Кластер з продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування
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Сєвєродонецьк, Єгорова 8
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Кластерна діяльність та результати роботи в 2018 році
Потреби та плани на 2019 рік
- Інформація від партнерів
- Нагадування про оновлений механізм координації, дискусія о можливих шляхах його
вдосконалення
Інше
- Координація Кластера в 2019 році та засідання Кластера
- Робоча група з питань сільського господарства
- Робоча група з питань забезпечення засобів до існування
- Контактні особи кластера на місцях
- Підготовленість кластера до надзвичайних ситуацій, фонди та ресурси
- Огляд Гуманітарних Потреб (ОГП) та План Гуманітарного Реагування (ПГР)
- Платформа даних Міністерства з питань тимчасово окупованих територій

Протокол зустрічі
Координатор кластера (КК) Олександра Малукало привітала учасників та пояснила мету зустрічі.

1. Кластерна діяльність та результати роботи в 2018 році
Фахівець з питань забезпечення інформації (ФЗІ) Роман Лунін представив учасникам огляд
діяльності кластера в 2018 році, зокрема результати роботи партнерів кластера по відношенню до
цілей ПГР в цілому, а також три окремі цілі та прогрес у фінансуванні ПГР. Докладніше про це
можна дізнатися з презентації Power Point, яку буде поширено разом із протоколом зустрічі.

2. Потреби та плани на 2019 рік
КК проінформувала учасників про поточну ситуацію з продовольчою безпекою на Донбасі на
основі даних ОГП та представила учасникам огляд частини Кластера в MYHRP (План багаторічного
гуманітарного реагування) 2019-2020. Відповідно до цього планується, що понад 122 тисяч
бенефіціарів мають отримати допомогу у секторі продовольчої безпеки та забезпечення засобів
до існування (включно з тими, які отримають допомогу від організацій, що не є учасниками Плану
реагування), у випадку, якщо фінансування плану буде на належному рівні.
КК заохотила учасників поділитися будь-якою інформацією щодо своєї поточної роботи та планів
на майбутнє з метою подальшого розповсюдження її поміж членів Кластера та уникнення
дублювання реагування або потенційних прогалин в реагуванні. Плани організацій-членів
кластера буде надіслано окремо після їх оновлення та на основі оновлених даних щодо
фінансування.
ФЗІ нагадав партнерам про додатковий механізм координації, що був розроблений в грудні 2017
року (партнерам настійно наполегливо рекомендується використовувати цей механізм для
планування своєї діяльності та для сприяння координації з іншими членами кластера) і представив
оновлену версію, яка дозволяє відстежувати заходи кластера по трьом цілям на рівні населеного
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пункту в зоні 0-5 км (ціль 1) і на рівні району / місцевої ради (цілі 2 і 3), а також для індикації
запланованої діяльності для всіх цілей на окремому аркуші. Фактичні дані будуть заповнюватися
командою кластера на основі щомісячних звітів, тоді як розділ планів має бути оновлений
відповідними партнерами кластера.
Оновлений інструмент координації можна знайти за цим посиланням
Учасникам було запропоновано обмінятися думками щодо шляхів вдосконалення механізму
координації, щоб забезпечити найбільшу його ефективність для всіх зацікавлених сторін.

3. Інше
▪

Координація у 2019 році та засідання Кластера

Згідно з рекомендацією Стратегічної консультативної групи Кластера, КК повідомила учасникам
про план скорочення кількості регулярних зустрічей кластера до однієї зустрічі кожні два місяці у
Києві та окремих зустрічей кожні два місяці у Краматорську та Сєвєродонецьку.

▪

Робоча група з питань сільського господарства

КК повідомила учасникам про відновлення засідань робочої групи (РГ) з питань сільського
господарства. РГ очолить ФАО під егідою Кластера з продовольчої безпеки та забезпечення
засобів до існування . РГ буде збиратися щомісяця, проте це підлягає подальшому обговоренню
учасниками.

▪

Робоча група з питань забезпечення засобів до існування

КК повідомила учасникам про відновлення засідань робочої групи з питань забезпечення засобів
до існування. РГ очолить МОМ під егідою Кластера з продовольчої безпеки та забезпечення
засобів до існування. Координатора РГ має бути призначено.

▪

Контактні особи кластера на місцях

КК повідомила учасникам про нових контактних осіб кластера - People in Need в підконтрольних
уряду України частинах північної Донецької області та в непідконтрольних уряду України частинах
Луганської області, Карітас Маріуполь в підконтрольних уряду України частинах південної
Донецькій області та NRC в підконтрольних уряду України частинах Луганської області. CC коротко
пояснила роль контактних осіб у разі надзвичайної ситуації та нагадала про нещодавно оновлену
Інструкцію щодо координації у випадку раптової ескалації потреб, яку було опубліковано на вебсторінці Кластера, та яка є доступною за цим посиланням англійською, українською та російською
мовами.
КК також проінформувала учасників про відсутність контактних осіб кластера в
непідконтрольних уряду України частинах Донецькій області та привітала надання будь-яких
пропозицій щодо можливих кандидатів.

▪

Підготовленість кластера до надзвичайних подій та наявні фонди і ресурси

КК повідомила учасникам про нещодавно опубліковані результати оцінки готовності партнерів
Кластера до надзвичайних ситуацій та наявних фондів для такого реагування. Результати оцінки
можна знайти за цим посиланням англійською, українською та російською мовами, документ
буде регулярно оновлюватися
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▪

Огляд гуманітарних потреб та План гуманітарного реагування

КК повідомила учасникам про запланований випуск ОГП та ПГР, які будуть представлені
гуманітарній спільноті на офіційному заході, який відбудеться 31 січня в Києві. Команда Кластера
поділиться документами, як тільки їх буде опубліковано в Інтернеті.

▪

Платформа даних Міністерства з питань тимчасово окупованих територій

Роман Лунін повідомив учасникам про запуск платформи даних, що належить Міністерству з
питань тимчасово окупованих територій, розробленої за підтримки Світового банку та УКГС.
Платформа буде акумулювати дані як гуманітарних організацій, так і тих, що працюють у секторі
розвитку, які будуть нанесені на карту та будуть доступні для громадськості. Механізм збору даних
залишатиметься незмінним: кластери залишаться відповідальними за збір даних про у своїх
відповідних секторах. Дані з територій, непідконтрольних уряду України, не будуть відображені в
платформі.
До виконання:
➔ Кластер розповсюдить презентацію та усі посиланнями на зазначені інструкції Кластера
➔ Кластер розповсюдить Огляд гуманітарних потреб та План гуманітарного реагування
➔ Кластер оновить та розповсюдить шаблон для щомісячного збору даних
Name
Олександра
Малукало
Роман Лунін

Наталія Ажипа
Олександр Овдієнко
Ганна Полубєдова
Лідія Загребіна
Олег Чанкотадзе
Анастасія
Овсянникова
Sasa Marusic
Олексій Гринов
Артем Беднарський
Наталія Червинська
Brian Milakovsky
Андрій Хорошко

Organization
Кластер з продовольчої
безпеки та забезпечення
засобів до існування
Кластер з продовольчої
безпеки та забезпечення
засобів до існування
МКЧК
ОКГП
ТЧХУ Луганськ
ТЧХУ Луганськ
ПРООН

Designation

amalukalo@fscluster.org
Координатор Кластера
Фахівець з питань забезпечення
інформації
Спеціаліст програми з економічної
безпеки
HA SVD FO

Business Promotion Specialist

Міністерство ПТОТ

Sector Chief Specialist in Luhanska oblast

NRC
NRC
ASB Germany
ACTED
DAI, ERA project

LFS PDM
M&E Coordinator
M&E Manager
AME Manager
Econ.Development Manager
First Deputy of the Director at the Head
Office of the SFSS Luhansk region

Держпродспоживслужба
Луганська обласна
Віталій Євдокименко фітосанітарна лабораторія
Управління фітосанітарної
Ігор Ляшкевич
безпеки
Сергій Зуєв
Карітас Сєвєродонецьк
Надія Юдаєва
DRC

Email

info.ukraine@fscluster.org

nazhypa@icrc.org
ovdiienko@un.org
sever.redcross@yahoo.com
redcross.lg@ukr.net
oleg.chankotadze@undp.org
luhansk.sector.mtot@ukr.net
sasa.marusic@nrc.no
oleksii.grynov@nrc.no
monitoring@asb.org.ua
nataliya.chervinska@acted.org
brian_milakovsky@dai.com
ahoroshkovet.@gmail.com
evdokimenko_vitaly@ukr.net

Director
fitsanisp@ukr.net
Начальник управління
Deputy Director
LLH Assistant

zuevsergey72@gmail.com
nadiia.yudaieva@drc.ngo
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Антон Гончаров
Дмитро Омельченко
Юлія Дирда
Олена Кущ

DRC
DRC
МКЧК
ФАО

LLH Officer
LLH Assistant
Economic Security Field Officer
Field Officer Coordinator

anton.honcharov@drcukraine.org
drcdngo@gmail.com
ydyrda@icrc.org
Olena.Kushch@fao.org

Контакти Кластера з продовольчої безпеки та забезпечення засобів до існування:
Олександра Малукало
Координатор Кластера
Food Security and Livelihood Cluster
Київ, Україна
Моб.: +38 095 765 89 17
Електронна адреса: amalukalo@fscluster.org

Роман Лунін
Фахівець з питань забезпечення інформації
Food Security and Livelihood Cluster
Київ, Україна
Моб: +380 50 509 73 43
Електронна адреса: info.ukraine@fscluster.org
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