільства та бізнес-партнерів у наданні міжгалузевої підтримки — через 
дружні до дітей простори (дитячі точки «Спільно») та охоплення постраждалих від війни родин із дітьми.

Огляд програм допомоги
Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1

● Напередодні зими та на тлі тривалих відключень електроенергії гуманітарні потреби людей, які мешкають у 
звільнених і прифронтових районах, залишаються критично великими. Дніпровський офіс ЮНІСЕФ продовжив 
реалізацію екстрених заходів для задоволення гострих потреб людей у Харківській, Донецькій і Херсонській 
областях. Протягом листопада в зоні 1 було розподілено гуманітарну допомогу на загальну суму $1,2 млн.

● На виконання плану підготовки до зими ЮНІСЕФ розпочав роздавати комплекти зимового одягу, водонагрівачі 
й генератори у прифронтових і звільнених районах Харківської, Херсонської та Донецької областей.

● Після відкриття доступу до Херсона, що сталося 11 листопада, ЮНІСЕФ приєднався до міжвідомчої колони, 
організованої Постійним координатором ООН, щоб доставити необхідні товари для задоволення потреб 2000 
людей. Колона вирушила в дорогу 14 листопада.

● 19 листопада ЮНІСЕФ здійснив другу місію до Херсона та привіз у місто необхідні засоби, зокрема воду 
та аптечки, а також два генератори.

● У цілях пошуку нових партнерів для доступу до найбільш важкодоступних громад було оголошено відкритий 
відбір членів багатопрофільних мобільних груп у Херсонській і Харківській областях, робітників цифрових 
навчальних центрів і виконавців гуманітарних доставок «останньої милі» в зоні 1.

● Схвалено для подальшого впровадження пропозицію Гуманітарного фонду для України (ГФУ) щодо першого 
стандартного розподілу коштів на 2022 рік. Діяльність включатиме роботу багатопрофільних груп у звільнених і 
прифронтових районах, а також допомогу в розв’язанні проблеми з опаленням для найбільш уразливих громад. 
Останній запит на дев’ятимісячний проєкт у розмірі $2,5 млн допоможе підтримати 780 360 осіб, зокрема 

постраждалих від війни 234 108 дітей (30%), переселенців, громад, що їх приймають, а також тих, хто повернувся 
додому.

● У період із 14 по 18 листопада ЮНІСЕФ приймав німецьку місію Natcom. Під час зустрічі у Харкові та 
звільнених районах фонд представив заходи із захисту дітей, охорони здоровʼя та WASH.

 
Дитячі точки «Спільно»
У листопаді понад 58 000 осіб відвідали 101 дитячу точку «Спільно», зокрема 55 підготовлених до зими локацій, що їх 
підтримують ЮНІСЕФ і партнери-виконавці, які надають комплексні послуги для дітей, молоді та їхніх опікунів.

 
Здоров’я та харчування
У період із 24 лютого 4 896 554 дітей і жінок в Україні отримали доступ до життєво необхідної первинної медичної 
допомоги через установи та виїзні бригади ЮНІСЕФ. Крім того, 508 242 опікуни дітей віком від 0 до 23 місяців були 
проконсультовані щодо годування немовлят і дітей раннього віку. За звітний період:

● Завдяки підтримці ЮНІСЕФ щонайменше 217 000 дітей і жінок отримали доступ до життєво необхідної 
первинної медичної допомоги завдяки забезпеченню лікувальними й діагностичними засобами 87 закладів 
охорони здоров’я у 17 областях України. Серед цих засобів — 148 портативних дитячих обігрівачів, наданих 36 
неонатальним центрам у 10 областях.

● Щоб діти могли розвиватися й мали доступ до якісної життєво важливої імунізації, ЮНІСЕФ надав Міністерству 
охорони здоров’я 190 000 доз вакцини проти туберкульозу та 60 000 доз п’ятивалентної вакцини для захисту 
новонароджених. Крім того, фонд відреагував на спалах COVID-19, забезпечивши 115 200 доз дитячої вакцини 
та 100 800 доз вакцини для дорослих.

● Майже 65 000 людей у 22 регіонах України включно зі звільненими районами Херсонської області були 
охоплені основними медичними послугами завдяки підтримці ЮНІСЕФ (візити додому, багатопрофільні виїзні 
бригади лікарів, медсестер і психологів). Мобільні медичні бригади допомагають тисячам сімей отримати 
доступ до якісних медичних послуг вдома, не долаючи великі відстані до лікарень під час бойових дій.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати найбільш незахищених жінок і дітей із низьким рівнем сімейного доходу 
та обмеженим доступом до медичної допомоги, надаючи їм медичні ваучери, що дозволяють безкоштовно 
отримувати призначені фахівцями ліки.

● 200 учасників (психологи, представники влади, громадянського суспільства та української молоді) 
приєдналися до публічної дискусії і стратегічної сесії щодо найкращих рішень для підтримки психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки (ППЗПП) підлітків і молоді під час війни в Україні. Захід під назвою «Скажи 
чесно, ти як?» відбувся в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо розробки 
Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ 
України. За результатами стратегічної сесії буде укладено проєкт закону про ППЗПП.

● 25 медичних працівників і співробітників Київського міського пологового будинку №6 пройшли навчання з 
обміну інформацією про імунізацію.

● Просвітницький онлайн-захід про міжнародний досвід психологічної підтримки дітей і підлітків під час війни 
набрав понад 14 тисяч переглядів у фейсбуці.

● Просвітницький онлайн-захід про роботу під час війни Національної служби здоров’я (НСЗУ) набрав понад 19 
тисяч переглядів у фейсбуці. Під час заходу обговорювали контракти із закладами охорони здоров’я на 2023 
рік, нові напрями програми «Доступні ліки», академію НСЗУ та доступні курси, а також виклики для системи 
охорони здоров’я під час війни. 17 консультантів національної гарячої лінії «Доказово про вакцинацію, грудне 
вигодовування та харчування дітей до 3 років» мали наглядове заняття.

● 34 медичних працівники із Житомирської області, залучені до програми допомоги вдома, пройшли 
онлайн-навчання щодо правильної методики вакцинації, ефективного консультування та комунікації. 
Навчання було присвячене вакцинації дорослих, зокрема від COVID-19.

● 2907 медичних працівників покращили свої знання з імунізації під час круглого столу в рамках ІІІ Міжнародного 
конгресу «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини».

 
Захист прав дітей
У період із 24 лютого за участі ЮНІСЕФ заходи із забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
охопили 2 668 867 дітей та їхніх опікунів, щоб допомогти їм подолати тяжкі наслідки війни та переїзду. Загалом 99 207 
дітей та їхніх родин отримали користь від наданої послуги ведення випадків і були направлені до відповідних 
соціальних служб, а 311 829 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство 
та пом’якшення ризиків, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. За звітний період:

● Для охоплення найбільш постраждалих дітей і родин у 18 регіонах України були розширені багатопрофільні 
виїзні бригади, зокрема у звільнених районах (Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, 
Миколаївська та Харківська області). У 30 мобільних групах було збільшено навантаження окремих робітників 
для покращення моніторингу, звітності, оцінки потреб і забезпечення ведення гуманітарних справ. Виїзні бригади 
надали комплексні послуги правової, медичної, соціальної і психологічної підтримки 84 311 особам (21 026 дітям 
та 63 285 дорослим); 36 116 осіб (6651 дитина та 29 465 дорослих) направлено до спеціалізованих служб.

● Загалом 3300 дітей та опікунів (878 дівчаток і 964 хлопчики, в тому числі 191 дитина та 1321 дорослий із 
обмеженими можливостями) отримали доступ до медичних послуг.

● Проведені за підтримки ЮНІСЕФ заходи із забезпечення ППЗПП, зокрема в поєднанні зі спортом, 
мистецтвом і кулінарією, охопили 214 413 дітей і опікунів, які відчули на собі ефективність методик 
подолання тяжких наслідків війни та переїздів. Загалом під час групових та індивідуальних, очних та 
онлайн-сеансів 50 314 дітей і опікунів отримали ППЗПП. Завдяки тренінгам 5859 місцевих спеціалістів 
розширили свої можливості надавати ППЗПП.

● У Донецьку 44 батьки/опікуни (30 жінок і 14 чоловіків) пройшли тренінги з догляду та позитивного 
батьківства, а 41 учасник отримав індивідуальні психологічні консультації й допомогу у взаємодії з дітьми.

● Було проведено онлайн-тренінг із підтримки бездоглядних дітей і розлучених із батьками дітей для 3341 
родини, щоб допомогти їм забезпечити тимчасовий догляд за такими дітлахами та їхній захист. 2290 сімей 
із усіх регіонів України пройшли навчання, підтвердивши свою готовність надавати опіку та захист дітям, і 
були внесені до загальнодержавної бази даних «Родина для дитини». Навчання з догляду пройшли 623 
сім’ї, які готові прийняти бездоглядних і розлучених із батьками дітей, причому 27 сімей уже здійснюють 
тимчасовий догляд за такими дітьми.

● Для посилення захисту дітей на рівні громад було розповсюджено інформаційні матеріали на цю тему. 
Ними охоплено 27 494 осіб (8199 дітей і 19 295 дорослих), зокрема 3029 осіб отримали інформацію онлайн.

● 22 659 громадян (4581 дитина та 18 078 дорослих) отримали інформацію про запобігання та стримування 
насильства над дітьми та гендерно зумовленого насильства. 12 055 осіб (2970 дітей і 9085 дорослих), які 
пережили або стали свідками насильства, були направлені до спеціалістів із ППЗПП, органів охорони 
здоров’я, соціальних служб або органів юстиції / правоохоронців, причому 5883 осіб (4736 дорослих і 1147 
дітей) отримали доступ до служб реагування.

● Матеріали онлайн-кампанії із запобігання сексуальній експлуатації й насильству та безпечного 
гуманітарного реагування переглянули 421 352 користувачі інтернету.

 
Освіта
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 884 627 дітям з доступом до формальної та неформальної освіти, 
зокрема раннього розвитку. Загалом 110 869 дітей було охоплено заходами з психологічної підтримки, соціального 
та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, ЮНІСЕФ передав набори для раннього 
розвитку дітей і дозвілля, комплекти «Школа в коробці», індивідуальні набори та інші навчальні матеріали для 481 
388 дітей. За звітний період:

● ЮНІСЕФ продовжив підтримку малокомплектних сільських шкіл і передав комплекти «Школа в коробці» 
освітнім закладам у Вінницькій, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом розподілено 
1454 набори серед більш ніж 58 тисяч дітей. Крім того, в Кіровоградській області для боротьби з 
поширенням COVID-19 фонд забезпечив школи масками, засобами гігієни та аптечками. Школи також 
отримали додаткові набори для дозвілля, якими можна обладнати укриття.

● 13 112 вчителів і батьків отримали інформацію про освіту під час війни завдяки партнерству з місцевими 
НУО. Загалом 675 учителів уперше зареєструвалися та взяли участь в онлайн-тренінгу, присвяченому 
реформі «Нова українська школа». 667 новозареєстрованих учителів узяли участь в онлайн-тренінгу із 
надання ППЗПП.

● Проведено вебінар для вчителів щодо ефективного онлайн- і гібридного навчання. 
У ньому взяли участь 10 000 осіб.

● Для підтримки педагогів і озброєння їх знаннями щодо ґрунтованого на правах підходу до роботи з дітьми 
з обмеженими можливостями ЮНІСЕФ продовжував тренінги з інклюзивної освіти. У листопаді 50 
директорів шкіл та 50 методистів із Вінницької області взяли участь у тренінгах зі створення інклюзивного 
навчального середовища та підтримки вчителів у воєнний час. Крім того, було проведено два вебінари для 
понад 400 помічників вихователів, щоб допомогти їм у щоденній роботі з дітьми.

● Загалом 1000 шкіл, відібраних для програми грошових переказів, взяли участь у проведеному ЮНІСЕФ і 
Міністерством освіти та спорту вебінарі щодо використання коштів.

● Для підтримки найбільш уразливих дітей ЮНІСЕФ поширив понад 25 000 індивідуальних наборів 
навчальних матеріалів у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та 
Кіровоградській областях.

● У шести дитячих садках та одній школі на Київщині завершено відновлювальні роботи. Зокрема, було 
відремонтовано бомбосховища та ігрові майданчики для перебування, навчання і розваг 1361 дитини, 
зарахованої до цих освітніх закладів.

● У партнерстві з неурядовими організаціями ЮНІСЕФ продовжив реалізацію молодіжної програми, 
спрямованої на підтримку молоді під час війни, через UPSHIFT та інші ініціативи. Шляхом відкритого 
конкурсу та інспекцій було відібрано чотири громади (Олександрії, Новоукраїнки, Кропивницького та 
Бобринця) для створення молодіжних центрів і реалізації молодіжних ініціатив. Уже відбулося дві хвилі 
програми UPSHIFT, у рамках яких 20 команд (80 учасників) отримали ресурси та знання про те, як 
утілювати власні ініціативи за допомогою орієнтованого на людину підходу до проєктування. Кожна 
команда отримає близько $2 тисяч на реалізацію проєктів.

● Триває програма сприяння розвитку волонтерства, адміністрована у партнерстві з Українським католицьким 
університетом. Сім команд отримали мікрогранти на запуск власних гуманітарних ініціатив. Загалом 350 
волонтерів зараз утілюють свої проєкти в реальність.

● ЮНІСЕФ спільно з партнерами організував неформальні освітні заняття та надав психосоціальну підтримку 
1662 дітям у Чернігівській області. Діти брали участь у творчих майстернях, майстер-класах, гуртках за 
інтересами, програмах активного громадянина та групових психологічних сесіях.

● 13 дівчат і хлопців із обмеженими можливостями віком від 3 до 14 років узяли участь у заходах із інклюзивної 
освіти та соціалізації. Також у листопаді 37 дівчат і юнаків віком від 14 до 18 років пройшли професійну 
підготовку. Крім того, продовжується робота з підлітками-волонтерами: 20 юних волонтерів пройшли 
підготовку як «агенти змін» для підтримки інших дітей і підлітків із обмеженими можливостями.

 
Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої води для 4 223 675 людей, переважно шляхом підтримки 
водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем водопостачання, а також організовуючи 
доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечуючи доступ до води в центрах колективного проживання, 
медичних і навчальних закладах, безпечних просторах (особливо у звільнених районах на сході України). Водночас у 
межах інтегрованого реагування 1 022 954 людини отримали предмети санітарії та гігієни. За звітний період:

● Головна увага ЮНІСЕФ була зосереджена на реагуванні на надзвичайні ситуації у звільнених районах, 
зокрема у Харківській, Херсонській і Запорізькій областях. Надані предмети першої необхідності, зокрема 
бутильована вода, гігієнічні набори, резервуари, каністри та таблетки для очищення води. Крім того, в тісній 
співпраці з кластером WASH, Асоціацією водоканалів, громадськими організаціями та іншими учасниками 
кластера було зібрано інформацію про потреби та розроблено плани реагування, щоби забезпечити 
безперебійне постачання води постраждалим людям.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, надаючи хімікати, відновлюючи системи водопостачання та 
доставляючи обладнання для забезпечення людей чистою питною водою. Фонд тісно співпрацював із 
місцевою владою і громадськими організаціями, щоби задовольнити потреби у воді, предметах санітарії та 
гігієни внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.

● У листопаді ЮНІСЕФ забезпечив 299 751 особу чистою питною водою та 33 622 людини — предметами 
першої необхідності.

 
Соціальний захист
196 435 домогосподарств із дітьми отримали багатоцільову грошову допомогу на загальну суму $191 млн. Програма 
гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети охопити 265 тисяч домогосподарств.

ЮНІСЕФ став співголовою Робочої групи з соціального захисту в рамках Національного плану відновлення. Іншим 
співголовою є Міністерство соціального захисту України. Було завершено внутрішню перевірку нової угоди з 
«Укрпоштою» про терміновий переказ готівки, що має покращити передачу фондом грошей у звільнені райони. Зараз 
фонд доопрацьовує договір із постачальником фінансових послуг.

Хоча фінансування достатньо, щоб набагато більше домогосподарств отримали грошові перекази до кінця року, все 
ж протягом листопада не було здійснено жодного значного переказу (в системі HOPE у цьому місяці не відображено 
жодного трансферу). Це сталося через проблеми з даними та системою. Разом із командою HOPE представники 
українського офісу фонду у штаб-квартирі ЮНІСЕФ знайшли вихід із ситуації, що дасть змогу відновити грошові 
перекази у грудні.

 
Соціальні та поведінкові зміни
ЮНІСЕФ підписав меморандум про співпрацю із найвідомішим собакою в Україні та за її межами — псом Патроном — 
для сприяння навчанню дітей, підлітків і їхніх опікунів правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами 
(ПБПВП) та ППЗПП. Пес Патрон братиме участь у різноманітних програмах і заходах ЮНІСЕФ в Україні.

У Міжнародний день захисту дітей Перша леді України, представники ЮНІСЕФ, молодь, знамениті і впливові у країні 
люди та високопосадовці взяли участь у заході, на якому поділилися думками та ідеями щодо збереження психічного 
здоров’я під час війни. Разом із Першою леді України, зірками, підлітками та представниками молоді було запущено 
цифровий проєкт «Скажи чесно, ти як?», щоб розпочати широке громадське обговорення питань ППЗПП.

Проєкт ЮНІСЕФ «СпільноCare» з ППЗПП серед дітей шкільного віку отримав сертифікат Національного реєстру 
рекордів України. Загалом у ньому взяли участь 5244 дитини зі 179 закладів освіти у 24 областях.

У листопаді навчанням ПБПВП було охоплено 4,5 мільйона людей, зокрема дітей і їхніх опікунів. Зміст курсу викликав 
неабиякий інтерес у людей, адже майже 30% аудиторії переглянули відеоролики до кінця. Задля навчання техніки 
безпеки та інформування про міни та вибухонебезпечні предмети опікунів, освітян, дітей молодшого шкільного віку та 
підлітків було запущено сайт про ПБПВП — https://bezpeka.info/.

У 20 регіонах стартувала національна виїзна кампанія на підтримку проєкту «НУМО» з раннього дитячого розвитку 
(РДР). Тим часом на другому за величиною дитячому телеканалі України Pixel відбувається трансляція із 
онлайн-дитсадка «НУМО».

Стабільно зростає кількість застосунків і платформ ЮНІСЕФ для дітей дошкільного віку. Вони нарощують аудиторію: 9000 
нових користувачів з’явилося в освітньо-розважального застосунку «НУМО», 173 000 — у сайту «НУМО», 520 дітей 
зареєструвалися в чат-боті «НУМО», який надіслав понад 20 000 повідомлень із порадами щодо РДР.

В експресах «Інтерсіті» розповсюджено близько 150 плакатів про ревакцинацію від COVID-19, орієнтованих на групи 
ризику. Були організовані пресзаходи та заходи з масової вакцинації проти COVID-19. Ці акції висвітлювали національні 
телеканали та інтернет-ЗМІ. Пресрелізи про бустерне щеплення дітей віком від 12 років охопили понад 1,2 мільйона 
людей.

До кампанії планової вакцинації «Захисти своїх близьких» долучилися понад 4,5 мільйона осіб. У 2022 році до 
Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом було організовано брифінг із Головним санітарним лікарем Закарпаття, а 
також заходи з вакцинації в ромських громадах у цьому регіоні.

Онлайн-курс із грудного вигодовування для основних опікунів охопив понад 200 000 осіб. Курс популяризується у 
соцмережах, а також у національній і регіональній пресі.

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 25 тисяч людей щодо 
гуманітарної грошової допомоги та обробив майже 60 000 дзвінків.

 
Закупівлі та логістика
Із початку повномасштабної війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $100,7 млн для закупівлі життєво 
важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $137,6 млн. Із підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні 
було відправлено допомоги на $80,2 млн, з них направлено партнерам-виконавцям товарів на $59,5 млн. За останніх 30 
днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $3,1 млн, а на склад у Дніпрі — на $0,9 
млн. Було закуплено товарів для зимового періоду на загальну суму $21 млн.

Зовнішні медіа
ЮНІСЕФ продовжував висвітлювати тяжке становище постраждалих дітей та їхніх родин в Україні та наполягати на 
забезпеченні їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних 
матеріалів, підготовлених за звітний період.

Історії реальних людей:
Багатодітна мама-переселенка: «Найбільший мій страх пов’язаний із настанням холодів»
Морозна зима лякає сім’ї з дітьми в Україні більше за обстріли
Повернути безпеку у школи
Мрія про дім
Барнахус: як працює безпечний простір для дітей, які пережили насильство
Відеоблогінг, що відволікає від війни
Картинки для Теони
ЮНІСЕФ передав гуманітарну допомогу Миколаївській області на понад 2 мільйони доларів
Молодь допомагає ВПО адаптуватися у новій громаді
Артем із Харкова заново вчиться ходити після важких поранень
Медитація після тривоги

Пресрелізи:
Поговоримо про важливість освіти: Олександр Педан та ЮНІСЕФ зустрічаються зі школярами та їхніми батьками у різних 
областях України
ЮНІСЕФ і улюбленець дітей пес Патрон підписали меморандум про співпрацю до Всесвітнього дня дитини
3500 вчителів та шкільних психологів вже проходять курс з психологічно-емоційної підтримки
ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму комплексної підтримки соціальних працівників
У Кропивницькому 10 команд молоді отримали фінансування своїх ідей в межах програми UPSHIFT
ЮНІСЕФ доставив генератори у Херсонську область, щоб забезпечити доступ до базових послуг для 12 тис. осіб
Необхідно єднатися: Бельгія надсилає кошти на відновлення шкіл і лікарень в Україні
ЮНІСЕФ доставляє генератори та гуманітарну допомогу для задоволення потреб узимку сімей і дітей Херсона

Дата наступного звіту: 10 січня 2023 року



Фінансування та партнерства
Відповідно до оновленої програми Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) ЮНІСЕФ отримав $726,5 млн на свою 
діяльність в Україні з переглянутого запиту на фінансування в розмірі $987 млн. Переглянутий запит відображає додаткові 
фінансові потреби для збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і допомоги в Україні до кінця року, 
зокрема таких пріоритетів, як повернення до навчання і підготовка до зимового періоду. HAC узгоджується із переглянутим 
Екстреним міжвідомчим зверненням Управління із координації гуманітарних питань в Україні, що спрямоване на надання до 
кінця грудня 2022 року термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона осіб, які постраждали від війни.

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, 
Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Таїланду, В’єтнаму, 
Великої Британії, США, Бюро USAID з гуманітарної допомоги, фонду «Освіта не може чекати», Європейської Комісії, Обʼ
єднаних фондів Управління з координації гуманітарних питань на базі країни (CBPF) та Центрального фонду реагування 
на надзвичайні ситуації ООН (CERF).

ЮНІСЕФ оприлюднив новий запит HAC для України, а також запити на допомогу біженцям із України та підтримку 
біженців на 2023 рік на загальну суму $1,05 млрд для рядків 1 та 2. Фонд шукає $829,2 млн для задоволення потреб дітей 
і сімей в Україні в 2023 році (рядок 2).

Поточні кампанії зі збирання коштів, що їх проводять національні комітети та представництва ЮНІСЕФ у країнах, 
забезпечили своєчасну 85-відсоткову гнучку підтримку з боку приватного сектору. Причому як для України, так і для країн, 
що приймають біженців, уже перерахували трохи більше $755 млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну 
підтримку: кошти пожертвували більш як 788 компаній, 234 партнери-філантропи, 136 фондів і велика кількість 
індивідуальних донорів із більш ніж 47 країн. Серед донорів і партнерів із приватного сектору, які зробили значний внесок, 
— пан Дмитро Муратов, який пожертвував кошти від продажу своєї Нобелівської премії миру 2021 року, Novo Nordisk, 
Fonden, Pandora, William Demant Foundation, Equinor, Ericsson, H&M, Marks and Spencer, JP Morgan, Phillips, Capgemini, 
Visa International, Lego Foundation, Axa, Hitachi, Heartland, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, Ericsson, BMW, 
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Grand Prix і Olam Group, SHO Partners , Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd і Co-op Deli 
Consumers Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Heartland, Ikea, Nokia, Valora 
Management, American Eagle Outfitters, BMW, UBS і Optimus Foundation.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями та 
іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації із радниками Президента України, ключовими 
міністерствами (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, 
Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я), мерами кількох міст (зокрема міст, дружніх до дітей 
і молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній 

присутності в Україні ЮНІСЕФ установив партнерства з ключовими громадами й тепер розширює цю співпрацю у всіх 
регіонах. Загалом заради задоволення критичних потреб дітей і сімей по всій Україні із ЮНІСЕФ співпрацювали 88 
партнерів із уряду, громадянського суспільства та фінансових служб.

 

Огляд ситуації і гуманітарні потреби
В Україні триває повномасштабна війна. Удари по критичній інфраструктурі призвели до масштабних відключень 
електроенергії, опалення, водопостачання і водовідведення, що вплинуло на дітей, їхні родини та критично важливі 
заклади, як-от школи та лікарні. Хвилі атак на енергетичну інфраструктуру змусили керівництво країни вдатися до 
аварійних відключень електроенергії у всіх областях включно зі столицею — містом Києвом, — і це тоді, коли 
температура в багатьох регіонах опускається нижче нуля. Українська влада почала евакуацію населення і закликала 
цивільних громадян залишити звільнені райони Херсонської та Миколаївської областей напередодні суворої зими через 
руйнування основних служб. Для надання рятувальної допомоги ЮНІСЕФ здійснив 34 місії до постраждалих районів на 
сході та півдні України. Завдяки їм родини, які протягом тривалого часу залишалися без доступу до медичних послуг, 
було забезпечено водою й засобами водопостачання, санітарії і гігієни, а також гігієнічними наборами та ліками. Також у 
звільнених районах було здійснено оцінку потреб. Звіти свідчать про те, що люди продовжують залишати зону бойових 
дій, водночас інші повертаються до звільнених регіонів. Офіційні дані вказують на те, що кількість внутрішньо 
переміщених осіб зросла майже на 95 000 (+2,5%). Найбільше зростання спостерігалося в Запорізькій області (+7%); в 
інших східних областях зростання незначне. Помірне підвищення показника спостерігається на заході країни[1].

 

Гуманітарне лідерство, координація і стратегія
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої 
взаємодії. Фонд очолює (або співкерує) кластери водопостачання, санітарії і гігієни (WASH), захисту дітей і освіти, 
підкластер соціального захисту в рамках Робочої групи грошових коштів та підкластер охорони здоров’я матері й дитини 
в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У кластерах WASH, захисту дітей і освіти є координатор і 
служба управління інформацією. ЮНІСЕФ і ВПП спільно очолюють цільову групу готівкових ресурсів робочої команди, 
що спрямовує гуманітарну грошову допомогу органам соціального захисту. Фонд також координує гуманітарну грошову 
допомогу спільно з Міністерством соціальної політики.

Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера за підтримки Стратегічної консультативної 
групи з WASH завершив роботу над Оглядом гуманітарних потреб і Планом гуманітарного реагування. Крім того, за 
підтримки цієї групи були завершені проєкти WASH, запропоновані до розгляду Гуманітарним фондом для України (ГФУ). 
Загальне обговорення показників і пріоритетів сектору почалося в листопаді і продовжується у грудні.

Також Асоціація водоканалів і ЮНІСЕФ за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва створили на 
національному рівні технічну структуру, що забезпечуватиме технічну оцінку та визначення пріоритетності запитів 
водоканалів про підтримку, а також технічний та правовий супровід партнерів, що підтримують водоканали. Розпочато 
взаємодію із субнаціональними кластерами та обговорення з Мінрегіоном (Міністерством розвитку громад та 
територій). Технічна група змогла безпосередньо оцінити потреби у звільнених районах Харківської, Донецької і 
Херсонської областей, щоб скерувати підтримку субнаціональних членів кластеру. На субнаціональному рівні 
зосереджено увагу на з’ясуванні потреб і координації діяльності у звільнених районах Харківщини, Донеччини, 
Херсонщини та координації у Миколаєві.

Зона відповідальності за захист прав дітей продовжувала зміцнювати національні та регіональні механізми 
координації, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, розв’язання та кращої координації проблем 
захисту дітей, а також розробляючи керівні принципи, форми та інструменти ведення випадків. Станом на 23 
листопада партнери підкластера охопили у постраждалих районах важливими послугами із запобігання та реагування 
2 659 204 особи, зокрема 1 056 867 дітей і 123 416 людей із обмеженими можливостями.

Підкластер також співпрацює з Міністерством соціальної політики щодо посилення захисту дітей у звільнених районах 
Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Під співголовуванням заступника міністра соціальної 
політики та підкластера відбулася спеціальна зустріч, присвячена координації організацій із захисту дітей у звільнених 
районах. На зустрічі увагу було зосереджено на рекомендаціях уряду щодо реагування на потреби та подолання 
викликів у цих місцевостях. Крім того, підкластер працює над картографуванням послуг і визначенням шляхів 
перерозподілу, щоб покращити перші та забезпечити ефективність другого. Разом із ЮНІСЕФ підкластер провів для 
організацій із захисту дітей в Україні засідання, присвячене інклюзії людей із інвалідністю.

Кластер освіти. У листопаді партнери кластера змогли забезпечити навчання 129 788 постраждалих дітей (із них 51% 
— це дівчата). Переважна більшість дітей (90%) повідомили про те, що їм надали необхідні навчальні матеріали та 
матеріали для дозвілля, зокрема цифрові пристрої. Використовуючи міжнародні рекомендації Міжвідомчої мережі з 
питань освіти в надзвичайних ситуаціях, кластер також допоміг покращити можливості партнерів надавати освіту в 
умовах війни.

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
ЮНІСЕФ продовжує використовувати зональний диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На 
південному сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та є обмеження 
доступу, ЮНІСЕФ використовує у роботі групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає 
муніципалітети, регіональні та місцеві адміністрації і партнерів із громадянського суспільства. Для цієї зони організація 
завчасно створила запас засобів для підтримки дітей, жінок і осіб із уразливих категорій, зокрема переселенців. 50% 
запасів ЮНІСЕФ зосереджено в зоні 1. У центральній і західній частинах України (зона 2), де практично немає 
проблем із доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури й залучає до реалізації своїх 
гуманітарних ініціатив місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та партнерів із громадянського суспільства. 
Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 197 співробітників (з 35-відсотковою присутністю 
персоналу в зональних офісах). Провідним заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, що посилює можливості 
уряду, місцевої влади, громадянського суспільства та бізнес-партнерів у наданні міжгалузевої підтримки — через 
дружні до дітей простори (дитячі точки «Спільно») та охоплення постраждалих від війни родин із дітьми.

Огляд програм допомоги
Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1

● Напередодні зими та на тлі тривалих відключень електроенергії гуманітарні потреби людей, які мешкають у 
звільнених і прифронтових районах, залишаються критично великими. Дніпровський офіс ЮНІСЕФ продовжив 
реалізацію екстрених заходів для задоволення гострих потреб людей у Харківській, Донецькій і Херсонській 
областях. Протягом листопада в зоні 1 було розподілено гуманітарну допомогу на загальну суму $1,2 млн.

● На виконання плану підготовки до зими ЮНІСЕФ розпочав роздавати комплекти зимового одягу, водонагрівачі 
й генератори у прифронтових і звільнених районах Харківської, Херсонської та Донецької областей.

● Після відкриття доступу до Херсона, що сталося 11 листопада, ЮНІСЕФ приєднався до міжвідомчої колони, 
організованої Постійним координатором ООН, щоб доставити необхідні товари для задоволення потреб 2000 
людей. Колона вирушила в дорогу 14 листопада.

● 19 листопада ЮНІСЕФ здійснив другу місію до Херсона та привіз у місто необхідні засоби, зокрема воду 
та аптечки, а також два генератори.

● У цілях пошуку нових партнерів для доступу до найбільш важкодоступних громад було оголошено відкритий 
відбір членів багатопрофільних мобільних груп у Херсонській і Харківській областях, робітників цифрових 
навчальних центрів і виконавців гуманітарних доставок «останньої милі» в зоні 1.

● Схвалено для подальшого впровадження пропозицію Гуманітарного фонду для України (ГФУ) щодо першого 
стандартного розподілу коштів на 2022 рік. Діяльність включатиме роботу багатопрофільних груп у звільнених і 
прифронтових районах, а також допомогу в розв’язанні проблеми з опаленням для найбільш уразливих громад. 
Останній запит на дев’ятимісячний проєкт у розмірі $2,5 млн допоможе підтримати 780 360 осіб, зокрема 

постраждалих від війни 234 108 дітей (30%), переселенців, громад, що їх приймають, а також тих, хто повернувся 
додому.

● У період із 14 по 18 листопада ЮНІСЕФ приймав німецьку місію Natcom. Під час зустрічі у Харкові та 
звільнених районах фонд представив заходи із захисту дітей, охорони здоровʼя та WASH.

 
Дитячі точки «Спільно»
У листопаді понад 58 000 осіб відвідали 101 дитячу точку «Спільно», зокрема 55 підготовлених до зими локацій, що їх 
підтримують ЮНІСЕФ і партнери-виконавці, які надають комплексні послуги для дітей, молоді та їхніх опікунів.

 
Здоров’я та харчування
У період із 24 лютого 4 896 554 дітей і жінок в Україні отримали доступ до життєво необхідної первинної медичної 
допомоги через установи та виїзні бригади ЮНІСЕФ. Крім того, 508 242 опікуни дітей віком від 0 до 23 місяців були 
проконсультовані щодо годування немовлят і дітей раннього віку. За звітний період:

● Завдяки підтримці ЮНІСЕФ щонайменше 217 000 дітей і жінок отримали доступ до життєво необхідної 
первинної медичної допомоги завдяки забезпеченню лікувальними й діагностичними засобами 87 закладів 
охорони здоров’я у 17 областях України. Серед цих засобів — 148 портативних дитячих обігрівачів, наданих 36 
неонатальним центрам у 10 областях.

● Щоб діти могли розвиватися й мали доступ до якісної життєво важливої імунізації, ЮНІСЕФ надав Міністерству 
охорони здоров’я 190 000 доз вакцини проти туберкульозу та 60 000 доз п’ятивалентної вакцини для захисту 
новонароджених. Крім того, фонд відреагував на спалах COVID-19, забезпечивши 115 200 доз дитячої вакцини 
та 100 800 доз вакцини для дорослих.

● Майже 65 000 людей у 22 регіонах України включно зі звільненими районами Херсонської області були 
охоплені основними медичними послугами завдяки підтримці ЮНІСЕФ (візити додому, багатопрофільні виїзні 
бригади лікарів, медсестер і психологів). Мобільні медичні бригади допомагають тисячам сімей отримати 
доступ до якісних медичних послуг вдома, не долаючи великі відстані до лікарень під час бойових дій.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати найбільш незахищених жінок і дітей із низьким рівнем сімейного доходу 
та обмеженим доступом до медичної допомоги, надаючи їм медичні ваучери, що дозволяють безкоштовно 
отримувати призначені фахівцями ліки.

● 200 учасників (психологи, представники влади, громадянського суспільства та української молоді) 
приєдналися до публічної дискусії і стратегічної сесії щодо найкращих рішень для підтримки психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки (ППЗПП) підлітків і молоді під час війни в Україні. Захід під назвою «Скажи 
чесно, ти як?» відбувся в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо розробки 
Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ 
України. За результатами стратегічної сесії буде укладено проєкт закону про ППЗПП.

● 25 медичних працівників і співробітників Київського міського пологового будинку №6 пройшли навчання з 
обміну інформацією про імунізацію.

● Просвітницький онлайн-захід про міжнародний досвід психологічної підтримки дітей і підлітків під час війни 
набрав понад 14 тисяч переглядів у фейсбуці.

● Просвітницький онлайн-захід про роботу під час війни Національної служби здоров’я (НСЗУ) набрав понад 19 
тисяч переглядів у фейсбуці. Під час заходу обговорювали контракти із закладами охорони здоров’я на 2023 
рік, нові напрями програми «Доступні ліки», академію НСЗУ та доступні курси, а також виклики для системи 
охорони здоров’я під час війни. 17 консультантів національної гарячої лінії «Доказово про вакцинацію, грудне 
вигодовування та харчування дітей до 3 років» мали наглядове заняття.

● 34 медичних працівники із Житомирської області, залучені до програми допомоги вдома, пройшли 
онлайн-навчання щодо правильної методики вакцинації, ефективного консультування та комунікації. 
Навчання було присвячене вакцинації дорослих, зокрема від COVID-19.

● 2907 медичних працівників покращили свої знання з імунізації під час круглого столу в рамках ІІІ Міжнародного 
конгресу «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини».

 
Захист прав дітей
У період із 24 лютого за участі ЮНІСЕФ заходи із забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
охопили 2 668 867 дітей та їхніх опікунів, щоб допомогти їм подолати тяжкі наслідки війни та переїзду. Загалом 99 207 
дітей та їхніх родин отримали користь від наданої послуги ведення випадків і були направлені до відповідних 
соціальних служб, а 311 829 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство 
та пом’якшення ризиків, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. За звітний період:

● Для охоплення найбільш постраждалих дітей і родин у 18 регіонах України були розширені багатопрофільні 
виїзні бригади, зокрема у звільнених районах (Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, 
Миколаївська та Харківська області). У 30 мобільних групах було збільшено навантаження окремих робітників 
для покращення моніторингу, звітності, оцінки потреб і забезпечення ведення гуманітарних справ. Виїзні бригади 
надали комплексні послуги правової, медичної, соціальної і психологічної підтримки 84 311 особам (21 026 дітям 
та 63 285 дорослим); 36 116 осіб (6651 дитина та 29 465 дорослих) направлено до спеціалізованих служб.

● Загалом 3300 дітей та опікунів (878 дівчаток і 964 хлопчики, в тому числі 191 дитина та 1321 дорослий із 
обмеженими можливостями) отримали доступ до медичних послуг.

● Проведені за підтримки ЮНІСЕФ заходи із забезпечення ППЗПП, зокрема в поєднанні зі спортом, 
мистецтвом і кулінарією, охопили 214 413 дітей і опікунів, які відчули на собі ефективність методик 
подолання тяжких наслідків війни та переїздів. Загалом під час групових та індивідуальних, очних та 
онлайн-сеансів 50 314 дітей і опікунів отримали ППЗПП. Завдяки тренінгам 5859 місцевих спеціалістів 
розширили свої можливості надавати ППЗПП.

● У Донецьку 44 батьки/опікуни (30 жінок і 14 чоловіків) пройшли тренінги з догляду та позитивного 
батьківства, а 41 учасник отримав індивідуальні психологічні консультації й допомогу у взаємодії з дітьми.

● Було проведено онлайн-тренінг із підтримки бездоглядних дітей і розлучених із батьками дітей для 3341 
родини, щоб допомогти їм забезпечити тимчасовий догляд за такими дітлахами та їхній захист. 2290 сімей 
із усіх регіонів України пройшли навчання, підтвердивши свою готовність надавати опіку та захист дітям, і 
були внесені до загальнодержавної бази даних «Родина для дитини». Навчання з догляду пройшли 623 
сім’ї, які готові прийняти бездоглядних і розлучених із батьками дітей, причому 27 сімей уже здійснюють 
тимчасовий догляд за такими дітьми.

● Для посилення захисту дітей на рівні громад було розповсюджено інформаційні матеріали на цю тему. 
Ними охоплено 27 494 осіб (8199 дітей і 19 295 дорослих), зокрема 3029 осіб отримали інформацію онлайн.

● 22 659 громадян (4581 дитина та 18 078 дорослих) отримали інформацію про запобігання та стримування 
насильства над дітьми та гендерно зумовленого насильства. 12 055 осіб (2970 дітей і 9085 дорослих), які 
пережили або стали свідками насильства, були направлені до спеціалістів із ППЗПП, органів охорони 
здоров’я, соціальних служб або органів юстиції / правоохоронців, причому 5883 осіб (4736 дорослих і 1147 
дітей) отримали доступ до служб реагування.

● Матеріали онлайн-кампанії із запобігання сексуальній експлуатації й насильству та безпечного 
гуманітарного реагування переглянули 421 352 користувачі інтернету.

 
Освіта
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 884 627 дітям з доступом до формальної та неформальної освіти, 
зокрема раннього розвитку. Загалом 110 869 дітей було охоплено заходами з психологічної підтримки, соціального 
та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, ЮНІСЕФ передав набори для раннього 
розвитку дітей і дозвілля, комплекти «Школа в коробці», індивідуальні набори та інші навчальні матеріали для 481 
388 дітей. За звітний період:

● ЮНІСЕФ продовжив підтримку малокомплектних сільських шкіл і передав комплекти «Школа в коробці» 
освітнім закладам у Вінницькій, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом розподілено 
1454 набори серед більш ніж 58 тисяч дітей. Крім того, в Кіровоградській області для боротьби з 
поширенням COVID-19 фонд забезпечив школи масками, засобами гігієни та аптечками. Школи також 
отримали додаткові набори для дозвілля, якими можна обладнати укриття.

● 13 112 вчителів і батьків отримали інформацію про освіту під час війни завдяки партнерству з місцевими 
НУО. Загалом 675 учителів уперше зареєструвалися та взяли участь в онлайн-тренінгу, присвяченому 
реформі «Нова українська школа». 667 новозареєстрованих учителів узяли участь в онлайн-тренінгу із 
надання ППЗПП.

● Проведено вебінар для вчителів щодо ефективного онлайн- і гібридного навчання. 
У ньому взяли участь 10 000 осіб.

● Для підтримки педагогів і озброєння їх знаннями щодо ґрунтованого на правах підходу до роботи з дітьми 
з обмеженими можливостями ЮНІСЕФ продовжував тренінги з інклюзивної освіти. У листопаді 50 
директорів шкіл та 50 методистів із Вінницької області взяли участь у тренінгах зі створення інклюзивного 
навчального середовища та підтримки вчителів у воєнний час. Крім того, було проведено два вебінари для 
понад 400 помічників вихователів, щоб допомогти їм у щоденній роботі з дітьми.

● Загалом 1000 шкіл, відібраних для програми грошових переказів, взяли участь у проведеному ЮНІСЕФ і 
Міністерством освіти та спорту вебінарі щодо використання коштів.

● Для підтримки найбільш уразливих дітей ЮНІСЕФ поширив понад 25 000 індивідуальних наборів 
навчальних матеріалів у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та 
Кіровоградській областях.

● У шести дитячих садках та одній школі на Київщині завершено відновлювальні роботи. Зокрема, було 
відремонтовано бомбосховища та ігрові майданчики для перебування, навчання і розваг 1361 дитини, 
зарахованої до цих освітніх закладів.

● У партнерстві з неурядовими організаціями ЮНІСЕФ продовжив реалізацію молодіжної програми, 
спрямованої на підтримку молоді під час війни, через UPSHIFT та інші ініціативи. Шляхом відкритого 
конкурсу та інспекцій було відібрано чотири громади (Олександрії, Новоукраїнки, Кропивницького та 
Бобринця) для створення молодіжних центрів і реалізації молодіжних ініціатив. Уже відбулося дві хвилі 
програми UPSHIFT, у рамках яких 20 команд (80 учасників) отримали ресурси та знання про те, як 
утілювати власні ініціативи за допомогою орієнтованого на людину підходу до проєктування. Кожна 
команда отримає близько $2 тисяч на реалізацію проєктів.

● Триває програма сприяння розвитку волонтерства, адміністрована у партнерстві з Українським католицьким 
університетом. Сім команд отримали мікрогранти на запуск власних гуманітарних ініціатив. Загалом 350 
волонтерів зараз утілюють свої проєкти в реальність.

● ЮНІСЕФ спільно з партнерами організував неформальні освітні заняття та надав психосоціальну підтримку 
1662 дітям у Чернігівській області. Діти брали участь у творчих майстернях, майстер-класах, гуртках за 
інтересами, програмах активного громадянина та групових психологічних сесіях.

● 13 дівчат і хлопців із обмеженими можливостями віком від 3 до 14 років узяли участь у заходах із інклюзивної 
освіти та соціалізації. Також у листопаді 37 дівчат і юнаків віком від 14 до 18 років пройшли професійну 
підготовку. Крім того, продовжується робота з підлітками-волонтерами: 20 юних волонтерів пройшли 
підготовку як «агенти змін» для підтримки інших дітей і підлітків із обмеженими можливостями.

 
Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої води для 4 223 675 людей, переважно шляхом підтримки 
водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем водопостачання, а також організовуючи 
доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечуючи доступ до води в центрах колективного проживання, 
медичних і навчальних закладах, безпечних просторах (особливо у звільнених районах на сході України). Водночас у 
межах інтегрованого реагування 1 022 954 людини отримали предмети санітарії та гігієни. За звітний період:

● Головна увага ЮНІСЕФ була зосереджена на реагуванні на надзвичайні ситуації у звільнених районах, 
зокрема у Харківській, Херсонській і Запорізькій областях. Надані предмети першої необхідності, зокрема 
бутильована вода, гігієнічні набори, резервуари, каністри та таблетки для очищення води. Крім того, в тісній 
співпраці з кластером WASH, Асоціацією водоканалів, громадськими організаціями та іншими учасниками 
кластера було зібрано інформацію про потреби та розроблено плани реагування, щоби забезпечити 
безперебійне постачання води постраждалим людям.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, надаючи хімікати, відновлюючи системи водопостачання та 
доставляючи обладнання для забезпечення людей чистою питною водою. Фонд тісно співпрацював із 
місцевою владою і громадськими організаціями, щоби задовольнити потреби у воді, предметах санітарії та 
гігієни внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.

● У листопаді ЮНІСЕФ забезпечив 299 751 особу чистою питною водою та 33 622 людини — предметами 
першої необхідності.

 
Соціальний захист
196 435 домогосподарств із дітьми отримали багатоцільову грошову допомогу на загальну суму $191 млн. Програма 
гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети охопити 265 тисяч домогосподарств.

ЮНІСЕФ став співголовою Робочої групи з соціального захисту в рамках Національного плану відновлення. Іншим 
співголовою є Міністерство соціального захисту України. Було завершено внутрішню перевірку нової угоди з 
«Укрпоштою» про терміновий переказ готівки, що має покращити передачу фондом грошей у звільнені райони. Зараз 
фонд доопрацьовує договір із постачальником фінансових послуг.

Хоча фінансування достатньо, щоб набагато більше домогосподарств отримали грошові перекази до кінця року, все 
ж протягом листопада не було здійснено жодного значного переказу (в системі HOPE у цьому місяці не відображено 
жодного трансферу). Це сталося через проблеми з даними та системою. Разом із командою HOPE представники 
українського офісу фонду у штаб-квартирі ЮНІСЕФ знайшли вихід із ситуації, що дасть змогу відновити грошові 
перекази у грудні.

 
Соціальні та поведінкові зміни
ЮНІСЕФ підписав меморандум про співпрацю із найвідомішим собакою в Україні та за її межами — псом Патроном — 
для сприяння навчанню дітей, підлітків і їхніх опікунів правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами 
(ПБПВП) та ППЗПП. Пес Патрон братиме участь у різноманітних програмах і заходах ЮНІСЕФ в Україні.

У Міжнародний день захисту дітей Перша леді України, представники ЮНІСЕФ, молодь, знамениті і впливові у країні 
люди та високопосадовці взяли участь у заході, на якому поділилися думками та ідеями щодо збереження психічного 
здоров’я під час війни. Разом із Першою леді України, зірками, підлітками та представниками молоді було запущено 
цифровий проєкт «Скажи чесно, ти як?», щоб розпочати широке громадське обговорення питань ППЗПП.

Проєкт ЮНІСЕФ «СпільноCare» з ППЗПП серед дітей шкільного віку отримав сертифікат Національного реєстру 
рекордів України. Загалом у ньому взяли участь 5244 дитини зі 179 закладів освіти у 24 областях.

У листопаді навчанням ПБПВП було охоплено 4,5 мільйона людей, зокрема дітей і їхніх опікунів. Зміст курсу викликав 
неабиякий інтерес у людей, адже майже 30% аудиторії переглянули відеоролики до кінця. Задля навчання техніки 
безпеки та інформування про міни та вибухонебезпечні предмети опікунів, освітян, дітей молодшого шкільного віку та 
підлітків було запущено сайт про ПБПВП — https://bezpeka.info/.

У 20 регіонах стартувала національна виїзна кампанія на підтримку проєкту «НУМО» з раннього дитячого розвитку 
(РДР). Тим часом на другому за величиною дитячому телеканалі України Pixel відбувається трансляція із 
онлайн-дитсадка «НУМО».

Стабільно зростає кількість застосунків і платформ ЮНІСЕФ для дітей дошкільного віку. Вони нарощують аудиторію: 9000 
нових користувачів з’явилося в освітньо-розважального застосунку «НУМО», 173 000 — у сайту «НУМО», 520 дітей 
зареєструвалися в чат-боті «НУМО», який надіслав понад 20 000 повідомлень із порадами щодо РДР.

В експресах «Інтерсіті» розповсюджено близько 150 плакатів про ревакцинацію від COVID-19, орієнтованих на групи 
ризику. Були організовані пресзаходи та заходи з масової вакцинації проти COVID-19. Ці акції висвітлювали національні 
телеканали та інтернет-ЗМІ. Пресрелізи про бустерне щеплення дітей віком від 12 років охопили понад 1,2 мільйона 
людей.

До кампанії планової вакцинації «Захисти своїх близьких» долучилися понад 4,5 мільйона осіб. У 2022 році до 
Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом було організовано брифінг із Головним санітарним лікарем Закарпаття, а 
також заходи з вакцинації в ромських громадах у цьому регіоні.

Онлайн-курс із грудного вигодовування для основних опікунів охопив понад 200 000 осіб. Курс популяризується у 
соцмережах, а також у національній і регіональній пресі.

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 25 тисяч людей щодо 
гуманітарної грошової допомоги та обробив майже 60 000 дзвінків.

 
Закупівлі та логістика
Із початку повномасштабної війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $100,7 млн для закупівлі життєво 
важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $137,6 млн. Із підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні 
було відправлено допомоги на $80,2 млн, з них направлено партнерам-виконавцям товарів на $59,5 млн. За останніх 30 
днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $3,1 млн, а на склад у Дніпрі — на $0,9 
млн. Було закуплено товарів для зимового періоду на загальну суму $21 млн.

Зовнішні медіа
ЮНІСЕФ продовжував висвітлювати тяжке становище постраждалих дітей та їхніх родин в Україні та наполягати на 
забезпеченні їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних 
матеріалів, підготовлених за звітний період.

Історії реальних людей:
Багатодітна мама-переселенка: «Найбільший мій страх пов’язаний із настанням холодів»
Морозна зима лякає сім’ї з дітьми в Україні більше за обстріли
Повернути безпеку у школи
Мрія про дім
Барнахус: як працює безпечний простір для дітей, які пережили насильство
Відеоблогінг, що відволікає від війни
Картинки для Теони
ЮНІСЕФ передав гуманітарну допомогу Миколаївській області на понад 2 мільйони доларів
Молодь допомагає ВПО адаптуватися у новій громаді
Артем із Харкова заново вчиться ходити після важких поранень
Медитація після тривоги

Пресрелізи:
Поговоримо про важливість освіти: Олександр Педан та ЮНІСЕФ зустрічаються зі школярами та їхніми батьками у різних 
областях України
ЮНІСЕФ і улюбленець дітей пес Патрон підписали меморандум про співпрацю до Всесвітнього дня дитини
3500 вчителів та шкільних психологів вже проходять курс з психологічно-емоційної підтримки
ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму комплексної підтримки соціальних працівників
У Кропивницькому 10 команд молоді отримали фінансування своїх ідей в межах програми UPSHIFT
ЮНІСЕФ доставив генератори у Херсонську область, щоб забезпечити доступ до базових послуг для 12 тис. осіб
Необхідно єднатися: Бельгія надсилає кошти на відновлення шкіл і лікарень в Україні
ЮНІСЕФ доставляє генератори та гуманітарну допомогу для задоволення потреб узимку сімей і дітей Херсона

Дата наступного звіту: 10 січня 2023 року



Фінансування та партнерства
Відповідно до оновленої програми Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) ЮНІСЕФ отримав $726,5 млн на свою 
діяльність в Україні з переглянутого запиту на фінансування в розмірі $987 млн. Переглянутий запит відображає додаткові 
фінансові потреби для збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і допомоги в Україні до кінця року, 
зокрема таких пріоритетів, як повернення до навчання і підготовка до зимового періоду. HAC узгоджується із переглянутим 
Екстреним міжвідомчим зверненням Управління із координації гуманітарних питань в Україні, що спрямоване на надання до 
кінця грудня 2022 року термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона осіб, які постраждали від війни.

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, 
Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Таїланду, В’єтнаму, 
Великої Британії, США, Бюро USAID з гуманітарної допомоги, фонду «Освіта не може чекати», Європейської Комісії, Обʼ
єднаних фондів Управління з координації гуманітарних питань на базі країни (CBPF) та Центрального фонду реагування 
на надзвичайні ситуації ООН (CERF).

ЮНІСЕФ оприлюднив новий запит HAC для України, а також запити на допомогу біженцям із України та підтримку 
біженців на 2023 рік на загальну суму $1,05 млрд для рядків 1 та 2. Фонд шукає $829,2 млн для задоволення потреб дітей 
і сімей в Україні в 2023 році (рядок 2).

Поточні кампанії зі збирання коштів, що їх проводять національні комітети та представництва ЮНІСЕФ у країнах, 
забезпечили своєчасну 85-відсоткову гнучку підтримку з боку приватного сектору. Причому як для України, так і для країн, 
що приймають біженців, уже перерахували трохи більше $755 млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну 
підтримку: кошти пожертвували більш як 788 компаній, 234 партнери-філантропи, 136 фондів і велика кількість 
індивідуальних донорів із більш ніж 47 країн. Серед донорів і партнерів із приватного сектору, які зробили значний внесок, 
— пан Дмитро Муратов, який пожертвував кошти від продажу своєї Нобелівської премії миру 2021 року, Novo Nordisk, 
Fonden, Pandora, William Demant Foundation, Equinor, Ericsson, H&M, Marks and Spencer, JP Morgan, Phillips, Capgemini, 
Visa International, Lego Foundation, Axa, Hitachi, Heartland, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, Ericsson, BMW, 
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Grand Prix і Olam Group, SHO Partners , Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd і Co-op Deli 
Consumers Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Heartland, Ikea, Nokia, Valora 
Management, American Eagle Outfitters, BMW, UBS і Optimus Foundation.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями та 
іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації із радниками Президента України, ключовими 
міністерствами (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, 
Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я), мерами кількох міст (зокрема міст, дружніх до дітей 
і молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній 

присутності в Україні ЮНІСЕФ установив партнерства з ключовими громадами й тепер розширює цю співпрацю у всіх 
регіонах. Загалом заради задоволення критичних потреб дітей і сімей по всій Україні із ЮНІСЕФ співпрацювали 88 
партнерів із уряду, громадянського суспільства та фінансових служб.

 

Огляд ситуації і гуманітарні потреби
В Україні триває повномасштабна війна. Удари по критичній інфраструктурі призвели до масштабних відключень 
електроенергії, опалення, водопостачання і водовідведення, що вплинуло на дітей, їхні родини та критично важливі 
заклади, як-от школи та лікарні. Хвилі атак на енергетичну інфраструктуру змусили керівництво країни вдатися до 
аварійних відключень електроенергії у всіх областях включно зі столицею — містом Києвом, — і це тоді, коли 
температура в багатьох регіонах опускається нижче нуля. Українська влада почала евакуацію населення і закликала 
цивільних громадян залишити звільнені райони Херсонської та Миколаївської областей напередодні суворої зими через 
руйнування основних служб. Для надання рятувальної допомоги ЮНІСЕФ здійснив 34 місії до постраждалих районів на 
сході та півдні України. Завдяки їм родини, які протягом тривалого часу залишалися без доступу до медичних послуг, 
було забезпечено водою й засобами водопостачання, санітарії і гігієни, а також гігієнічними наборами та ліками. Також у 
звільнених районах було здійснено оцінку потреб. Звіти свідчать про те, що люди продовжують залишати зону бойових 
дій, водночас інші повертаються до звільнених регіонів. Офіційні дані вказують на те, що кількість внутрішньо 
переміщених осіб зросла майже на 95 000 (+2,5%). Найбільше зростання спостерігалося в Запорізькій області (+7%); в 
інших східних областях зростання незначне. Помірне підвищення показника спостерігається на заході країни[1].

 

Гуманітарне лідерство, координація і стратегія
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої 
взаємодії. Фонд очолює (або співкерує) кластери водопостачання, санітарії і гігієни (WASH), захисту дітей і освіти, 
підкластер соціального захисту в рамках Робочої групи грошових коштів та підкластер охорони здоров’я матері й дитини 
в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У кластерах WASH, захисту дітей і освіти є координатор і 
служба управління інформацією. ЮНІСЕФ і ВПП спільно очолюють цільову групу готівкових ресурсів робочої команди, 
що спрямовує гуманітарну грошову допомогу органам соціального захисту. Фонд також координує гуманітарну грошову 
допомогу спільно з Міністерством соціальної політики.

Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера за підтримки Стратегічної консультативної 
групи з WASH завершив роботу над Оглядом гуманітарних потреб і Планом гуманітарного реагування. Крім того, за 
підтримки цієї групи були завершені проєкти WASH, запропоновані до розгляду Гуманітарним фондом для України (ГФУ). 
Загальне обговорення показників і пріоритетів сектору почалося в листопаді і продовжується у грудні.

Також Асоціація водоканалів і ЮНІСЕФ за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва створили на 
національному рівні технічну структуру, що забезпечуватиме технічну оцінку та визначення пріоритетності запитів 
водоканалів про підтримку, а також технічний та правовий супровід партнерів, що підтримують водоканали. Розпочато 
взаємодію із субнаціональними кластерами та обговорення з Мінрегіоном (Міністерством розвитку громад та 
територій). Технічна група змогла безпосередньо оцінити потреби у звільнених районах Харківської, Донецької і 
Херсонської областей, щоб скерувати підтримку субнаціональних членів кластеру. На субнаціональному рівні 
зосереджено увагу на з’ясуванні потреб і координації діяльності у звільнених районах Харківщини, Донеччини, 
Херсонщини та координації у Миколаєві.

Зона відповідальності за захист прав дітей продовжувала зміцнювати національні та регіональні механізми 
координації, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, розв’язання та кращої координації проблем 
захисту дітей, а також розробляючи керівні принципи, форми та інструменти ведення випадків. Станом на 23 
листопада партнери підкластера охопили у постраждалих районах важливими послугами із запобігання та реагування 
2 659 204 особи, зокрема 1 056 867 дітей і 123 416 людей із обмеженими можливостями.

Підкластер також співпрацює з Міністерством соціальної політики щодо посилення захисту дітей у звільнених районах 
Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Під співголовуванням заступника міністра соціальної 
політики та підкластера відбулася спеціальна зустріч, присвячена координації організацій із захисту дітей у звільнених 
районах. На зустрічі увагу було зосереджено на рекомендаціях уряду щодо реагування на потреби та подолання 
викликів у цих місцевостях. Крім того, підкластер працює над картографуванням послуг і визначенням шляхів 
перерозподілу, щоб покращити перші та забезпечити ефективність другого. Разом із ЮНІСЕФ підкластер провів для 
організацій із захисту дітей в Україні засідання, присвячене інклюзії людей із інвалідністю.

Кластер освіти. У листопаді партнери кластера змогли забезпечити навчання 129 788 постраждалих дітей (із них 51% 
— це дівчата). Переважна більшість дітей (90%) повідомили про те, що їм надали необхідні навчальні матеріали та 
матеріали для дозвілля, зокрема цифрові пристрої. Використовуючи міжнародні рекомендації Міжвідомчої мережі з 
питань освіти в надзвичайних ситуаціях, кластер також допоміг покращити можливості партнерів надавати освіту в 
умовах війни.

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
ЮНІСЕФ продовжує використовувати зональний диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На 
південному сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та є обмеження 
доступу, ЮНІСЕФ використовує у роботі групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає 
муніципалітети, регіональні та місцеві адміністрації і партнерів із громадянського суспільства. Для цієї зони організація 
завчасно створила запас засобів для підтримки дітей, жінок і осіб із уразливих категорій, зокрема переселенців. 50% 
запасів ЮНІСЕФ зосереджено в зоні 1. У центральній і західній частинах України (зона 2), де практично немає 
проблем із доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури й залучає до реалізації своїх 
гуманітарних ініціатив місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та партнерів із громадянського суспільства. 
Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 197 співробітників (з 35-відсотковою присутністю 
персоналу в зональних офісах). Провідним заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, що посилює можливості 
уряду, місцевої влади, громадянського суспільства та бізнес-партнерів у наданні міжгалузевої підтримки — через 
дружні до дітей простори (дитячі точки «Спільно») та охоплення постраждалих від війни родин із дітьми.

Огляд програм допомоги
Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1

● Напередодні зими та на тлі тривалих відключень електроенергії гуманітарні потреби людей, які мешкають у 
звільнених і прифронтових районах, залишаються критично великими. Дніпровський офіс ЮНІСЕФ продовжив 
реалізацію екстрених заходів для задоволення гострих потреб людей у Харківській, Донецькій і Херсонській 
областях. Протягом листопада в зоні 1 було розподілено гуманітарну допомогу на загальну суму $1,2 млн.

● На виконання плану підготовки до зими ЮНІСЕФ розпочав роздавати комплекти зимового одягу, водонагрівачі 
й генератори у прифронтових і звільнених районах Харківської, Херсонської та Донецької областей.

● Після відкриття доступу до Херсона, що сталося 11 листопада, ЮНІСЕФ приєднався до міжвідомчої колони, 
організованої Постійним координатором ООН, щоб доставити необхідні товари для задоволення потреб 2000 
людей. Колона вирушила в дорогу 14 листопада.

● 19 листопада ЮНІСЕФ здійснив другу місію до Херсона та привіз у місто необхідні засоби, зокрема воду 
та аптечки, а також два генератори.

● У цілях пошуку нових партнерів для доступу до найбільш важкодоступних громад було оголошено відкритий 
відбір членів багатопрофільних мобільних груп у Херсонській і Харківській областях, робітників цифрових 
навчальних центрів і виконавців гуманітарних доставок «останньої милі» в зоні 1.

● Схвалено для подальшого впровадження пропозицію Гуманітарного фонду для України (ГФУ) щодо першого 
стандартного розподілу коштів на 2022 рік. Діяльність включатиме роботу багатопрофільних груп у звільнених і 
прифронтових районах, а також допомогу в розв’язанні проблеми з опаленням для найбільш уразливих громад. 
Останній запит на дев’ятимісячний проєкт у розмірі $2,5 млн допоможе підтримати 780 360 осіб, зокрема 

постраждалих від війни 234 108 дітей (30%), переселенців, громад, що їх приймають, а також тих, хто повернувся 
додому.

● У період із 14 по 18 листопада ЮНІСЕФ приймав німецьку місію Natcom. Під час зустрічі у Харкові та 
звільнених районах фонд представив заходи із захисту дітей, охорони здоровʼя та WASH.

 
Дитячі точки «Спільно»
У листопаді понад 58 000 осіб відвідали 101 дитячу точку «Спільно», зокрема 55 підготовлених до зими локацій, що їх 
підтримують ЮНІСЕФ і партнери-виконавці, які надають комплексні послуги для дітей, молоді та їхніх опікунів.

 
Здоров’я та харчування
У період із 24 лютого 4 896 554 дітей і жінок в Україні отримали доступ до життєво необхідної первинної медичної 
допомоги через установи та виїзні бригади ЮНІСЕФ. Крім того, 508 242 опікуни дітей віком від 0 до 23 місяців були 
проконсультовані щодо годування немовлят і дітей раннього віку. За звітний період:

● Завдяки підтримці ЮНІСЕФ щонайменше 217 000 дітей і жінок отримали доступ до життєво необхідної 
первинної медичної допомоги завдяки забезпеченню лікувальними й діагностичними засобами 87 закладів 
охорони здоров’я у 17 областях України. Серед цих засобів — 148 портативних дитячих обігрівачів, наданих 36 
неонатальним центрам у 10 областях.

● Щоб діти могли розвиватися й мали доступ до якісної життєво важливої імунізації, ЮНІСЕФ надав Міністерству 
охорони здоров’я 190 000 доз вакцини проти туберкульозу та 60 000 доз п’ятивалентної вакцини для захисту 
новонароджених. Крім того, фонд відреагував на спалах COVID-19, забезпечивши 115 200 доз дитячої вакцини 
та 100 800 доз вакцини для дорослих.

● Майже 65 000 людей у 22 регіонах України включно зі звільненими районами Херсонської області були 
охоплені основними медичними послугами завдяки підтримці ЮНІСЕФ (візити додому, багатопрофільні виїзні 
бригади лікарів, медсестер і психологів). Мобільні медичні бригади допомагають тисячам сімей отримати 
доступ до якісних медичних послуг вдома, не долаючи великі відстані до лікарень під час бойових дій.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати найбільш незахищених жінок і дітей із низьким рівнем сімейного доходу 
та обмеженим доступом до медичної допомоги, надаючи їм медичні ваучери, що дозволяють безкоштовно 
отримувати призначені фахівцями ліки.

● 200 учасників (психологи, представники влади, громадянського суспільства та української молоді) 
приєдналися до публічної дискусії і стратегічної сесії щодо найкращих рішень для підтримки психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки (ППЗПП) підлітків і молоді під час війни в Україні. Захід під назвою «Скажи 
чесно, ти як?» відбувся в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо розробки 
Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ 
України. За результатами стратегічної сесії буде укладено проєкт закону про ППЗПП.

● 25 медичних працівників і співробітників Київського міського пологового будинку №6 пройшли навчання з 
обміну інформацією про імунізацію.

● Просвітницький онлайн-захід про міжнародний досвід психологічної підтримки дітей і підлітків під час війни 
набрав понад 14 тисяч переглядів у фейсбуці.

● Просвітницький онлайн-захід про роботу під час війни Національної служби здоров’я (НСЗУ) набрав понад 19 
тисяч переглядів у фейсбуці. Під час заходу обговорювали контракти із закладами охорони здоров’я на 2023 
рік, нові напрями програми «Доступні ліки», академію НСЗУ та доступні курси, а також виклики для системи 
охорони здоров’я під час війни. 17 консультантів національної гарячої лінії «Доказово про вакцинацію, грудне 
вигодовування та харчування дітей до 3 років» мали наглядове заняття.

● 34 медичних працівники із Житомирської області, залучені до програми допомоги вдома, пройшли 
онлайн-навчання щодо правильної методики вакцинації, ефективного консультування та комунікації. 
Навчання було присвячене вакцинації дорослих, зокрема від COVID-19.

● 2907 медичних працівників покращили свої знання з імунізації під час круглого столу в рамках ІІІ Міжнародного 
конгресу «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини».

 
Захист прав дітей
У період із 24 лютого за участі ЮНІСЕФ заходи із забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
охопили 2 668 867 дітей та їхніх опікунів, щоб допомогти їм подолати тяжкі наслідки війни та переїзду. Загалом 99 207 
дітей та їхніх родин отримали користь від наданої послуги ведення випадків і були направлені до відповідних 
соціальних служб, а 311 829 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство 
та пом’якшення ризиків, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. За звітний період:

● Для охоплення найбільш постраждалих дітей і родин у 18 регіонах України були розширені багатопрофільні 
виїзні бригади, зокрема у звільнених районах (Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, 
Миколаївська та Харківська області). У 30 мобільних групах було збільшено навантаження окремих робітників 
для покращення моніторингу, звітності, оцінки потреб і забезпечення ведення гуманітарних справ. Виїзні бригади 
надали комплексні послуги правової, медичної, соціальної і психологічної підтримки 84 311 особам (21 026 дітям 
та 63 285 дорослим); 36 116 осіб (6651 дитина та 29 465 дорослих) направлено до спеціалізованих служб.

● Загалом 3300 дітей та опікунів (878 дівчаток і 964 хлопчики, в тому числі 191 дитина та 1321 дорослий із 
обмеженими можливостями) отримали доступ до медичних послуг.

● Проведені за підтримки ЮНІСЕФ заходи із забезпечення ППЗПП, зокрема в поєднанні зі спортом, 
мистецтвом і кулінарією, охопили 214 413 дітей і опікунів, які відчули на собі ефективність методик 
подолання тяжких наслідків війни та переїздів. Загалом під час групових та індивідуальних, очних та 
онлайн-сеансів 50 314 дітей і опікунів отримали ППЗПП. Завдяки тренінгам 5859 місцевих спеціалістів 
розширили свої можливості надавати ППЗПП.

● У Донецьку 44 батьки/опікуни (30 жінок і 14 чоловіків) пройшли тренінги з догляду та позитивного 
батьківства, а 41 учасник отримав індивідуальні психологічні консультації й допомогу у взаємодії з дітьми.

● Було проведено онлайн-тренінг із підтримки бездоглядних дітей і розлучених із батьками дітей для 3341 
родини, щоб допомогти їм забезпечити тимчасовий догляд за такими дітлахами та їхній захист. 2290 сімей 
із усіх регіонів України пройшли навчання, підтвердивши свою готовність надавати опіку та захист дітям, і 
були внесені до загальнодержавної бази даних «Родина для дитини». Навчання з догляду пройшли 623 
сім’ї, які готові прийняти бездоглядних і розлучених із батьками дітей, причому 27 сімей уже здійснюють 
тимчасовий догляд за такими дітьми.

● Для посилення захисту дітей на рівні громад було розповсюджено інформаційні матеріали на цю тему. 
Ними охоплено 27 494 осіб (8199 дітей і 19 295 дорослих), зокрема 3029 осіб отримали інформацію онлайн.

● 22 659 громадян (4581 дитина та 18 078 дорослих) отримали інформацію про запобігання та стримування 
насильства над дітьми та гендерно зумовленого насильства. 12 055 осіб (2970 дітей і 9085 дорослих), які 
пережили або стали свідками насильства, були направлені до спеціалістів із ППЗПП, органів охорони 
здоров’я, соціальних служб або органів юстиції / правоохоронців, причому 5883 осіб (4736 дорослих і 1147 
дітей) отримали доступ до служб реагування.

● Матеріали онлайн-кампанії із запобігання сексуальній експлуатації й насильству та безпечного 
гуманітарного реагування переглянули 421 352 користувачі інтернету.

 
Освіта
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 884 627 дітям з доступом до формальної та неформальної освіти, 
зокрема раннього розвитку. Загалом 110 869 дітей було охоплено заходами з психологічної підтримки, соціального 
та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, ЮНІСЕФ передав набори для раннього 
розвитку дітей і дозвілля, комплекти «Школа в коробці», індивідуальні набори та інші навчальні матеріали для 481 
388 дітей. За звітний період:

● ЮНІСЕФ продовжив підтримку малокомплектних сільських шкіл і передав комплекти «Школа в коробці» 
освітнім закладам у Вінницькій, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом розподілено 
1454 набори серед більш ніж 58 тисяч дітей. Крім того, в Кіровоградській області для боротьби з 
поширенням COVID-19 фонд забезпечив школи масками, засобами гігієни та аптечками. Школи також 
отримали додаткові набори для дозвілля, якими можна обладнати укриття.

● 13 112 вчителів і батьків отримали інформацію про освіту під час війни завдяки партнерству з місцевими 
НУО. Загалом 675 учителів уперше зареєструвалися та взяли участь в онлайн-тренінгу, присвяченому 
реформі «Нова українська школа». 667 новозареєстрованих учителів узяли участь в онлайн-тренінгу із 
надання ППЗПП.

● Проведено вебінар для вчителів щодо ефективного онлайн- і гібридного навчання. 
У ньому взяли участь 10 000 осіб.

● Для підтримки педагогів і озброєння їх знаннями щодо ґрунтованого на правах підходу до роботи з дітьми 
з обмеженими можливостями ЮНІСЕФ продовжував тренінги з інклюзивної освіти. У листопаді 50 
директорів шкіл та 50 методистів із Вінницької області взяли участь у тренінгах зі створення інклюзивного 
навчального середовища та підтримки вчителів у воєнний час. Крім того, було проведено два вебінари для 
понад 400 помічників вихователів, щоб допомогти їм у щоденній роботі з дітьми.

● Загалом 1000 шкіл, відібраних для програми грошових переказів, взяли участь у проведеному ЮНІСЕФ і 
Міністерством освіти та спорту вебінарі щодо використання коштів.

● Для підтримки найбільш уразливих дітей ЮНІСЕФ поширив понад 25 000 індивідуальних наборів 
навчальних матеріалів у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та 
Кіровоградській областях.

● У шести дитячих садках та одній школі на Київщині завершено відновлювальні роботи. Зокрема, було 
відремонтовано бомбосховища та ігрові майданчики для перебування, навчання і розваг 1361 дитини, 
зарахованої до цих освітніх закладів.

● У партнерстві з неурядовими організаціями ЮНІСЕФ продовжив реалізацію молодіжної програми, 
спрямованої на підтримку молоді під час війни, через UPSHIFT та інші ініціативи. Шляхом відкритого 
конкурсу та інспекцій було відібрано чотири громади (Олександрії, Новоукраїнки, Кропивницького та 
Бобринця) для створення молодіжних центрів і реалізації молодіжних ініціатив. Уже відбулося дві хвилі 
програми UPSHIFT, у рамках яких 20 команд (80 учасників) отримали ресурси та знання про те, як 
утілювати власні ініціативи за допомогою орієнтованого на людину підходу до проєктування. Кожна 
команда отримає близько $2 тисяч на реалізацію проєктів.

● Триває програма сприяння розвитку волонтерства, адміністрована у партнерстві з Українським католицьким 
університетом. Сім команд отримали мікрогранти на запуск власних гуманітарних ініціатив. Загалом 350 
волонтерів зараз утілюють свої проєкти в реальність.

● ЮНІСЕФ спільно з партнерами організував неформальні освітні заняття та надав психосоціальну підтримку 
1662 дітям у Чернігівській області. Діти брали участь у творчих майстернях, майстер-класах, гуртках за 
інтересами, програмах активного громадянина та групових психологічних сесіях.

● 13 дівчат і хлопців із обмеженими можливостями віком від 3 до 14 років узяли участь у заходах із інклюзивної 
освіти та соціалізації. Також у листопаді 37 дівчат і юнаків віком від 14 до 18 років пройшли професійну 
підготовку. Крім того, продовжується робота з підлітками-волонтерами: 20 юних волонтерів пройшли 
підготовку як «агенти змін» для підтримки інших дітей і підлітків із обмеженими можливостями.

 
Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої води для 4 223 675 людей, переважно шляхом підтримки 
водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем водопостачання, а також організовуючи 
доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечуючи доступ до води в центрах колективного проживання, 
медичних і навчальних закладах, безпечних просторах (особливо у звільнених районах на сході України). Водночас у 
межах інтегрованого реагування 1 022 954 людини отримали предмети санітарії та гігієни. За звітний період:

● Головна увага ЮНІСЕФ була зосереджена на реагуванні на надзвичайні ситуації у звільнених районах, 
зокрема у Харківській, Херсонській і Запорізькій областях. Надані предмети першої необхідності, зокрема 
бутильована вода, гігієнічні набори, резервуари, каністри та таблетки для очищення води. Крім того, в тісній 
співпраці з кластером WASH, Асоціацією водоканалів, громадськими організаціями та іншими учасниками 
кластера було зібрано інформацію про потреби та розроблено плани реагування, щоби забезпечити 
безперебійне постачання води постраждалим людям.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, надаючи хімікати, відновлюючи системи водопостачання та 
доставляючи обладнання для забезпечення людей чистою питною водою. Фонд тісно співпрацював із 
місцевою владою і громадськими організаціями, щоби задовольнити потреби у воді, предметах санітарії та 
гігієни внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.

● У листопаді ЮНІСЕФ забезпечив 299 751 особу чистою питною водою та 33 622 людини — предметами 
першої необхідності.

 
Соціальний захист
196 435 домогосподарств із дітьми отримали багатоцільову грошову допомогу на загальну суму $191 млн. Програма 
гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети охопити 265 тисяч домогосподарств.

ЮНІСЕФ став співголовою Робочої групи з соціального захисту в рамках Національного плану відновлення. Іншим 
співголовою є Міністерство соціального захисту України. Було завершено внутрішню перевірку нової угоди з 
«Укрпоштою» про терміновий переказ готівки, що має покращити передачу фондом грошей у звільнені райони. Зараз 
фонд доопрацьовує договір із постачальником фінансових послуг.

Хоча фінансування достатньо, щоб набагато більше домогосподарств отримали грошові перекази до кінця року, все 
ж протягом листопада не було здійснено жодного значного переказу (в системі HOPE у цьому місяці не відображено 
жодного трансферу). Це сталося через проблеми з даними та системою. Разом із командою HOPE представники 
українського офісу фонду у штаб-квартирі ЮНІСЕФ знайшли вихід із ситуації, що дасть змогу відновити грошові 
перекази у грудні.

 
Соціальні та поведінкові зміни
ЮНІСЕФ підписав меморандум про співпрацю із найвідомішим собакою в Україні та за її межами — псом Патроном — 
для сприяння навчанню дітей, підлітків і їхніх опікунів правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами 
(ПБПВП) та ППЗПП. Пес Патрон братиме участь у різноманітних програмах і заходах ЮНІСЕФ в Україні.

У Міжнародний день захисту дітей Перша леді України, представники ЮНІСЕФ, молодь, знамениті і впливові у країні 
люди та високопосадовці взяли участь у заході, на якому поділилися думками та ідеями щодо збереження психічного 
здоров’я під час війни. Разом із Першою леді України, зірками, підлітками та представниками молоді було запущено 
цифровий проєкт «Скажи чесно, ти як?», щоб розпочати широке громадське обговорення питань ППЗПП.

Проєкт ЮНІСЕФ «СпільноCare» з ППЗПП серед дітей шкільного віку отримав сертифікат Національного реєстру 
рекордів України. Загалом у ньому взяли участь 5244 дитини зі 179 закладів освіти у 24 областях.

У листопаді навчанням ПБПВП було охоплено 4,5 мільйона людей, зокрема дітей і їхніх опікунів. Зміст курсу викликав 
неабиякий інтерес у людей, адже майже 30% аудиторії переглянули відеоролики до кінця. Задля навчання техніки 
безпеки та інформування про міни та вибухонебезпечні предмети опікунів, освітян, дітей молодшого шкільного віку та 
підлітків було запущено сайт про ПБПВП — https://bezpeka.info/.

У 20 регіонах стартувала національна виїзна кампанія на підтримку проєкту «НУМО» з раннього дитячого розвитку 
(РДР). Тим часом на другому за величиною дитячому телеканалі України Pixel відбувається трансляція із 
онлайн-дитсадка «НУМО».

Стабільно зростає кількість застосунків і платформ ЮНІСЕФ для дітей дошкільного віку. Вони нарощують аудиторію: 9000 
нових користувачів з’явилося в освітньо-розважального застосунку «НУМО», 173 000 — у сайту «НУМО», 520 дітей 
зареєструвалися в чат-боті «НУМО», який надіслав понад 20 000 повідомлень із порадами щодо РДР.

В експресах «Інтерсіті» розповсюджено близько 150 плакатів про ревакцинацію від COVID-19, орієнтованих на групи 
ризику. Були організовані пресзаходи та заходи з масової вакцинації проти COVID-19. Ці акції висвітлювали національні 
телеканали та інтернет-ЗМІ. Пресрелізи про бустерне щеплення дітей віком від 12 років охопили понад 1,2 мільйона 
людей.

До кампанії планової вакцинації «Захисти своїх близьких» долучилися понад 4,5 мільйона осіб. У 2022 році до 
Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом було організовано брифінг із Головним санітарним лікарем Закарпаття, а 
також заходи з вакцинації в ромських громадах у цьому регіоні.

Онлайн-курс із грудного вигодовування для основних опікунів охопив понад 200 000 осіб. Курс популяризується у 
соцмережах, а також у національній і регіональній пресі.

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 25 тисяч людей щодо 
гуманітарної грошової допомоги та обробив майже 60 000 дзвінків.

 
Закупівлі та логістика
Із початку повномасштабної війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $100,7 млн для закупівлі життєво 
важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $137,6 млн. Із підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні 
було відправлено допомоги на $80,2 млн, з них направлено партнерам-виконавцям товарів на $59,5 млн. За останніх 30 
днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $3,1 млн, а на склад у Дніпрі — на $0,9 
млн. Було закуплено товарів для зимового періоду на загальну суму $21 млн.

Зовнішні медіа
ЮНІСЕФ продовжував висвітлювати тяжке становище постраждалих дітей та їхніх родин в Україні та наполягати на 
забезпеченні їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних 
матеріалів, підготовлених за звітний період.

Історії реальних людей:
Багатодітна мама-переселенка: «Найбільший мій страх пов’язаний із настанням холодів»
Морозна зима лякає сім’ї з дітьми в Україні більше за обстріли
Повернути безпеку у школи
Мрія про дім
Барнахус: як працює безпечний простір для дітей, які пережили насильство
Відеоблогінг, що відволікає від війни
Картинки для Теони
ЮНІСЕФ передав гуманітарну допомогу Миколаївській області на понад 2 мільйони доларів
Молодь допомагає ВПО адаптуватися у новій громаді
Артем із Харкова заново вчиться ходити після важких поранень
Медитація після тривоги

Пресрелізи:
Поговоримо про важливість освіти: Олександр Педан та ЮНІСЕФ зустрічаються зі школярами та їхніми батьками у різних 
областях України
ЮНІСЕФ і улюбленець дітей пес Патрон підписали меморандум про співпрацю до Всесвітнього дня дитини
3500 вчителів та шкільних психологів вже проходять курс з психологічно-емоційної підтримки
ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму комплексної підтримки соціальних працівників
У Кропивницькому 10 команд молоді отримали фінансування своїх ідей в межах програми UPSHIFT
ЮНІСЕФ доставив генератори у Херсонську область, щоб забезпечити доступ до базових послуг для 12 тис. осіб
Необхідно єднатися: Бельгія надсилає кошти на відновлення шкіл і лікарень в Україні
ЮНІСЕФ доставляє генератори та гуманітарну допомогу для задоволення потреб узимку сімей і дітей Херсона

Дата наступного звіту: 10 січня 2023 року



Фінансування та партнерства
Відповідно до оновленої програми Гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) ЮНІСЕФ отримав $726,5 млн на свою 
діяльність в Україні з переглянутого запиту на фінансування в розмірі $987 млн. Переглянутий запит відображає додаткові 
фінансові потреби для збільшення масштабів і підтримки критично важливих послуг і допомоги в Україні до кінця року, 
зокрема таких пріоритетів, як повернення до навчання і підготовка до зимового періоду. HAC узгоджується із переглянутим 
Екстреним міжвідомчим зверненням Управління із координації гуманітарних питань в Україні, що спрямоване на надання до 
кінця грудня 2022 року термінової гуманітарної допомоги 11,5 мільйона осіб, які постраждали від війни.

Щедрі внески надійшли від громадян і урядів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Ірландії, 
Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Таїланду, В’єтнаму, 
Великої Британії, США, Бюро USAID з гуманітарної допомоги, фонду «Освіта не може чекати», Європейської Комісії, Обʼ
єднаних фондів Управління з координації гуманітарних питань на базі країни (CBPF) та Центрального фонду реагування 
на надзвичайні ситуації ООН (CERF).

ЮНІСЕФ оприлюднив новий запит HAC для України, а також запити на допомогу біженцям із України та підтримку 
біженців на 2023 рік на загальну суму $1,05 млрд для рядків 1 та 2. Фонд шукає $829,2 млн для задоволення потреб дітей 
і сімей в Україні в 2023 році (рядок 2).

Поточні кампанії зі збирання коштів, що їх проводять національні комітети та представництва ЮНІСЕФ у країнах, 
забезпечили своєчасну 85-відсоткову гнучку підтримку з боку приватного сектору. Причому як для України, так і для країн, 
що приймають біженців, уже перерахували трохи більше $755 млн. Приватний сектор забезпечив безпрецедентну 
підтримку: кошти пожертвували більш як 788 компаній, 234 партнери-філантропи, 136 фондів і велика кількість 
індивідуальних донорів із більш ніж 47 країн. Серед донорів і партнерів із приватного сектору, які зробили значний внесок, 
— пан Дмитро Муратов, який пожертвував кошти від продажу своєї Нобелівської премії миру 2021 року, Novo Nordisk, 
Fonden, Pandora, William Demant Foundation, Equinor, Ericsson, H&M, Marks and Spencer, JP Morgan, Phillips, Capgemini, 
Visa International, Lego Foundation, Axa, Hitachi, Heartland, Formula One, Daichi Sank, United Internet, Action, Ericsson, BMW, 
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Grand Prix і Olam Group, SHO Partners , Akelius Foundation, Aeon Corporate Ltd і Co-op Deli 
Consumers Cooperative Union, Lund Trust, Apple, Google, ING, Louis Vuitton, Toyota, PWC, EY, Heartland, Ikea, Nokia, Valora 
Management, American Eagle Outfitters, BMW, UBS і Optimus Foundation.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з урядом України, агенціями ООН, громадськими та неурядовими організаціями та 
іншими гуманітарними партнерами. Також тривають консультації із радниками Президента України, ключовими 
міністерствами (Міністерством закордонних справ, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, 
Міністерством молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я), мерами кількох міст (зокрема міст, дружніх до дітей 
і молоді) та офісами омбудсменів. Завдяки багаторічній 

присутності в Україні ЮНІСЕФ установив партнерства з ключовими громадами й тепер розширює цю співпрацю у всіх 
регіонах. Загалом заради задоволення критичних потреб дітей і сімей по всій Україні із ЮНІСЕФ співпрацювали 88 
партнерів із уряду, громадянського суспільства та фінансових служб.

 

Огляд ситуації і гуманітарні потреби
В Україні триває повномасштабна війна. Удари по критичній інфраструктурі призвели до масштабних відключень 
електроенергії, опалення, водопостачання і водовідведення, що вплинуло на дітей, їхні родини та критично важливі 
заклади, як-от школи та лікарні. Хвилі атак на енергетичну інфраструктуру змусили керівництво країни вдатися до 
аварійних відключень електроенергії у всіх областях включно зі столицею — містом Києвом, — і це тоді, коли 
температура в багатьох регіонах опускається нижче нуля. Українська влада почала евакуацію населення і закликала 
цивільних громадян залишити звільнені райони Херсонської та Миколаївської областей напередодні суворої зими через 
руйнування основних служб. Для надання рятувальної допомоги ЮНІСЕФ здійснив 34 місії до постраждалих районів на 
сході та півдні України. Завдяки їм родини, які протягом тривалого часу залишалися без доступу до медичних послуг, 
було забезпечено водою й засобами водопостачання, санітарії і гігієни, а також гігієнічними наборами та ліками. Також у 
звільнених районах було здійснено оцінку потреб. Звіти свідчать про те, що люди продовжують залишати зону бойових 
дій, водночас інші повертаються до звільнених регіонів. Офіційні дані вказують на те, що кількість внутрішньо 
переміщених осіб зросла майже на 95 000 (+2,5%). Найбільше зростання спостерігалося в Запорізькій області (+7%); в 
інших східних областях зростання незначне. Помірне підвищення показника спостерігається на заході країни[1].

 

Гуманітарне лідерство, координація і стратегія
ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агенціями ООН, урядом України та гуманітарними партнерами в рамках міжвідомчої 
взаємодії. Фонд очолює (або співкерує) кластери водопостачання, санітарії і гігієни (WASH), захисту дітей і освіти, 
підкластер соціального захисту в рамках Робочої групи грошових коштів та підкластер охорони здоров’я матері й дитини 
в рамках кластера охорони здоров’я, очолюваного ВООЗ. У кластерах WASH, захисту дітей і освіти є координатор і 
служба управління інформацією. ЮНІСЕФ і ВПП спільно очолюють цільову групу готівкових ресурсів робочої команди, 
що спрямовує гуманітарну грошову допомогу органам соціального захисту. Фонд також координує гуманітарну грошову 
допомогу спільно з Міністерством соціальної політики.

Кластер WASH. На національному рівні координаційний підрозділ кластера за підтримки Стратегічної консультативної 
групи з WASH завершив роботу над Оглядом гуманітарних потреб і Планом гуманітарного реагування. Крім того, за 
підтримки цієї групи були завершені проєкти WASH, запропоновані до розгляду Гуманітарним фондом для України (ГФУ). 
Загальне обговорення показників і пріоритетів сектору почалося в листопаді і продовжується у грудні.

Також Асоціація водоканалів і ЮНІСЕФ за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва створили на 
національному рівні технічну структуру, що забезпечуватиме технічну оцінку та визначення пріоритетності запитів 
водоканалів про підтримку, а також технічний та правовий супровід партнерів, що підтримують водоканали. Розпочато 
взаємодію із субнаціональними кластерами та обговорення з Мінрегіоном (Міністерством розвитку громад та 
територій). Технічна група змогла безпосередньо оцінити потреби у звільнених районах Харківської, Донецької і 
Херсонської областей, щоб скерувати підтримку субнаціональних членів кластеру. На субнаціональному рівні 
зосереджено увагу на з’ясуванні потреб і координації діяльності у звільнених районах Харківщини, Донеччини, 
Херсонщини та координації у Миколаєві.

Зона відповідальності за захист прав дітей продовжувала зміцнювати національні та регіональні механізми 
координації, оцінюючи потреби членів підкластера щодо запобігання, розв’язання та кращої координації проблем 
захисту дітей, а також розробляючи керівні принципи, форми та інструменти ведення випадків. Станом на 23 
листопада партнери підкластера охопили у постраждалих районах важливими послугами із запобігання та реагування 
2 659 204 особи, зокрема 1 056 867 дітей і 123 416 людей із обмеженими можливостями.

Підкластер також співпрацює з Міністерством соціальної політики щодо посилення захисту дітей у звільнених районах 
Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Під співголовуванням заступника міністра соціальної 
політики та підкластера відбулася спеціальна зустріч, присвячена координації організацій із захисту дітей у звільнених 
районах. На зустрічі увагу було зосереджено на рекомендаціях уряду щодо реагування на потреби та подолання 
викликів у цих місцевостях. Крім того, підкластер працює над картографуванням послуг і визначенням шляхів 
перерозподілу, щоб покращити перші та забезпечити ефективність другого. Разом із ЮНІСЕФ підкластер провів для 
організацій із захисту дітей в Україні засідання, присвячене інклюзії людей із інвалідністю.

Кластер освіти. У листопаді партнери кластера змогли забезпечити навчання 129 788 постраждалих дітей (із них 51% 
— це дівчата). Переважна більшість дітей (90%) повідомили про те, що їм надали необхідні навчальні матеріали та 
матеріали для дозвілля, зокрема цифрові пристрої. Використовуючи міжнародні рекомендації Міжвідомчої мережі з 
питань освіти в надзвичайних ситуаціях, кластер також допоміг покращити можливості партнерів надавати освіту в 
умовах війни.

Стратегія гуманітарного реагування, базована на зональній диференціації
ЮНІСЕФ продовжує використовувати зональний диференційований підхід до гуманітарного реагування в Україні. На 
південному сході (зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває інтенсивний і затяжний конфлікт та є обмеження 
доступу, ЮНІСЕФ використовує у роботі групи швидкого реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає 
муніципалітети, регіональні та місцеві адміністрації і партнерів із громадянського суспільства. Для цієї зони організація 
завчасно створила запас засобів для підтримки дітей, жінок і осіб із уразливих категорій, зокрема переселенців. 50% 
запасів ЮНІСЕФ зосереджено в зоні 1. У центральній і західній частинах України (зона 2), де практично немає 
проблем із доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи та структури й залучає до реалізації своїх 
гуманітарних ініціатив місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та партнерів із громадянського суспільства. 
Після ескалації війни команда ЮНІСЕФ в Україні збільшилася з 91 до 197 співробітників (з 35-відсотковою присутністю 
персоналу в зональних офісах). Провідним заходом є програма «Спільно» від ЮНІСЕФ, що посилює можливості 
уряду, місцевої влади, громадянського суспільства та бізнес-партнерів у наданні міжгалузевої підтримки — через 
дружні до дітей простори (дитячі точки «Спільно») та охоплення постраждалих від війни родин із дітьми.

Огляд програм допомоги
Ключові активності ЮНІСЕФ у зоні 1

● Напередодні зими та на тлі тривалих відключень електроенергії гуманітарні потреби людей, які мешкають у 
звільнених і прифронтових районах, залишаються критично великими. Дніпровський офіс ЮНІСЕФ продовжив 
реалізацію екстрених заходів для задоволення гострих потреб людей у Харківській, Донецькій і Херсонській 
областях. Протягом листопада в зоні 1 було розподілено гуманітарну допомогу на загальну суму $1,2 млн.

● На виконання плану підготовки до зими ЮНІСЕФ розпочав роздавати комплекти зимового одягу, водонагрівачі 
й генератори у прифронтових і звільнених районах Харківської, Херсонської та Донецької областей.

● Після відкриття доступу до Херсона, що сталося 11 листопада, ЮНІСЕФ приєднався до міжвідомчої колони, 
організованої Постійним координатором ООН, щоб доставити необхідні товари для задоволення потреб 2000 
людей. Колона вирушила в дорогу 14 листопада.

● 19 листопада ЮНІСЕФ здійснив другу місію до Херсона та привіз у місто необхідні засоби, зокрема воду 
та аптечки, а також два генератори.

● У цілях пошуку нових партнерів для доступу до найбільш важкодоступних громад було оголошено відкритий 
відбір членів багатопрофільних мобільних груп у Херсонській і Харківській областях, робітників цифрових 
навчальних центрів і виконавців гуманітарних доставок «останньої милі» в зоні 1.

● Схвалено для подальшого впровадження пропозицію Гуманітарного фонду для України (ГФУ) щодо першого 
стандартного розподілу коштів на 2022 рік. Діяльність включатиме роботу багатопрофільних груп у звільнених і 
прифронтових районах, а також допомогу в розв’язанні проблеми з опаленням для найбільш уразливих громад. 
Останній запит на дев’ятимісячний проєкт у розмірі $2,5 млн допоможе підтримати 780 360 осіб, зокрема 

постраждалих від війни 234 108 дітей (30%), переселенців, громад, що їх приймають, а також тих, хто повернувся 
додому.

● У період із 14 по 18 листопада ЮНІСЕФ приймав німецьку місію Natcom. Під час зустрічі у Харкові та 
звільнених районах фонд представив заходи із захисту дітей, охорони здоровʼя та WASH.

 
Дитячі точки «Спільно»
У листопаді понад 58 000 осіб відвідали 101 дитячу точку «Спільно», зокрема 55 підготовлених до зими локацій, що їх 
підтримують ЮНІСЕФ і партнери-виконавці, які надають комплексні послуги для дітей, молоді та їхніх опікунів.

 
Здоров’я та харчування
У період із 24 лютого 4 896 554 дітей і жінок в Україні отримали доступ до життєво необхідної первинної медичної 
допомоги через установи та виїзні бригади ЮНІСЕФ. Крім того, 508 242 опікуни дітей віком від 0 до 23 місяців були 
проконсультовані щодо годування немовлят і дітей раннього віку. За звітний період:

● Завдяки підтримці ЮНІСЕФ щонайменше 217 000 дітей і жінок отримали доступ до життєво необхідної 
первинної медичної допомоги завдяки забезпеченню лікувальними й діагностичними засобами 87 закладів 
охорони здоров’я у 17 областях України. Серед цих засобів — 148 портативних дитячих обігрівачів, наданих 36 
неонатальним центрам у 10 областях.

● Щоб діти могли розвиватися й мали доступ до якісної життєво важливої імунізації, ЮНІСЕФ надав Міністерству 
охорони здоров’я 190 000 доз вакцини проти туберкульозу та 60 000 доз п’ятивалентної вакцини для захисту 
новонароджених. Крім того, фонд відреагував на спалах COVID-19, забезпечивши 115 200 доз дитячої вакцини 
та 100 800 доз вакцини для дорослих.

● Майже 65 000 людей у 22 регіонах України включно зі звільненими районами Херсонської області були 
охоплені основними медичними послугами завдяки підтримці ЮНІСЕФ (візити додому, багатопрофільні виїзні 
бригади лікарів, медсестер і психологів). Мобільні медичні бригади допомагають тисячам сімей отримати 
доступ до якісних медичних послуг вдома, не долаючи великі відстані до лікарень під час бойових дій.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати найбільш незахищених жінок і дітей із низьким рівнем сімейного доходу 
та обмеженим доступом до медичної допомоги, надаючи їм медичні ваучери, що дозволяють безкоштовно 
отримувати призначені фахівцями ліки.

● 200 учасників (психологи, представники влади, громадянського суспільства та української молоді) 
приєдналися до публічної дискусії і стратегічної сесії щодо найкращих рішень для підтримки психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки (ППЗПП) підлітків і молоді під час війни в Україні. Захід під назвою «Скажи 
чесно, ти як?» відбувся в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо розробки 
Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ 
України. За результатами стратегічної сесії буде укладено проєкт закону про ППЗПП.

● 25 медичних працівників і співробітників Київського міського пологового будинку №6 пройшли навчання з 
обміну інформацією про імунізацію.

● Просвітницький онлайн-захід про міжнародний досвід психологічної підтримки дітей і підлітків під час війни 
набрав понад 14 тисяч переглядів у фейсбуці.

● Просвітницький онлайн-захід про роботу під час війни Національної служби здоров’я (НСЗУ) набрав понад 19 
тисяч переглядів у фейсбуці. Під час заходу обговорювали контракти із закладами охорони здоров’я на 2023 
рік, нові напрями програми «Доступні ліки», академію НСЗУ та доступні курси, а також виклики для системи 
охорони здоров’я під час війни. 17 консультантів національної гарячої лінії «Доказово про вакцинацію, грудне 
вигодовування та харчування дітей до 3 років» мали наглядове заняття.

● 34 медичних працівники із Житомирської області, залучені до програми допомоги вдома, пройшли 
онлайн-навчання щодо правильної методики вакцинації, ефективного консультування та комунікації. 
Навчання було присвячене вакцинації дорослих, зокрема від COVID-19.

● 2907 медичних працівників покращили свої знання з імунізації під час круглого столу в рамках ІІІ Міжнародного 
конгресу «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини».

 
Захист прав дітей
У період із 24 лютого за участі ЮНІСЕФ заходи із забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
охопили 2 668 867 дітей та їхніх опікунів, щоб допомогти їм подолати тяжкі наслідки війни та переїзду. Загалом 99 207 
дітей та їхніх родин отримали користь від наданої послуги ведення випадків і були направлені до відповідних 
соціальних служб, а 311 829 жінок і дітей скористалися послугами служб реагування на гендерно зумовлене насильство 
та пом’якшення ризиків, що функціонують за підтримки ЮНІСЕФ. За звітний період:

● Для охоплення найбільш постраждалих дітей і родин у 18 регіонах України були розширені багатопрофільні 
виїзні бригади, зокрема у звільнених районах (Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, 
Миколаївська та Харківська області). У 30 мобільних групах було збільшено навантаження окремих робітників 
для покращення моніторингу, звітності, оцінки потреб і забезпечення ведення гуманітарних справ. Виїзні бригади 
надали комплексні послуги правової, медичної, соціальної і психологічної підтримки 84 311 особам (21 026 дітям 
та 63 285 дорослим); 36 116 осіб (6651 дитина та 29 465 дорослих) направлено до спеціалізованих служб.

● Загалом 3300 дітей та опікунів (878 дівчаток і 964 хлопчики, в тому числі 191 дитина та 1321 дорослий із 
обмеженими можливостями) отримали доступ до медичних послуг.

● Проведені за підтримки ЮНІСЕФ заходи із забезпечення ППЗПП, зокрема в поєднанні зі спортом, 
мистецтвом і кулінарією, охопили 214 413 дітей і опікунів, які відчули на собі ефективність методик 
подолання тяжких наслідків війни та переїздів. Загалом під час групових та індивідуальних, очних та 
онлайн-сеансів 50 314 дітей і опікунів отримали ППЗПП. Завдяки тренінгам 5859 місцевих спеціалістів 
розширили свої можливості надавати ППЗПП.

● У Донецьку 44 батьки/опікуни (30 жінок і 14 чоловіків) пройшли тренінги з догляду та позитивного 
батьківства, а 41 учасник отримав індивідуальні психологічні консультації й допомогу у взаємодії з дітьми.

● Було проведено онлайн-тренінг із підтримки бездоглядних дітей і розлучених із батьками дітей для 3341 
родини, щоб допомогти їм забезпечити тимчасовий догляд за такими дітлахами та їхній захист. 2290 сімей 
із усіх регіонів України пройшли навчання, підтвердивши свою готовність надавати опіку та захист дітям, і 
були внесені до загальнодержавної бази даних «Родина для дитини». Навчання з догляду пройшли 623 
сім’ї, які готові прийняти бездоглядних і розлучених із батьками дітей, причому 27 сімей уже здійснюють 
тимчасовий догляд за такими дітьми.

● Для посилення захисту дітей на рівні громад було розповсюджено інформаційні матеріали на цю тему. 
Ними охоплено 27 494 осіб (8199 дітей і 19 295 дорослих), зокрема 3029 осіб отримали інформацію онлайн.

● 22 659 громадян (4581 дитина та 18 078 дорослих) отримали інформацію про запобігання та стримування 
насильства над дітьми та гендерно зумовленого насильства. 12 055 осіб (2970 дітей і 9085 дорослих), які 
пережили або стали свідками насильства, були направлені до спеціалістів із ППЗПП, органів охорони 
здоров’я, соціальних служб або органів юстиції / правоохоронців, причому 5883 осіб (4736 дорослих і 1147 
дітей) отримали доступ до служб реагування.

● Матеріали онлайн-кампанії із запобігання сексуальній експлуатації й насильству та безпечного 
гуманітарного реагування переглянули 421 352 користувачі інтернету.

 
Освіта
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ надав підтримку 884 627 дітям з доступом до формальної та неформальної освіти, 
зокрема раннього розвитку. Загалом 110 869 дітей було охоплено заходами з психологічної підтримки, соціального 
та емоційного розвитку, а також розвитку життєвих навичок. Крім того, ЮНІСЕФ передав набори для раннього 
розвитку дітей і дозвілля, комплекти «Школа в коробці», індивідуальні набори та інші навчальні матеріали для 481 
388 дітей. За звітний період:

● ЮНІСЕФ продовжив підтримку малокомплектних сільських шкіл і передав комплекти «Школа в коробці» 
освітнім закладам у Вінницькій, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом розподілено 
1454 набори серед більш ніж 58 тисяч дітей. Крім того, в Кіровоградській області для боротьби з 
поширенням COVID-19 фонд забезпечив школи масками, засобами гігієни та аптечками. Школи також 
отримали додаткові набори для дозвілля, якими можна обладнати укриття.

● 13 112 вчителів і батьків отримали інформацію про освіту під час війни завдяки партнерству з місцевими 
НУО. Загалом 675 учителів уперше зареєструвалися та взяли участь в онлайн-тренінгу, присвяченому 
реформі «Нова українська школа». 667 новозареєстрованих учителів узяли участь в онлайн-тренінгу із 
надання ППЗПП.

● Проведено вебінар для вчителів щодо ефективного онлайн- і гібридного навчання. 
У ньому взяли участь 10 000 осіб.

● Для підтримки педагогів і озброєння їх знаннями щодо ґрунтованого на правах підходу до роботи з дітьми 
з обмеженими можливостями ЮНІСЕФ продовжував тренінги з інклюзивної освіти. У листопаді 50 
директорів шкіл та 50 методистів із Вінницької області взяли участь у тренінгах зі створення інклюзивного 
навчального середовища та підтримки вчителів у воєнний час. Крім того, було проведено два вебінари для 
понад 400 помічників вихователів, щоб допомогти їм у щоденній роботі з дітьми.

● Загалом 1000 шкіл, відібраних для програми грошових переказів, взяли участь у проведеному ЮНІСЕФ і 
Міністерством освіти та спорту вебінарі щодо використання коштів.

● Для підтримки найбільш уразливих дітей ЮНІСЕФ поширив понад 25 000 індивідуальних наборів 
навчальних матеріалів у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та 
Кіровоградській областях.

● У шести дитячих садках та одній школі на Київщині завершено відновлювальні роботи. Зокрема, було 
відремонтовано бомбосховища та ігрові майданчики для перебування, навчання і розваг 1361 дитини, 
зарахованої до цих освітніх закладів.

● У партнерстві з неурядовими організаціями ЮНІСЕФ продовжив реалізацію молодіжної програми, 
спрямованої на підтримку молоді під час війни, через UPSHIFT та інші ініціативи. Шляхом відкритого 
конкурсу та інспекцій було відібрано чотири громади (Олександрії, Новоукраїнки, Кропивницького та 
Бобринця) для створення молодіжних центрів і реалізації молодіжних ініціатив. Уже відбулося дві хвилі 
програми UPSHIFT, у рамках яких 20 команд (80 учасників) отримали ресурси та знання про те, як 
утілювати власні ініціативи за допомогою орієнтованого на людину підходу до проєктування. Кожна 
команда отримає близько $2 тисяч на реалізацію проєктів.

● Триває програма сприяння розвитку волонтерства, адміністрована у партнерстві з Українським католицьким 
університетом. Сім команд отримали мікрогранти на запуск власних гуманітарних ініціатив. Загалом 350 
волонтерів зараз утілюють свої проєкти в реальність.

● ЮНІСЕФ спільно з партнерами організував неформальні освітні заняття та надав психосоціальну підтримку 
1662 дітям у Чернігівській області. Діти брали участь у творчих майстернях, майстер-класах, гуртках за 
інтересами, програмах активного громадянина та групових психологічних сесіях.

● 13 дівчат і хлопців із обмеженими можливостями віком від 3 до 14 років узяли участь у заходах із інклюзивної 
освіти та соціалізації. Також у листопаді 37 дівчат і юнаків віком від 14 до 18 років пройшли професійну 
підготовку. Крім того, продовжується робота з підлітками-волонтерами: 20 юних волонтерів пройшли 
підготовку як «агенти змін» для підтримки інших дітей і підлітків із обмеженими можливостями.

 
Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH)
За період із 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої води для 4 223 675 людей, переважно шляхом підтримки 
водних компаній хімікатами та обладнанням, ремонту й відновлення систем водопостачання, а також організовуючи 
доставку води, роздачу бутильованої води та забезпечуючи доступ до води в центрах колективного проживання, 
медичних і навчальних закладах, безпечних просторах (особливо у звільнених районах на сході України). Водночас у 
межах інтегрованого реагування 1 022 954 людини отримали предмети санітарії та гігієни. За звітний період:

● Головна увага ЮНІСЕФ була зосереджена на реагуванні на надзвичайні ситуації у звільнених районах, 
зокрема у Харківській, Херсонській і Запорізькій областях. Надані предмети першої необхідності, зокрема 
бутильована вода, гігієнічні набори, резервуари, каністри та таблетки для очищення води. Крім того, в тісній 
співпраці з кластером WASH, Асоціацією водоканалів, громадськими організаціями та іншими учасниками 
кластера було зібрано інформацію про потреби та розроблено плани реагування, щоби забезпечити 
безперебійне постачання води постраждалим людям.

● ЮНІСЕФ продовжував підтримувати водоканали, надаючи хімікати, відновлюючи системи водопостачання та 
доставляючи обладнання для забезпечення людей чистою питною водою. Фонд тісно співпрацював із 
місцевою владою і громадськими організаціями, щоби задовольнити потреби у воді, предметах санітарії та 
гігієни внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.

● У листопаді ЮНІСЕФ забезпечив 299 751 особу чистою питною водою та 33 622 людини — предметами 
першої необхідності.

 
Соціальний захист
196 435 домогосподарств із дітьми отримали багатоцільову грошову допомогу на загальну суму $191 млн. Програма 
гуманітарної грошової допомоги продовжує працювати над досягненням мети охопити 265 тисяч домогосподарств.

ЮНІСЕФ став співголовою Робочої групи з соціального захисту в рамках Національного плану відновлення. Іншим 
співголовою є Міністерство соціального захисту України. Було завершено внутрішню перевірку нової угоди з 
«Укрпоштою» про терміновий переказ готівки, що має покращити передачу фондом грошей у звільнені райони. Зараз 
фонд доопрацьовує договір із постачальником фінансових послуг.

Хоча фінансування достатньо, щоб набагато більше домогосподарств отримали грошові перекази до кінця року, все 
ж протягом листопада не було здійснено жодного значного переказу (в системі HOPE у цьому місяці не відображено 
жодного трансферу). Це сталося через проблеми з даними та системою. Разом із командою HOPE представники 
українського офісу фонду у штаб-квартирі ЮНІСЕФ знайшли вихід із ситуації, що дасть змогу відновити грошові 
перекази у грудні.

 
Соціальні та поведінкові зміни
ЮНІСЕФ підписав меморандум про співпрацю із найвідомішим собакою в Україні та за її межами — псом Патроном — 
для сприяння навчанню дітей, підлітків і їхніх опікунів правил безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами 
(ПБПВП) та ППЗПП. Пес Патрон братиме участь у різноманітних програмах і заходах ЮНІСЕФ в Україні.

У Міжнародний день захисту дітей Перша леді України, представники ЮНІСЕФ, молодь, знамениті і впливові у країні 
люди та високопосадовці взяли участь у заході, на якому поділилися думками та ідеями щодо збереження психічного 
здоров’я під час війни. Разом із Першою леді України, зірками, підлітками та представниками молоді було запущено 
цифровий проєкт «Скажи чесно, ти як?», щоб розпочати широке громадське обговорення питань ППЗПП.

Проєкт ЮНІСЕФ «СпільноCare» з ППЗПП серед дітей шкільного віку отримав сертифікат Національного реєстру 
рекордів України. Загалом у ньому взяли участь 5244 дитини зі 179 закладів освіти у 24 областях.

У листопаді навчанням ПБПВП було охоплено 4,5 мільйона людей, зокрема дітей і їхніх опікунів. Зміст курсу викликав 
неабиякий інтерес у людей, адже майже 30% аудиторії переглянули відеоролики до кінця. Задля навчання техніки 
безпеки та інформування про міни та вибухонебезпечні предмети опікунів, освітян, дітей молодшого шкільного віку та 
підлітків було запущено сайт про ПБПВП — https://bezpeka.info/.

У 20 регіонах стартувала національна виїзна кампанія на підтримку проєкту «НУМО» з раннього дитячого розвитку 
(РДР). Тим часом на другому за величиною дитячому телеканалі України Pixel відбувається трансляція із 
онлайн-дитсадка «НУМО».

Стабільно зростає кількість застосунків і платформ ЮНІСЕФ для дітей дошкільного віку. Вони нарощують аудиторію: 9000 
нових користувачів з’явилося в освітньо-розважального застосунку «НУМО», 173 000 — у сайту «НУМО», 520 дітей 
зареєструвалися в чат-боті «НУМО», який надіслав понад 20 000 повідомлень із порадами щодо РДР.

В експресах «Інтерсіті» розповсюджено близько 150 плакатів про ревакцинацію від COVID-19, орієнтованих на групи 
ризику. Були організовані пресзаходи та заходи з масової вакцинації проти COVID-19. Ці акції висвітлювали національні 
телеканали та інтернет-ЗМІ. Пресрелізи про бустерне щеплення дітей віком від 12 років охопили понад 1,2 мільйона 
людей.

До кампанії планової вакцинації «Захисти своїх близьких» долучилися понад 4,5 мільйона осіб. У 2022 році до 
Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом було організовано брифінг із Головним санітарним лікарем Закарпаття, а 
також заходи з вакцинації в ромських громадах у цьому регіоні.

Онлайн-курс із грудного вигодовування для основних опікунів охопив понад 200 000 осіб. Курс популяризується у 
соцмережах, а також у національній і регіональній пресі.

У межах підзвітності перед постраждалим населенням ЮНІСЕФ проконсультував понад 25 тисяч людей щодо 
гуманітарної грошової допомоги та обробив майже 60 000 дзвінків.

 
Закупівлі та логістика
Із початку повномасштабної війни в лютому ЮНІСЕФ розмістив замовлення на $100,7 млн для закупівлі життєво 
важливих товарів. На сьогодні їх надійшло в Україну на суму $137,6 млн. Із підконтрольних ЮНІСЕФ складів в Україні 
було відправлено допомоги на $80,2 млн, з них направлено партнерам-виконавцям товарів на $59,5 млн. За останніх 30 
днів партнерам-виконавцям було відправлено життєво необхідних товарів на суму $3,1 млн, а на склад у Дніпрі — на $0,9 
млн. Було закуплено товарів для зимового періоду на загальну суму $21 млн.

Зовнішні медіа
ЮНІСЕФ продовжував висвітлювати тяжке становище постраждалих дітей та їхніх родин в Україні та наполягати на 
забезпеченні їхньої безпеки через зовнішні та внутрішні медіа-ресурси. Нижче наведено добірку комунікаційних 
матеріалів, підготовлених за звітний період.

Історії реальних людей:
Багатодітна мама-переселенка: «Найбільший мій страх пов’язаний із настанням холодів»
Морозна зима лякає сім’ї з дітьми в Україні більше за обстріли
Повернути безпеку у школи
Мрія про дім
Барнахус: як працює безпечний простір для дітей, які пережили насильство
Відеоблогінг, що відволікає від війни
Картинки для Теони
ЮНІСЕФ передав гуманітарну допомогу Миколаївській області на понад 2 мільйони доларів
Молодь допомагає ВПО адаптуватися у новій громаді
Артем із Харкова заново вчиться ходити після важких поранень
Медитація після тривоги

Пресрелізи:
Поговоримо про важливість освіти: Олександр Педан та ЮНІСЕФ зустрічаються зі школярами та їхніми батьками у різних 
областях України
ЮНІСЕФ і улюбленець дітей пес Патрон підписали меморандум про співпрацю до Всесвітнього дня дитини
3500 вчителів та шкільних психологів вже проходять курс з психологічно-емоційної підтримки
ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму комплексної підтримки соціальних працівників
У Кропивницькому 10 команд молоді отримали фінансування своїх ідей в межах програми UPSHIFT
ЮНІСЕФ доставив генератори у Херсонську область, щоб забезпечити доступ до базових послуг для 12 тис. осіб
Необхідно єднатися: Бельгія надсилає кошти на відновлення шкіл і лікарень в Україні
ЮНІСЕФ доставляє генератори та гуманітарну допомогу для задоволення потреб узимку сімей і дітей Херсона

Дата наступного звіту: 10 січня 2023 року
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Додаток 1. Результати програми (1 березня — 29 листопада 2022 року)
Прогрес відображається щодо переглянутих цілей для реагування ЮНІСЕФ в Україні відповідно до оновленого звернення 
ЮНІСЕФ щодо гуманітарної допомоги дітям (HAC).

* Результат розраховано на основі доставок товарів від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям.
** ЮНІСЕФ разом із представництвом «Права на здоров’я», Громадським простором і Українською мережею за права дитини протягом чотирьох місяців (серпень – листопад 2022 року) 
проводив у фейсбуці та інстаграмі інформаційну кампанію щодо запобігання сексуальній експлуатації й насильству. У її рамках було створено 43 публікації на 13 тем, що стосуються питань 
сексуальної експлуатації й насильства.
*** Унікальні номери, що зверталися на гарячу лінію (один номер може дзвонити від 1 до 3 разів за період).  

Сектор / показник Розд. Загальні потреби
ЮНІСЕФ та IP
Ціль у 2022 році Загальні 

результати
Залишок

Здоров’я  14,5 млн осіб
# дітей і жінок отримують першу медичну допомогу 
в закладах, що підтримує ЮНІСЕФ, та через виїзні 
бригади

Загалом 4 500 000 4 500 000 4 896 554* 267 017 
▲

# дітей віком від 6 до 59 місяців

вакциновані проти кору Загалом  1 500 000 - -

# дітей, підлітків і опікунів мають доступ до послуг 
психосоціальної підтримки та підтримки психічного 
здоровʼя через мобільні бригади

Загалом 3 766 425 60 000 13 172 4 708 ▲

Харчування  700 000 осіб
# основних опікунів дітей 0-23 місяців, які отримують 
консультації з годування немовлят і дітей раннього 
віку (IYCF)

 538 337 300 000 508 242 393 001 
▲

WASH  16 млн осіб
# людей мають доступ до достатньої кількості чистої 
води для питних та побутових потреб

Загалом 9 750 000 4 500 000 4 223 675 299 751 
▲

# людей отримують критично важливі засоби WASH Загалом 4 800 000 1 750 000 1 022 954* 33 622 ▲

Захист дітей  2,8 млн дітей

#  дітей та опікунів мають доступ до послуг підтримки 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки

Загалом  2 000 000 2 668 867 214 413 
▲

Дітей  900 000 976 892 75 297 ▲

# дітей отримали послугу індивідуального ведення 
справ

Загалом  80 000 99 207 3 300 ▲

# жінок, хлопчиків та дівчаток отримують доступ до 
заходів зі

зменшення ризику гендерно зумовленого насильства, 
запобігання та реагування

Загалом 3 700 000 1 000 000 311 829 75 175 ▲

# жінок, хлопчиків та дівчаток отримують доступ до 
заходів з

реагування на гендерно зумовлене насильство та 
жорстоке поводження з дітьми

Загалом 3 700 000 100 000 129 625 17 938 ▲

# людей із безпечними та доступними каналами 
для повідомлення про сексуальну експлуатацію 
та насильство з боку працівників гуманітарних 
організацій

Загалом  1 000 000 800 399**  

Освіта  5 млн осіб
# дітей отримують формальну або неформальну 
освіту, зокрема послуги раннього навчання

Загалом 4 600 000 1 400 000 884 627 26 802 ▲

Хлопчики  420 000 173 876 602 ▲

Дівчатка  980 000 446 198 831 ▲

# дівчаток та хлопчиків отримують користь від наданої 
освіти, наборів для раннього розвитку та комплектів 
для дозвілля або навчальних матеріалів

Загалом 4 600 000 600 000 481 388* 59 752 ▲

# дітей мають доступ до послуг психосоціальної 
підтримки, соціального та емоційного навчання або 
розвитку життєвих навичок

Загалом 4 600 000 400 000 110 869 270 ▲

# учителів і педагогічного персоналу, які пройшли 
тренінги з надання послуг психосоціальної підтримки 
та підтримки психічного здоровʼя, з соціального та 
емоційного навчання

та (або) розвитку життєвих навичок Загалом 364 000 180 000 10 450 3 453 ▲

Соціальний захист 

# домогосподарств охоплено багатоцільовими 
гуманітарними

грошовими переказами, що фінансує ЮНІСЕФ Загалом  265 000 196 435 6 856 ▲

Інше

# людей охоплено повідомленнями про доступ до 
послуг

Загалом  12 000 000 11 278 913 -

# осіб, що діляться своїми проблемами і ставлять 
запитання/уточнення щодо задоволення своїх потреб 
через встановлені механізми зворотного зв’язку

Загалом  530 000 245 170*** 2 822 ▲

# людей, які беруть участь в акціях залучення щодо 
соціальних і поведінкових змін

Загалом  800 000 322 412 841 ▲



[1] Міжнародна організація з міграції, матриця відстеження переміщення (DTM), цикл 16.

* Загальна сума дефіциту фінансування базується на наявних коштах порівняно із загальною потребою. Галузеві прогалини детально наведені в таблиці.
 
Цифри можуть відрізнятися за той самий період через поточний розподіл гнучкого фінансування. У зв’язку зі збільшенням потреб у підтримці оцінюються заходи реагування та пов’язані з ними фінансові вимоги, і відповідно до переглянутого Екстреного звернення подається переглянуте звернення HAC. Розподіл за секторами є попереднім і може бути
оновлений на основі потреб/прогалин.

Додаток 2. Фінансування станом на 29 листопада
Оскільки гуманітарні потреби все ще залишаються гострими, запит ЮНІСЕФ HAC відображає потребу в ресурсах 
для надання вразливим дітям і сім’ям в Україні основних послуг і предметів першої необхідності. 
Постійні та гнучкі внески означають, що ЮНІСЕФ і партнери можуть діяти швидко та стратегічно 
реагувати на найнагальніші потреби.

Сектор Потреби

Доступний бюджет Дефіцит фінансування

Гуманітарні 
ресурси, отримані 
в 2022 році

Інші ресурси, 
отримані  
в 2022 році

Залишок 
ресурсів із 2021 
року

$ %

Здоровʼя та 
харчування

100 400 000 91 230 277 0 520 831 8 648 892 9%

WASH 106 500 000 101 278 162 0 491 565 4 730 272 4%

Захист дітей, 
мінімальні стандарти 
попередження та 
реагування
на гендерно 
зумовлене 
насильство у 
надзвичайних 
ситуаціях і захист 
від сексуальної 
експлуатації та 
насильства

65 300 000 64 224 011 0 483 122 421 867 1%

Освіта 60 000 000 65 753 520 2 499 410 219 080   

Соціальний захист 655 149 430 403 886 205 0 1057 251 262 168 38%

Загалом 987 349 430 726 543 175 2 499 410 1 715 655 265 063 200* 27%


