
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėtis 

Ukrainoje 

2022 m. Ukrainai skirtos programos tikslai ir 

rezultatai
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Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio rezultatai Padidėjimas ataskaitiniu laikotarpiu Padidėjimas ataskaitiniu laikotarpiu 

 

 
6,24 mln. 

Sveikata ir 

mityba 

# vaikai ir moterys, gaunančios 

pirminę sveikatos priežiūrą per 

UNICEF remiamas priemones 

asmenų, perkeltų     

Ukrainoje (IDP) 
OCHA, Padėties Ukrainoje ataskaita, 
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3,3 mln. 
vaikų, kuriems 

reikia pagalbos 

Ukrainoje 
2022 m. rugpjūčio mėn. Skubios pagalbos Ukrainai 

prašymas, 

 

17,7 mln. 
asmenų, kuriems reikia 

pagalbos Ukrainoje 
2022 m. rugpjūčio mėn.  Skubios pagalbos Ukrainai 

prašymas, 

2,3 mln. 
vaikų, kuriems skirta 

UNICEF pagalba Ukrainoje 

2022 m. kovo – gruodžio 

mėn. 

 

Vaikų apsauga, 

smurtas dėl lyties ir 

seksualinio 

išnaudojimo bei 

prievartos 

prevencija 

 

 

Socialinė 

apsauga 

 

 

 

Vanduo, sanitarija 

ir higiena 

 

 

 

 

Švietimas 

 

# vaikai ir globėjai, gaunantys 

psichikos sveikatos ir 

psichosocialinę pagalbą 
 

 
# moterys, mergaitės ir berniukai, 

kuriems taikomos reagavimo į 

smurto dėl lyties ir smurto prieš 

vaikus intervencinės priemonės 
 

 
# namų ūkiai, kuriuos pasiekė 

UNICEF humanitarinė piniginė 

parama 
 

# asmenys, aprūpinti reikiamu 

saugaus geriamojo ir buitinio 

vandens kiekiu 
 

 
 

# vaikai, dalyvaujantys 

formaliajame arba neformaliajame 

švietime, įskaitant ankstyvąjį 

mokymąsi 

 
# vaikai, kuriems teikiama 

psichosocialinė pagalba, socialinis 

ir emocinis mokymasis arba 

gyvenimo įgūdžių ugdymas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2022 m. rugsėjo mėn. 

peržiūrėta UNICEF 

Humanitarinių veiksmų vaikams 

programa (HAC)  

1
 Atnaujinti duomenys renkami ir apie juos pranešama kas mėnesį, suderinus su padėties ataskaitomis. Todėl 

informacijos suvestinėse pateikiama kas dvi savaites teikiamų rezultatų ataskaita. Parodyta pažanga, palyginti su 
peržiūrėtais tikslais, kurie suderinti su atnaujintu 
2022 m. Humanitarinių veiksmų Ukrainos vaikams programos pagalbos prašymu (HAC). 
2
 Šis rezultatas apskaičiuojamas remiantis UNICEF tiekiamų pagalbos priemonių ir reikmenų pristatymu  

įgyvendinimo partneriams. 
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  Pagalba pagal UNICEF programų Ukrainoje  

 

Numatoma šalies viduje perkeltų asmenų (IPD) 

buvimo vieta pagal makroregionus* 

Pasirengimas žiemai ir skubus atsakas 

naujai prieinamose vietovėse 

 

Šiuo metu įgyvendinami UNICEF pasirengimo žiemai planai, kuriais 

siekiama padėti pažeidžiamoms moterims ir vaikams smarkiai 

nukentėjusiose vietovėse, kur žemėja temperatūra, pažeista energetikos 

infrastruktūra ir trūksta vietinių šildymo sprendimų. Artėjant žiemai 

pagrindinis dėmesys skiriamas humanitarinei pagalbai: UNICEF drauge su 

humanitarinės pagalbos organizacijomis dalina žiemą išgyventi būtinus 

daiktus, padeda suremontuoti kolektyvinės pagalbos centrus, teikia 

piniginę paramą sunkiai pasiekiamose vietovėse esančių įstaigų ir šeimų 

būtiniausioms išlaidoms padengti. 

• reaguodamas į skubius šalies viduje perkeltų gyventojų poreikius, 

UNICEF kolektyvinės pagalbos centrams pristatė 240 tonų žiemą 

išgyventi būtinų reikmenų, vandens tiekimo, sanitarijos ir higienos 

priemonių, bendradarbiaudamas su vietos pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir asmenų perkėlimo institucijomis Centrinėje ir Rytų 

Ukrainoje 4 tūkstančiams pažeidžiamų šeimų su vaikais perdavė 

humanitarinės pagalbos priemonių. 

• Su humanitarinės pagalbos konvojais UNICEF pristatė maisto, 

vandens tiekimo, higienos reikmenų, būsto įrengimo medžiagų ir 

pasirengimo žiemai reikmenų tūkstančiams šeimų ir vaikų vėl 

prieinamose Charkivo, Donecko ir Chersono sričių teritorijose, kurios 

daugiau kaip penkis mėnesius buvo atribotos nuo humanitarinės 

pagalbos. Gyvybę gelbstinčios pagalbos priemonės ir reikmenys buvo 

pristatytos fronto linijoje esančioms bendruomenėms taip, kad 

poreikiui esant būtų galima nedelsiant plėsti UNICEF skubią pagalbą. 

 
 

 

1
 Skaičiai rodo šalies viduje perkeltų asmenų skaičiaus kaitos įverčius pagal 2022 m. spalio 27 d. TMO  apklausos duomenis (10-asis etapas). 

* Makroregionas – teritorinis vienetas, sudarytas iš kelių sričių (regionų), kaip apibrėžta Ukrainos įstatyme „Dėl valstybinės regioninės politikos principų“ (1 straipsnio 2 

dalis). 

Žemėlapyje neatsispindi UNICEF pozicija dėl kurios nors šalies ar teritorijos teisinio statuso ar sienų nustatymo.  
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Humanitarinė pagalba vaikams 

Ukrainoje 
Informacijos suvestinė Nr. 11 (2022 m. spalis) 

IDP 1 zonoje 

IDP 2 zonoje 

1,2 mln.1 

402 tūkst. 

Lviv
asas 

Kyjivas 

0,6 mln.1 

70 tūkst. 

1,3 mln.1 

142 tūkst. 

Luhanskas 

Vinica 

Dnipras 

1,2 mln.1 

141 tūkst. 

Kropivnyckis 1,6 mln.1 

315 tūkst. 

Doneckas 

Zaporižia 

IDP 

1 000 000 
750 000 
500 000 
100 000 

0,6 mln.1 

3 tūkst. 

IDP skaičiaus padidėjimas nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio. 
 

IDP skaičiaus sumažėjimas nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio. 

Tikslas – 4 500 000   Bendras rezultatas – 4 629 537
2
 

Tikslas – 2 000 000    Bendras rezultatas – 2 454 454 
(iš jų vaikai: tikslas – 900 000, bendras rezultatas – 901 595) 

Tikslas – 100 000   Bendras rezultatas – 111 687 

Tikslas – 265 000   Bendras rezultatas – 189 579 

Tikslas – 4 500 000   Bendras rezultatas – 3 923 924 

Tikslas – 1 400 000    Bendras rezultatas – 857 825 

Tikslas – 400 000    Bendras rezultatas – 110 599 

https://www.unicef.org/media/130176/file/2022-HAC-Ukraine-and-Refugee-Outflow-revised-Sep.pdf


UNICEF tęsia bendradarbiavimą su Ukrainos vyriausybe, Jungtinių Tautų agentūromis, pilietinės visuomenės / nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir kitais 
humanitarinės pagalbos partneriais. Taip pat vyksta glaudžios konsultacijos su prezidento patarėjais, svarbiausiomis ministerijomis (Užsienio reikalų, Socialinės 
politikos, Švietimo, Jaunimo ir Sveikatos apsaugos), miestų merais (taip pat ir dalyvaujančių Vaikams ir jaunimui draugiškų miestų iniciatyvoje) ir Ombudsmenų 
tarnyba. Ilgą laiką dirbdamas Ukrainoje, UNICEF užmezgė partnerystę svarbiausiose savivaldybėse (hromadose) ir toliau ją vysto visuose šalies regionuose. 

2022 m. spalio 31 d. 

Partneriai 

 

UNICEF atliko 

 115,5 mln. USD 

vertės užsakymų tiekti gyvybiškai  

būtinus pagalbos reikmenis. 

 

 72,3 mln. USD 

vertės gyvybiškai būtinų reikmenų 

pristatyta Ukrainoje. 

 

 55,3 mln. USD 

vertės pagalbos priemonių ir reikmenų 

perduota partneriams. 

 

Finansavi

mas 

Finansavimo poreikis 

987,3 mln. USD
1

 

10 didžiausių viešojo sektoriaus rėmėjų, 

finansavimą skiriančių per UNICEF pagalbos 
Ukrainai programas

3
 

 

 

Trūkstamas fiinansavimas                          

326,7 mln. USD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turimos lėšos  

660,6 mln. USD
2
 

JAV 

Europos 
Komisija / ECHO 

Japonija 

 Jungtinė Karalystė 

Vokietija 

Italija 

JT CERF˚ 

Norvegija 

 Korėjos Respublika 

Švedija 

153 mln. USD 

32,52 mln. USD 

 

24,2 mln. USD 

23,83 mln. USD 

20,88 mln. USD 

11,96 mln. USD 

10 mln. USD 

7,05 mln. USD 

7 mln. USD 

6,22 mln. USD 
1
 UNICEF finansavimo poreikiai buvo peržiūrėti pagal tarpžinybinį skubų kreipimąsi, kuris atsispindėjo peržiūrėtame UNICEF  

2022 m. Humanitarinių veiksmų vaikams programos (HAC) pagalbos prašyme. 

2
 Įskaitant perkeltas sumas (1,7 mln. USD) ir kitus išteklius (2,5 mln. USD). 

*Bendra HAC finansavimo trūkumo būklė neatspindi trūkumų pagal sektorius. Finansinio atsekamumo tarnybai (FTS) pateikti skaičiai už tą patį 

laikotarpį gali skirtis dėl šiuo metu skiriamo lankstaus finansavimo. 

 

 
3
 Parama apima atsaką pagal 1 ramstį (Ukrainos viduje) ir 2 ramstį (pabėgėlius priimančios šalys) pagal atnaujintą HAC 

pagalbos prašymą. 

˚ Jungtinių Tautų Centrinis reagavimo į ekstremalias situacijas fondas  

2022 m. spalio 22 d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Humanitarinės pagalbos priemonės ir reikmenys 
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KONTAKTAI: 

Manuel Fontaine, UNICEF 

ekstremaliųjų situacijų 

programų direktorius 

el. p. mfontaine@unicef.org 

 
 

 

 

 

 

 

Afshan Khan,  

UNICEF Europos ir Vidurinės 

Azijos regiono biuro direktorė  

el. p. akhan@unicef.org 

 
 

 

 

 

 

 

Murat Sahin,  

UNICEF biuro Ukrainoje 

vadovas 

el. p. msahin@unicef.org 

Žmogiškieji ištekliai 

91 darbuotojas 
2022 m. vasario 24 d. 

170 darbuotojų 
2022 m. spalio 31 d. 

119 darbuotojai, dislokuoti 

atlikti skubias pagalbos Ukrainai 

užduotis (nuo 2022 m. vasario 24 d.) 

2022 m. spalio 31 d. 
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