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UKRAINA

Dystrybucja żywności i artykułów pierwszej potrzeby/ Fot. PAH

INFORMACJE OGÓLNE
Populacja:
Liczba osób wewnętrznie przemieszczonych:
Liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej:
Liczba osób żyjących na obszarach dotkniętych konfliktem:

45,530,000
1,3 mln
3 mln
3 100 000

SYTUACJA W KRAJU
Na skutek trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie ponad 3 milionów osób potrzebuje
pomocy humanitarnej, 2,5 miliona to osoby najbardziej potrzebujące pomocy, czyli
osoby starsze, samotne matki i dzieci. 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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POLSKA AKCJA HUMANITARNA NA UKRAINIE
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 osobom wewnętrznie
przemieszczonym najpotrzebniejsze artykuły: lekarstwa, paczki żywnościowe i paczki
higieniczne, a także koce i śpiwory. Wyposażyliśmy też kilka ośrodków 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. Prowadziliśmy długofalowy program wsparcia dla 100
samotnych matek z dziećmi, które w wyniku działań zbrojnych musiały opuścić miejsce
zamieszkania. Projekt polegał na comiesięcznym dofinansowaniu budżetu domowego,
tak aby umożliwić matkom zakup żywności, ciepłych ubrań i produktów higienicznych.
Pomogą objęliśmy również seniorów: dostarczaliśmy im ciepłe ubrania, koce oraz inne
artykuły codziennego użytku (wsparcie otrzymało ponad 2 tysiące osób). Rozdawaliśmy
również pakiety higieniczne dla najbardziej zagrożonych wykluczeniem osób starszych.
W efekcie wsparcie otrzymało 2800 osób.

AKTUALNE DZIAŁANIA
Obecnie prowadzimy długofalowe działania, które skupiają się na osobach
najbardziej zagrożonych w trudnej sytuacji konfliktu. Wpieramy osoby starsze,
schorowane i niepełnosprawne, którym trudno jest samodzielnie zadbać o najprostsze
potrzeby. Wspieramy również całe rodziny (dzieci i samotne matki), które zmuszone
były opuścić własne domy, uciekając przed konfliktem i poszukując bezpiecznej
przestrzeni, w której mogłyby się zatrzymać. W obwodzie zaporoskim (w którym
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działamy) zatrzymały się 64 000 osób. Ważne jest dla nas również branie pod uwagę
społeczności lokalnej, której życie również uległo zmianie w obliczu konfliktu w kraju.
Do najważniejszych działań należy:


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.



Wsparcie wewnętrznie przemieszczonych rodzin (pomoc otrzymuje 1000
rodzin). Udzielamy pomocy w zakresie podstawowych potrzeb finansowych,
rzeczowych i opieki społecznej. Pomoc dostarczamy zarówno osobom
przemieszczonym, jak i lokalnej społeczności, których życie również zmieniło się
w tej sytuacji.
o EDUKACJA: Dla najmłodszych stworzyliśmy punkt przedszkolny oraz
świetlicę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży szkolnej.
o DOSTĘP DO INFORMACJI: otworzyliśmy centrum informacji dla
uchodźców wewnętrznych oraz członków lokalnej społeczności
o KOMPETENCJE ZAWODOWE: organizujemy kursy zawodowe,
spotkania otwarte i mentoring zawodowy
o PORADNICTWO: udzielamy porad z
zakresu
wsparcia
psychologicznego, prawnego i socjalnego
o GRANTY STABILIZUJĄCE: osoby, które potrzebują bezpośredniego
wsparcia w postaci pomocy humanitarnej otrzymują jednorazowe
wsparcie finansowe na produkty pozwalające przetrwać zimę (koce i
ubrania) lub miesięczne wparcie finansowe na zakup produktów
żywnościowych, higienicznych i lekarstw.

Przy realizacji projektów PAH współpracuje z organizacją GOAL Global. Projekty są
finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce (Polska Pomoc), 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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