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Konflikt na wschodniej Ukrainie rozpoczął się w kwietniu 2014. Od tego czasu niemal 23 000 osób zostało rannych, zginęło zaś 9 700 
osób. 3,8 mln ludzi wciąż potrzebuje natychmiastowej pomocy, 70% z nich to osoby starsze, kobiety i dzieci. Dane: OCHA, „2017 
Humanitarian Needs Overview”, grudzień 2016

Zniszczenia wojenne w Słowiańsku, Ukraina, 2014. Fot. Adra

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-2017-humanitarian-needs-overview-hno


Najtrudniejsza jest obecnie sytuacja osób przebywających w regionie Donbasu, gdzie nadal prowadzone są działania zbrojne oraz w 
rejonach sąsiadujących, do których ucieka ludność cywilna. Przesiedlona ludność potrzebuje pomocy w zapewnieniu dostępu do żywności, 
środków czystości i higieny osobistej. W wyniku walk zaopatrzenie sklepów jest ograniczone, nie funkcjonują instytucje i organy 
administracji. Wstrzymane są pensje, renty i emerytury, co uniemożliwia zdobycie nawet podstawowych produktów.

Zniszczenia we wsi Siemionowka, Ukraina, 2015, fot. Jacek Marczewski/Agencja Gazeta



Ograniczony jest także dostęp do pomocy medycznej. Część szpitali i mniejszych placówek ochrony zdrowia nie funkcjonuje, pozostałe 
mają problemy z zaopatrzeniem w lekarstwa, sprzęt medyczny i brakiem personelu, a liczba pacjentów i pacjentek rośnie.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny zniszczony i opustoszały po ostrzale artyleryjskim., Słowańsk, sierpień 2014. Fot. PAH



Centrum Informacji dla uchodźców wewnętrznych oraz członków lokalnej społeczności, zajęcia z arteterapii. Zaporoże, sierpień 2017 Fot. PAH. 
PAH udziela pomocy rodzinom poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie, w szczególności osobom przesiedlonym do 
Obwodu Zaporoskiego w zakresie podstawowych potrzeb finansowych, rzeczowych i opieki społecznej. W ramach projektu objętych wsparciem
kompleksowym wsparciem jest 350 osób.



Centrum Informacji dla uchodźców wewnętrznych oraz członków lokalnej społeczności, terapia grupowa dzieci. Zaporoże, wrzesień 2017. Fot. PAH.
Doradztwo psychologiczne jest realizowane przez grupę 3 mobilnych psychologów zatrudnionych w ramach aktywności Centrum. 
Psychologowie będą mieli za zadanie docierać do beneficjentów w Obwodzie Zaporoskim, prowadząc psychologiczne wsparcie indywidualne, 
lub grupowe. Będą oni również zaangażowani w pracę z dziećmi uczęszczającymi do punktu przedszkolnego oraz świetlicy. 



Centrum Informacji dla uchodźców wewnętrznych oraz członków lokalnej społeczności, Zaporoże, lipiec 2017. Fot. PAH.
W Centrum Informacji prowadzone jest doradztwo prawne. Beneficjenci otrzymują informacje o ich prawach i obowiązkach, które do nich 
należą w związku z zmianą miejsca zamieszkania. Są również wspierani w procesie rejestracji w lokalnych urzędach, oraz w dostępie do 
poszczególnych świadczeń socjalnych. Prawnik towarzyszy beneficjentów również w czasie rozmów z urzędnikami.



Centrum Informacji dla uchodźców wewnętrznych oraz członków lokalnej społeczności. Zaporoże, sierpień 2017. Fot. PAH.
Działalność Centrum Informacji przyczynia się do poprawy samopoczucia psychicznego beneficjentów projektu. Udziela informacji, 
porad prawnych, psychologicznych. Prowadzi kursy zawodowe podnosząc kwalifikacje beneficjentów. 



Rozdanie dyplomów po ukończonym kursie zawodowym, Zaporoże, marzec 2017. Fot. PAH.
W ramach działań PAH poszerzane są umiejętności zawodowe uchodźców i uchodźczyń wewnętrznych oraz przekwalifikowanie  na zawody
bardziej potrzebne na rynku pracy. Kursy prowadzone są w lokalnych firmach szkoleniowych, generując tym samym dodatkowy przychód 
w objętym wojną regionie. Przykładowymi kursami są: kurs krawiecki, fryzjerski, florystyczny, spawalniczy, obsługi wózków widłowych.



Obóz dla uchodźców i uchodźczyń wewnętrznych, Zaporoże, listopad 2016. Fot. Jakub Stolecki. 
W Obwodzie Zaporoskim obecnie mieszka około 124 000  uchodźców wewnętrznych. Z rozpoznania potrzeb przeprowadzonych 
przez PAH najbardziej zmarginalizowaną grupą są przesiedlone matki samotnie wychowujące dzieci. 



Obóz dla uchodźców i uchodźczyń wewnętrznych, Zaporoże, listopad 2016. Fot. Jakub Stolecki. 
Przesiedlone samotne matki z dziećmi zostały zmuszone do opuszczenia swoich gospodarstw domowych znajdujących się na
wschodzie Ukrainy, (głównie w Obwodzie Donieckim i Ługańskim) oraz rodziny wielodzietne wybrane wśród lokalnej społeczności.



Obóz dla uchodźców i uchodźczyń wewnętrznych, Zaporoże, listopad 2016. Fot. Jakub Stolecki. 
PAH systematyczną pomocą obejmuje 3000 osób. Są to najbardziej potrzebujące osoby,  które są pochodzą z rodzin niepełnych lub
wielodzietnych, z czego minimum 30 % z nich to członkowie lokalnej społeczności z miast peryferyjnych Obwodu.



Działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Eleos, Białystok, październik 2016. 
Możecie pomóc Ukraińcom i Ukrainkom razem z nami! Zorganizujcie Pokojowe Zawody Sportowe albo inne działania w ramach 
akcji ZRÓBMY POKÓJ! Więcej info na: www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/zrobmy-pokoj/

http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/zrobmy-pokoj/


Zespół Szkól nr 1 w Trzebnicy, listopad 2016. 
Młodzi z Zespołu Szkól nr 1 w Trzebnicy połączyli akcję ZRÓBMY POKÓJ z obchodami Tygodnia Edukacji Globalnej. 
Zrealizujcie w ramach akcji warsztaty edukacyjne i dowiedzcie się w jaki sposób mogą przyczynić się do pokoju na 
świecie! Scenariusze do pobrania na: www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne

http://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
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