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Місце: Zoom 

Дата:  11 березня, 2022 (15:00-17:00 GMT+2) 

Модератори: Чарльз Хопкінс, співкоординатор Класера 
Ракель Морено, співкоординаторка Кластера 

Програма: 1. Огляд 
2. Оновлення від партнерів щодо поточної присутності та діяльності 
3. Огляд анкети Кластера для швидкого оцінювання 
4. Контактна особа та альтернативна контактна особа від кожної 

організації 
5. Контактна особа від Кластера щодо інформаційного/дата 

менеджменту, звітності 3W 
6. Інше 

 
1. Огляд 

 
50 (п’ятдесят) учасників, які представляли 39 установ, взяли участь у координаційній зустрічі 
Кластера. До таких установ належать донори, НУО та міжнародні організації (включаючи 
агентства ООН та Рух Червоного Хреста).  
 
Вступ від Кластера та нових колег, які підтримують роботу Кластера: 
• Дамієн Джоуд – керівник програми, глобальний Кластера з продовольчої безпеки та засобів 
для існування 
• Ракель Морено – співкоординаторка Кластера в Україні 
• Луїс Паркер – в.о. фахівця з інформаційного менеджменту Кластера в Україні 
• Вікторія Михальчук – фахівчиня з комунікацій ФАО в Україні, в.о. фахівця з інформаційного 
менеджменту Кластера в Україні 
 
Огляд ситуації: 

• Гуманітарні потреби швидко зростають, оскільки посилюються військові операції. 
• Партнери Кластера задовольняють нагальні гуманітарні потреби без шкоди для своєї 

безпеки. 
• Дефіцит запасів у супермаркетах і магазинах впливає на доступ домогосподарств до 

продуктів харчування. 
• Операційній присутності партнерів Кластера перешкоджає переміщення співробітників 

на безпечну територію і пошук нових офісів у міру їх розширення. 
• Деяким партнерам Кластера бракує ресурсів і фінансування для задоволення нагальних 

потреб. 
• Погіршення доступу та середовища безпеки перешкоджають зусиллям реагування. 
• Суттєва шкода найважливішій інфраструктурі продовжується, а доступ до основних 

послуг погіршується. 
• Продукти харчування, ліки та предмети гігієни стають дефіцитними в районах, що 

постраждали найбільше. 
• Навіть у районах з функціонуючими та доступними ринками люди стикаються з 

труднощами зі зняттям грошей у банкоматах та призупиненням грошових переказів. 
• Ізюм, Маріуполь, Охтирка, Суми, Харків, Херсон ізольовані та дефіцитні. У цій ситуації 

перевага надається готовим до споживання продуктам харчування. 
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• У Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові та Харкові терміново потрібні продукти харчування, вода, 
засоби гігієни та ліки. Більшість магазинів зачинені, і в Запоріжжі нічого не можна купити. 

• Часті запити на дитячі суміші та харчування. 
 
Додаткова інформація від партнерів, виклики у наданні допомоги: 

• Чутливість щодо складу продовольчих наборів: наголошувалося, що при забезпеченні 
поживності їжі також важливо враховувати культурний контекст та релігійне 
різноманіття населення, включаючи православні, католицькі, єврейські та мусульманські 
групи. 

• Функціональність ринків у регіоні Донбасу: було відзначено, що багато ринків зачинені 
або працюють лише частково на підконтрольній уряду територіях Донецької та 
Луганської області. 

• Використання української гривні на територіях, які віднедавна непідконтрольні уряду. У 
деяких окупованих Росією районах, таких як Луганська та Донецька області, жителі не 
можуть використовувати українські гривні для покупки товарів, оскільки їх не можна 
обміняти на російські рублі. 

 

2. Оновлення від партнерів щодо поточної присутності та діяльності 

 
Оновлення від партнерів:  

• Action Contre la Faim (ACF). Протягом 2-3 днів ACF проводить місію в Польщі, Молдові, 
Румунії та Львові. Результатом оцінки стане оперативна присутність у цих районах для 
забезпечення гуманітарних потреб. Наприклад, в Україні ACF надаватиме багатоцільову 
грошову допомогу, психологічні консультації та інші послуги, визначені оцінкою. 
Експерти з продовольчої безпеки, психологіх та здоров'я є одними з членів 
багатосекторної команди ACF. ACF припинила свою діяльність в Україні в 2018 році і 
повернулася знову через величезні гуманітарні потреби. Організація надасть оновлення 
про наступні кроки або плани дій наступного тижня. 

• AirLight надала продукти харчування 200 людям у бомбосховищах і організувала 
вантажівку з Польщі, щоб забезпечити їжею та ліками 500 людей у Сумах, де ситуація 
важка. З моменту загострення кризи 24 лютого 2022 року AirLight надала продовольство 
та гуманітарну допомогу понад 1400 людям. Організація допомагала населенню 
Мар’їнки та Станиці Луганській, які зараз знаходяться на непідконтрольних уряду 
територіях. Російський рубль, а не українська гривня, є використовуваною валютою в цих 
областях. Різка зміна ускладнює для власників гривні можливість витратити кошти на 
основні послуги. AirLight зібрала команду волонтерів у Харківській області, Сумах, 
Маріуполі, Києві та прилеглих населених пунктах, таких як Бородянка, Макарів, 
Клавдієво-Тарасово, Пилиповичі та Бабинці. 

• Help Ukraine - неприбуткова організація Німеччини, яка наразі працює з місцевими 
партнерами та через них. Місцевий партнер «Широкий степ» розпочав роздачу 
продовольчих та гігієнічних наборів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Запоріжжі. 
«Восток SOS» розпочне проєкт у Закарпатській, Луганській та Донецькій областях з 
розповсюдження продуктових та гігієнічних наборів, ліків, грошової допомоги, евакуації 
цивільного населення та створення гарячої лінії для вирішення нагальних гуманітарних 
потреб.  

• Людина в біді (PiN) – це громадська організація (НУО), яка надає гуманітарну допомогу 
постраждалому населенню східної та західної України, основна команда якої наразі 
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знаходиться у Львові, хоча більшість її співробітників перебувають в інших частинах 
країни. PiN планує роздати ваучери 2 000 ВПО у Чернівецькій області у співпраці зі 
Всесвітньою продовольчою програмою (WFP). PiN оцінює найнагальніші гуманітарні 
потреби, такі як харчування в колективних центрах або тимчасове проживання ВПО на 
шляху до безпечного місця. За даними огранізації, гуманітарний потяг із 500 тоннами 
допомоги прибув до Дніпра, частина допомоги розміщена на складі перед відправкою 
до Запоріжжя, Маріуполя, Харкова та інших міст. Для забезпечення додаткових потреб у 
Світлодарську запаси допомоги зберігаються на складі в Слов’янську. PiN надаватиме 
гранти місцевим організаціям, яких багато на сході, у населених пунктах (Покровськ, 
Слов’янськ). Спільно з місцевою організацією «Посмішка» у Запоріжжі організація надає 
допомогу для ВПО у центрах тимчасового проживання, для дітей та у дружніх до дітей 
просторах. 

• Hungarian Interchurch Aid (HIA) – Угорщина призупинила свою діяльність, що 
стосувалась розвитку територій, та розпочала активність із реагування на надзвичайні 
ситуації, допомагаючи ВПО та людям, які постраждали від кризи. З 1990-х років HIA-
надає допомогу в розвитку Закарпатської області в Україні, де підтримує такі проєкти, як 
будівництво шкіл. HIA надавала гуманітарну допомогу в 2014-2015 роках і продовжує 
робити це з моменту ескалації кризи. HIA уже надала допомогу 15 254 особам, 10 869 з 
яких в Україні та 4 385 в Угорщині, організація працює по обидва боки кордону. HIA 
регулярно відправляє продукти харчування в Україну, уже надіслано понад 250 тис. тонн. 
Також організація має склади понад 3000 квадратних метрів в Україні та в Угорщині. HIA 
також надає продукти харчування у аеропорту Будапешта в Угорщині, а також підтримує 
установи, які приймають ВПО на Закарпатті та у Львові. HIA бере активну участь у наданні 
допомоги при перетині кордону. У Угорщині є 25 соціальних установ, які приймають 
біженців, і наразі в них проживає 250 біженців, які отримують різноманітні послуги, такі 
як транспортування від кордону до інших локацій. Окрім цього, HIA планує надати 
додаткову продовольчу та непродовольчі допомогу, гігієнічні набори, а також грошову 
допомогу в сусідніх до Закарпатської та Львівської областях. HIA має 25 співробітників в 
Україні (у Берегово та Львові) та 76 співробітників в Угорщині, а також 30-50 волонтерів 
щодня.  

• МОМ (Міжнародна організація з міграції) забезпечила продовольством 500 осіб у 
укриттях в Кремінній (Луганська область). МОМ збільшила масштаб своєї багатоцільової 
грошової допомоги у межах робочої групи з питань надання грошової допомоги та інших 
цільових груп. Ужгород, Івано-Франківськ та Львів – тут розташовані офіси МОМ. МОМ 
допомагає транзитним центрам на заході та згодом розширить свою діяльність на сході 
України. МОМ прагне до партнерства з місцевими організаціями, і ті, хто зацікавлений, 
можуть зв'язатись з МОМ напряму. Також організація має офіси на сході України в 
Луганській та Донецькій області, підконтрольній уряду України. 

• World Central Kitchen (WCK) має приміщення у Перемишлі (Польща), де організація 
забезпечує гаряче харчування для біженців у всіх країнах, які приймають біженців, за 
винятком Словаччини, і більша частина діяльності організації здійснюється на кордоні 
Польщі з Україною. WCK через працюючі ресторани забезпечує гаряче харчування у 
Львові, Одесі, Києві та Харкові. WCK також підготувалася до додаткової допомоги 
внутрішньо переміщеним особам (ВПО), і відправила близько 1000 метричних тонн 
свіжих харчових продуктів, що складаються з білків, овочів, фруктів та матеріалів для 
розповсюдження. Надіслана допомога призначена для забезпечення безперервності 
надання послуг у разі порушення ланцюга поставок. WCK приєднається до команди у 
Львові та з нетерпінням чекає зустрічі з УВКБ ООН та потенційно МОМ, особливо в 
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центрах розміщення, приймаючих та транзитних пунктах. WCK дійсно має розширення 
масштабу надання допомоги. Також, WCK шукає національних партнерів для подальної 
співпраці, і ті, хто зацікавився, можуть зв’язатися з Джошем Балсером за адресою 
jbalser@wck.org.  

• Центр розвитку Донбасу (DDC) надає продуктові набори ВПО та колективним центрам. 
Було роздано близько 100 продуктових наборів. Люди на сході, за даними Центру, не 
мають доступу до своїх банківських рахунків і не мають доступу до готівки. На 
окупованих територіях 1 російський рубль вартує 2,77 українських гривень. Тим не менш, 
пункти обміну валют на непідконтрольній уряду території Донецької області є, тому це 
не проблема. 

• Humanity & Inclusion (HI) офіційно називався Handicap International. Hi надавав 
гуманітарну допомогу в Україні у 2015-2017 роках. У центрі уваги багатосекторної місії HI 
є харчування, доступ до фінансів, психічне здоров’я, психосоціальна підтримка та 
реабілітація людей, які постраждали внаслідок конфлікту. Крім того, HI підтримуватиме 
людей з обмеженими можливостями комплектами WASH (водопостачання, санітарія та 
гігієна) у тимчасових реабілітаційних центрах. Наразі HI визначає потреби та прогалини 
на сході та заході України. Діяльність також буде зосереджена на утилізації наземних мін 
і нерозірваних боєприпасів (UXO). Крім того, HI шукає інформацію для охоплення 
цільової групи населення, зокрема людей з обмеженими можливостями, які потребують 
їжі та основних послуг. Найближчим часом HI планує найняти персонал та розгорнути 
офіс в Україні. 

• World Jewish Relief (WJR) функціонує в Україні протягом багатьох років і працює з 
близько 30 партнерами в країні та має партнерів у Молдові та Польщі. Наразі організація 
підтримує забезпеченням харчування тих, хто перетинає кордони та тих, хто шукає житло 
у сусідніх країнах. В Україні організація продовжує фінансувати партнерів, які змогли 
отримати доступ до постачання, надаючи допомогу єврейським громадам та літнім 
людям і вразливим верствам населення за межами єврейських громад. У найближчі 
тижні WJR надаватиме допомогу у Львові через своїх партнерів, які все ще функціонують 
у Львові. WJR хоче працювати з партнерами, які мають налагоджений ланцюжок 
поставок зі Львова до решти областей країни. Зацікавлені партнери повинні можуть 
зв'язатися з World Jewish Relief за адресою kai@worldjewishrelief.org. 

• International Rescue Committee (IRC) працює як у Польщі, так і в Україні, має персонал, 
що перебуває у місії в Україні. На даний момент IRC не має персоналу в Україні та 
перебуває в процесі найму. Протягом останніх кількох місяців IRC проводив аналіз, 
готуючись до того, що щось станеться, щоб забезпечити фінансуванням своїх партнерів 
по всій Україні. Наразі IRC працює з партнерами, зокрема з Комітетом жінок України та 
організацією «Право на захист», та ще одним, якого вони не можуть назвати. IRC надає 
гнучку швидку допомогу людям і національним суб’єктам, які мають доступ і краще 
розуміють ситуацію. Підхід IRC полягає у тому, щоб через партнерів працювати в Україні, 
заповнюючи прогалини та потреби партнерів для розширення. IRC також надаватиме 
підтримку програмам захисту, надання фінансування, непродовольчих наборів та 
охорони здоров’я. IRC все ще визначає, чи хочуть вони надавати продовольчу допомогу, 
і їм потрібно розуміти, які є потреби та прогалини, хоча IRC усвідомлює, що зараз в 
Україні існують обмеження для збору та оцінки даних. Організація може закуповувати 
гуманітарні предмети з Польщі, щоб посилити надання допомоги.  

• HEKS організував групу реагування на надзвичайні ситуації в Одесі та сподівається 
організувати надання багатогалузевої допомоги в місцях на схід від Одеси, зокрема в 

mailto:jbalser@wck.org
mailto:kai@worldjewishrelief.org
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Миколаєві та Харкові. Підтримка HEKS включає надання базових продовольчих наборів, 
а установа оцінює спроможність місцевих організацій в Одесі та Маріуполі реагувати, 
коли вони доступні. HEKS намагається консолідувати свої ланцюжки поставок і джерела 
постачання за межами України, особливо в Румунії та Молдові. HEKS хоче координувати 
роботу з ВПП, якщо вони функціонують у Миколаєві та Одесі.  

• Польська гуманітарна місія (PAH) має налагоджену лінію постачання із Польщі до 
Львова та далі до Києва, Запоріжжя, Харкова та забезпечує продуктовими наборами 
дорослих та немовлят; і продовжить поставки наступного тижня. За словами PAH, 
польський ринок стає складним, з огляду на те, що більшість партнерів закуповують 
продовольство з Польщі та намагаються перевезти свої поставки через кордон. Є також 
злети і падіння щодо потужностей постачальників. PAH продовжуватиме надавати 
гуманітарну допомогу туди, де може отримати доступ, і туди, де є потреби, доставляючи 
від 2000 до 5000 наборів на день, які включають продукти харчування та гігієнічні 
набори. PAH не роздавала продукти харчування на території Донбасу, але працює над 
цим. Є критична нестача палива в Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську, де 
ситуація важка. Міста відрізані, а грошей і їжі немає. PAH має склади для зберігання та 
можливість розповсюджувати на місцях та доставляти допомогу вразливим групам 
населення і пропонує партнерам допомогти з доставкою допомоги вразливому 
населенню, якщо партнери не можуть. PAH також має угоду з DHL в Польщі на днкілька 
років і може збирати грузи з Польщі в Україну. Ви можете зв’язатися з PAH за адресою 
hom.ukraine@pah.org.pl. 

• Данська рада у справах біженців (DRC) зараз співпрацює з місцевими неурядовими 
організаціями (НУО) в Україні та працює через них. Організація роздає продукти 
харчування, гігієнічні набори та допомагає ВПО знайти житло, а також роздає матраци. 
DRC оголосив про другий раунд фінансування національних неурядових організацій у 
різних містах України на загальну суму 250 000 доларів США. Партнерам будуть надані 
гранти на придбання матеріалів для подальшого поширення. DRC приймає заявки від 
місцевих НУО та приватних акторів на підтримку їхньої діяльності – звертайтеся до DRC 
за адресою vakhtang.piranishvili@drc-ukraine.org. Очікується, що організація надасть 
допомогу щонайменше 35 000 людей, і більше коштів буде направлено її організаціям-
партнерам у найближчі тижні. Національні неурядові організації, відповідно до DRC, 
мають менше бюрократії і можуть досягати тих областей, де інші не можуть. 

• ФАО: на сьогодні портфоліо ФАО становить 4,9 мільйона доларів США, що включає нові 
фінансові внески від партнерів із гуманітарних ресурсів або вже існуючих через 
перепрограмування існуючих проєктів відновлення та розвитку. У відповідності до 
Екстренного Звернення ФАО розробила План швидкого реагування на кризу (RRP), який 
передбачає 50 мільйонів доларів США протягом наступних 3 місяців для допомоги 240 
000 найбільш вразливих чоловіків і жінок у сільській місцевості (понад 100 000 
домогосподарств). RRP буде зосереджено на збереження життя та засобів до існування 
за допомогою модальності «Готівка +», що поєднує надання мульти-цільової фінансової 
допомоги з пакетами підтримки сільськогосподарських ресурсів (насіння овочів 
короткого циклу та/або кормів для худоби), що гарантує, що домогосподарства, які 
постраждали від кризи, зможуть покрити свої витрати на забезпечення безпосередніх 
основних потреб, виробляти власне продовольство, підтримувати свої виробничі фонди 
та уникати негативних дій. Втручання буде спрямовано на найбільш уразливі фермерські 
домогосподарства, які залишаються на постраждалих від конфлікту територіях, а також 
на ВПО та приймаючі сім’ї. Підтримуючи впровадження RPP, ФАО зараз проводить 
швидку оцінку потреб сільськогосподарського сектору; запуск закупівель, пов'язаних з 

mailto:hom.ukraine@pah.org.pl
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пакетами підтримки в натуральній формі; визначення партнерів-виконавців; визначення 
географічного розташування для втручань; і подальше визначення списків та номерів 
бенефіціарів. Уся діяльність координується через створені міжсекторні та міжвідомчі 
координаційні механізми з метою якнайшвидшого запуску заходів. 

 
Коментарі:  

• Партнер Кластера поцікавився складом продовольчого набору для невідкладної 
допомоги, і Кластер підтвердив, що ВПП працює над документом, який нададуть 
партнерам. Набір буде розроблено для задоволення мінливих потреб у доступності 
продуктів харчування на ринку. Набір задовольнить потреби в їжі дорослих і дітей.  

• ECHO наголосив на необхідності деяких продуктів управління інформацією, таких як 
оперативна присутність та реагування партнерів, оскільки це дуже корисний інструмент 
для донорів і всіх партнерів. ECHO наголосила на необхідності дотримання партнерами 
кінцевого терміну для додаткового фінансування від ECHO. Організація-донор отримала 
пропозиції від партнерів Кластера, і протягом кількох тижнів партнери будуть 
проінформовані щодо подальшого фінансування. 

• Кластер поділився терміновим запитом Донецької обласної адміністрації, у якому 
запитали, чи можуть партнери постачати борошно. Міжнародний комітет Червоного 
Хреста планує задовольнити цей запит і охопити три громади в Донецькій області: 
Торецьк, Очеретине та Світлодарськ. 

 
Інші оновлення:  

• МКЧХ реорганізовує команди, і їхня кількість збільшиться в країні. Команди МКЧХ у 
Слов’янську, Донецьку, Луганську, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Одесі розподіляють 
допомогу в регіонах. МКЧХ має офіси в Донецьку та Луганську на непідконтрольній уряду 
території (NGCA) і роздає предмети допомоги ВПО у підконтрольних уряду територіях 
(GCA) на сході України. У МКЧХ є персонал у Сєвєродонецьку, незважаючи на те, що 
основна команда була евакуйована ближче до центральної України, але все ще має мало 
операцій у районах, де це можливо. МКЧХ надає допомогу через Товариство Червоного 
Хреста України у Донецькій та Луганській областях з наданням готівки та вирішує 
невідкладні потреби. У МКЧХ також є колеги в Одесі, але здебільшого вони працюють 
через Червоний Хрест України. Команда організації перебуває у Вінниці і планує 
привезти допомогу до Харкова найближчим часом. МКЧХ також роздавала 
продовольство в будинках милосердя в Слов’янську, Торецьку, Світлодарську, 
Очеретиному – території Донецької області, підконтрольні уряду; а також гігієнічні 
набори та харчові пакети в Докучаєвську, Оленівці та Горлівці – території Донецької 
області, непідконтрольні уряду. Організація надала фінансування у розмірі по 5 000 
гривень для забезпечення багатоцільових потреб майже для 2 000 допомогосподарств. 

 
Список подальших дій:  

• Кластер просить партнерів надсилати фотографії на: info.ukraine@fscluster.org, з копією 
viktoriia.mykhalchuk@fao.org  

• До 11 ранку щодня партнери заохочуються надсилати ключові повідомлення та останні 
оновлення щодо поточної діяльності для включення до звіту OCHA за адресою 
viktoriia.mykhalchuk@fao.org, Вікторії Михальчук +380986055061. 

mailto:info.ukraine@fscluster.org
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• Місцевим партнерам та національним неурядовим організаціям рекомендується 
звертатися до МОМ для співпраці. Зв’яжіться з Йоханнесом Фромгольтом за адресою 
Jfromholt@iom.int. 

• Партнерів, які бажають співпрацювати з WCK, просять зв’язатися з Джошем Балсером за 
адресою Jbalser@wck.org.  

• Партнерам, які мають оперативні ланцюги поставок зі Львова, рекомендується 
звертатися до World Jewish Relief, за адресою kai@worldjewishrelief.org (Кай Хопкінс). 

• Якщо у партнерів є продукти харчування чи гігієнічні набори, які вже підготовлені в 
Польщі чи в Україні, і їм потрібна допомога у зберіганні та розповсюдженні, їм 
пропонується зв’язатися зі Стефаном Мойссенгом за адресою hom.ukraine@pah.org.pl. 

• Партнерам, які можуть постачати борошно для забезпечення випікання хліба в 
Донецькій області, радимо звертатися до Олександра із Донецької ОДА за номером 
телефону: +380990266718. 

• ACF – надати інформацію, коли і в яких місцях вони працюватимуть. 
• AirLight – поділитися фотографіями з Кластером. 
• AirLight та ICRC – скоординувати щодо надання допомоги у Харкові. 
• AirLight – поділитися контактами волонтерської групи в Португалії з Кластером. 
• Кластер, AirLight – організувати спільну зустріч для обговорення можливостей AirLight. 
• Helop Ukraine – оновити інформацію щодо роздачі гігієнічних наборів. 
• DRC – поділитися картою присутності з Кластером. 
• Кластер – скоординувати HECS з ВПП. 
• Кластер – поділитися з партнерами складом Продольчої корзини для надзвичайних 

ситуацій, яка також враховує потреби дітей.  
 

3. Огляд анкети Кластера для швидкого оцінювання 

• Наразі немає оновлень щодо оцінювання. 
 

4. Контактна особа та альтернативна контактна особа від кожної організації 
• Кластер наголосив на необхідності партнерів поширити дані контактних осіб  

 
Список подальших дій:  

• Нові партнери – надіслати контактні дані відповідальної особи з інформаційного 
менеджменту на info.ukraine@fscluster.org  

 
5. Контактна особа від Кластера щодо інформаційного/дата менеджменту, звітності 3W  

• Кластер представив інструмент 5Ws, щоб фіксувати дії, які тривають, завершені та 
заплановані, а також проінформував про щотижневе звітування. Кінцевий термін 
подання інформації від партнерів – вівторок, 15 березня, до кінця дня. До кінця тижня 
зібрана інформація буде надана до OCHA. 

• Орієнтаційна зустріч щодо 5Ws для нових партнерів запланована на понеділок, 14 
березня, о 15:00 за київським часом. 

 
Список подальших дій: 

• Кластер – поширити форму 5Ws з партнерами. 

mailto:Jfromholt@iom.int
mailto:Jbalser@wck.org
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mailto:info.ukraine@fscluster.org


MEETING MINUTES                          

8 
 

• Кластер – поширити запрошення та організувати орієнтаційну зустріч для нових 
партнерів у понеділок, 14 березня, о 15:00 за київським часом. 

 
6. Інше 
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PARTICIPANT LIST 
N Names of attendees Institution Position Contact 
1 Cyril Lekiefs  Action Against Hunger  FSL Senior Advisor  clekiefs@actioncontrelafaim.org  
2 Mykyta Didenchuk  ADRA  Monitoring and Evaluation Specialist  mykyta.didenchuk@adra.ua  
3 Marina Kozlovska  AirLight  Coordinator  ecoresearch8@gmail.com  

4 Kateryna Budz  
Arbeiter-Samariter-Bund 
Deutschland e.V. (ASB, 
Germany)  

Head of Project projects@asb.org.ua  

5 Phil Price  BHA      

6 Vakhtang Piranishvili  Danish Refugee Council (DRC)  Livelihood’s officer  vakhtang.piranishvili@drc-
ukraine.org  

7 Solenne Delga  Danish Refugee Council (DRC) Global Economic Recovery Advisor – 
Livelihoods Lead Programme Division  solenne.delga@drc.ngo  

8 Vladislav Serhiienko  DDC      

9 Dina Volynets  Diaspora Emergency Action and 
Coordination (DEMAC)  Liaison officer for Ukraine  dinavolynets@gmail.com  

10 Volodymyr Kuzka  ECHO  Programme Officer  volodymyr.kuzka@echofield.eu  

11 Quentin Le Gallo  ECHO  Regional Food Security, livelihoods and 
cash expert  Quentin.Le-Gallo@echofield.eu  

12 Valeriy Oliynyk  Embassy of Canada      
13 Christian Ben Hell  EU Delegation  Agriculture and al.   Christian.HELL@eeas.europa.eu  
14  John Millns  EU TA Project    jmillns@compuserve.com  
15 Emily Galloway  Global Communities      
16 Damien Joud  global Food Security Cluster  Programme Officer  damien.joud@fao.org  
17 Serge Koskinen  Government of Canada Canadian Humanitarian Assessment Team  Serge.Koskinen@international.gc.ca  
18 Anna Jeffery  Government of Canada Canadian Humanitarian Assessment Team  Anna.Jeffery@international.gc.ca  
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19 Corey Driscoll  HEKS      

20 Nelia Surus  Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Help 
Ukraine)  Project Manager  nsurus@help-ukraine.org.ua  

21 Madeline Sahagun  Humanity & Inclusion (HI)  Global Food Security Specialist  m.sahagun@hi.org  

22 Sandor Csizmadia  Hungarian Interchurch Aid (HIA-
Hungary)  Senior Coordination Officer  sandor.csizmadia@hia.hu  

23 Gabor Balint  Hungarian Interchurch Aid (HIA-
Hungary)  Senior Advisor  balint.gabor@hia.hu  

24 Yulia Dyrda  ICRC  Microeconomic Initiative Field Officer  ydyrda@icrc.org  

25 Emily Barnes  International Rescue Committee 
(IRC)  

Economic Recovery and Development 
Coordinator  Emily.Barnes@rescue.org  

26 Ihor Moroz  IOM  Project Assistant  imoroz@iom.int  

27 Johannes Fromholt  IOM  Preparedness and Response Programme 
Officer  jfromholt@iom.int  

28 Carol Sanchez  OCHA  
Humanitarian Affairs Officer, OCHA 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean  

sanchez21@un.org  

29 Astrit Brasha  OSCE SMM  HDO LMT    
30 Stephane Moissaing  PAH Ukraine  Head of Mission  hom.ukraine@pah.org.pl  

31 Victoria Kolotieva  PIN  Emergency Programme Officer  victoria.kolotieva@peopleinneed.net  

32 Binta Cisse  Save the Children US  FSL Director  bcisse@savechildren.org  
33 Elisa Pozzi  Save the Children  Sr FSL Advisor  elisa.pozzi@savethechildren.org  

34 Serhii Kolomiiets  Triangle génération humanitaire 
(TGH)  Project Officer  po.ukraine@trianglegh.org  

35 Oleksii Skvortsov  UNDP    oleksii.skvortsov@undp.org  
36 Ievgen Kuznetsov  UNDP    ievgen.kuznetsov@undp.org  
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37 William Martin  USAID-BHA  Economic Recovery Technical Specialist  ukrcrisisdc_erts@usaid.gov  
38 Josh Balser  WCK  Director of Humanitarian Assistance  jbalser@worldcentralkitchen.org  
39 Kai Hopkins  World Jewish Relief    kai@worldjewishrelief.org  
40 Paul Kinuthia   World Vision International    paul_kinuthia@wvi.org  
41 Tatiana Lysychenko    LFS Officer    
42 Yuliia Kurdiumova        
43 Roman Momot        
44 Miralana atoui        
45 Charles Hopkins  FSL Cluster  Cluster Co-coordinator  charles.hopkins@fao.org  
46 Raquel Moreno  FSL Cluster  Cluster Co-coordinator  raquel.moreno@wfp.org  
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