Eesti Pagulasabi humanitaarabisekkumine Ida-Ukrainas:
kokkuvõte sügis-talv 2019
Möödunud aasta augustist kuni käesoleva aasta
märtsini jõudis Eesti Pagulasabi koos oma
kohapealsete
partneritega
Ida-Ukrainas
humanitaarabiga 1037 inimeseni Donetski ja
Luhanski oblastites. Neist 504 olid täiskasvanud
(120 mehed, 384 naised) ning 533 lapsed.
Abivajavatele gruppidele anti sügis-talvel kolme
tüüpi humanitaarabi: koolitarvikute jagamine
lastele, hügieenipakkide jagamine rinde lähedal
elavatele eakatele ning talveks valmistumise
toetuste jagamine haavatavatele leibkondadele
rindelähedastes asulates.
Koolitarvikud lastele

PEAMISED FAKTID
• Kasusaajate koguarv oli 1037
inimest
• Välja jagati 327 koolitarvikute
komplekti
• Välja jagati 280 hügieenitarvikute komplekti eakatele
• Talveks valmistumise toetust
sai 134 leibkonda
• Keskmine toetuse summa oli
5000 UAH
• Leibkondade toiduturvalisus
paranes keskmiselt 17%

• Projekti kasusaajad olid viies
Augustis ja septembris 2019 jagati välja 327
Donetski rajoonis ja ühes
koolitarvikute komplekti sisepõgenikest ja
Luhanski rajoonis
rindelähedastes asulates elavatele haavatavas
olukorras lastele. Komplekteeriti kahte tüüpi
koolitarvikute
komplekte:
nooremale
ja
vanemale kooliastmele. Koolipakkides oli sõltuvalt kooliastmest 21 või 24 erinevat eset
vihikutest kunstitarveteni. Abisaavate laste nimekiri pandi kokku koostöös kohalike
sotsiaaltöötajatega 19 asulas Donetski oblastis.
Hügieenitarvikud eakatele
Talve hakul jagati 280 hügieenitarvikute komplekti rinde lähedal elavatele eakatele (50
meest, 230 naist). Hügieenitarvikute komplektid sisaldasid hambapastat, seepi, šampooni,
pesupulbrit, pesuseepi ning erinevaid puhastusvahendeid. 95 komplekti sisaldasid
vajaduspõhiselt ka täiskasvanute mähkmeid. Hügieenitarvikute komplektides sisalduvate
asjade kogustest jätkub tavapärase kasutamise puhul umbes 3 kuuks.
Talveks ettevalmistumise toetused
Sügis-talvel 2019 viidi läbi talveks valmistumise vajaduste hindamine rindelähedastes asulates
Donetski ja Luhanski oblastites. Koostöös kohapealsete sotsiaaltöötajatega valiti toetuste
saajatena välja 134 leibkonda, kuhu kuulus kokku 224 täiskasvanut (70 meest, 154 naist) ja
206 last. Toetuse saajateks valitud leibkondadele anti talveks valmistumise toetust keskmises
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summas 5000 UAH (u 175 EUR) leibkonna kohta. Raha toimetati abi saavatele leibkondadele
kohale panga või postkontori kaudu, lähtuvalt teenuste kättesaadavusest.
Kevadel 2020 viidi läbi ka toetuse saajate järelhindamine, millele vastas 88 toetust saanud
leibkonda. Järelhindamine näitas, et leibkonnad kasutasid saadud toetust peamiselt
kodusooja tagamiseks ning riiete-jalanõude soetamiseks. Paljud pered kasutasid saadud
toetust ka esmavajalike ravimite või toidu ostmiseks. Järelhindamine näitas, et pered
kasutasid saadud toetust vastutustundlikult ja lähtuvalt leibkonna esmavajadustest.

Talveks ettevalmistumise toetuste kasutamine
(n=88; võimalik mitu kasutusvaldkonda leibkonna kohta)
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Ei ole kasutanud Covid-19 piirangute
tõttu

Eel- ja järelhindamise raames mõõdeti ka leibkondade toiduturvalisust kasutades World Food
Programme’i (WFP) väljatöötatud Coping Strategies Index’it (CSI). See mõõdik aitab toidu
piiratud kättesaadavuse korral hinnata leibkondade käitumise muutust. Toetatud
leibkondade seas oli kõige sagedasemaks toimetulekumehhanismiks tavapärase toidulaua
vahetamine odavamate toiduainete vastu, samuti on levinud toidukordade arvu
vähendamine ja säästude kasutamine toidu ostmiseks. Hindamise tulemustest nähtus, et
sekkumise perioodil paranes leibkondade toiduturvalisus keskmiselt 17%. Seejuures
paranes jälgitaval perioodil kõige enam suurte leibkondade (vähemalt 3 last) toiduturvalisus:
nende puhul oli keskmine muutus lausa 31%.
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