Dėkojame!
Jūs padedate UNICEF gelbėti vaikų gyvybes, mažinti jų traumas, padėti
tęsti mokymąsi ir palengvinti ukrainiečių integraciją kaimyninėse šalyse
karo Ukrainoje metu.

PADĖTIES
APŽVALGA
2022 m. vasario 24 d. konfliktas Ukrainoje peraugo į plataus
masto karą.
Įvykiai klostėsi staiga ir be perspėjimo, o iki kovo 29 d. 8 mln. žmonių
Ukrainoje, tarp jų 2,5 mln. vaikų, buvo priversti palikti savo namus;
255 vaikų žuvo ir 382 buvo sužeisti.
Be to, iš Ukrainos pabėgo daugiau kaip 6,2 mln. pabėgėlių (daugiau
kaip 3,5 mln. atvyko į Lenkiją, beveik 609 tūkst. - į Rumuniją, daugiau
kaip 387 tūkst. – į Moldovos Respubliką, beveik 365 tūkst. – į Vengriją
ir daugiau kaip 642 tūkst. – į kitas šalis). Moterys ir vaikai sudaro 90
proc. visų pabėgėlių.
UNICEF bendradarbiauja su priimančiųjų šalių vyriausybėmis,
savivaldybėmis ir pilietine visuomene Baltarusijoje, Čekijoje,
Vengrijoje, Lenkijoje, Moldovos Respublikoje, Rumunijoje, Slovakijos
Respublikoje ir kitose šalyse, siekdamas užtikrinti, kad pabėgėliai iš
Ukrainos būtų apsaugoti pagal Europos Sąjungos laikinosios
apsaugos direktyvą, ir padėti patenkinti jų neatidėliotinus poreikius,
susijusius su sveikata ir mityba, švietimu, ankstyvuoju vaikų
vystymusi, socialine apsauga, aprūpinimu vandeniu, sanitarija ir
higiena. Jūsų dosnios paramos dėka UNICEF per pirmąjį mėnesį
galėjo reaguoti ir pasiekti aukštų rezultatų.

PAGALBOS PRIEMONĖS IR REIKMENYS
Su jūsų dosnia, neatidėliotina ir lanksčia finansine parama per mėnesį
galėjome įsigyti daugiau nei 22 tūkst. tonų skubios pagalbos reikmenų už
daugiau nei 187,2 mln. JAV dolerių. Vaistai ir medicinos įranga, žieminiai
drabužiai vaikams, instituciniai ir šeimos higienos rinkiniai, švietimo
rinkiniai, ikimokyklinio ugdymo rinkiniai ir laisvalaikio rinkiniai padės
daugiau kaip 8 mln. žmonių, įskaitant 2 mln. vaikų, Ukrainoje, Rumunijoje,
Moldovoje ir Lenkijoje.
Ukrainoje UNICEF įsteigė tris papildomus tiekimo centrus Dnipro, Kyjivo ir
Odesos miestuose, kurie papildys esamus centrus Lvive ir Vinicoje, kad būtų
užtikrintas didesnis ir veiksmingesnis priemonių kaupimas. Iki šiol į šalį
atgabenta daugiau nei 8 mln. JAV dolerių vertės skubios pagalbos
priemonių. Bendradarbiaudamos su Prekybos rūmais, regioninės valdžios
institucijos dalyvauja iš anksto sukauptų priemonių paskirstyme visoje
šalyje per savo kanalus ir tinklus, pavyzdžiui, ligonines ir šalies viduje
perkeltų asmenų centrus.

Nors dėl saugumo suvaržymų prieiga buvo apsunkinta, UNICEF užmegztos
gerbiamos partnerystės su Ukrainos vyriausybe, pagrindinėmis
hromadomis (35 savivaldybėmis) ir humanitariniais partneriais (35
nevyriausybinėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis) padėjo lengviau
pristatyti gyvybiškai svarbius medicinos reikmenis 596 tūkst. žmonių į 49
ligonines Lvive, Vyšgorode, Charkive, Mykolajive, Kyjivo mieste ir srityje,
Černihive, Dnipro ir Žytomyre – vienus iš sunkiausiai pasiekiamų ir labiausiai
nukentėjusių regionų. Luhanske medicinos įranga, pavyzdžiui, sterilizatoriai,
svarstyklės, pulsoksimetrai, elektrokardiografai ir spirometrai, buvo
pristatyti į 20 medicinos įstaigų, kuriose gydoma 10 tūkst. vaikų, o
devynioms ligoninėms pristatyta judėjimo sutrikimų ir negalią turinčių
žmonių stacionarinei reabilitacijai skirta įranga.
Donecke, Luhanske, Charkive, Dnipro mieste, Kyjive ir Lvive daugiau kaip 68
tūkst. žmonių, gyvenančių bendruomenių centruose ir laikinose
prieglaudose, buvo aprūpinti geriamuoju vandeniu ir higienos reikmenimis.
Vaikų darželiuose buvo įrengti 36 vandens boileriai, o instituciniais
higienos rinkiniais ir atkurtomis aprūpinimo vandeniu, sanitarinių bei
higienos paslaugomis pasinaudojo 10 tūkst. žmonių penkiose socialinėse
įstaigose Novoazovske ir Jasinuvatoje.
Įgyvendindamas savo įsipareigojimą remti vandens tiekimo įmones karo
nuniokotose teritorijose, UNICEF remia 14,25 tonos suskystinto chloro,
skirto vandeniui valyti, įsigijimą Charkivo vandens sistemos „Vodokanal“
savaitiniam darbui. Tai užtikrins galimybę gauti saugų vandenį maždaug 900
tūkst. žmonių, padengs savaitinį sistemos chloro poreikį, o tolesni pirkimai
bus vykdomi atsižvelgiant į poreikius.
Moldovoje UNICEF aprūpino 15 pabėgėlių apgyvendinimo centrų
Palankoje, Kalarašukoje ir Kišiniove kūdikių rinkiniais, antklodėmis, higienos
bei moterų asmens higienos priemonėmis, kuriomis pasinaudojo daugiau
kaip 20 tūkst. žmonių, tarp jų daugiau kaip 14 tūkst. vaikų.
Kadangi poreikiai ir toliau didėja, UNICEF yra pasiruošęs tęsti medicininių,
mitybos, švietimo, higienos ir laisvalaikio reikmenų rinkinių įsigijimą ir
pristatymą Ukrainoje ir aplinkinėse šalyse, todėl vertiname jūsų nuolatinę
paramą.
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TIEKIMUI PRISTTAYTOS HUMANITARINĖS PAGALBOS ATSARGOS
Reagavimo
sritis

Vaikų apsauga
Tarp jų paaugliams skirti rinkiniai,
ikimokyklinio ugdymo rinkiniai,
kaukės, vaikų užimtumo rinkiniai
Švietimas
Tarp jų mokykliniai reikmenys,
paaugliams skirti rinkiniai,
ikimokyklinio ugdymo rinkiniai,
kaukės, vaikų užimtumo rinkiniai

Sveikata ir mityba
Tarp jų pirmosios pagalbos
rinkiniai, medicinos ir chirurginė
įranga, medicinos reikmenys,
skubios pagalbos maisto paketai
Vanduo, sanitarija ir higiena
Tarp jų moterų asmens higienos
rinkiniai, higienos priemonės,
vandens valymo tabletės

Operatyvinės priemonės
Tarp jų neperšaunamos liemenės,
marškinėliai, raiščiai, informaciniai
skydai

Iš viso

Kiekis

Svoris
(tonos)

3 200

232

889 695 USD

68 5666

143

397 774 USD

1 202

6 392 687 USD

3 730 405

Vertė
(USD)

49 521

676

526 280 USD

498 162

6

109 850 USD

4 349 876

2 259

8 316 287 USD
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PADARYTI UŽSAKYMAI (įsk. pristatymo išlaidas)
Kiekis

Svoris
(tonos)

Vertė
(USD)

221 716

17 153

1 723 224 USD

Švietimas
Tarp jų mokykliniai reikmenys,
paaugliams skirti rinkiniai,
ikimokyklinio ugdymo rinkiniai,
kaukės, vaikų užimtumo rinkiniai,
rinkiniai „Mokykla kuprinėje“ ir
„Mokykla dėžėje“, kaukės

84 050

863

1 220 900 USD

Sveikata ir mityba
Tarp jų pirmosios pagalbos
rinkiniai, medicinos ir chirurginė
įranga, medicinos reikmenys,
skubios pagalbos maisto paketai,
didelės energinės vertės
batonėliai

402 322

10 024

43 909 585 USD

Vanduo, sanitarija ir higiena
Tarp jų moterų asmens higienos
rinkiniai, higienos priemonės,
vandens valymo tabletės, vandens
rezervuarai

2 2925 217

9 809

34 807 986 USD

Operatyvinės priemonės
Tarp jų „Žydrųjų taškų“
infrastruktūros medžiagos,
generatoriai, marškinėliai,
neperšaunamos liemenės, raiščiai,
informaciniai skydai

39 047

986

3 042 352

37 331

Reagavimo
sritis

Vaikų apsauga
Tarp jų paaugliams skirti rinkiniai,
ikimokyklinio ugdymo rinkiniai,
kaukės, vaikų užimtumo rinkiniai

Iš viso

5 996 904 USD

87 658 599 USD

Dėl prasidėjusio apšaudymo jie buvo priversti
naktimis slėptis savo namo rūsyje ir metro stotyje.
Galiausiai oro antskrydžiai privertė šeimą bėgti
gelbstint savo gyvybes. Julija turėjo laiko tik
pasiimti kelionės dokumentus ir šiek tiek kūdikių
maisto.
Dabar šeima rado laikiną prieglobstį Lvivo globos
centre, kuriame nuo karo baisumų pabėgę
žmonės gali gauti maisto, pastogę ir vaikų darželio
paslaugas. Šeimai čia atvykus UNICEF padėjo jiems
apsirūpinti drabužiais.

ŠVIETIMAS
Švietimo srityje UNICEF Ukrainoje ir aplinkinėse šalyse
daugiausia dėmesio skiria tęstiniam mokymuisi
užtikrinti, pasitelkdamas įvairias priemones, o tam
palankesnes sąlygas sudaro kiekvienos vyriausybės
nacionalinė sistema.
UNICEF atlieka pagrindinį vaidmenį remiant Ukrainos
pabėgėlių integraciją nacionalinėse švietimo sistemose:
koordinuoja pabėgėlių vaikų perkėlimą į mokyklas,
rengia parengiamąsias ir kalbų pamokas, aprūpina
švietimo ir mokymosi reikmenimis, pavyzdžiui,
nešiojamaisiais kompiuteriais ir kanceliarinėmis
prekėmis, o bendradarbiaudamas su „Akelius
Foundation“ ir „Tobii Dynavox“ teikia pagalbinius
prietaisus neįgaliems vaikams. UNICEF taip pat
bendradarbiauja su priimančiosiomis šalimis ir
partneriais, siekdamas nustatyti pabėgėlius mokytojus iš
Ukrainos ir įtraukti juos teikiant paramą pabėgėlių
švietimui. UNICEF taip pat teikia paramą „Žydrojo taško“
centruose, teikdamas informaciją apie teisę į mokslą ir
skaitmenines mokymosi platformas bei aprūpindamas
laisvalaikio priemonėmis.
Nuo kovo 21 d. Ukrainoje pradinis ir vidurinis ugdymas
atnaujintas 13-oje regionų iš 24 – 3 mln. mokinių galėjo
tęsti mokslus nuotoliniu ar mišriuoju būdu, įskaitant
šalies viduje perkeltus vaikus, kurie prisijungia prie
mokymosi proceso internetu arba mokyklose, kuriose
laikinai gyvena. Pagrindinės tęstinio mokymosi
priemonės yra „Visos Ukrainos internetinė mokykla“
(1–11 klasės) ir „Mokymasis be sienų“ (ugdomosios
transliacijos ir internetinė televizija, skirta Ukrainos
mokymo programoms). Mokinių, besinaudojančių
platforma „Visos Ukrainos internetinė mokykla“, kuri iš
pradžių buvo pradėta kurti remiant UNICEF, kaip atsako į
Covid-19 pandemiją dalis, skaičius sparčiai auga, todėl
šimtai tūkstančių vaikų visoje Ukrainoje, taip pat
pabėgėlių vaikai už Ukrainos ribų, įskaitant Lenkiją,
Vokietiją, Čekiją ir JAV, gali toliau mokytis. Mokymosi
pase, kurį UNICEF sukūrė bendradarbiaudamas su
„Microsoft“, pateikiamas papildomas mokymosi ir
psichosocialinės pagalbos turinys. Ukrainietiškame
mokymosi pase jau yra daugiau kaip 60 išteklių, įskaitant
vaizdo įrašus, kursus, mokomuosius animacinius filmus ir
garso failus, apimančių temas, susijusias su ukrainiečių ir
užsienio kalbomis, psichosocialine pagalba, gamtos
mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, XXI
a. įgūdžiais, klimato kaita, tėvyste ir įtraukiąja
pedagogika. Remiant ikimokyklinio ugdymo intervencijas
(internetinis vaikų darželis), kovo 21 d. duomenimis,
užfiksuota beveik 3 mln. peržiūrų. Pradėta naudoti
programėlė „Bebbo“, skirta padėti tėvams ir globėjams
reaguoti į vaikų sveikatos ir mitybos poreikius. Joje
ukrainiečių kalba pateikiama informacija ir
rekomendacijos, kaip galima paguosti vaikus ir apsaugoti
juos nuo traumuojančių išgyvenimų siūlomomis
veiklomis; vykdoma mokymosi veikla; padedama
užtikrinti vaiko saugumą ir apsaugą.

Mobiliosios švietimo komandos vakarų Ukrainoje teiks
vaikams švietimo paslaugas, psichosocialinę pagalbą,
psichikos sveikatos priežiūrą ir apsaugos paslaugas. 50
mokytojų buvo apmokyti dirbti 100 vietovių. Šiaurės
rytuose, Charkive, UNICEF bendradarbiavo su vietos
nevyriausybine organizacija, kad metro stotyse įrengtų
vaikams draugiškas erdves, kuriose vaikai galėtų žaisti,
lavinti įgūdžius, mokytis ir gauti psichikos sveikatos
priežiūrą; šiomis paslaugomis iki šiol pasinaudojo 450
vaikų.
Aplinkinėse pabėgėlius priimančiose šalyse daugiau kaip
200 tūkst. vaikų buvo priimti į švietimo įstaigas,
registracija tęsiama. Lenkijoje UNICEF pasiekė susitarimą
su Varšuvos savivaldybe dėl paramos pabėgėlių švietimui
sričių ir planuoja panašų bendradarbiavimą su Krokuvos
savivaldybe, kad būtų pasiekta daugiau kaip 100 tūkst.
pabėgėlių vaikų ir paauglių ikimokyklinio, pradinio ir
vidurinio ugdymo lygmenyse, aprūpinant juos
reikmenimis, rengiant mokytojus, kad būtų atsižvelgta į
įvairius pabėgėlių vaikų poreikius ir užtikrinta, kad
nesumažėtų priimančiosios bendruomenės vaikų
mokymosi kokybė.
Didėjant poreikiams, vidutinės trukmės ir ilgalaikėje
perspektyvoje, kai tik tai bus saugu, UNICEF rems
apgadintų mokyklų atstatymą ir įrangos, pavyzdžiui,
nešiojamųjų kompiuterių, spausdintuvų ir baldų,
pakeitimą: 250 000 JAV dolerių skirta penkių nuo konflikto
nukentėjusių mokyklų ir (arba) švietimo įstaigų remontui
ir atstatymui, taip pat papildomų mokymosi erdvių
(įskaitant vandentiekio ir nuotekų valymo įrangą)
sukūrimui, suteikiant pagalbą vidutiniškai 200 mokinių
kiekvienoje mokykloje.

HUMANITARINIAI
PINIGŲ PERVEDIMAI
Gegužės 9 d. duomenimis, Ukrainoje daugiau kaip
14,2 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus –
8 mln. persikėlė šalies viduje ir 6,2 mln. išvyko iš
šalies. Tai reiškia, kad milžiniškas skaičius namų ūkių
neteko galimybės įsidarbinti ir gauti lėšų
pragyvenimui. Jie neteko turto ir pagrindinio turto,
net savo namų. Dėl to jie dabar susiduria ir ateityje
susidurs su dideliais ekonominiais sunkumais.
Humanitariniame sektoriuje visuotinai sutariama dėl
pinigų pervedimų svarbos. Duomenys rodo, kad
pinigų pervedimai dažnai yra ekonomiškesni ir
efektyvesni nei priemonių ir reikmenų dalijimas. Taip
yra todėl, kad kiekviena šeima turi skirtingų poreikių.
Kai kurioms reikia vaistų. Kai kurioms reikia maisto.
Kai kurioms reikia vaikiškų drabužių, transporto ir
laikino būsto ar pastogės. Turėdamos pinigų, šeimos
gali priimti joms tinkamus sprendimus.
Ukrainoje UNICEF diegia universalią pinigų
pervedimo sistemą, skirtą 265 tūkst. pažeidžiamų
namų ūkių su vaikais (maždaug 1 mln. žmonių)
paremti, o per ateinančius du mėnesius paramą gaus
mažiausiai 50 tūkst. namų ūkių. Kovo 30 d. UNICEF
Ukrainoje pradėjo vykdyti humanitarinio pinigų
pervedimo programą HCT, kuri užtikrins papildomą
paramą nuo karo nukentėjusioms ukrainiečių
šeimoms. Pirmajame etape per
savarankiškos registracijos procesą
register.unicef.org daugiau kaip 50 tūkst. žmonių tris
mėnesius gaus vienkartinę humanitarinę pagalbą
pinigais, kurios dydis pagal vyriausybės ir Pinigų darbo
grupės standartinį susitarimą bus 900 JAV dolerių,
t. y. 74 JAV doleriai vienam asmeniui per mėnesį, ir
kuri bus mokama tiesiogiai į gavėjo banko sąskaitą, o
neturintiems banko sąskaitos – per paštą arba
UNICEF išankstinio mokėjimo kortelėmis.

UNICEF naudojasi Ukrainos socialinės apsaugos
ministerijos (SAM) ir Skaitmeninės pertvarkos
ministerijos taikomosios programos infrastruktūra,
kad padėtų diegti namų ūkių duomenis paramos
gavėjams patvirtinti, taip pat SAM skambučių
centro ir esamos vaikų karštosios linijos, skirtos
nusiskundimams, paslaugomis bei
ryšių kanalais. Skambučių centro operatoriai bus
informuoti dažniausiai apie programą užduodamais
klausimais, o vėliau bus apmokyti naudotis HOPE
moduliu, skirtu skundams ir grįžtamajam ryšiui valdyti.
Pinigų pervedimo programos tikslas – užtikrinti, kad
šeimos patenkintų savo būtiniausius poreikius
skubaus reagavimo etape, kol jos galės naudotis
gyvybiškai svarbiomis paslaugomis pagal UNICEF ir jo
partnerių įgyvendinamas vaikų apsaugos, švietimo,
sveikatos priežiūros, aprūpinimo vandeniu, sanitarijos
ir higienos programas. Pirmajame etape pirmenybė
teikiama namų ūkiams, kuriuose yra trys ar daugiau
vaikų, ir namų ūkiams, kuriuose yra du ar daugiau
vaikų, kai vaikas turi negalią.
Aplinkinėse šalyse UNICEF bendradarbiauja su
socialinės apsaugos ministerijomis, kad įvertintų
situaciją, paremtų sistemos stiprinimą ir, jei reikia,
patenkintų Ukrainos pabėgėlių piniginius poreikius.
Pavyzdžiui, Moldovoje, glaudžiai bendradarbiaudamas
su UNHCR, UNICEF parengė planus, kaip paremti 50
tūkst. pažeidžiamų namų ūkių, suteikiant vienkartinę
skubią 120 JAV dolerių piniginę išmoką vienam
asmeniui (su galimybe ją atnaujinti išimties tvarka). Ši
parama bus skirta įvairiems pabėgėlių namų ūkiams,
įskaitant namų ūkius su vaikais, nėščiomis ir
maitinančiomis moterimis. Be kita ko, nustatytos
vietos UNICEF ir UNHCR „Žydrojo taško“ centruose ir
vaikams pritaikytose erdvėse, kuriose bus
registruojami paramos gavėjai ir išduodamos
mokėjimo kortelės.

JAUNŲJŲ SAVANORIŲ
PARAMA, TEIKIAMA PER
PASAULINĘ SKAUTŲ
JUDĖJIMO ORGANIZACIJĄ
Pirmas etapas
Siekdamas paskatinti jaunuosius savanorius
dalyvauti humanitarinėje veikloje, kovo 29 d.
UNICEF pradėjo regioninę partnerystę su
Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos
(PSJ) Europos biuru. Ši partnerystė sutelks 8
tūkst. PSJ savanorių, kurie rems
humanitarinę pagalbą devyniose šalyse:
Ukrainoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje,
Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Moldovoje ir
Lietuvoje, siekiant padėti daugiau kaip 2
mln. nukentėjusių gyventojų, įskaitant 500
tūkst. jaunuolių nuo 10 iki 25 metų – ypač iš
pažeidžiamų šeimų, prieglobsčio prašytojų ar
dėl karo išvykusių asmenų – ir jų šeimoms.
Atsižvelgdami į konkrečius kiekvienos šalies
poreikius, savanoriai padės tenkinti
praktinius poreikius, įtrauks jaunimą, palaikys
ryšius ir padės ugdyti kompetencijas
vykdydami šią veiklą:

Siūlys įvairių sektorių informaciją moterims ir vaikams, kai jie
atvyksta į atvykimo, perkėlimo ar apgyvendinimo punktus,
susies juos su „Žydrojo taško“ centrais ir kitomis paslaugomis
bei teiks jiems paramą, pavyzdžiui, dalins priemones ir
reikmenis.
Skatins naudotis „U-report Europe“ ir „Chatbot“
programėlėmis: prisidės populiarinant „U-report Europe“ ir
stiprinant platformos naudojimą, kad pabėgėliams būtų
teikiama gyvybę sauganti ir gelbstinti informacija, įskaitant
teisinę, psichikos sveikatos ir psichosocialinę pagalbą;
nukreipimą į švietimo įstaigas; poreikių vertinimą ir grįžtamąjį
ryšį, ir kad siekiant didesnės socialinės įtraukties būtų
užmegztas ryšys tarp jaunų Ukrainos pabėgėlių ir jų ryšys su
priimančiaisiais gyventojais.

Antras ir trečias etapai
Skautai teiks paramą bendraamžiams paaugliams
pabėgėliams, įskaitant tuos, kurie yra ypač pažeidžiami dėl
psichikos sveikatos problemų ir išgyvena stresą, nes jiems
tenka integruotis naujose bendruomenėse, pavyzdžiui,
mokyklose, rajonuose ir paauglių grupėse. Panaudojant
paaugliams skirtą raiškos ir inovacijų rinkinį (angl.
Adolescent Kit for Expression and Innovation) – gairių,
priemonių, veiklos ir reikmenų paketą, – savanoriai padės
skatinti nuo humanitarinių krizių nukentėjusių paauglių
(10–18 metų) psichosocialinę gerovę.
UNICEF rengia savanoriams pirmosios psichologinės pagalbos
ir (arba) psichikos sveikatos mokymus, kad jie galėtų susidoroti
su psichologine įtampa, patiriama tris savaites be pertraukos
teikiant paramą pabėgėliams. Be to, rengiami Tarpžinybinio
nuolatinio komiteto mokymai jauniesiems humanitarams apie
psichosocialinę pagalbą, pirmąją psichologinę pagalbą ir
humanitarinę savanorystę, kuriuose dalyvauja po 2–3
savanorius iš kiekvienos šalies
UNICEF taip pat teikia gaires skautams dėl socialinių tinklų
turinio kūrimo ir naudojimo. Skautai ugdo savo įgūdžius,
susijusius su socialiniais tinklais, kad galėtų prisidėti
puoselėjant tokias vertybes, kaip solidarumas, įtrauktis ir
smurto nenaudojimas. UNICEF rems mokymus, kaip
naudotis paaugliams skirtais rinkiniais, ir dažnai tikrins,
kaip kolegos naudoja tokį rinkinį vietoje.

VAIKŲ APSAUGA
UNICEF remia Ukrainos socialinės politikos
ministeriją, suteikdamas techninius pajėgumus ir
kitą pagalbą, kad būtų plėtojama partnerystė ir
susitarimai su pabėgėlius priimančiomis šalimis dėl
nelydimų ir atskirtų vaikų bei vaikų, perkeltų iš
globos įstaigų ir kitų alternatyvios globos įstaigų,
tapatybės nustatymo ir registravimo. Vykdydama
šį svarbų dvišalį vyriausybinį procesą Ukrainos
vyriausybė gali užtikrinti didesnį aiškumą dėl vaikų
buvimo vietos juos priimančiose šalyse, kurių
teisinės ir vaikų apsaugos sistemos skiriasi. UNICEF
yra Ukrainos vyriausybės pasirinktas partneris,
padedantis toliau įgyvendinti šiuos susitarimus.
Todėl artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais
UNICEF didins savo paramą šiam svarbiam darbui.
Be to, dalyvaudamas nacionalinėje tarpžinybinėje
koordinavimo darbo grupėje vaikų apsaugos
klausimais, UNICEF prisidėjo prie supaprastintos
trumpalaikės nelydimų ar nuo šeimų atskirtų
vaikų globos tvarkos Ukrainoje rengimo. Šia tvarka
naudosis institucijos, vaikų namai ir kitos
alternatyvios globos įstaigos. Nuo vasario 24 d. per
pokalbių svetainę, kurią bendrai sukūrė UNICEF ir
Valstybinė socialinė tarnyba, gauta daugiau kaip 13
tūkst. prašymų globoti nelydimus ir atskirtus vaikus
iš Ukrainos šeimų. Visos paraiškos buvo
išnagrinėtos, o atrinktas šeimas ruošia socialinių
tarnybų darbuotojai.

Nuo vasario 24 d. 2 087 mergaitėms, berniukams ir
moterims suteikta pagalba, susijusi su smurtu dėl lyties ir
smurtu prieš vaikus, teikiant atvejo valdymo nukreipimo
ir konsultavimo paslaugas. Nuo vasario 24 d. Luhanske ir
Donecke bunkeriuose prisiglaudę daugiau kaip 4 tūkst.
žmonių gavo psichosocialinę pagalbą, kurią internetu,
asmeniškai ir telefonu teikė paslaugų teikėjai.
Pasinaudodamas turima galimybe, UNICEF siekia
palengvinti dvišalių susitarimų dėl nelydymų ir atskirtų
vaikų įgyvendinimą Europos Sąjungos priimančiosiose
šalyse, pavyzdžiui, Moldovoje, Rumunijoje, Baltarusijoje,
Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Čekijoje ir kitur.
Bendradarbiaudamas su UNHCR ir NVO bei pilietinės
visuomenės organizacijų partneriais, UNICEF aplinkinėse
šalyse steigia „Žydrojo taško“ centrus, kurie teikia
svarbiausias paramos ir apsaugos paslaugas vaikams ir
šeimoms, įskaitant techninę paramą, susijusią su
registracija, patikrinimu, atvejų valdymu ir nukreipimu,
kad būtų lengviau surasti nelydimų vaikų šeimas, taip pat
teikia psichosocialinę pagalbą bei paramą siekiant užkirsti
kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir prievartai bei juos
apsaugoti nuo seksualinio išnaudojimo ir prievartos. Iki šiol
UNICEF dirba septyniuose veikiančiuose „Žydrojo taško“
centruose Rumunijoje, Moldovoje ir Lenkijoje ir teikia
kompleksines paslaugas, kurias iki šiol gavo virš 71 tūkst.
Asmenų. Greitai steigiame dar 26 „Žydrojo taško“ centrus
Vengrijoje (4), Moldovoje (4), Lenkijoje (10), Rumunijoje
(3) ir Slovakijoje (5), kurie, kai pradės veikti, kasdien
pasieks mažiausiai 13 tūkst. žmonių, įskaitant 5 200 vaikų.

Dėkojame!

