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М

іжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа» від перших днів війни почала надавати допомогу людям, які вимушено залишили домівки, перебувають у
блокадних містах і постраждали від воєнних дій.
Станом на травень 2022 року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищує 7,7 мільйонів. Спираючись на свою мережу партнерських неурядових організацій, Фонд запустив проєкт «Шелтер», спрямований на надання невідкладної
допомоги тим, хто цього потребує найбільше. Йдеться про підтримку внутрішніх
переселенців, збір коштів на їхні потреби та повний цикл із прийому, супроводу та
розподілу гуманітарних вантажів, які надходять від наших закордонних партнерів.

На заклик Фонду підтримати ініціативу відгукнулися інституції та окремі люди
з різних країн. Фінансування надали Європейський Союз, Eurasia Foundation,
Europe Foundation Georgia, CNFA Europe, The Center for Liberal Modernity (LibMod),
The King Alfred School Society, Two Degrees ApS, Brücke der Hoffnung, Stiching
Derdengelden, торговельна мережа «Ельдорадо», а також приватні особи.
Також вдячні за надання гуманітарних вантажів: Університету Мурсія (Іспанія),
партнерам з Польщі, торговельним мережі Чехії, Словаччини та України, Львівському регуляторному хабу та іншим організації.
А ще багато організацій та людей підтримали фандрейзингову кампанію та допомогли поширити інформацію про проєкт.

Облаштування прихистків
та надання допомоги ВПО
В межах Кластеру з питань житла
та непродовольчих товарів
Трохи більше ніж за два місяці Фонд надав фінансування для одинадцяти місцевих громадських організацій, які облаштовують прихистки та створюють комфортні
умови для вимушених переселенців у дев’яти областях: Вінницькій, Закарпатській,
Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Сумській.
Наразі облаштуванням 30 центрів для внутрішньо переміщених осіб та наданням
допомоги для ВПО займаються такі партнерські організації:
•
•
•
•
•
•
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ГО «Подільська агенція регіонального розвитку»
МАОМС «Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття»
МГО «Стан»
ГО «Львівський регуляторний хаб»
Рівненська обласна організація ВГО «Громадянська мережа “ОПОРА”»
ГО «Центр розвитку ініціатив “ІнСорс”»
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•
•
•
•
•

ГО «Волинський інститут права»
ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад»
ГО «УФРА»
ГО «Право»
БФ «Крила надії»

Допомогу отримали щонайменше 4 946 вимушених переселенців, які перебували
у притулках, з них – 1 336 дітей, 2 621 жінок та 989 чоловіків.
Організації закуповують та передають у прихистки необхідну непродовольчу допомогу, зокрема:
•

•
•
•

побутову техніку: 360 одиниць дрібної техніки (мультиварки, електрочайники, блендери, кухонні комбайни, праски, фени для сушіння волосся тощо)
та 120 великої техніки (холодильники, пральні та прально-сушильні машини,
пилососи тощо);
офісну техніку (ноутбуки, телефони, проєктори, фліпчарти): 18 одиниць;
сантехнічне обладнання (бойлери, душові кабіни): 63 одиниці;
меблі та постільні речі (забезпечено 37 ліжкомісць, у тому числі для людей
з інвалідністю).

Також для вимушених переселенців закупили та роздали 119 продуктових наборів
і 245 наборів медикаментів.

ГО «Волинський
інститут права»
передає техніку
прихисткам
Волині

ГО «Центр
розвитку
ініціатив
“ІнСорс”»
облаштовує
прихисток в місті
Шумськ на ІваноФранківщині
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Медико-психологічна
допомога
В межах Кластеру
з питань захисту
Ще одна з організацій – Благодійний фонд «Крила надії» – отримала фінансування
для підсилення роботи та технічного забезпечення Центру медико-психологічної
допомоги на Львівському вокзалі.
Команда із близько 600 психологів, лікарів і волонтерів цілодобово надає підтримку для дорослих і дітей, які приїхали із зон активних воєнних дій. Щодня волонтерять 140–160 осіб, залежно від руху евакуаційних потягів. Ключовий профіль – фізична та психологічна стабілізація, хоча тут не відмовлять в їжі та гарячих напоях,
консультації щодо подальшого розміщення тощо.
Організації «Міжрегіональний інститут розвитку громад» (м. Конотоп) та «УФРА»
(м. Калуш) також спрямовують частину фінансування на психологічну роботу з вимушеними переселенцями.

Телевізійний сюжет про роботу Центру медико-психологічної допомоги
на Львівському вокзалі дивіться за посиланням.

Щодня на
Львівському
вокзалі
волонтери
надають
підтримку для
людей, які
прибувають.
Фото із Фейсбуксторінки проєкту
«Почуй лікаря»
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Доставка гуманітарної
допомоги
В межах Кластеру з продовольчої безпеки
та забезпечення засобів до існування
Завдяки нашим партнерам ми надаємо допомогу тим, хто її найбільше потребує –
до регіонів, де відбуваються бойові дії, громад, що приймають ВПО. Ми надсилаємо
продукти харчування, одяг, засоби побутової хімії, особистої гігієни для дорослих та
дітей до лікарень, притулків, гуртожитків, підприємств міської інфраструктури.
Фонд одним із перших доставив медикаменти у госпіталь в Яворові Львівської області (одразу після ракетного удару 13 березня), передав допомогу на звільнені території Чернігівської та Київської областей.
Вдалося підтримати лікарні Києва, мешканців Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля,
надати гуманітарні набори громадам Клавдієво-Тарасового, Пилиповецькій, Калитянській та Пірненській, жителям Сум, Ніжина та Чернігова. Також гуманітарна допомога надійшла і до Харкова та громад області (Мереф’янської, Південної, Роганської, Безлюдівської, Люботинської, Височанської, Вільхівської).
Через громадські організації, що опікуються прихистками для внутрішньо переміщених осіб, допомогу розподілили у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській,
Тернопільській, Вінницькій, Волинській областях.
Загалом передали 217 тонн гуманітарної продукції до 15 областей: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської. З них 15 тонн – партнерські вантажі, яким Фонд забезпечив транспортування.

Гуманітарна
допомога
надходить тим,
хто її потребує
в різних
куточках країни
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***
Ми вдячні усім організаціям і людям, які підтримали та підтримують проєкт «Шелтер» фінансово, гуманітарними вантажами, поширюють інформацію та посилюють
фандрейзингову кампанію. А також партнерам, які на місцях втілюють проєкт і допомагають людям, які вимушені залишити свої домівки через війну.

Проєкт «Шелтер» – це швидка відповідь Фонду та партнерів на виклики,
які постали перед Україною. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку.
Водночас Фонд постійно готує й адресує нові заявки системним донорським організаціям, аби максимально застосувати наші знання та вміння
на практиці та бути корисними українському суспільству. Готуємо до запуску кілька нових програм – зокрема, з надання мікрофінансової допомоги малому бізнесу, проведення просвітницької роботи щодо поводження з
вибухонебезпечними предметами, допомоги громадському сектору України та інші. Стежте за оновленнями на офіційних ресурсах Фонду.

eef.org.ua
facebook.com/eef.org.ua
Про проєкт «Шелтер»
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Географія
проєкту «Шелтер»:
гуманітарна допомога
та підтримка ВПО
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що облаштовують прихистки
та надають допомогу для ВПО
Надання гуманітарної
допомоги громадам області

Території, де ведуться активні
бойові дії, або які перебувають
в тимчасовій окупації за
даними Міністерства оборони
Великої Британії станом
на 10.05.2022
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11

людей отримали
допомогу в
межах проєкту

місцевих громадських організацій
отримали кошти для облаштування
шелтерів і роботи з ВПО
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житлові умови

людей
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допомогу
у прихистках

Серед іншої непродовольчої
допомоги прихистки отримали:
•
дрібна побутова техніка: 360
•
велика побутова техніка: 120
•
сантехнічне обладнання: 63
•
офісна техніка: 18

Миколаїв

Одеса

Автономна
Республіка Крим

217

Сімферополь

тонн
гуманітарної
допомоги
передали

Проєкт реалізується за фінансової підтримки:
Європейського Союзу, Eurasia Foundation, Europe Foundation Georgia, CNFA Europe, The Center for Liberal Modernity (LibMod),
The King Alfred School Society, Two Degrees ApS, Brücke der Hoffnung, Stiching Derdengelden, «Ельдорадо», а також пожертв від
приватних осіб із різних країн світу.
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Херсон

Гуманітарні вантажі надали:
Університет Мурсія (Іспанія), партнери з Польщі, торговельні
мережі Словаччини , Чехії та України, Львівський регуляторний
хаб та інші організації.

Дані за період від 24.02 до 10.05

