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СПЕЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА «УКРАЇНА»
Спеціальна ініціатива «Україна» – програма, що фінансується німецьким урядом та виконується Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основна мета програми полягає у наданні підтримки Україні для подолання кризи на сході країни. Спеціальна ініціатива «Україна» забезпечує надання екстреної допомоги у вирішенні
найбільш актуальних проблем, з якими стикається країна та її населення через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зі східних областей.
СПЕЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА МАЄ ЧОТИРИ ОСНОВНИХ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

Підтримка України в
управлінні надзвичайними ситуаціями

Психосоціальна
підтримка та управління конфліктами

Підтримка українських громад у
зв’язку зі збільшенням кількості ВПО

Розбудова соціальної
інфраструктури

У цьому виданні ми зібрали найбільш актуальну інформацію про діяльність усіх напрямків Спеціальної ініціативи
«Україна». Бажаємо вам приємного читання та гарного завершення 2015 року!

12 НОВИХ МЕДИЧНИХ
ПОЗАШЛЯХОВИКІВ ДЛЯ ДСНС
У рамках проекту «Підтримка України в
управлінні надзвичайними ситуаціями»
було надано 12 автомобілів швидкої
допомоги. З них 10 машин передано до
східних регіонів України, а решта автомобілів швидкої допомоги лишилися у
Києві. Автомобілі швидкої допомоги
обладнані найсучаснішою медичною
технікою: зокрема, це пульсоксиметр,
медичний аспіраційний апарат, AED-дефібрилятор, переносний комплект кисневої терапії, комплект першої медичної
допомоги, вбудована система подачі
кисню, устаткування для транспортування, а також холодильні бокси, світлові
LED-панелі, електровентилятори тощо.
2 жовтня 2015 р. пан Фрідріх Кічельт,
державний секретар німецького Федерального
міністерства
економічного
співробітництва і розвитку урочисто
передав автомобілі швидкої допомоги
Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
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Завдяки отриманим авто швидкої допомоги ДСНС України
швидше реагуватимуть та прибуватимуть до місць надзвичайних ситуацій з можливими травмами цивільного населення у регіонах з неналежним доступом через низьку якість
доріг. Наразі в таких регіонах у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях мешкають 1 463 213 осіб.

СІМЕЙНИЙ ДЕНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ. ЗНАТИ, ЯК ВРЯТУВАТИ!
4 жовтня 2015 року у Києві на території пожежної
частини №25 відбувся «Сімейний день надзвичайних ситуацій». Родинне свято безпеки було
організоване Державною службою України з
надзвичайних ситуацій за сприяння проекту
«Підтримка України в управлінні надзвичайними
ситуаціями». На цей захід завітали понад 10 000
відвідувачів, почесними гостями були голова
ДСНС України Микола Чечоткін, Тимчасовий
повірений у справах Федеративної Республіки
Німеччина Вольфґанґ Біндзайль, керівник «GIZ
Україна» Сабіна Мюллер, а також заступник
голови Київської міської державної адміністрації
Петро Пантелеєв. Діти й дорослі мали нагоду
відвідати 20 різноманітних майданчиків, зокрема
це: майданчики кінологічної, психологічної,
піротехнічної служб, теплокамера, димокамера,
газодимозахисна служба, намет навчально-методичного центру та чимало інших цікавих і
пізнавальних майданчиків. Також для гостей
були показані виступи фахівців з пожежно-прикладного спорту, за бажанням відвідувачі вивча-

Того ж дня рятувальникам пожежної частини №25 було надано німецьким урядом 80
комплектів бойового одягу та спорядження.

ли елементарні правила пожежної безпеки, приміряли одяг
справжніх рятувальників, тримали в руках професійні інструменти пожежників, зважилися на ліквідування умовної пожежі і порятунок людини. Кожен охочий міг взяти участь у різноманітних
конкурсах, іграх, розвагах, що допомагали дітям та дорослим
глибше дізнатися про те, які бувають надзвичайні ситуації та як
правильно поводитися у разі їх виникнення.

УКРАЇНСЬКІ ПОЖЕЖНИКИ
ВІДВІДАЛИ КОЛЕГ У НІМЕЧЧИНІ
У рамках реалізації проекту «Підтримка України в управлінні
надзвичайними ситуаціями» з 15 до 19 жовтня 2015 року у Німеччині перебувала делегація представників Державної служби
України з надзвичайних ситуацій для подальшого планування
спільних заходів стосовно підтримки України в управлінні надзвичайними ситуаціями. Під час даної поїздки були узгоджені спільні
реалізовані заходи у 2015 році, а також визначені мета та завдання для подальшої реалізації проекту. Окрім того, представники
ДСНС відвідали пожежну службу міста Нюрнберга та ознайомились з місцевим диспетчерським кризовим центром. А керівництво мюнхенської пожежної служби, у свою чергу, продемонструвало пожежну частину разом із автопарком та устаткуванням. Під
час зустрічей узгоджена подальша співпраця між містами-побратимами: Нюрнбергом і Харковом та Мюнхеном і Києвом.

ХАРЧІ ТА ПОСТІЛЬНІ ТОВАРИ ДЛЯ ВПО
17 листопада 2015 року у Запоріжжі відбулася
чергова офіційна передача гуманітарної допомоги
внутрішньо переміщеним особам, наданої урядом
Німеччини. Статс-секретар Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку
Ганс-Йоахім Фухтель передав гуманітарний вантаж
– 46 тонн продуктів харчування та 9 тисяч одиниць
обігрівачів і постільних товарів. З української сторони в офіційному заході брали участь директор
Департаменту ресурсного забезпечення Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Руслан Білощицький, голова Запорізької обласної
державної адміністрації Григорій Самардак та
керівник Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Сілінін,
яким делеговано право подальшого розподілу
гуманітарної допомоги між внутрішньо переміщеними особами. До того ж для Головного управління
ДСНС України у Запорізькій області передано 50
комплектів бойового пожежного одягу.
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Завдяки наданій допомозі харчі отримали
майже 31 тисяча внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Спальними комплектами
та конвекторами забезпечено 9 тисяч
родин ВПО.

СТАТИСТИЧНА
ДОВІДКА

90,5

Т

З початку діяльності проекту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями» – з березня 2015 р. і дотепер – для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Товариства Червоного Хреста України німецьким урядом було
надано 25 вантажівок гуманітарної допомоги і придбано 28 вантажівок товарів українського виробництва на суму 3,7 млн євро. Цей внесок допомагає понад 2 мільйонам українців.
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ПОЖЕЖНІ РУКАВИ

2000

ОД.

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
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20 ОД.
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ДИХАЛЬНІ АПАРАТИ
З КОМПЛЕКТУЮЧИМИ

60

ОД.

ЗАСОБИ ГІГІЄНИ
ТА ПОБУТОВА ХІМІЯ

190

Т

ПІНОУТВОРЮВАЧ

12

ОД.

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

1000

ОД.

КОНВЕКТОРИ

10574

ОД.

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

50

ОД.

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

50

ОД.

МАНЕКЕНИ
ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

ОД.

АВТОМОБІЛІ ШВИДКОЇ
ДОПОМОГИ

ОЦІНКА ПОТРЕБ З ПИТАНЬ
ТРЕНІНГІВ ТА СУПЕРВІЗІЇ ДЛЯ
ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
З 21 по 23 жовтня у рамках проекту Спеціальної ініціативи
«Україна» – «Психосоціальна підтримка та управління
конфліктами» проаналізовані потреби у Харкові та
Дніпропетровську для планування тренінгів і подальшої
спільної роботи у сфері психосоціальної підтримки. У
більш ніж 8 зустрічах взяли участь понад 160 психологів,
медпредставників, соціальних працівників державних
установ, громадських організацій та волонтерів із Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Спільно з міжнародними експертами учасники обговорили
шляхи та методи роботи з людьми, що постраждали від
психосоціального стресу і травм, поділилися своїм досвідом роботи у разі виникнення кризових ситуацій та визначили мету, яка має бути досягнута під час тренінгів, і
подальшу спільну взаємодію.
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Наразі результати зустрічей застосовуються для докладного планування тренінгів і спільних заходів, що розпочнуться з 2016 року і триватимуть протягом 2 років у всіх
трьох регіонах. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) і
місцеве населення, що опинилося в складних життєвих
обставинах, отримають користь від поліпшення надання
послуг у секторах охорони здоров'я, соціального захисту
та невідкладної допомоги. Професіонали й волонтери,
які безпосередньо працюють з дітьми і контактують з
населенням, матимуть можливість не лише підвищити
свою кваліфікацію, а для них буде надаватися підтримка
через супервізію і профілактику вигорання. Щоб досягти
мультиплікаційного ефекту, тренінги для тренерів
стануть невід'ємною частиною проекту.

ВІДНОВЛЮЄМО ПАНСІОНАТ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

Одним із пріоритетних напрямків роботи Спеціальної ініціативи «Україна» є допомога з відновлення будівель у регіонах з великою кількістю
ВПО. Проект «Розбудова соціальної інфраструктури» перебуває на початковій стадії, проте вже
опрацьовано понад 100 заявок на відновлення
будівель соціального значення. До розгляду
приймаються об’єкти, що є у державній власності, та такі, що виконують функції з підтримки
ВПО і приймаючих громад.
Перший проект – це Дніпропетровський геріатричний пансіонат, де завдяки коштам, що надає
німецький уряд, буде відновлено й реформовано
частину
житлового
комплексу.
Важливою
особливістю роботи даного проекту є орієнтація
на стандарти, затверджені щодо таких установ в
Німеччині.
Пансіонат є стаціонарною соціально-медичною
установою, призначеною для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни і
праці, інвалідів, які потребують стороннього
догляду, побутового і медичного обслуговування.
Пансіонат розрахований на 605 місць. На сьогодні в пансіонаті мешкає 29 підопічних, переселенців із зони АТО.
Заклад створений 1979 року. Матеріальна база
пансіонату має три житлових корпуси, харчоблок,
поліклініку, актову залу, складські приміщення,
банно-пральний комбінат, овочесховище та інші
господарчі приміщення. Зважаючи на те, що від

початку введення в експлуатацію пансіонату роботи з капітального ремонту не проводилися, значна частина приміщень,
будівель та комунікаційних мереж знаходиться в незадовільному стані.

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНІ
ВІЗИТИ
У вересні та листопаді в рамках виконання проекту
«Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» було проведено два ознайомлювальні візити до Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Мета візитів – встановлення
відносин з міськими й обласними держадміністраціями і громадськими організаціями для оцінки
викликів та потреб у наданні послуг внутрішньо
переміщеним особам (ВПО).
Загалом відвідано 3 облдержадміністрації, 15
міськдержадміністрацій та декілька громадських
організацій, з якими узгоджена потенційна підтримка з боку Спеціальної ініціативи «Україна». На
підставі цієї початкової оцінки організовано декілька подальших зустрічей з метою консолідації
проектних пропозицій у співпраці з місцевими партнерами.
А отже, вже визначено декілька проектів та заплановані перші напрямки діяльності.
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ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ПРОЕКТНИХ
ПРОПОЗИЦІЙ
Спеціальна ініціатива «Україна» планує
розпочати відкритий конкурс проектних
пропозицій у трьох східних регіонах, зокрема, у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Конкурс пропозицій
буде організовано разом із Обласними адміністраціями. Ця ініціатива створюється як
інструмент забезпечення фінансування для
покращення управління державними ресурсами, поліпшення якості надання послуг на
місцевому рівні та підвищення соціальної
злагодженості, зміцнення взаємовідносин
між державою і суспільством.
Перший збір проектних пропозицій розпочався у грудні 2015 року в Запоріжжі. Проекти, що братимуть участь у конкурсі, повинні
фокусуватися на поліпшенні якості надання
послуг для ВПО та приймаючих громад.

Харкiв

Днiпропетровськ
Запорiжжя

СЕМІНАРИ, ПОЇЗДКИ, ТРЕНІНГИ
6-11.12.2015
Спеціальна ініціатива «Україна» організвала навчальну
поїздку до Німеччини для керівників Центрів надання адміністративних послуг. Під час цієї поїздки учасники дізналися
про роботу аналогічних центрів у Берліні, Потсдамі, Магдебурзі та Лейпцигу.
12-13.12.2015
У Бердянську провели практичні тренінги щодо залучення
місцевих громад до планування на місцевому рівні. Цей підхід

буде застосовано та відпрацьовано процесі під час планування будівництва й відновлення дитячих майданчиків
разом із місцевими мешканцями, у т.ч. ВПО.
15-17.12.2015
У Харкові провели тренінг для представників центрів
надання адміністративних послуг з метою підвищення
ефективності надання муніципальних послуг відповідно до
потреб споживачів.

ОБМІН КІНОЛОГІЧНИМ
ДОСВІДОМ
17-21.12.2015
У рамках проекту «Підтримка України в управлінні
надзвичайними ситуаціями» для подальшої співпраці та
обміну досвідом між німецькими й українськими експертами кінологами RHOT (Рятувальні собаки/Пошукова
техніка) в період з 17 по 21 грудня пройшло спільне
навчання в м. Кобленці (Німеччина). Під час зазначеного
навчання українським кінологам було запропоновано
теоретичний курс стосовно введення в тактичні
підрозділи PSH (собаки для пошуку зниклих осіб), а
також: закладка та переслідування сліду різної давності
собаками різної підготовки; були наведені приклади з
практики (пошук осіб з різними варіантами зникнення);
було продемонстроване персональне захисне обладнання для завалів і пошуку на відкритій місцевості; окрім
того, відбулась поїздка до м. Тріра – території з руїнами, де учасники делегації отрималі досвід щодо застосування дронів (квадро-, октокоптери) під час проведення рятувально-пошукових заходів.
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СПЕЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА «УКРАЇНА»
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
КИЇВ / ЕШБОРН
AV/ Керівник програми

УВЕ ШТУМПФ

ПІДТРИМКА ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ
ЗБІЛЬШЕННЯМ КІЛЬКОСТІ ВПО

ПІДТРИМКА УКРАЇНИ
В УПРАВЛІННІ
НАДЗВИЧАЙНИМИ
СИТУАЦІЯМИ

ПСИХОСОЦІАЛЬНА
ПІДТРИМКА ТА РОБОТА
З КОНФЛІКТАМИ

КИЇВ

КИЇВ

КИЇВ

Керівники проекту

Керівник проекту

Керівник проекту

Світлана Ковальчук
Крістіан Пошманн

Вик. Майк Маттес
N.N.

Александр Отто

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ
КІЛЬКОСТІ ВПО

КИЇВ / ЕШБОРН
Керівник проекту /
Зам. керівника програми
Бербель Швайгер

КОМАНДА СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ
«УКРАЇНА»
Зараз у команді працює 35 осіб і надалі їх кількість зростатиме. Спеціальна ініціатива
розташована в 4-х офісах в Україні – у Києві, Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі.

Команда Спеціальної ініціативи «Україна» висловлює подяку всім за ефективну співпрацю і бажає
щасливих свят та процвітання у 2016 році!

КОНТАКТИ

ХАРКІВ

КИЇВ

вул. Кооперативна, 1-А
Адміністративно-торгівельний центр «Flagman»
3-й поверх

бул. Лесі Українки, 26
9-й поверх
01133
PR Mенеджер
ВІРА К-КУЗНЄЦОВА

+38 044 581 85 35 (33)
vira.kostenko-kuznyetsova@giz.de

Київ

Харкiв

Днiпропетровськ
Запорiжжя

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
площа Жовтнева, 7 Б
2-й поверх
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ЗАПОРІЖЖЯ
вул. Перемоги, 70 Б
Виставковий центр «Козак Палац»
3-й поверх

