July 2016

UKRAINA

Dystrybucja żywności i artykułów pierwszej potrzeby/ Fot. PAH
INFORMACJE OGÓLNE
Populacja:
45,530,000
Liczba uchodźców wewnętrznych:
1,3 mln
Liczba uchodźców zewnętrznych:
1,3 mln
Liczba osób żyjących na obszarach dotkniętych konfliktem: 3 100 000
SYTUACJA W KRAJU
Na skutek trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie ponad 3 milionów osób potrzebuje
pomocy humanitarnej, 1/3 z nich to osoby starsze. Do najbardziej palących potrzeb
należą – brak żywności, środków czystości i higieny osobistej oraz artykułów pierwszej
potrzeby (m.in. koce, odzież, koce i śpiwory). W części wschodniej Ukrainy,
niekontrolowanej przez instytucje rządowe, zaopatrzenie sklepów jest ograniczone, nie
funkcjonują instytucje i organy administracji. Szczególnie poszkodowane są osoby
starsze i samotne.
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DZIAŁANIA POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ
Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc na wschodzie Ukrainy od połowy 2014 roku.
Od początku naszej działalności pomogliśmy ponad 35 tysiącom osób.
W pierwszej fazie działalności na Ukrainie przekazaliśmy uchodźcom wewnętrznym
lekarstwa, paczki żywnościowe i artykuły higieniczne, a także koce i śpiwory.
Wyposażyliśmy też kilka ośrodków dla uchodźców w sprzęt kuchenny i zaopatrzyliśmy
pięć szpitali i punktów medycznych w najbardziej potrzebne leki i materiały medyczne.
Od maja 2015 roku prowadzimy stałą misję na terenie Ukrainy. Współpracujemy
z lokalnymi partnerami. Obecnie prowadzimy trzy długofalowe projekty:


Wsparcie dla lokalnych stołówek na Ukrainie, które codziennie serwują ciepłe
posiłki dla osób starszych. Do części osób, która ze względu na stan zdrowia
bądź niepełnosprawność nie może wyjść z domu posiłki są dowożone. Dzienne
wsparcie otrzymuje 3000 osób.



Dystrybucja ciepłych ubrań, koców oraz innych artykułów codziennego użytku.
Wsparcie otrzymało ponad 2 tysiące seniorów;



Dystrybucja pakietów higienicznych dla najbardziej zagrożonych wykluczeniem
osób starszych. Wsparcie otrzymało 2800 osób.



Długofalowy program wsparcia dla 100 samotnych matek z dziećmi, które
w wyniku działań zbrojnych musiały opuścić miejsce zamieszkania. Projekt
polega na comiesięcznym dofinansowaniu budżetu domowego, tak aby
umożliwić matkom zakup żywności, ciepłych ubrań i produktów higienicznych.

Przy realizacji projektów PAH współpracuje z organizacją GOAL Global. Projekty są
finansowane przez Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) of the United States
Agency for International Development (USAID), European Commission Humanitarian Aid
and Civil Protection Department (ECHO) oraz Australian Embassy (Australian Embassy’s
Direct Aid Program)
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