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24 МОБІЛЬНІ БРИГАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ (ГЗН)
Кожна МБ СПД має у своєму складі соціального/-у
працівника/-цю та психолога/-иню, які надають
екстрену та планову соціально-психологічну
допомогу як постраждалим від ГЗН, так і особам
з групи ризику. Фахівці/-чині бригад надають
психологічну допомогу постраждалим особам за
місцем їхнього проживання або в будь-якому зручному
для останніх місці (у кризових ситуаціях – протягом 24
годин) та перенаправляють їх до відповідних служб.

У квітні в 12 містах України розпочали роботу
24 мобільні бригади соціально-психологічної
допомоги (МБ СПД) постраждалим від домашнього
та гендерно зумовленого насильства. За підтримки
Центрального Фонду реагування на надзвичайні
ситуації ООН (CERF), урядів Великої Британії
та Канади мобільні бригади UNFPA працюють
у Чернівцях, Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку,
Львові, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Тернополі,
Вінниці, Ужгороді та Запоріжжі. У кожному місті дві
мобільні бригади задовольняють потреби місцевих
мешканців/-ок та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Мобільні групи також проводять заходи з підвищення
обізнаності з метою навчити людей виявляти ГЗН та
реагувати на нього. Під час проведення у громадах
таких інформаційно-роз’яснювальних заходів МБ
СПД поширюють інформаційні матеріали щодо ГЗН і
спеціалізованих послуг та залишають свої картки
з контактною інформацією, щоб кожна особа у
разі потреби могла після першого приїзду бригади
зв’язатися з нею на умовах повної конфіденційності.
Фахівці/-чині мобільних бригад підготовлені для надання
якісних консультацій, орієнтованих на постраждалих
осіб, під час особистих зустрічей та телефоном. МБ СПД
надають психологічну допомогу псостраждалим від ГЗН
і особам з групи ризику, де і коли вони цього потребують.

ПОСИЛЕННЯ РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦІЇ НА ГЗН
UNFPA
продовжував
надавати
підтримку
Національній поліції України у розробці системи
ефективного реагування на ГЗН та надання
якісних послуг постраждалим від ГЗН особам.
У рамках проекту EMBRACE (за підтримки уряду
Великої Британії) було доставлено обладнання
для новостворених поліцейських мобільних груп і
секторів для реагування на домашнє та гендерно
зумовлене насильство в громадах, і це незважаючи
на спричинені війною порушення логістичних мереж.
Сорок чотири спеціалізовані мобільні групи, до
складу яких входять 168 поліцейських, отримали
аптечки, натільні камери, приладові панелі
автомобілів, термопринтери, ноутбуки та планшети.
Це обладнання, необхідне для документування
доказів та проведення оцінки ризику в кожному
випадку домашнього насильства/ГЗН, забезпечує
належну роботу спеціалізованих підрозділів поліції.
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ЗАХИСТ ГІДНОСТІ ЖІНОК
У квітні UNFPA продовжив надавати комплекти
санітарно-гігієнічних
засобів
та
набори
предметів першої необхідності жінкам і дівчатам,
які покинули райони бойових дій в Україні. Для
багатьох жінок і дівчат, які залишили свої домівки,
не маючи нічого, крім найважливіших речей,
продумано підібрані UNFPA набори з предметами
для менструальної гігієни, спідньою білизною
та предметами першої необхідності були більш
ніж корисними. Набори допомогли їм з гідністю
та належною турботою задовольнити свої
потреби в менструальній гігієні. Крім того, кожен
набір містить інформацію про доступні служби
підтримки у випадках ГЗН для зменшення ризиків
насильства щодо вразливих жінок і дівчат.
У квітні 2 000 жінок та дівчат отримали жіночі
набори предметів першої необхідності у Дніпрі,
Кривому Розі та Запоріжжі. Оскільки кількість ВПО
все ще зростає, UNFPA продовжить надавати
подібні комплекти та набори в інших містах із
великою кількістю ВПО, зокрема прибулих з
районів активних бойових дій.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» ПРОТИДІЇ ГЗН: ТЕНДЕНЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Така критично руйнівна подія як війна, здається,
привносить чорно-білі кольори у всі соціальні
взаємовідносини. Ця загальнонаціональна надзвичайна ситуація у сфері безпеки може бути
стримуючим чинником для об’єднання людей і
врахування їхніх потреб з емпатією та чуйністю або
стати каталізатором погіршення відносин.
З метою дослідження нового впливу війни на
взаємовідносини, UNFPA проаналізував тенденції
надання
послуг
«гарячою
лінією»
протидії
ГЗН протягом перших двох місяців з початку
широкомасштабних бойових дій.
У січні-лютому на національну «гарячу лінію» ГО
«Ла Страда» (номер 116 123) щомісяця надходило
понад 1 920 дзвінків, зареєстровано 1 146 і 1 050
випадків насильства відповідно.
Березень характеризувався значним зниженням
кількості дзвінків, оскільки «гаряча лінія» протягом
декількох тижнів могла надавати лише текстові та
онлайн консультації. Після того, як UNFPA надав
підтримку для активації віртуальної телекомунікаційної
системи 11 березня, цього місяця на «гарячу лінію»
надійшло 997 дзвінків. У квітні оператори/-ки
відповіли на 1 585 дзвінків. Фахівці/-чині «гарячої
лінії» зареєстрували 314 та 635 випадків насильства

відповідно. Помітне значне зниження зареєстрованих
випадків ГЗН, однак це не дозволяє припустити, що
кількість випадків ГЗН зменшилася.
Зокрема, у січні та лютому частка випадків
насильства поза межами сім’ї становила близько
3-4%. Це узгоджується з даними за 2020 та 2021 роки.
У березні та квітні 2022 року частка таких випадків
зросла до 6% та 8% відповідно. Можливо, це пов’язано
з тим, що зараз багато родин розділені, оскільки
більшість ВПО становлять жінки та діти. Перебуваючи
поза межами своїх груп безпосередньої підтримки та
громад, жінки та дівчата стають більш залежними
від зовнішньої допомоги. Це ставить їх в уразливе
становище, яким можуть скористатися. Таким чином,
допомога внутрішньо переміщеним жінкам і дівчатам
має вирішальне значення для зменшення кількості
випадків та запобігання ГЗН.
Аналіз даних «гарячої лінії» показує, що клієнтки
частіше зверталися за психологічною консультацією
у березні-квітні (22% дзвінків), ніж у січні-лютому (14%
дзвінків). Оскільки українці відчувають зростаючий
стрес і тривожність, пов’язані з військовими діями та
невизначеністю, послуги з психологічної допомоги
мають важливе значення для психічного здоров’я
населення в цілому та запобігання ГЗН зокрема.

