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ADRA Польща
Адаптовано до дійових заходів для біженців від війни в Україні
Версія від 01.04.2022
Цей план визначає ризики, пов'язані з діяльністю ADRA Польща у відповідь на потреби людей, які
постраждали від кризи/війни в Україні з 24 березня 2022 року, і обмежуються територією Республіки
Польща. Він також встановлює заходи, протоколи та процедури, які повинні пом'якшити ці ризики та
мінімізувати пов’язані з ними негативні наслідки. ПБО висвітлює основні оперативні та програмні ризики,
пов'язані з кожним основним аспектом діяльності ADRA, і описує заходи щодо їх зменьшення. Він потребує
постійного оновлення, задля якомога кращого відображення нових ідей і оцінок ризиків.
Оцінка та моніторинг ризиків
Офіцер безпеки та охорони (ОБО) з ADRA Польща несе відповідальність за те, щоб усіх штатних
співробітників було ознайомлено з ПБО. Він тісно співпрацює з Менеджером Проекту та місцевими
координаторами (МК). МК щотижня проводять оцінку та моніторинг ризиків, обмінюються думками з
керівником проекту, ОБО та командою у розширеному складі (експерт з правових питань, спеціаліст із
захисту дітей) та впроваджують узгоджені заходи.
Питання безпеки та охорони - перевезення біженців до притулків ADRA
Дійові заходи ADRA Польща (з 25 березня 2022 року) передбаючують перевезення від кордону до притулків
ADRA та інших постачальників послуг осіб, які тікають з України та в'їжджають до Польщі в пошуках
притулку. Цю діяльність потрібно здійснювати відповідно до наступних нормативних актів:
• У разі найму транспортної компанії, місцевий координатор ADRA (МК) гарантує, що вона є
зареєстрована з активною належною ліцензією на перевезення пасажирів. Той же МК встановлює
зв'язок з водієм і гарантує, що, коли це можливо, належно навчений волонтер або співробітник
ADRA знаходиться на борту від точки посадки до місця призначення (притулок ADRA або інше
укриття)
• Коли ADRA організовує перевезення, відповідальний логіст гарантує, що транспортні засоби
зареєстровані, технічно чисті, а водій здатен керувати автомобілем.
• МК отримує дозвіл від місцевого уповноваженого органу з охорони здоров'я або іншого
уповноваженого урядового органу на перевезення пасажирів, зокрема дітей, та дітей без
супроводу батьків або офіційного опікуна.
• Кожен дорослий біженець підписує згоду на прийняття послуг ADRA з перевезення, з
інформацією про маршрут включно.
Надання притулку
Місцевий координатор (відповідальний за 8-9 місцевих центрів) разом з місцевим менеджером центру
захисту проходить навчання та виконує наступні дії:
• Місцеві правоохоронні органи отримують оновлену інформацію відповідно до закону про
біженців, які перебувають у притулках / центрах.
• Життєві простори та приміщення притулків регулярно прибираються та дезінфікуються.
• Після від’їзду біженців на ліжках змінюється білизна на чисту і нову.
• Душ та туалети щодня прибирають волонтери.
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•

Душові кабіни вже мають ручки для людей похилого віку та інвалідів, або їх має бути
встановлено в найближчий час.
• Приміщення є безпечними і оснащеними пожежними вогнегасниками, відповідно до закону.
• Всі антиковідні заходи виконуються згідно з оновленими рекомендаціями.
• Центри захисту є зручними у використанні для людей з обмеженими можливостями, або їм
надається додаткова допомога там, де пандуси та інше обладнання недоступні.
ҐЗН, Торгівля людьми, ПТСР
Є ризик того, що біженці зазнають ПТСР стаючи свідками знищення, насильства (включаючи ҐЗН - ґендерно
зумовлене насильство) та згуби під час перебування в Україні або подорожі до Польщі. Крім того, могли
мати місце, або продовжуватися до теперішнього часу, гендерно зумовлене насильство, а також інциденти,
пов'язані з торгівлею людьми.
• Персонал навчений усвідомлювати ці ризики, брати участь у виявленні підозрілих випадків та
інформувати відповідальну особу в ADRA
• Відповідальна особа (особи) в ADRA належно навчена (навчені) для подальшої оцінки ситуації
та направляють їх до експертів ADRA або до аутсорсингових спеціалізованих організацій.
Захист і доступ до прав людини
Інтеграція біженців тягне за собою низку адміністративних проблем, можливих міжкультурних питань та
пов'язаної з ними напруженості з приймаючою спільнотою. Роль АДРА полягатиме у сприянні комунікації з
уповноваженими органами в процесі з'ясування та вирішення правового статусу кожного біженця щодо
його/її перебування в Україні (в Польщі?) та успішної інтеграції в суспільство. Перекладачі служитимуть
посередниками міжкультурної взаємодії, щоб забезпечити взаєморозуміння і запобігти напруженості, а
також полегшити процес загалом. Юридичні консультанти також грають вирішальну роль в цьому процесі.
Взагалі, весь персонал у центрах захисту матиме найновішу інформацію, актуальну для потреб біженців.
Охорона та захист дітей
Знаходження дітей у безпечних просторах в центрах захисту тягне за собою ризики нехтування дітьми,
неприйнятної поведінки або заподіяння шкоди дітям, які, можливо, вже зазнали травми. Щоб запобігти
цьому, ADRA наймає професіоналів з гарною репутацією та перевіреними біографічними даними. Кожен
безпечний простір для дітей матиме 2 вихователів (фасилітаторів), належно навчених у сфері охорони та
захисту дітей. Команда з двох членів є захисним заходом, що забезпечує спільну підзвітність та взаємний
контроль. Також зовнішні експерти стежитимуть за роботою і при необхідності корегуватимуть її, та
надаватимуть постійне навчання.
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