КОНСОРЦІУМ ЗІ ЗНИЖ ЕННЯ РИЗИК ІВ

П

Інформаційний бюлетень, 2 видання

очинаючи із 2020 року ACTED продовжує
демонструвати
свою
здатність
продуктивно працювати з районними
та обласними адміністраціями, що є
ключовим фактором для досягнення
значних результатів під час проведення
заходів, спрямованих на підготовку до надзвичайних
ситуацій і пом’якшення їх негативних наслідків.
Так, сумісно із цивільно-військовою адміністрацією
міста Торецьк було розроблено та погоджено План
будівництва місцевої автоматизованої системи
централізованого оповіщення м. Торецьк на 20182022 роки. Наразі розпочато перший етап закупівлі
системи, яка коштуватиме 1 мільйон гривень і буде
спільно фінансуватися ACTED (50%), Донецькою
обласною адміністрацією (25%) і Торецькою військово-цивільною адміністрацією (25%). Після розробки
й погодження Плану ACTED також буде надавати
підтримку місту у розробці Порядку оповіщення та
інформування населення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій. Також під час роботи над
Порядком буде проведено низку консультацій із
населенням.
Іншим прикладом сумісної роботи ACTED
з місцевими адміністраціями є
співпраця із
Попаснянською
районною
адміністрацією
та
Державною службою з надзвичайних ситуацій України
в Луганській області та Попаснянському районі щодо
збереження фонду бомбосховищ району. Партнери
провели огляд стану 20 бомбосховищ у населенних
пунктах
уздовж лінії зіткненя, розробили план
часткового оновлення. Наразі ведуться перемовини
про фінансування оновлення 15 бомбосховищ.
Декілька інших планів реагування знаходяться у
розробці спільно з місцевою владою, а саме - План
евакуації людей з обмеженими можливостями в
Бахмутському районі, плани дій щодо зменшення
негативних
наслідків
надзвичайних
ситуацій
на підприємставах ДП «Торецьквугілля» та ДП
«Первомайськвугілля», а також План реагування у разі
виникнення надзвичайних ситуацій на відстійниках
промислових відходів в Ясинуватському районі. Ці
плани сприятимуть зниженню вразливості населення
до промислових і екологічних ризиків.

РЕАГУВАННЯ НА КОРОНАВІРУС
З березня 2020 Консорціум проводить консультації
з місцевою владою, щоб зрозуміти потреби для
протидії пандемії та надати необхідну допомогу,
для захисту найбільш вразливих груп населення.
Наприклад, ACTED передала 32 200 масок (які були
придбані у місцевих компаній) для населення,
а також для адміністративного персоналу (який
частіше контактує з людьми) у п’яти районах й у
двох обласних адміністраціях. ACTED також сприяє
інформуванню населення щодо ризиків та залученню
громад: 12 000 інформаційних друкованих матеріалів
було розповсюджено серед місцевого населення.
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ПІДГОТОВКА СПІЛЬНОТ

авдяки розповсюдженню інформаційних,
навчальних та комунікаційних матеріалів
щодо зменшення ризиків у разі виникнення
надзвичайних
ситуацій,
Товариство
Червоного Хреста України (ТЧХУ) охопило
2333 жителя Східної України.

РЕАГУВАННЯ НА КОРОНАВІРУС

Важливими заходами стали 5-денні і 3-денні
тренінги з управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій для представників
місцевих органів влади, партнерів Консорціуму,
співробітників ТЧХУ та волонтерів. Основна
мета цих тренінгів полягала в тому, щоб
проаналізувати ризики, яким піддається
населення, рівень їхньої вразливості, доступні
ресурси, і розробити проекти індивідуальних
планів реагування на надзвичайні ситуації
спільно з кожною громадою. Консультації
щодо індивідуальних планів уже відбулись в
Новгородській, Зеленопільській та Рибінській
селищних радах.
28-29 лютого у Києві відбувся семінар
«Зниження ризиків надзвичайних ситуацій у
східних регіонах України», в якому взяли участь
співробітники ТЧХУ та волонтери. Учасники
розглянули основні особливості і актуальність
проекту, обговорили комунікаційні схеми,
пріоритети та склали план діяльності зі
зниження ризиків на наступний рік.

ACTED надає матеріальну підтримку місцевим
адміністраціям, щоб покрити нестачу, викликану
зростанням попиту на певні товари. Так, ACTED
надала районним адміністраціям дезінфікуючі засоби,
медичні маски і рукавички на суму понад 20 000 євро,
щоб покращити спроможність до боротьби з вірусом й
стримати поширення захворювання.
Крім того, для поширення достовірної інформації
про коронавірус,
ACTED, сумісно із Донецькою
обласною адміністрацією, створила гарячу лінію
щодо щодо питань, пов’язаних з COVID-19. Протягом
першого місяця її роботи було отримано майже 400
дзвінків.
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Починаючи з лютого 2020 року, до матеріалів
тренінгів з першої допомоги було включено
15-хвилинні інформаційні сесії по профілактиці
COVID-19. Загалом 51 мешканець Новгородського
та Зеленопільського районів Донецької області
отримали базову інформацію про профілактичні
заходи в умовах коронавірусної інфекції.
У зв’язку з обмежувальними карантинними
заходами у проект було внесено зміни для
просування інформації щодо профілактики
поширення вірусу у громадах увздовж лінії
розмежування. З кінця березня команда
ТЧХУ провела 14 польових виїзди до 22
населених пунктів для розповсюдження понад
1500 інформаційних плакатів у сільрадах,
фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарнях,
інформакційні матеріали було розміщено на
стендах біля магазинів, клубів і поштових
відділень. Детальні результати розподілу
доступні на онлайн-карті тут і тут.
Команда ТЧХУ також працює над онлайн
адаптацією сімейного планування під час
виникнення надзвичайних ситуацій. Для цього
було розроблено опитувальну форму у KoboToolbox у квітні 2020 року, яку буде запропоновано
для використання у школах в 37 населенних
пунктах. Основна мета заповнення ціїє форми надати доступ до інформаційних інструментів
сімейного планування та реагування у
надзвичайних ситуаціях, таких як презентації,
навчальні матеріали. Ця інформація надасть
змогу сім’ям із дітьми розробити особисте
ефективне планування.
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ЗОНАЛЬНА ОЦІНКА
РИЗИКІВ

ЗМІЦНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА
З МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ

З

У лютому 2020 IMPACT опублікувала
аналітичний звіт “Зональна оцінка
ризиків для Попаснянського району” (анг.
ABRA). Це перший з п’яти запланованих
аналітичних продуктів в рамках проекту
зі зниження ризиків. IMPACT використала
методологію багатофакторної оцінки
ризиків, яка враховує показники рівня
небезпеки та вразливості населення.
За погодженням із зацікавленими
сторонами, партнерами по Консорціуму
зі зниження ризиків і місцевою владою,
ABRA зосереджується на промислових,
екологічних, природних загрозах, а також
ризиках, пов’язаних з конфліктом. Вибір
загроз, які підлягають оцінці, враховує
поточний стан небезпечних промислових
об’єктів і динаміку конфлікту протягом
2019 року.
ABRA для Попаснянського району буде
слугувати інструментом для місцевих
органів влади та міжнародних організацій
для визначення пріоритетів і розробки
плану зменшення ризиків, а також як база
даних для подальшого збору інформації
і підтримки ініціатив щодо зменшення
наслідків дії стихійних лих у районах,
уразливих до ризиків.

КАРТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ
Команда IMPACT з геоінформаційних
систем (ГIС команда) також надає постійну
технічну підтримку партнерам, а саме
розробляє інформаційні і тематичні карти
та проводить сбір даних про небезпечні
об’єкти, які можуть бути використаними
на тренінгах з нарощування потенціалу.

січня 2020 року команда організації
«Право на захист» провела 5 зустрічей
з представниками місцевої влади в
Донецькій і Луганській областях. У
зустрічах взяли участь всі зацікавлені
сторони, включаючи представників
відділів цивільного захисту, виконавчих комітетів
міст і сіл, відділів екології, Державної служби
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і
підприємств інфраструктури. Були обговорені
складні теми, такі як стан системи цивільного
захисту, екологічний моніторинг і дотримання
природоохоронних норм законодавства, а також
питання координації дій державних структур під
час виникнення надзвичайних ситуацій. Такі
зустрічи мають важливе значення – почути думки
місцевих адміністрацій з приводу цих питань і
підтримати роботу з аналізу нормативних актів
щодо зменшення екологічних та промислових
ризиків. Крім того, «Право на захист» залучила
технічних експертів в сфері
моніторингу
стану підземних вод у вугільних шахтах та
консультування з екологічних питань. Заплановано,
що експерти проаналізують інформацію про стан
об’єктів та загрозу навколишньому середовищу,
розроблять рекомендації для покращення ситуації
в природоохоронному та енергетичному секторах.
Через обмеження, пов’язані з карантином, за
підтримки місцевих адміністрацій, деякі зустрічи
наразі проводяться онлайн.

Під час тренінгів, організованих Товариством Червоного
Хреста України, карти IMPACT слугували як візуальний
інструмент
для
картування
вразливості
до
ризику
і
потенціалу громад, а також
для планування подальших
заходів. Представники громад
навчилися
використовувати
просторовий аналіз небезпек і
наявних ресурсів у своїх планах
дій в надзвичайних ситуаціях.
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Одночасно з правовим аналізом, «Право на
захист» продовжує свою адвокаційну діяльність
та організовує зустрічі на національному рівні.
Наприклад, з представниками Департаменту
організації заходів цивільного захисту ДСНС, було
обговорено існуючу систему оповіщення населення
та можливості для її модернізації. Команда «Право
на захист» також мала зустріч з експертом з групи
підтримки реформ Міністерства енергетики та
охорони навколишнього середовища України, а
також з координатором проектів ОБСЄ в Україні. На
зустрічі було обговорено можливості впровадження
європейських та міжнародних стандартів,
а
саме Сендайську програму із зниження ризиків,
в українське природоохоронне законодавство, а
також можливі кроки для покращення системи
екологічного
моніторингу.
На
прохання
представників Міністерства у справах ветеранів
і тимчасово окупованих територій України
були проведені консультації щодо екологічного
моніторингу на Донбасі.
Крім того, «Право на захист» намагається
привернути увагу громадськості до проблеми
екологічних і промислових ризиків та до діяльності
Консорціуму. Наприклад, в межах медіа-проекту
«Рубрика», за підтримки «Права на захист» і спільно
з провідними технічними експертами, шахтарями
та місцевими еко-активістами з міста Торецьк, було
створено фільм-репортаж про критичну екологічну
ситуацію на вугільних шахтах м. Торецьк.
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