ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

КОНСОРЦІУМ ЗІ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

Інформаційни бюлетень, 5 видання
Основні досягнення
ACTED
З метою зменшення вразливості до ризиків
катастроф на Сході України, група міжнародних та
національних організацій в рамках Консорціуму зі
Зниження Ризиків під керівництвом ACTED з травня
2019 року реалізують сумісний проект. Оскільки
проект закінчується, настав час оглянути основні
досягнення.
Першим масштабним заходом була конференція
«Увага, загроза!», що відбувалася 23 жовтня 2019
року і була спрямована на підвищення обізнаності
та обговорення поточної ситуації щодо природніх
та промислових ризиків на Сході України. Для
планування подальших кроків щодо зменшення
ризику катастроф в Україні планується проведення
другої конференції «Bridge the Gap» у лютому 2021 року.
Тісно співпрацюючи з місцевими органами
влади, ACTED розробила 9 планів пом'якшення
наслідків, реагування та / або евакуації для 5 громад,
які допоможуть зменшити ризики від можливих
екологічних та промислових катастроф.

На додаток до цього, ACTED надала технічну

В рамках Консорціуму зі Зниження Ризиків
та за підтримки експертів Датського Червоного
Хреста та Австрійського Червоного Хреста,
волонтери і співробітники Товариства Червоного
Хреста України завершили повний
цикл
тренінгів: 21 тренінг з надання першої допомоги,
28 тренінгів з надання першої психологічної
допомоги, 19 тренінгів з зменшення ризиків
надзвичайних ситуацій у громадах. Крім того,
936 дітей взяли участь в сесіях з планування
надзвичайних ситуацій у сім’ї.

Як результат, 797 людей, які проживають біля
лінії зіткнення стали більш підготовленими до
промислових та екологічних ризиків, а також
здатні пом'якшити вплив різних надзвичайних
ситуацій на свої громади. Це особливо
актуально в контексті триваючого конфлікту
на Сході України.

підтримку місцевим органам влади в підготовці
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Попасна, яке було проведене 7 листопада 2019 року і
спрямоване на покращення співпраці між різними
відомствами, щоб ефективно реагувати на будь-які
надзвичайні ситуації.

Крім того, ACTED надала місцевій владі
матеріальну підтримку в розмірі приблизно 400 000
грн., а також покращила своєчасне повідомлення
населення та органи управління цивільного захисту
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
завдяки встановленню місцевої автоматизованої
системи централізованого оповіщення на території
ВЦА м. Торецьк (MPAIS).
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ІНІЦІАТИВИ IMPACT

ПРАВО НА ЗАХИСТ

IMPACT розробила методологію
для зональної оцінки ризиків (ЗОР),
яка аналізує геопросторові дані про
вплив небезпек та дані соціальної
оцінки
вразливості
громад
для
дослідження ризику на рівні населених
пунктів. Висвітлюючи як природні,
так і антропогенні небезпеки, ЗОР
досліджує вплив та вразливість до
ризику катастроф у певному районі,
спираючить на більш ніж 40 глобальних
та місцевих наборів даних.

Краще розуміння

Для п’яти районів, розташованих вздовж лінії зіткнення, було
виконано п’ять зональних оцінок ризиків (ЗОР). Це допомогло
підвищити розуміння ризиків у регіоні із особливою увагою до
природних та антропогенних ризиків, які посилюються близькістю
конфлікту у регіоні.
Технічна підтримка партнерів та місцевих органів влади
з використанням засобів геоінформаційних систем (ГІС) та
картографування. IMPACT розробив понад 30 карт, що охоплюють
Донецьку та Луганську області та надрукував близько 100 карт,
включаючи, наприклад, карти захисних споруд у Попаснянському
районі, маршрутів евакуації та розміщення сигнальних блоків
системи оповіщення в м. Торецьк.
Картографування
під
час
надзвичайних
ситуації.
Використовуючи дані супутникового дистанційного зондування,
IMPACT виконав картографування ризиків повені та виявлення
затоплених територій під час паводку наприкінці червня 2020 року
на заході України, а також під час лісових пожеж у Луганській області
у вересні 2020 року.
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Під час реалізації проекту було виявлено, що лише
незначна кількість державних службовців знають
про Сендайську рамкову угоду зі зменшення ризику
стихійних лих (SFDRR). Як результат діяльності БО
"Право на захист", принаймні 148 осіб, які беруть участь
у заходах щодо зменшення ризику катастроф, стали
обізнаними про SFDRR та її пріоритети. Це посприяло
покращенню розуміння ризиків на всіх рівнях та
забезпечило українських практиків з питань зменшення
ризиків катастроф більш широким баченням щодо
міжнародних стратегій з питань зменшення ризиків
катастроф.

Краще регулювання
В результаті правового аналізу, R2P розробив кілька
юридичних рішень на всіх рівнях. Більш конкретно,
в результаті робочих та польових досліджень ризиків,
були підготовлені проект концепції для створення
загальнодержавної системи моніторингу екологічних
/ промислових ризиків, 2 доповіді, а також Біла Книга
з питань зменшення ризиків катастроф та цивільного
захисту.

Краща комунікація
Юридичний аналітик БО «Право на Захист»
представив та обговорив питання зменшення ризику
стихійних лих у Східній Україні на 9 публічних заходах
усіх рівнів, включаючи слухання в Парламентському
комітеті та 3 радіопрограми. Як результат, ключові
виклики, з якими стикаються місцеві органи влади у
галузі екологічних та промислових ризиків, були озвучені
на національному рівні. Таким чином, міжрівнева та
міжгалузева комунікація з питань зменшення ризику
стихійних лих значно покращилась. Це сприятиме
кращому впровадженню існуючих правових норм, а
також перетворить законодавчі ініціативи на більш
ефективний та більш скоординований процес.
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