Ремонт – Відновлення –
Будівництво
Діюча соціальна інфраструктура надає
простір для покращення послуг для
внутрішньо переміщених осіб та
приймаючих громад
Виклик:
Брак приміщень для надання послуг
З початку 2014 року люди на сході України страждають від
зіткнень між українськими військовими та проросійськими
сепаратистами. З приблизно чотирьох мільйонів постраждалих
понад 1,5 млн шукають захисту в інших регіонах країни. Близько
300 000 українців зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Місцеві
громади перевантажені через прийом, піклування та інтеграцію
нових мешканців. Існуюча соціальна інфраструктура серйозно
переобтяжена: в дитячих садках та школах не вистачає місць для
дітей та підлітків, які переїхали, лікарням та будинкам для людей
похилого віку бракує можливості для розміщення всіх, хто цього
потребує. Проблемні будівлі несуть серйозні ризики для здоров’я та
безпеки, наприклад, через протікання дахів та пошкодження вікон
і, внаслідок цього, розвиток підвищеної вологості та появі цвілі.
Муніципалітети обмежені у власних ресурсах для реконструкції та
розширення приміщень.
Страждають не лише переміщені особи – брак соціальної інфраструктури є критичним і для представників приймаючої громади.
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Наприклад, якщо за наявності вільних місць у дитячих садках
перевагу віддають внутрішньо переміщеним особам, то місцеві
жителі почуваються ображеними, що спричиняє загострення
соціальної напруженості.

Наш підхід:
Створення кращих умов

Українські робітники ремонтують громадські будівлі

У 2015 році Уряд Німеччини започаткував Ініціативи інфраструктурної
програми для України (IIPU) задля надання допомоги містам і
громадам Східної України у подоланні наслідків конфлікту. У рамках
цієї ініціативи GIZ прагне до покращення соціальної інфраструктури
у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях шляхом
ремонту, оновлення дахів, вікон та теплоізоляції існуючих громадських
будівель. Згодом муніципалітети зможуть їх використовувати,
розширюючи перелік та покращуючи якість своїх послуг. Це вигідно
як для внутрішньо переміщених осіб, так і для місцевого населення:
учні навчаються в дружньому до дитини середовищі, пацієнти можуть
краще відновитись у модернізованих лікарнях. Оновлені культурні
центри, спортивні та ігрові майданчики запрошують родини взяти
участь у громадських заходах.

Процес відновлення контролюється міжнародними архітектурними
фірмами, а виконавцями є місцеві будівельні компанії. GIZ розказує
своїм партнерам, як подати заявку на державне фінансування для
оновлення лікарень, дитячих садків та шкіл. Так громади отримують
інструмент, який дозволить їм самостійно забезпечувати реалізацію
будівельних проектів. Також вони навчаються плануванню
попиту та підрахунку витрат на будівництво, експлуатацію та
технічне обслуговування, з урахуванням ефективного енерго- та
водопостачання.

Поради та навчання сприяють підвищенню квалифікації українських фахівців

Наші результати:
Вигода для сотень тисяч людей
Протягом двох років 16 медичних закладів були відремонтовані та
оснащені новим обладнанням. У даний час 340 000 осіб користуються
перевагами сучасних приладів та покращених можливостей закладів
охорони здоров’я.
Близько 130 000 людей відвідують 55 відремонтованих та
новостворених бібліотек, спортивних центрів та місць проведення
культурних зустрічей.
30 дитячих садків та понад 50 шкіл були реконструйовані та
частково оснащені новим обладнанням, в тому числі і спортивними
знаряддями. Результатами цієї роботи користуються 35 000 дітей та
підлітків; понад 1400 з них – внутрішні переміщені особи.
Діти граються в оновлених та заново обладнаних дитячих садках

Галина Пономаренко:
„Діти мають мотивацію навчатися тут“
У 2017 році в Дніпрі було відремонтовано три школи. Результатами цієї
роботи користуються 1350 учнів, які зараз навчаються у сприятливому
для дитини середовищі – нові вікна та дахи, сучасні системи опалення,
світильники, столи та стільці з регулюванням. Завдяки новим санітарним
умовам діти з інвалідністю також отримали доступ до туалетів.

Директор школи № 29 Галина Пономаренко розповідає:
„У перший день навчання наші учні не впізнали свою школу.
Вона буквально сяяла. Діти тепер мотивовані навчатися тут.
Керівництво школи, учні та батьки вдячні Уряду Німеччини за оновлення
школи, сучасні меблі та спортивне обладнання“.
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