
PIN Ukraine, 2022

People in Need Ukraine: 

Можливості від донорських організацій та 
проєктів міжнародної технічної допомоги
Саміт волонтерських і гуманітарних ініціатив



PIN

• People in Need / Člověk v tísni / Людина в біді
• В Україні з 2003 року (правозахисний відділ)
• З 2014 року діє гуманітарна місія
• 2014 — лютий 2022: Донецька та Луганська області
• З лютого 2022 року: вся територія України
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Гуманітарна криза

Робота в умовах надзвичайної ситуації — реагування на 
гуманітарні потреби
Співпраця з низовими ініціативами та організаціями 
громадянського суспільства
За допомогою різних програм PIN вже підтримав близько 150 ОГС, 
які надають гуманітарну допомогу в усіх областях України
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Допомога у різних регіонах
Регіони з активними бойовими діями та сусідні з ними регіони:
• Продуктові та гігієнічні набори, підтримка польових кухонь, забезпечення населення питною водою, 
облаштування бомбосховищ, витрати на евакуацію, логістичні витрати

Звільнені території
• Продуктові та гігієнічні набори, відновлення будинків (будівельні матеріали)

Центр та Захід
• Облаштування колективних центрів для ВПО, створення та підтримка просторів, дружніх до дітей

Грошова допомога
• Для найбільш уразливих категорій ВПО

Психосоціальна підтримка
• Всіх; ВПО; волонтерів та співробітників ОГС

Освітня програма для дітей
• (В розробці)
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Форми співпраці

Матеріальне дарування (передача гуманітарної допомоги задля подальшої дистрибуції)

Надання фінансової благодійної допомоги (для придбання гуманітарної допомоги та 
покриття логістичних та інших витрат, пов’язаних з дистрибуцією)

Спільна імплементація 

Партнерство за проєктом

Гранти ОГС за проєктами (Програма солідарності COVID-19 за підтримки ЄС (2020-2022), 
проєкт за підтримки МЗС Чеської республіки
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Політика щодо партнерств

� У різних організацій може бути своє розуміння партнерства. Для PIN 
«партнерство — це офіційна домовленість між організаціями зі взаємно 
узгодженими цілями, які мають спільний набір принципів партнерства з 
чіткими ролями та обов’язками»

Стратегічна ціль відділу допомоги та розвитку (RDD) PIN щодо партнерства:
� Головною метою є розширення портфеля партнерств, забезпечення якості 

та стійкості партнерств; пріоритет — місцеві організації громадянського 
суспільства
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Оцінювання партнерів
Причини:

Формалізація стосунків забезпечує більшу передбачуваність та стійкість у 
програмуванні та полегшує спільну діяльність у майбутньому (грантові пропозиції)

Прозоре та всеосяжне оцінювання призводить до кращої відповідальності перед 
бенефіціарами та донорами (чому ми обрали конкретного партнера?)

Яких?

Здебільшого представників ОГС, частково оцінювання також можна провести 
щодо місцевих органів влади, мереж, альянсів (не бізнесу)
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Оцінювання партнерів

E-PAT (оцінювання в умовах НС)
інструмент для надзвичайних ситуацій, який використовується для неінституційного 
фінансування
поширюється на всіх потенційних партнерів з травня 2022 року
може бути виконано протягом 1-2 робочих днів

PAT (повне оцінювання)
оцінка повного циклу
застосовується до всіх потенційних партнерів за проєктами та стратегічних партнерів 
(довгострокові спільні цілі; не пов’язані з конкретним донором): співпраця, запланована на 
один рік+
1 етап: 2-3 робочих дні
2 етап: 2-3 робочих дні



Дякую за увагу!
Ганна Мєдвєдєва, менеджерка з питань 

партнерств, PIN Ukraine, 

anna.medvedieva@peopleinneed.net


