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ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

• Конфлікт, який розпочався 24.02.2022, продовжує відзначатися невибірковими 

обстрілами цивільних районів із великою кількістю жертв серед цивільного населення. 

• З 24.02 до 21.08 Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 

13 477 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 5587 загиблих і 790 

поранених, з них 1097 дітей (374 загиблих і 723 поранених, дані Генеральної 

прокуратури України, станом на 23.08). За даними ООН реальні цифри значно вищі, 

оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, 

відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація 

про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.  

• 6,65 млн внутрішньо переміщених осіб 

• 6,7 млн виїхали з України в країни Європи 

• За даними ООН, унаслідок інтенсивних бойових дій з початку війни Росії проти України 

17,7 млн людей потребують гуманітарної допомоги. 

Карта ситуації в Україні (дані ОСНА). 

 

 

 
Ситуативний звіт: 

гуманітарна відповідь на ситуацію в Україні  
(станом на 25.08.2022) 

 

https://reliefweb.int/attachments/573efe19-001e-44b4-a862-4bf98f54c557/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20-%20Ukraine%20-%2019%20Aug%202022.pdf
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 
 
24 серпня виповнилося півроку з початку гуманітарної кризи в Україні. Незважаючи на те, що 
початковий шок від нападу минув, масові руйнування через інтенсивні бої, обстріли, 
бомбардування вздовж лінії зіткнення довжиною понад 1000 км на сході та півдні тривають, як 
і ракетні удари по всій країні. Це продовжує збільшувати темпи переміщення, уразливість і 
гуманітарну кризу, велике занепокоєння викликає і наближення зими.. 

Оскільки ситуація продовжує прогресувати, мережа Карітас Україна продовжує надавати 
далекосяжну відповідь на поточну гуманітарну кризу в Україні через свою мережу місцевих 
центрів Карітасу та парафіяльних центрів. За ці шість місяців Карітас збільшив кількість центрів, 
що працюють над реагуванням, з 20 до 42 (37 зареєстрованих і 5 у процесі) і активував 
розгалужену мережу парафіяльних центрів для надання допомоги. Методологія Карітасу України 
передбачає локалізацію як у міських, так і в сільських районах, що сприяє глибокій інтеграції 
програм допомоги у місцеві громади та охопленню більшості регіонів країни. 

Реагування Карітасу України на гуманітарну кризу – це:  

• 42 регіональні центри Карітасу 
• 448 хабів при парафіях Української греко-католицької церкви  
• 136 центрів постійного перебування для людей, що постраждали від війни, якими 

постійно опікується або допомагає Карітас. 
• 1200+ працівників регіональних центрів та національного офісу.  

З оновленим переліком місцевих організацій мережі Карітасу Україна, які надають гуманітарну 
допомогу, із контактною інформацією та переліком послуг можна ознайомитись тут:  
https://caritas.ua/news/merezha-karitasu-dopomagaye-lyudyam-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoyi-
agresiyi/ 

 

ДОСЯГНЕННЯ 

Основними цільовими групами гуманітарного реагування Карітасу України є внутрішньо 
переміщені особи (ВПО)  та особи, які живуть ізольовано через триваючі бойові дії, не маючи 

https://caritas.ua/news/merezha-karitasu-dopomagaye-lyudyam-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoyi-agresiyi/
https://caritas.ua/news/merezha-karitasu-dopomagaye-lyudyam-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoyi-agresiyi/
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доступу до основних товарів і послуг. Особлива увага приділяється людям із соціально 
незахищених категорій: багатодітним сім’ям, вагітним жінкам, людям похилого віку, людям з 
інвалідністю та маломобільним громадянам. 
 
За даними консолідованої звітності, з початку конфлікту мережею Карітасу України було 
надано не менше 2 246 247 послуг для не менше ніж 1 450 000 осіб.  Продовольча 
безпека залишається в центрі уваги (54% за серпень). Спостерігається повільне зниження 
обсягів розповсюдження гігієнічних наборів (з 20% у перші місяці до 15% у серпні), і зростає 
зростання кількості послуг із захисту (з 3% у перші місяці до 10% у серпні). Послуги з надання 
притулку залишаються стабільними. 
 
Більшість гуманітарної роботи Карітас України зосереджена навколо Програми надзвичайного 
реагування (Emergency Appeal) - 67% усіх гуманітарних заходів організації. У перші місяці війни 
вся діяльність була спрямована на надзвичайні заходи для реагування на гуманітарну кризу, 
але зараз відбувається подальший перехід до стабілізаційної гуманітарної допомоги: щомісячна 
продовольча та гігієнічна допомога, ведення справ та адвокація, постійне житло тощо. Також 
Карітас реагує на гострі потреби або ситуацію, що швидко змінюється. 
 
Ця допомога стала можливою завдяки щедрості місцевих і міжнародних донорів. На сьогодні 
Карітас України отримав та реалізував 19 019 057 євро допомоги через програму 
надзвичайного реагування. Дякуємо всім організаціям-членам Карітасу та іншим донорам, які 
зробили пожертви через цей спрощений механізм. Додаткові 16 014 502 євро на гуманітарні 
послуги були реалізовані через інституційні та приватні пожертви. Карітас України також 
продовжує мобілізацію місцевих ресурсів і запросив 3 459 890 євро у формі пожертвувань у 
натуральній формі від місцевих корпоративних донорів, а також 389 780 євро як грошову 
пожертви від корпоративних та індивідуальних жертводавців. Традиційна всеукраїнська 
благодійна акція «Шкільний портфель» цього року була спрямована на допомогу сім’ям, які 
постраждали від війни, аби підготувати дітей до школи. Протягом першого дня кампанії окремі 
жертводавці пожертвували через веб-сайт Карітасу 330 000 грн (8 250 євро), і збір все ще 
триває. 
 
Історії успіху 
 

• Співпраця з владою 
Карітас Краматорськ та Червоноградська міська рада об'єднали зусилля для надання 
соціальних послуг для постраждалих від збройного конфлікту. 18 серпня у 
Червоноградській міській раді за участю представників місцевої влади, керівників 
соціальних служб та представників Карітасу Краматорськ відбувся круглий стіл щодо 
особливостей надання соціальних послуг в Червоноградській територіальній громаді для 
постраждалих від збройного конфлікту в Україні в 2022 році.   Напередодні Карітас 
Краматорськ підписав Меморандум про співпрацю з Червоноградською міською 
територіальною громадою, де вже  декілька місяців провадить свою діяльність після 
евакуації з рідного міста, яке перебуває у зоні бойових дій. Допомога надається як 
внутрішньо переміщеним особам, так і місцевим соціально незахищених верствам 
населення.  

 
• Співпраця з бізнесом 

У всіх фірмових магазинах оператора мобільного зв’язку Київстар абоненти мобільного 
оператора можуть передати смартфони, якими вони не користуються, разом із зарядним 
пристроєм для допомоги постраждалим від війни співвітчизникам. Карітас України 
подбає, щоб вони потрапили до вимушених переселенців, які, зокрема, втратили 
телефон для зв'язку з рідними. Клієнти Київстар, які долучаються до благодійної 
ініціативи, отримають від оператора 90 днів безлімітного мобільного інтернету або 3 
місяці "Київстар ТБ" безкоштовно. До акції залучені і співобітники мобільного оператора.  
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• Міжнародна співпраця 

Керівник Гуманітарного департаменту Карітасу України Григорій Селещук та працівники 
гуманітарного департаменту зустрілися з Міністеркою зовнішньої торгівлі та розвитку 
Нідерландів Лішьє Схрейнемахтер (Minister for Foreign Trade and Development Cooperation 
Liesje Schreinemachter), яка прибула з робочим візитом в Україну та відвідала м. Ірпінь. 
Поспілкувались про  заходи Карітасу з надання гуманітарної допомоги та про спільні плани 
щодо подальшої співпраці в сфері підтримки постраждалих від війни. В рамках візиту вона 
відвідала Храм Різдва Пресвятої Богородиці, УГКЦ, де соціальні працівники «Карітас-Київ» 
надавали допомогу постраждалим від війни мешканцям міста та ВПО. 
 

ПРИТУЛОК 
 
Послуги з надання притулку на базі шелтерів Карітасу були надані для 72 746 осіб. 

Комплекти для щоденного вжитку (постіль, рушники, посуд, ковдри тощо) були надані для 94 
841 ВПО. 
 

• 1 492 бенефіціарів отримали грошові гранти для оренди житла і невеликих ремонтів у 
своїх оселях, 340 грантів в рамках проекту надзвичайного реагування (20 центрів 
Карітасу)  

• 649 осіб отримали допомогу у ремонті житла  
• 14 198   осіб отримали одяг та інші предмети повсякденного вжитку завдяки 

гуманітарним конвоям.  
 

Евакуація українців із тимчасово окупованих територій - це одне із ключових питань напередодні 
складної зими. Карітаси Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпра є важливими транзитними і  першими 
безпечними пунктами для багатьох ВПО. В продовження тісної співпраці з Карітасом України 
Віцепрем'єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
Ірина Верещук відвідала Карітас Донецьк в м Дніпро. Вона підкреслила важливість співпраці з 
мережею Карітас, бо підтримка благодійників для держави в час війни є безцінною.  
 
Прихистки парафій УГКЦ активно включені у роботу з розширення мережі шелтерів для ВПО. 
За рахунок коштів з проекту Надзвичайного реагування парафії облаштовують у маленьких 
містечках та селах місця для проживання невеликої кількості ВПО (15-20 осіб) та забезпечують 
їх необхідними побутовими речами їх всіма необхідними побутовими речами. Натепер працює 
136 таких шелтерів.  
 

Інші проекти з надання притулку 
• Карітас України надає ВПО місця для тимчасового проживання у 9 шелтерах проекту 

“Гідна допомога внутрішньо переміщеним особам у західній частині України”, який 
підтримується Гуманітарним Фондом для України (UHF). З квітня 2022 р. ці шелтери вже 
прийняли 700 осіб. 

• Карітас Київ і Карітас Полтава розпочали реалізацію проекту «Житлова та фінансова 
допомога для вразливих домогосподарств в Україні» в партнерстві з Карітас 
України та  Catholic Relief Services, (CRS) та за фінансової підтримки BHA (Bureau for 
Humanitarian Assistance, USAID). Метою проекту є надання критично важливої підтримки 
для вразливих домогосподарств під час зимового періоду, щоб задовольнити їхні основні 
потреби шляхом надання грошової допомоги, житлових субсидій та малого ремонту.   

 
Історії успіху:  

• 20 переселенців, які живуть в Коломиї, скористалися грантами на житло, які надає 
Карітас Коломия. Всім людям, які долучилися до грантової програми, вже вдалося 
знайти оселі. Впродовж трьох місяців організація надає гроші для оплати помешкання 
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переселенцям. Найбільша сума — 7 тис. грн для однієї сім’ї, люди самі знаходять бажане 
житло. Далі зі всіма орендодавцями укладають договори оренди.  
 

• Безоплатну пральню облаштував Карітас Івано-Франківськ для переселенців та 
людей уразливих категорій. Прати речі приносять здебільшого вимушені переселенці. За 
день пральня може прийняти одяг та постільну білизну від п'ятьох-шістьох людей, кожен 
за один раз може принести 5 кг речей. Три пральні машинки та три сушарки за день 
можуть випрати до 30 кг.  
 

 
ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ 
 

В контексті підготовки до зими і зважаючи на пошкоджену інфраструктуру, яка надає послуги з 
з тепло і електропостачання, місцеві представництва Карітасу, які знаходяться поблизу зони 
активних бойових дій, починають роздавати паливо на обігрів приватного житла взимку.  
Карітас Запоріжжя та Карітас Кам’янське забезпечили паливними брикетами 88 осіб. 
 

   
ХАРЧУВАННЯ 
 

З початку конфлікту було проведено 1 205 959 роздач харчування: 

• 276 696 осіб отримали стандартні продуктові набори (13 -15 кг) на 1 місяць 
• 3 801 особа отримала продуктові набори (на 2 тижні) 
• 331 508 екстрених продовольчих наборів розповсюджено 
• 438 536 благодійних обідів 
• 153 586 осіб отримали продовольчі набори завдяки гуманітарним конвоям  
• 1 832 продовольчих наборів для осіб з діабетом.  

По вазі наданої продуктової допомоги, превалюють стандартні продуктові набори (4323 тон), 
екстрені продуктові набори мають загальну масу 1946 т, маса наданих благодійних обідів – 416 
тон. 
 
Історія успіху: 

Волонтери Карітасу Кам'янське розгорнули 
діяльність польової кухні. Пана Олега в місті знають, 
як затятого рибалку, який знає самі «рибні» місця в 
області. Дізнавшись, що волонтер-переселенець пан 
Олександр, який до того готував гарячі обіди в 
Карітасі, теж полюбляє рибалити, чоловіки 
об’єднались, наловили риби і приготували разом з 
двома іншими волонтерами - Костянтином та Іваном - 
справжню запашну юшку. Казана вистачило, щоб 
нагодували 179 осіб. Серед яких 161 переселенець та 
18 місцевих мешканців. 

 

. ЗДОРОВ’Я ТА ГІГІЄНА 

Гігієна 

З початку конфлікту було розповсюджено 440 413 гігієнічних наборів для ВПО: 
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• 56 644 осіб отримали гігієнічні набори завдяки гуманітарним конвоям,  
• 231 713 екстрених гігієнічних наборів, 
• 125 889 стандартних гігієнічних наборів, 
• 7312 гігієнічних наборів для людей з особливими потребами, 
• 17 216 гігієнічних наборів для маленьких дітей. 

Здоров’я 

39 673 послуг з охорони здоров’я було надано з початку конфлікту.  

• 571 бенефіціарів отримали медичні гранти/ваучери (Карітас Краматорськ і Карітас 
Запоріжжя).  

• 16 738 осіб отримали нерецептурні ліки завдяки гуманітарним конвоям,  
• 16 224 аптечок першої допомоги розповсюджено, 
• 8 медичних консультаці було надано з використанням сервісу телемедицини. 

Послуги PSS (психологічна підтримка/стабілізація психоемоційного стану, психотерапевтичні 
послуги) надано 6 120 особам. 

Історії успіху: 
 

• Карітас Кам’янське став осередком 
піклування людей про своє здоров’я. Завдяки 
співпраці з представництвом UNICEF в Україні 
було організовано безкоштовний прийом лікаря 
загальної практики для всіх охочих вимушених 
переселенців, що знайшли прихисток у 
Кам’янському. Відвідувачі, які заздалегідь 
зареєструвалися на прийом до лікаря, за 
необхідністю проходили електрокардіограму та 
вимірювання артеріального тиску, після чого 
отримали консультацію та рекомендації медика. Загалом протягом дня до лікаря 
звернулися 28 переселенців. 
 

• Карітас Чернівці прийняв і опрацював 11 заявок за проєктом на оплату медичних 
рецептів потребуючим переселенцям. Медпрепарати оплачені за різними діагнозами – 
людям з онко захворюваннями, з нервовими розладами, інсультами, ДЦП. 

WASH 

З початку конфлікту 153 984 осіб отримали послуги із забезпечення питною водою:  

• 145 666 осіб отримали бутильовану питну воду  
• 143 осіб отримали воду завдяки гуманітарним конвоям 
• 7 630 осіб отримали воду завдяки доставці водовозами 

• 545 осіб отримали вигоду від оновлення інфраструктури водопостачання. 
 

БАГАТОЦІЛЬОВІ ГОТІВКОВІ ГРАНТИ 
31 279 бенефіціарів отримали багатоцільову грошову допомогу для покриття основних потреб. 

Історії успіху:  
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• 18 285 осіб вже отримали грошову допомогу в сумі 6 660 гривень (із розрахунку 2220 
гривень/місяць на три місяці) в рамках проєкту за підтримки Українського гуманітарного 
фонду (UHF) «Багатоцільова грошова допомога ВПО у Полтавський та Хмельницькій 
областях». Щодня мобільні бригади Карітас Полтава та Карітас Хмельницький долають 
сотні кілометрів, аби надати грошові гранти ВПО, що мешкають у віддалених від 
обласного центру районах, адже цільова група проєкту - це найбільш потребуючі люди, 
які не мають доступу до реєстрації у своєму районі. 

• Проект «Багатосекторальна гуманітарна допомога у грошовій, натуральній формі, послуг 
і ваучерів для покриття базових потреб продовольчої безпеки, фізичного і психічного 
здоров’я та підготовки до зимування постраждалих від конфлікту осіб на сході України» 
за підтримки GMFA, призначена мешканців населених пунктів в районі проведення 
бойових дій у Харківський, Донецький, Запорізький, Херсонський, Миколаївський 
областей (контрольовані Урядом України території) і надає допомогу багатоцільовими 
грантами мешканцям з зони бойових дій (2200 грн протягом 3 місяців). На сьогодні  в 
рамках проєкту надано 2 848 грошових багатоцільових грантів. 

 

ЗАХИСТ 

У рамках заходів із захисту інтересів та спеціальних послуг надано 136 802 послуг: 

• Надано 17 302 індивідуальних психологічних консультацій (неспеціалізованих)  
• Надано 21 701 транспортних послуг з перевезення представників уразливих груп 
• Проведено 11 096 кризових консультацій (включаючи кейс-менеджмент, якщо 

необхідно) 
• Надано 11 486 послуг (відвідувань) з догляду вдома та окремо 5 560 послуг для людей 

з інвалідністю. 
• Надано 4 738 юридичні консультації. Найпоширенішими питаннями є трудове, соціальне 

та цивільне право (спадщина на воєнний час, кредитні зобов'язання та оренда житла).  
• 34 666 осіб (діти/батьки) отримали послуги через Простори, дружні до дитини.  
• 8 354 осіб отримали інформацію щодо протидії насильству та експлуатації вразливих 

груп, виявлено 631 такий випадок та надано відповідну допомогу. 

Історії успіху 
• В рамках проекту: «Екстрена допомога та захист людей, які постраждали від конфлікту 

в Україні», який реалізується в Карітас Жовква, Карітас Хмельницький, Карітас Тернопіль 
та Карітас Запоріжжя за підтримки Карітас Австрія, Карітас Україна та  Nachbar In Not 
діють: 

o Кризовий центр ( Кейс менеджер, кризовий менеджер, юрист, психолог, 
адміністратор приймальні). 

o Простір дружній до дитини (Соціальний педагог, дитячий психолог, аніматор, 
координатор простору).   

Фактично проект поєднює формат Cash and Protection, де один елемент допомоги 
підсилює інший, тобто надається більш повна і багатостороння допомогу бенефеціару і 
його сім’ї.  
За два місяці тривалості проекту вже охоплено:  

o Психосо-соціальним супроводом понад 480 сімей. 
o Просторів Дружні до Дитини  - понад 2700 дітей (групові заходи, екскурсії, майстер 

класи, гуртки, тощо).   
Волонтери:  

• 10 084 волонтерів були залучені до різних гуманітарних заходів з початку війни на рівні 
громад. Ініціатива #сaritasvolunteerchallenge триває. Приклад: історія від Карітасу 
Броди (https://www.facebook.com/caritasbrody/videos/557276779515841).  

https://www.facebook.com/caritasbrody/videos/557276779515841
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ІСТОРІЇ УСПІХУ 

Історія працівниці Карітасу - ВПО 

Що означає бути позбавленими дому та власної гідності добре знає Оксана, родом з міста 
Рубіжне Луганської області, де вона працювала в місцевому Карітасі та допомагала людям, які 
залишилися в буферних зонах з 2014 року. Після широкомасштабного вторгнення вона теж 
змушена була залишити своє місто, яке в травні окупували російські війська. Тепер вона мешкає 
в Дніпрі і координує проект «Людська гідність»  при Карітасі Донецьк у м. Дніпро. «Я до кінця 
не вірила, що так станеться, що ми також станемо вимушеними переселенцями», – каже вона. 
До 24 лютого небезпечні ситуації не були новизною для Оксани: щоб їхати в буферні зони, 
доводилося одягати бронежилет і каску, бувало, що потрапляли під обстріли. Але, коли вночі з 
22 на 23 лютого вони почули, як під їхнім будинком їдуть танки, їй все одно не хотілося вірити, 
що війна набере таких масштабів, тому спочатку вирішили залишитися. У середині березня вже 
не було газу, світла, води. Вони спали в одязі. Виїхати Оксану спонукав її молодший син: у 
якийсь момент, почувши постріли, він став блідим, як стіна і не переставав плакати. Тоді вони 
взяли кілька речей і залишили дім. Дороги до міста були заміновані, тому Оксана із сином і татом 
пішли пішки стежкою, а чоловікові довелося їхати через цвинтар. «Навіть не пам’ятаю, як це 
все сталося, але, дякувати Богові, ми звідти вибралися», – ділиться вона. 

Оксана дуже сумує за домом. Коли до Карітасу приходять її земляки, то для неї вони немов рідні. 
«Сподіваємося, що все скоро закінчиться, що настане мир і ми повернемося додому, щоб 
відбудовувати наші міста», – додає вона. 

 
Історія переселенців 

Історія, що вселяє віру: подружжя з 
Краматорська, яке переїхало в Тернопіль, 
отримало шанс на щасливе майбутнє 

Іноді здається, що доля надто несправедлива 

до нас і лише час показує – найсильніші 

неодмінно вистоять і одержать таке бажане 

щастя. Так трапилось і з закоханими з 

Краматорська, які зараз проживають у 

Тернополі. 

 Подружжя переїхало в липні – довго не могли 

наважитись на виїзд раніше, оскільки Дар'я має першу групу інвалідності по зору. Жінка 

повністю втратила зір після того, як впала в кому під час кесаревого розтину. Смерть дитини 

від першого шлюбу та втрата зору стали для неї важкими випробуваннями. До всього, її мама 

померла, і вона залишилась повністю сама. 

Проте, знайомство з Віталієм, який став її чоловіком, його підтримка та любов повністю змінили 

життя Дарії. Після евакуації з Краматорська, подружжя звернулося до Карітасу Тернопіль по 

гуманітарну допомогу. Тут вони потрапили під супровід кейс-менеджера проекту #NIN. За 

підтримки міської ради, туристичної агенції Рід-Тур та  благодійної організації United for Ukraine, 

Віталій та Дар'я отримали можливість виїхати на три місяці до Відня, де Дар'ї спробують повністю 

чи частково відновити зір. Поки триває процес налагодження контактів.  

Вже в Тернополі подружжя дізналося, що незабаром вони стануть батьками. «Сподіваємось, 

Дарія зможе не лише взяти на руки, а й побачити свою дитинку, - кажуть у Карітасі. - Такі історії, 
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серед багатьох, які ми чуємо в стінах нашого осередку, дають велику надію. Бути свідками того, 

як люди долають труднощі, як вони стають сильнішими та зміцнюють власну віру, попри в 

пробування та, здавалось, безнадійне становище - дає кожному відчуття, що шляхи Господні 

маловідомі та незрозумілі і лише згодом, коли ми дивимось в минуле, розуміємо для чого нам 

давались різні випробування та яке велике значення мають ті люди, які трапляються на нашому 

шляху, підтримуючи, розуміючи, допомагаючи». 

ЦИТАТА 

«Це організація, яка має велике серце... Вона допомагає нужденним, які дуже потребують уваги, 

опіки, можливо, Божого слова, Божої опіки...» 

 Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України про Карітас України під зустрічі з керівництвом Карітасу Кривий Ріг. 

 
ФОТО 
 

 

 
МЕДІА 
 
Карітас України в ЗМІ та публікаціях (12.08 – 25.08): 

• https://life.pravda.com.ua/columns/2022/08/18/250044/  

• https://suspilne.media/273865-zitlo-dla-vpo-20-pereselenciv-aki-zivut-u-kolomii-skoristalisa-
grantami-na-bezkostovne-pomeskanna/  

• https://lviv.media/karitas-shcho-tse-za-orhanizatsiia-ta-iak-vona-dopomahaie-bizhentsiam-
pid-chas-viyny/  

• https://www.unian.ua/economics/other/devays-dopomogi-abonenti-kijivstar-razom-z-
karitas-ukrajini-mozhut-dopomogti-postrazhdalim-vid-viyni-ukrajincyam-ostanni-novini-
11950419.html  

• https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2022-08/karitas-doneck-v-dnipri-povernuty-
pereselencyam-gidnist-ta-nadiy.html  

• http://catholicnews.org.ua/karitas-doneck-v-dnipri-povernuti-pereselencyam-gidnist-ta-
nadiyu  

Фото 1: Карітас Маріуполь готові 
роздавати продуктові набори 

Фото 2: Переселенка показує фото свого дому працівникам Карітасу 
Донецьк у м. Дніпро 

https://life.pravda.com.ua/columns/2022/08/18/250044/
https://suspilne.media/273865-zitlo-dla-vpo-20-pereselenciv-aki-zivut-u-kolomii-skoristalisa-grantami-na-bezkostovne-pomeskanna/
https://suspilne.media/273865-zitlo-dla-vpo-20-pereselenciv-aki-zivut-u-kolomii-skoristalisa-grantami-na-bezkostovne-pomeskanna/
https://lviv.media/karitas-shcho-tse-za-orhanizatsiia-ta-iak-vona-dopomahaie-bizhentsiam-pid-chas-viyny/
https://lviv.media/karitas-shcho-tse-za-orhanizatsiia-ta-iak-vona-dopomahaie-bizhentsiam-pid-chas-viyny/
https://www.unian.ua/economics/other/devays-dopomogi-abonenti-kijivstar-razom-z-karitas-ukrajini-mozhut-dopomogti-postrazhdalim-vid-viyni-ukrajincyam-ostanni-novini-11950419.html
https://www.unian.ua/economics/other/devays-dopomogi-abonenti-kijivstar-razom-z-karitas-ukrajini-mozhut-dopomogti-postrazhdalim-vid-viyni-ukrajincyam-ostanni-novini-11950419.html
https://www.unian.ua/economics/other/devays-dopomogi-abonenti-kijivstar-razom-z-karitas-ukrajini-mozhut-dopomogti-postrazhdalim-vid-viyni-ukrajincyam-ostanni-novini-11950419.html
https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2022-08/karitas-doneck-v-dnipri-povernuty-pereselencyam-gidnist-ta-nadiy.html
https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2022-08/karitas-doneck-v-dnipri-povernuty-pereselencyam-gidnist-ta-nadiy.html
http://catholicnews.org.ua/karitas-doneck-v-dnipri-povernuti-pereselencyam-gidnist-ta-nadiyu
http://catholicnews.org.ua/karitas-doneck-v-dnipri-povernuti-pereselencyam-gidnist-ta-nadiyu
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• https://kurs.if.ua/society/u-kolomyyi-karitas-nadaye-pereselenczyam-granty-dlya-orendy-
zhytla/  

• https://np.pl.ua/2022/08/u-kobeliatskiy-hromadi-blahodiynyy-fond-karitas-poltava-rozdav-
produktovi-nabory-vpo/  

• https://galinfo.com.ua/news/yak_otrymaty_groshovu_dopomogu_dlya_kompensatsii_vytra
t_na_orendu_zhytla_vid_karitas_ukraina_388689.html 

• https://stryiugcc.org.ua/karitas-stryiskoi-ieparkhii-orhanizovuie-forum-sotsialne-sluzhinnia-
v-chasi-viiny-razom-robymo-dobri-spravy-ta-peremahaiemo/ 

• https://suspilne.media/272426-20-evro-na-izu-ta-zasobi-gigieni-na-frankivsini-pereselenci-
mozut-otrimati-kes-granti-vid-karitasu/ 

• https://ivanychi.rayon.in.ua/news/537280-novovolinskiy-blagodiyniy-fond-karitas-volin-
vidvidali-partneri-z-litovskoi-respubliki 

• https://suspilne.media/271519-za-den-mozemo-viprati-do-30-kg-ak-i-hto-moze-v-ivano-
frankivsku-skoristatisa-socialnou-pralneu/  

• https://firtka.if.ua/blog/view/v-ivano-frankivsku-vidkrili-sotsialnu-pralniu-shcho-pro-tse-
vidomo  

• http://sde.org.ua/home/archive/item/4863-u-staromu-sambori-vymusheno-pereseleni-
otrymaly-dopomogu-vid-karitasu-sambirsko-drogobyckoji-jeparkhiji-foto.html  

• https://promin.cv.ua/2022/08/18/pereselentsiam-na-bukovyni-proponuiut-koshty-na-
orendu-zhytla.html  

• https://suspilne.media/272159-u-poltavi-ponad-200-ditej-pereselenciv-dolucilis-do-proektu-
prostir-druznij-do-ditini/  

• https://ternopoliany.te.ua/zhittya/72852-istorii-shcho-vseliaiut-viru-podruzhzhia-z-
kramatorska-iake-pereikhalo-v-ternopil-otrymalo-shans-na-shchaslyve-maibutnie  

• https://www.0352.ua/news/3446356/oslipla-vtrativsi-novonarodzenu-ditinu-vagitnij-zinci-
pereselenci-ternopolani-dopomagaut-vidnoviti-zir  

• https://biz.nv.ua/ukr/otvetstvennyy-biznes/tedis-ukrajina-pid-chas-viyni-viruchaye-
volonteriv-avtoparkom-reportazh-50261943.html  

• http://iz.com.ua/zaporoje/kudi-zvertatisya-vimushenim-pereselentsyam-yaki-priyihali-u-
zaporizhzhya  

• https://vsim.ua/dopomahayemo/u-yarmolintsyah-oblashtovuyut-sotsialnu-pralnyu-
11646423.html  

• https://ugcc.ua/data/ya-z-ternopilshchyny-a-sluzhu-na-mykolayvshchyni-bo-tse-moya-
druga-batkivshchyna-bo-tse-moe-druge-mistse-zhyttya-o-taras-pavlyus-798/  

 

https://kurs.if.ua/society/u-kolomyyi-karitas-nadaye-pereselenczyam-granty-dlya-orendy-zhytla/
https://kurs.if.ua/society/u-kolomyyi-karitas-nadaye-pereselenczyam-granty-dlya-orendy-zhytla/
https://np.pl.ua/2022/08/u-kobeliatskiy-hromadi-blahodiynyy-fond-karitas-poltava-rozdav-produktovi-nabory-vpo/
https://np.pl.ua/2022/08/u-kobeliatskiy-hromadi-blahodiynyy-fond-karitas-poltava-rozdav-produktovi-nabory-vpo/
https://galinfo.com.ua/news/yak_otrymaty_groshovu_dopomogu_dlya_kompensatsii_vytrat_na_orendu_zhytla_vid_karitas_ukraina_388689.html
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