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Локація: Zoom 

Дата та час:  18 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. Оновлення від Кластера 
4. Інформаційний менеджмент – звітність 5W 
5. Інше 

 
1. Огляд 

 
64 (шістдесят чотири) учасники, які представляли 44 установи, взяли участь у координаційній 
зустрічі Кластера. До таких установ належать донори, уряд України та місцеві адміністрації, НУО 
та міжнародні організації (включаючи агентства ООН та Рух Червоного Хреста).  
 
Огляд поточної ситуації: 
 

• Партнери Кластера розширяють свою діяльність. 
• Ситуація залишається дуже нестабільною, інтенсивні бої тривають на півночі, сході та 

півдні України. 
• Гуманітарний доступ залишається обмеженим, незважаючи на зусилля щодо створення 

гуманітарних коридорів. Спорадичні бої на північному заході, південному заході та 
центральній частині України загрожують доставці гуманітарної допомоги. 

• Значні логістичні обмеження, включаючи відсутність водіїв або транспортних засобів, 
перешкоджають перевезенню продовольства та інших предметів допомоги з відносно 
безпечних місць до найбільш постраждалих районів. 

• У країні існує обмежена кількість національних партнерів, що підкреслює необхідність 
встановлення партнерських відносин з міжнародними організаціями та установами ООН 
для розширення можливостей допомоги. 

• Люди в найбільш постраждалих містах, таких як Ізюм, Харків (Харківська область, схід), 
Маріуполь (Донецька область, GCA, схід), Охтирка, Суми (Сумська область, північ), а 
також Херсон (Херсонська область, південь), серед інших найбільш постраждалих місць, 
терміново потребують готової до споживання продукції. 

• Гуманітарні умови в цих містах продовжують погіршуватися. 
 
Доповнення від партнерів:  

• ФАО додала, що основним вузьким місцем є відсутність палива для можливого 
розподілу пакетів підтримки, організація також працює над вирішенням цієї проблеми. 

 
2. Оновлення від партнерів щодо поточної присутності та діяльності 

 
Оновлення від партнерів:  

• Українська благодійна організація «Турбота про літніх людей в Україні». Цільовою 
демографічною групою є літні люди, і існує 246 установ, які обслуговують цю групу 
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населення. Багато людей похилого віку залишаються без ліків і їжі, тому що живуть на 
території, заблокованій або окупованій росіянами. Крім того, ці заклади орієнтовані на 
дітей, які були покинуті при народженні та страждають на психоневрологічні розлади. У 
цих закладах як люди похилого віку, так і діти потерпають від нестачі продовольства та 
ліків. У Попасній, Охтирці евакуація ще не розпочалася через обстріли, але планується. 
Щоб дізнатися більше про вид підтримки, необхідної цим закладам, звертайтеся до 
Галини за адресою poliakova-tlu@i.ua.  

• Данська рада у справах біженців (DRC) надає фінансування місцевим організаціям, які 
реалізують проєкти в конкретних областях. У Бучі, Києві, Полтаві, Дніпрі, Святогірську, 
Мукачеві, Івано-Франківську та інших містах для фінансування обрано 23 громадські 
організації (НУО). 18 березня 2022 року фінансування отримало вісім організацій (НУО). 
Загалом понад 35 000 осіб отримають допомогу завдяки фінансовій підтримці, наданій 
місцевим неурядовим організаціям для багатогалузевої допомоги. DRC запускає 5 нових 
комплексів активностей, які фінансуються штаб-квартирою в Копенгагені: 

o Надання фінансування на багатоцільові потреби (наразі складається список 
отримувачів допомоги). 

o Додатково до багатоцільової грошової допомоги, планується надавати грошову 
допомогу для оренди житла на суму 120 доларів США на домогосподарство на 
місяць, це буде здійснюватися відповідно до стандартів Кластера притулку. 

o Підтримка колективних центрів, особливо на заході України (наразі триває збір 
інформації про потреби) – подаватимуться до Українського гуманітарного фонду 
(УГФ) та інших донорів для задоволення виявлених гуманітарних потреб. 

o Індивідуальна допомога у захисті – команда працюватиме з сім'ями, які 
піддаються ризику негативних стратегій виживання. 

o DRC мобілізує кошти на малий та середній ремонт будинків, зруйнованих 
внаслідок конфлікту, щоб почати ремонтні роботи після його завершення. 
Цільовими регіонами будуть Харків, Чернігів, Суми, які найбільше постраждали. 
Ремонт будинків дозволить переселенцям повернутися, що зменшить кількість 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО). DRC адвокує, щоб Кластер притулку 
включив світлодіодне освітлення, і є членом технічної робочої групи в цьому 
Кластері, щоб визначити стандартизовані підходи до легкого та середнього 
ремонту.  

• Акція проти голоду|ACF відповідає на потреби біженців у Молдові, Румунії, Польщі 
продовольчою та іншою допомогою. В Україні установа має 2-3 особи у Львові, щоб 
встановити, яку допомогу може надати ACF у Львівській, Івано-Франківській та 
Чернівецькій областях. Команда перебуває у Львові близько десяти днів і розглядає 
угоди про партнерство для допомоги сходу України з місцевими НУО. ACF веде 
переговори з деякими місцевими партнерами, а також матиме переговори з 
організаціями, які присутні на сході та в центрі України, щоб побачити, якого типу 
співпраці можна досягти. Крім того, ACF у короткостроковій перспективі може надати 
фінансову підтримку організаціям, які вже діють на місцях. 

• Forest Com базується у Львові і раніше зосереджував свою діяльність на питаннях 
охорони природи, але зараз також надає гуманітарну допомогу. Forest Com співпрацює 
з місцевою НУО під назвою Humanitarian Response Initiative та спільно створили мережу 
по всій Україні. Forest Com та партнери збирають запити від постраждалого населення та 
місцевих громад та задовольняють їхні потреби завдяки пожертвам, отриманим від 
партнерів у Європі. Партнери доставляють запитувані речі на кордон з Україною, а 
волонтери доставляють гуманітарну допомогу до Львова та в інші міста для 
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постраждалого населення. За останні два тижні Forest Com допоміг близько 300 особам. 
Траєкторія запитів збільшується, і організація просить підтримки у інших партнерів, щоб 
задовольнити зростаючі потреби. Forest Com та партнери прагнуть об’єднатися з іншими 
для надання гуманітарної допомоги. Зверніться до Forest Com для співпраці: 
info@forestcom.org.ua.  

• «Fulcrum Ukraine» — київська ЛГБТ-організація, яка зараз діє у Львові. Fulcrum 
облаштував у Львові два притулки на 30 ЛГБТ-осіб. Організація надає індивідуальну 
підтримку ЛГБТ+ людям та покриває їхні медичні витрати та витрати на харчування. 
Fulcrum UA також підтримує організацію Gender Stream, діяльність якої спрямована на 
підтримці трансгендерів, які намагаються перетнути кордон: тепер у них є механізм 
надання необхідної документації. Також Fulcrum UA отримав підтримку від 
Французького фонду та організації, що базується в США, і має бюджет для покриття 
потреб громади на найближчі два місяці. 

• Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE). Основними напрямками 
діяльності організації є захист, гендер, притулок/негрошова допомога, гігієна, 
продовольча безпека та грошова допомога. CARE не має попереднього досвіду роботи в 
Україні, але перебуває у процесі становлення повномасштабної діяльності в країні, має 
невелику базу у Львові. Організація уже надає допомогу біженцям у Польщі та Румунії. 
CARE прагне співпрацювати з локальними партнерами. Організації, зацікавлені у 
співпраці, можуть звернутись до Міхала Пакацошвілі, координатора з партнерства, 
mpakatsoshvili@gmail.com.  

• Громадська організація «Громадський простір «Розвиток»» розташована в м. 
Добропілля (на підконтрольній уряду території) та приймає ВПО. У 2015-2017 рр. НУО 
надавала гуманітарну підтримку на підконтрольних уряду територіях, і зараз 
повернулася до надання такого виду допомоги. З 24 лютого Добропілля прийняло 900 
евакуйованих осіб із Волновахи, Маріуполя, Ізюма та Харкова, організовано 4 колективні 
центри. Громадська організація частково забезпечила ВПО продуктами, медичними та 
гігієнічними наборами, надано юридичну допомогу. Люди зазвичай залишаються тут на 
1-2 дні та їдуть далі у безпечніші місця по Україні, тому потребують грошової підтримки. 
Організація входить до гуманітарного координаційного підрозділу міста Добропілля. 
Зв’язатись з представниками організації можна за адресою ngorozvitok@gmail.com.  

• Людина в біді (PiN) Чеська Республіка / Україна. 
o PiN доставляє потяги з гуманітарною допомогою на схід України та й надалі 

доставлятиме пакети для багатоцільової допомоги, включаючи продукти 
харчування. Наприклад, PiN доставила до Києва близько 1500 тон вантажу. А до 
Дніпра доставлено два окремих потяги, перший з яких уже розприділений і 
частину допомоги вже доставлено до Святогірська, Харкова, Лимана. Речі для 
Запоріжжя та Слов’янська готові до відправки, 100 тон багатогалузевої допомоги 
та переважно продовольчих товарів сьогодні буде доставлено до Запоріжжя та 
роздано ВПО з Маріуполя. 50 тон вантажу зараз знаходяться у Полтаві і будуть 
доставлені до Сум. 

o PiN також надає кошти місцевим організаціям і до цього часу 50 грантів було 
розподілено серед НУО у Слов'янську, Святогірську, Сєвєродонецьку, 
Покровську, Києві, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі тощо. Ці організації 
надають різну підтримку, включаючи продовольчу, гігієнічні набори та 
психологічні консультації. 

mailto:info@forestcom.org.ua
mailto:mpakatsoshvili@gmail.com
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o Організація продовжує доставляти воду до постійних локацій, таких як 
Красногорівка та деякі інші на непідконтрольній уряду території. Також із-за 
кордону надійшли зручні пляшки з водою для подальшого розповсюдження. 

o PiN планує розпочати діяльність з розповсюдження грошової допомоги та 
ваучерів (у Чернівцях), але зараз дуже важко зібрати дані та перевірити їх через 
обмеження воєнного стану. 

o Наступного тижня в Донецькій області надаватимуть багатоцільову грошову 
допомогу. 

• Людина в біді (PiN) Словаччина проводить оцінку потреб у 16-20 громадах Закарпатської 
області. Наразі підтримка була надана для покриття потреб у продовольстві та інших 
міжгалузевих потреб. PiN Словаччина розпочала доставляти продовольство в Поляну, 
Березин і Перечин, а також багатогалузеву підтримку, як-от ковдри, пральні машини. 
Вчора вони підписали меморандум про співпрацю із Закарпатською радою, що дозволяє 
надавати допомогу в області. 

• «Здійснити мрію» — львівська організація, заснована у 2019 році для забезпечення 
потреб у дитячому харчуванні. З початку війни організація налагодила логістичні 
маршрути та доставляє гуманітарну допомогу в Ірпінь, Київ, Харків, Херсонську, Одеську, 
Донецьку області. У організації є два склади у Львові та вантажівки в межах України. 
Організація працює у партнерстві з Кабінетом Міністрів України, який забезпечує 
доставку допомоги залізницею. «Здійснити мрію» працює через волонтерів, які мають 
автобуси та розвозять ліки, гігієну та харчову допомогу по всій Україні. Крім того, у них є 
два партнерських склади у Польщі, зокрема в Кракові та Перемишлі, ще один буде 
поблизу Жешува. Нещодавно організація налагодила партнерство з Укрпоштою (головна 
пошта в Україні). «Здійснити мрію» не може закуповувати паливо для своїх вантажівок і 
шукає партнерства з іншими установами, щоб закрити цю прогалину. Також шукають 
партнерства з організаціями, що можуть передавати ліки з-за кордону. Протягом 
останнього місяця команда працювала на волонтерських засадах, і зараз організація 
шукає кошти для забезпечення інституційної стійкості. Для співпраці звертайтеся до 
установи за адресою bf.zdijsnyty.mriju@gmail.com. 

• Компонент ПРООН щодо безпеки громад та соціальної згуртованості охопив Донецьку, 
Луганську, Запорізьку та Херсонську області та зараз розширяє свою діяльність на всю 
територію України. Основною увагою ПРООН була робота з місцевими організаціями 
громадянського суспільства, органами влади та постачальниками послуг з безпеки, тому 
зараз організація працює з наявними партнерами та намагається задовольнити нагальні 
потреби. ПРООН перепрограмовує свою діяльність для надання довгострокової 
підтримки через розвиток мережі волонтерів на заході та сході України. Завдяки цьому 
механізму на схід України доставлено 60-70 тон продуктів харчування та медикаментів. 
Громади-партнери в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях 
направили запити до ПРООН з проханням допомогти ліками та продуктами харчування. 
ПРООН також оголосила конкурс для організацій громадянського суспільства в Україні 
для задоволення потреб як приймаючих громад, які підтримують ВПО, так і населення, 
яке постраждало від війни. ПРООН оцінює заявки щоп’ятниці, процес призначення 
грантів швидкий, і партнерам пропонується подавати заявки за посиланням: 
https://www.ua.undp.org//content/ukraine/uk/home/recovery-and-peacebuilding/grant-
opportunities-UN-RPP/supporting-vulnerable-groups-and-people-in-Ukraine.html. 

• Агентство регіонального розвитку Закарпатської області (АРРЗ) добре знає потреби 
областей, таких як Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області, які надають 
підтримку ВПО. Зараз можливості волонтерів, а також продовольчі запаси зменшуються. 

mailto:bf.zdijsnyty.mriju@gmail.com
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/recovery-and-peacebuilding/grant-opportunities-UN-RPP/supporting-vulnerable-groups-and-people-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/recovery-and-peacebuilding/grant-opportunities-UN-RPP/supporting-vulnerable-groups-and-people-in-Ukraine.html
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Організація збирає інформацію про потреби колективних центрів у зазначених областях, 
оскільки гуманітарні стандарти тут не дотримуються. Крім того, тема, яка лише почала 
з’являтися серед приймаючих громад та ВПО, – це тимчасове працевлаштування ВПО. 
АРРЗ тісно співпрацює з партнерами, що працюють на сході України. 

• Центр розвитку Донбасу (ЦРД) підтримує ВПО з Маріуполя в двох пунктах, які ВПО 
перетинають на непідконтрольній території – в Безіменному та Волновасі 
(непідконтрольна уряду територія). Наразі підтримку отримали близько 1500 ВПО. 
Також у організації є доступ до Волновахи, команда ЦРД була там у середу і доставляла 
деякі непродовольчі товари. 

• Help Ukraine продовжує розповсюдження продуктових наборів, гарячих страв та 
гігієнічних наборів через місцевих партнерів у Запоріжжі, а наступного тижня збільшить 
свою присутність у Донецькій та Луганській областях та додатково надаватиме 
багатоцільову грошову допомогу. Організація подає заявки на різні проєкти та шукає 
місцевих партнерів. Будь ласка, зв’яжіться з Help Ukraine: nsurus@help-ukraine.org.ua.  

• ФАО сформулювала План Швидкого Реагування, який узгоджується з Екстренним 
Зверненням та визначає заходи на наступні три місяці. У межах цього плану ФАО 
потребує 50 мільйонів доларів США на підтримку близько 100 000 фермерських 
господарств (240 000 осіб) у сільській місцевості. План реалізується в межах 
довгострокової програми підтримки, зосередженої на сільськогосподарських засобах до 
існування та аграрному секторі в Україні. 

o Відповідно до плану підтримки, ФАО поєднуватиме багатоцільову грошову 
допомогу із наданням сільськогосподарських ресурсів, наскільки це можливо, 
щоб задовольнити негайні основні потреби та підтримати продовження 
критично важливого сільськогосподарського виробництва. Негайне 
занепокоєння полягає в тому, щоб сімейні ферми, які займають значну частку 
виробництва в певних підсекторах і мають вирішальне значення для місцевої 
продовольчої безпеки та впливають на продовольчу безпеку та харчування 
міського населення, могли садити/сіяти овочі та картоплю протягом цього 
весняного сезону з середини березня до середини травня, а збирання врожаю, 
як очікується, відбудеться в період з липня до середини вересня. 

o Станом на сьогодні, за рахунок коштів, отриманих з різних джерел, ФАО вже 
може надати допомогу близько 10 000 домогосподарств у найбільш 
постраждалих областях: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та 
Запорізькій. Потенційних бенефіціарів було визначено у 92 селах цих областей, і 
ФАО розпочала процес закупівлі для придбання пакетів підтримки в натуральній 
формі для розповсюдження. 

o ФАО також запустила Швидку Оцінку Потреб для визначення потреб 
сільськогосподарського сектору та продовжила пошук можливих партнерів. 
Національним організаціям, зацікавленим у співпраці з ФАО для підтримки 
малих фермерів, пропонується звертатися за адресою Akos.Szebeni@fao.org.  

• Denmark Church Aid (DCA) співпрацює з місцевими партнерами HIA-Угорщина, щоб 
надати різні види підтримки, включаючи багатоцільову грошову допомогу, 
продовольство у натуральній величині, матеріали для існуючих колективних центрів. 
Наразі DCА працює над розповсюдженням продуктів харчування та непродовольчих 
товарів для колективних центрів у Львівській та Закарпатській областях та 
переорієнтовується на надання грошової допомоги та підтримку ринків, де це необхідно. 

mailto:nsurus@help-ukraine.org.ua
mailto:Akos.Szebeni@fao.org
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• HEKS базується в Одесі, а найбільші активності, пов'язані з продовольчою безпекою, 
реалізуються у Харкові. Станом на сьогодні, організація задовольнила потреби 2300 осіб: 
1700 – гарячим харчуванням та 600 – екстреною роздачею продовольчих наборів. 

   
Список подальших дій: 

• DRC – поділитися кількістю охоплених бенефіціарів із зазначенням їхнього 
місцезнаходження, планування активностей із зазначенням дати початку та закінчення. 

• PiN – представити презентацію про свою діяльність у понеділок. 
• FSLC – надати «Здійснити мрію» контакти Кластера з логістики. 

 

3. Оновлення від Кластера 

 
• Цього тижня Кластер провів орієнтаційний тренінг з інформаційного менеджменту та 

звітності для контактних осіб від організацій.  
• Кластер нагадав партнерам про конкурс пропозицій Українського гуманітарного фонду 

(УГФ) – до 20 березня. 
• Кластер запропонував партнерам проводити координаційні зустрічі двічі на тиждень до 

кінця травня – по понеділках та четвергах о 15:00-16:30. 
• Кластер наголосив, що будь-які оцінювання потреб мають проводитися у координації з 

місцевою владою, вони мають бути поінформовані. 
• Форму реєстру оцінювань OCHA поширено серед партнерів. 
• Комітет Кластера з розгляду заявок (CRC) – деталі будуть представлені на зустічі 

наступного тижня. 
 
Список подальших дій: 

• Партнери Кластера – подавати заповнену форму 5Ws щотижня до кінця дня у вівторок. 
• Партнери Кластера – при проведенні оцінювань, реєструвати їх у реєстрі OCHA. 

 
4. Інформаційний менеджмент – звітність 5W 

 
• Кластер нагадує про звітність 5Ws. 
• Щотижнева орієнтаційна зустріч – у понеділок, 21 березня, об 11.00. 

 
5. Інше 
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Список учасників 
N Ім’я та прізвище Організація Посада Контакти 
1 Cyril Lekiefs  Action Against Hunger  FSL Senior Advisor  clekiefs@actioncontrelafaim.org   

2 Valentyn Voloszyn  
Agency for regional 
development of Zakarpattia 
region (ARDZ)  

   Voloshyn@arr.com.ua  

3 Frances Oppermann  Agency for Technical 
Cooperation and Development  Project Development Manager  frances.oppermann@acted.org   

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

Head of Project  projects@asb.org.ua  

5 Olga Dmitrieva  
Arbeiter-Samariter-Bund 
Deutschland e.V. (ASB, 
Germany)  

MEAL and Area Coordinator   mealcoord@asb.org.ua   

6 Mikheil Pakatsoshvili  CARE  Partnership Coordinator   mpakatsoshvili@gmail.com  

7 Sebastian Weishaupt  CARE        

8 Ashfaq Rizwan   CARE International  Team Leader   rizwan.ashfaq@care.ca   

9 Dmytro Kondratenko  Caritas Ukraine  M&E Manager  dkondratenko@caritas.ua   

10 Dzvenyslava 
Tyslyukevcyh  

Charitable Foundation Fulfill the 
dream     bf.zdijsnyty.mriju@gmail.com   

11 Olena Moyseyenko  Charitable Foundation Fulfill the 
dream    bf.zdijsnyty.mriju@gmail.com   

12 Ed Keturakis  Cultivating New Frontiers in 
Agriculture (CNFA)  VP, Program Development  eketurakis@cnfa.org   

mailto:clekiefs@actioncontrelafaim.org
mailto:frances.oppermann@acted.org
mailto:projects@asb.org.ua
mailto:mealcoord@asb.org.ua
mailto:mpakatsoshvili@gmail.com
mailto:rizwan.ashfaq@care.ca
mailto:dkondratenko@caritas.ua
mailto:bf.zdijsnyty.mriju@gmail.com
mailto:bf.zdijsnyty.mriju@gmail.com
mailto:eketurakis@cnfa.org
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13 Hanna Churkina  DAI - USAID Economic 
Resilience Activity  Inclusion Officer   Hanna_Churkina@dai.com   

14 Whitney Mills  Danish Church Aid  Roving Humanitarian Advisor  whmi@dca.dk   
15 Kristina Chopa  Danish Refugee Council   Economic Recovery Specialist   kristina.chopa@drc.ngo   

16 Vakhtang Piranishvili  Danish Refugee Council  Livelihoods officer  vakhtang.piranishvili@drc-
ukraine.org   

17 Vladislav Serhiienko    DDC        

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

19 Maksym Maksymov  Dnipro Agriculture Consultation 
Service  Head of organization  maksymovm@gmail.com   

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

21 Akos Szebeni  FAO   International Consultant in Agribusiness & 
Finance   Akos.Szebeni@fao.org  

22 Dmytro Karabchuk  ForestCom NGO  CEO   dmytro.karabchuk@gmail.com   
23 Damien Joud  Global Food Security Cluster  Programme Officer  damien.joud@fao.org  
24 Alemayehu Kuma  GOAL  Global Food security & Livelihoods Advisor     

25 Corey Driscoll  HEKS DCA  Emergency Response Coordinator - 
Ukraine  

corey.driscoll@heks-eper.org; 
coreydriscoll8@gmail.com   

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

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

28 Oleksandra 
Svintsitska  ICF Yellow-Blue Wings  communication manager     

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

30 Ihor Moroz  International Organization for 
Migration  Project Assistant  imoroz@iom.int   

mailto:Hanna_Churkina@dai.com
mailto:whmi@dca.dk
mailto:kristina.chopa@drc.ngo
mailto:vakhtang.piranishvili@drc-ukraine.org
mailto:vakhtang.piranishvili@drc-ukraine.org
mailto:dinavolynets@gmail.com
mailto:maksymovm@gmail.com
mailto:volodymyr.kuzka@echofield.eu
mailto:Akos.Szebeni@fao.org
mailto:dmytro.karabchuk@gmail.com
mailto:damien.joud@fao.org
mailto:corey.driscoll@heks-eper.org
mailto:coreydriscoll8@gmail.com
mailto:nsurus@help-ukraine.org.ua
mailto:m.sahagun@hi.org
mailto:ydyrda@icrc.org
mailto:imoroz@iom.int
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31 Johannes Fromholt  International Organization for 
Migration  

Preparedness and Response Programme 
Officer  jfromholt@iom.int  

32 Isaiah Sciford  IRC        
33 Tymur Levchuk  LGBT organization Fulcrum     t.levchuk@t-o.org.ua  

34 Vladyslav Zakabluk  
Ministry of Reintegration of 
Temporarily Occupied 
Territories  

Head of Department of Humanitarian 
Cooperation  zakablukmtot@gmail.com   

35 Liudmyla Platonova   
Ministry of Temporarily 
Occupied Territories and IDPs 
Ukraine  

Head of Unit  PlatonovaLV@mtot.gov.ua   

36 Sergii Kalinin  NGO "Hromadskyi Prostir 
“Rozvytok”"     ngorozvitok@gmail.com  

37 Jason Andrews  Norwegian Refugee Council   Head of Program   jason.andrews@nrc.no   

38 Orce Bonev  OSCE SMM, Luhansk 
Monitoring Team  Human Dimension Officer     

39 Stanislav Dambaev  OSCE SMM, Luhansk team  Human Dimension Officer   Stanislav.Dambaev@osce.org   

40 Inna Erofeeva  People in Need  Project Coordinator  inna.erofeeva@peopleinneed.cz   

41 Victoria Kolotieva  People in Need  Emergency Programme Officer  victoria.kolotieva@peopleinneed.net 
  

42 Veronika Kusyova  People in Need Slovakia    veronika.filipek@clovekvohrozeni.sk  
43 Michelle Mcilveen  SAMARITAN'S PURSE  Program Officer - Ukraine DART Response  mmcilveen@samaritan.org   

44 Dr Ricardo Bordón  Together International 
Portugal, Let’s Work Together    presidente.portugal@togetherintern

ational.eu   

45 Sarah Dalrymple  
UK Government, Foreign, 
Commonwealth & 
Development Office  

Humanitarian Adviser  Sarah-dalrymple@dfid.gov.uk   

mailto:jfromholt@iom.int
mailto:t.levchuk@t-o.org.ua
mailto:zakablukmtot@gmail.com
mailto:PlatonovaLV@mtot.gov.ua
mailto:ngorozvitok@gmail.com
mailto:jason.andrews@nrc.no
mailto:Stanislav.Dambaev@osce.org
mailto:inna.erofeeva@peopleinneed.cz
mailto:victoria.kolotieva@peopleinneed.net
mailto:veronika.filipek@clovekvohrozeni.sk
mailto:mmcilveen@samaritan.org
mailto:presidente.portugal@togetherinternational.eu
mailto:presidente.portugal@togetherinternational.eu
mailto:Sarah-dalrymple@dfid.gov.uk
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46 Galyna Poliakova  Ukrainian Charity "Turbota pro 
Litnih v Ukraini    poliakova-tlu@i.ua  

47 Sergei Govorun  Ukrainian Red Cross Society   Project coordinator  s.govorun@redcross.org.ua   
48 Rekha Das  UNDP      Rekha.das@undp.org   

49 Barbara-Anne 
Krijgsman  UNDP        

50 Ievgen Kuznetsov  UNDP     ievgen.kuznetsov@undp.org 
51 Robert Mergenthaler  USAID/BHA/DART  Food For Peace Officer  rmergenthaler@usaid.gov   
52 Lauren Webber  WFP  Partnership Officer   lauren.webber@wfp.org  
53 Hamzah Khamis  WFP Hungary  Information Management Officer     
54 Pedro Matos  WFP Hungary  Ukraine emergency response  pedro.matos@wfp.org   

55 Paul Kinuthia  World Vision International     paul_kinuthia@wvi.org   

56 USAID_469404_wmar
tin        

57 Professional        

58 Charles Hopkins   FSL Cluster   Cluster Co-coordinator   charles.hopkins@fao.org   

59 Raquel Moreno   FSL Cluster   Cluster Co-coordinator   raquel.moreno@wfp.org   
60 Louis Parker   FSL Cluster   Acting Cluster’s IMO   louis.parker@wfp.org   

61 Anzhelika Savinska 
Yukselen  FAO Ukraine  Web content specialist/communications 

specialist  anzhelika.savinska@fao.org  

62 Viktoriia Mykhalchuk   FAO Ukraine   Communication Specialist   viktoriia.mykhalchuk@fao.org   
63 Andrii Biesiedin      Interpreter      
64 Andrew Liashenko      Interpreter     

 

mailto:poliakova-tlu@i.ua
mailto:s.govorun@redcross.org.ua
mailto:Rekha.das@undp.org
mailto:Rekha.das@undp.org
mailto:ievgen.kuznetsov@undp.org
mailto:rmergenthaler@usaid.gov
mailto:lauren.webber@wfp.org
mailto:pedro.matos@wfp.org
mailto:paul_kinuthia@wvi.org
mailto:charles.hopkins@fao.org
mailto:raquel.moreno@wfp.org
mailto:louis.parker@wfp.org
mailto:anzhelika.savinska@fao.org
mailto:viktoriia.mykhalchuk@fao.org

