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Війна в Україні через вторгнення російської армії руйнівно впливає на дітей з
інвалідністю в країні. Сім’ї налякані, шоковані та відчайдушно прагнуть безпеки. У
конфлікті діти з обмеженими можливостями є одними з найбільш уразливих. Вони
часто потребують спеціалізованого лікування та послуг. Без доступу до медичних
та соціальних послуг, навчання та допоміжних засобів, таких як інвалідні візки,
багато дітей з інвалідністю стикаються з дуже реальним ризиком відчуження,
нехтування та стигматизації протягом всього періоду тривалості війни.
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Станом на 20 березня 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
підтвердила 52 напади на заклади охорони здоров’я за 25 днів. Це, звісно,
неприпустимо, і заклади охорони здоров’я потрібно завжди захищати. Напади на
медичні та освітні заклади знищили систему охорони здоров’я та освіти України. За
оцінками, понад 4 мільйони людей були змушені покинути країну, в тому числі сотні
тисяч дітей. Це найбільше вплинуло на дітей з інвалідністю, залишивши багатьох
без доступа до спеціалізованої допомоги та освітніх послуг.
Наслідки не можна недооцінювати. Відсутність доступу до належної медичної та
психологічної допомоги подовжить та погіршить перебіг захворювань та
функціонування дітей з інвалідністю. Ризик піддатися насильству та зіткнутися з
труднощами в доступі до основних послуг, зокрема в системі охорони здоров’я та
освіти, експоненціально вищий для дітей з інвалідністю. Ризик насильства,
експлуатації, жорстокого поводження та бездоглядності для таких дітей ще більше
посилюється через смерть або розлучення з опікунами. Крім того, внаслідок міграції
батькам часто не вистачає засобів чи можливостей, щоб забезпечити своїх дітей
необхідним допоміжним обладнанням. Сусідні країни приймають безпрецедентну
кількість біженців з України, що створює величезне навантаження на приймаючі
громади. Великий потік біженців ускладнює доступність до необхідних послуг і
допомоги сім’ям, які виховують дитину з інвалідністю.
Тому від імені дітей з інвалідністю, які постраждали від конфлікту в Україні,
Європейська академія дитячої інвалідності (EACD) та партнери просять усі сусідні
країни та міжнародне співтовариство про наступні кроки покращення надання
допомоги дітям з інвалідністю в Україні та країнах перебування біженців:
1) Інвестувати в надання не лише невідкладної допомоги, але й довгострокової

реабілітації, включаючи психосоціальну підтримку та психічну допомогу
дітям з інвалідністю.
2) Забезпечити дітям з інвалідністю перехід через кордон у першу чергу та

гарантувати захист їх прав та доступ до основних послуг, включаючи охорону
здоров’я та харчування, освіту, захист дітей та надання притулку.
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3) Збільшити фінансову допомогу сім'ям, які виховують дитину з інвалідністю,
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з метою забезпечення допоміжними засобами, таких як інвалідні візки,
ортези, ін.
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4) Створити та надати ресурс в кожній країні, що містить інформацію про

відповідні місцеві заклади реабілітації, ресурси підтримки сім'ї та будь-яку
іншу інформацію, яка може допомогти дітям з інвалідністю легко отримати
доступ до необхідної допомоги.
5) Забезпечити гнучке багаторічне фінансування для задоволення потреб дітей,

у тому числі дітей з інвалідністю та їхніх сімей, щоб розширити їх доступ до
спеціалізованих послуг.
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6) Підтримати будь-які зусилля, спрямовані на відновлення країни після

https://edu.eacd.org

7) Скасувати всі обмеження на доставку гуманітарної допомоги дітям та їхнім

наслідків війни, з визначенням пріоритетів потреб дітей з інвалідністю.
родинам в межах України.

