ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
П О С И Л Е Н Н Я С П Р О М ОЖН О С Т І Д О
З Н И ЖЕ Н Н Я Р И З И К У КАТА С Т Р О Ф В Р Е Г І О Н АХ ,
П О С Т РАЖ Д А Л И Х В І Д КО Н ФЛ І КТУ Н А С ХОД І У КРА Ї Н И

ACTED
Унікальне поєднання зміни клімату, самого конфлікту,
поганого стану комунальної інфраструктури, вразливого
населення, недостатньої готовності до стихійних лих створили істотну загрозу каскадних стихійних катастроф в
регіоні.
З метою покращення розуміння, підвищення готовності та
стійкості до цих ризиків на постраждалій від конфлікту
східній Україні, в 2019 році був сформований Консорціум
Зменшення Ризику - це група міжнародних та місцевих
неурядових організацій, які реалізовують свої активності
на національному, регіональному та місцевому рівнях. У
2021 році за фінансової підтримки уряду Великої Британії,
Консорціум реалізовує проєкт щодо зниження ризиків і
захисту навколишнього середовища на територіях,
постраждалих від конфлікту на сході України, а також на
територіях поблизу Азовського моря.
З метою підготувати спільноти і підтримати управління
ризиками стихійних лих, ACTED у співпраці з місцевою
владою розроблять плани зниження ризиків стихійних лих
та захисту навколишнього середовища, нададуть
матеріальну допомогу для підтримки реалізації цих планів.
Протягом перших місяців реалізації проекту ACTED
провела 17 зустрічей з місцевою владою і лідерами
громад, для того, щоб визначити потенційну роботу, яка
зможе допомогти у вирішенні екологічних проблем,
наприклад відновлення захисних споруд та встановлення
додаткового укріплення грунту тощо.

“Відновлення
зруйнованої дамби допоможе запобігти
гідроудару по річці Кальміус.” - головний спеціаліст Відділу
реформ Сартанської громади.

УAловите свое

ІНІЦІАТИВИ IMPACT
«Засуха знаходиться на межі
того, щоб перетворитися в
наступну пандемію, і вакцини для
її лікування немає», - сказала
Мами
Мізуторі,
спеціальний
представник
Генерального
секретаря
ООН
з
питань
зменшення
небезпеки
лих,
представляючи Звіт про глобаьну
оцінку засухи 2021 року.

Карта, що висвітлює громади, які найбільше
зазнають впливу посух у південній частині Донецької
області.
За відсутності належного управління посуха є однією з рушійних сил опустелювання та деградації
земель, які, як зазначено в звіті, збільшують вразливість екосистем і соціальну нестабільність,
особливо в сільській місцевості. Збір даних в межах соціально-економічного дослідження, виконаного
IMPACT у 2021 році у Приазовському регіон виявив, що, що в сільській місцевості Маріупольського
району 52% опитаних домогосподарств назвали посуху однією з основних екологічних проблем, а 34%
зіткнулися із втратою врожаю через екстремальні погодні явища, включаючи посуху, за останні три
роки.

Щоб зрозуміти соціально-екологічну вразливість до посухи на сході України і поточні заходи щодо
пом'якшення наслідків, а також передовий досвід, проблеми та перешкоди, з якими стикаються
приватні домогосподарства, що вирощують урожай для себе, та малі / середні фермерські
підприємства у цьому районі, IMPACT розпочали Дослідження зменшення ризиків від посух. Після
аналізу даних завершеного опитування, IMPACT підготує звіт про можливі ефективні заходи зі
зниження ризику посухи у сільських громадах.

Марина показує колодязь, подарований селу Вороново
для будівництва пожежного резервуару.

ДАНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
У ніч на 1 жовтня 2020 року у селах Воронове та Сиротине
трапилась пожежа, спричинена великими лісовими пожежами.
Через сильний вітер вогонь швидко охопив будинки. З 250
будинків 166 повністю згоріли, 12 осіб отримали поранення.
Серед зруйнованих будинків виявився і будинок матері Марини.
Вона швидко зрозуміла, що відповідальність за її сім'ю
знаходиться виключно в її руках.
Через 10 місяців після пожежі життя в Воронове налагоджується.
Дехто майже повністю відбудував свої будинки, а дехто все ще
прибирає залишки своїх будинків. Марина з чоловіком
розчистили двір батьків. Зараз тут зведена невелика каплиця,
куди місцеві жителі можуть прийти і помолитися за краще
майбутнє. Марина присвятила себе допомозі односельчанам,
які постраждали від пожеж. Вона координує гуманітарну
допомогу, яка надходить в село і надає професійну допомогу
сусідам, які хочуть відновити свої будинки. Крім того, Марина
пожертвувала для села колодязь своєї сім'ї, щоб ДЧХ / ТЧХУ
побудували тут пожежне водосховище для поліпшення безпеки
всього району. Завдяки цим скоординованим зусиллям, якщо
біда знову постукає в двері села Воронове, люди будуть більш
підготовленими і пожежна бригада зможе швидко побороти
вогонь.
Пожежне водосховище - тільки одна з багатьох форм допомоги,
запланованих ДЧХ в рамках проекту. Також проводитимуться
тренінги з надання першої психологічної допомоги для служб
швидкого реагування, тренінги з зниження ризику надзвичайних
ситуацій
для
місцевих
жителів,
а
також
будівництво
тренінг-центру для жителів м. Маріуполь.

«У нас не було часу
сумувати. Ми годували,
одягали,
лікували
постраждалих. Перші 20
днів ми спали по 2-3
години на добу. Коли
пожежу загасили, ми
почали будувати у дворі
флігель
для
своїх
батьків. Не було часу для
сліз. Для багатьох в селі
було набагато гірше, ніж
для нас - у них не було ні
їжі, ні води», - розповіла
Марина, згадуючи перші
дні після трагедії.

UPDATE
ПРАВО НА ЗАХИСТ

Що таке український варіант «справедливого переходу»?
Як він виглядає? Як можна реалізувати процес
декарбонізації на сході України? Ці питання виглядають
дуже загальними, але вони є лише відправною точкою
для дослідження декарбонізації - процесу трансформації
економіки і енергетичного сектору, спрямованого на
поступовий перехід від традиційних до відновлюваних
джерел енергії. Ці три питання - лише перші кроки в
довгій подорожі.
Щоб глибше зануритися в деталі та виділити особливості,
потрібно збільшити масштаб і поглянути на східну
Україну через призму ризиків. Які будуть наслідки
закриття шахт в регіонах, що постраждали від конфлікту?
Які основні сценарії? З якими викликами може зіткнутися
Україна? Якою має бути стратегія для подолання таких
проблем? Багато питань ... Щоб знайти відповіді, БФ
“Право на захист” розпочав дослідження в сфері
декарбонізації, яке буде складатися з кабінетних
досліджень і польових консультацій. Експерти БФ “Право
на захист”
проведуть ретельний аналіз сценаріїв
декарбонізації і визначать ключові ризики для кожного
сценарію. Також будуть запропоновані можливі рішення,
які будуть повідомлені відповідним державним органам
на національному рівні.
Чому розгляд декарбонізації через призму ризиків є
обґрунтованим підходом? По-перше, він дозволяє
більше зосередитися на запобіганні загроз, а не на
реагуванні на них після того, як вони реалізувалися.
По-друге, це сприяє більшій готовності до можливих
негативних наслідків. Зрештою, він дає більше
можливостей
для
врахування інтересів найбільш
вразливих груп і забезпечення їх захисту.

Щоб дізнаись більше дивись відео:

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

Фахівці Товариства Червоного Хреста України
(ТЧХУ) з надання першої психологічної допомоги
надають допомогу постраждалим від конфлікту
людям, які зіткнулися з труднощами. Саме тому в
липні 2021 року ТЧХУ провели 5-денний тренінг
для 14 волонтерів ТЧХУ, які тепер готові надавати
першу психологічну допомогу населенню м.
Маріуполь, Донецька область.
Крім того, важливим компонентом зниження
ризику виникнення надзвичайних ситуацій є
безпечне і комфортне середовище, в якому
відбувається навчання і спілкування з місцевим
населенням. Одним з об'єктів, на якому будуть
проходити подібні заходи, стане навчальний центр
в
м.
Маріуполь,
будівництво
якого
уже
розпочалось в рамках проекту.

Фахівці ТЧХУ проводять тренінг з надання першої
психологічної допомоги

Видання цієї інформаційної довідки стало можливим завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії в
рамках проекту «Посилення спроможності до зниження ризику катастроф в регіонах, постраждавших від
конфлікту на сході України», який виконує ACTED, Ініціативи ІМПАКТ, БФ “Право на захист”, Товариство
Червоного Хреста України та Данський Червоний Хрест. Погляди, висловлені в цій публікації, належать
авторам і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.

