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In the article, we choose the most important areas of social support for forced migrants from 
Ukraine which processes UNICEF programs in Lublin, Poland. The need to take care of meeting the 
needs of Ukrainians who moved to Poland to escape the war caused fundamental changes in the 
system of constant interaction between various political, economic and social actors. Regulation 
of the processes related to the acceptance and relocation of forced migrants included both quick 
and crisis response measures and the implementation of long-term assistance programs. One of 
the organizations that joined the systematic long-term support of refugees from Ukraine in Lublin 
was the International Emergency Fund for Children under the United Nations Organization 
(UNICEF). After February 24, 2022, the fate of many Ukrainian children was put at risk: they lost 
their homes; were forced to flee from hostilities into the unknown; many children suffered health 
damage (injury, interruption of long-term treatment they received in Ukraine, etc.); their rights to 
education were violated; in some of them parents died or children were separated from their 
families. In this regard, UNICEF joined in helping the youngest citizens of Ukraine, in those places 
where they ended up as a result of the war, in order for these children to have decent living 
conditions and feel safe. Lublin became one of those places that took a hit from the very first wave 
of forced migrants from Ukraine. This was facilitated by a number of factors, including the 
geographical location of the city (near the border with Ukraine), its socio-economic and historical 
features (the presence of a significant Ukrainian diaspora, formed earlier, which began to actively 
receive its relatives and friends), etc. Despite the fact that the population of Lublin itself is only 
320,000 people, in the first 90 days of the war, more than 1.2 million Ukrainian citizens stopped 
there, and more than 68,000 refugees were permanently staying there. During this period, more 
than 102,000 people were provided with temporary accommodation only in the crisis assistance 
centers organized or managed by the city authorities. On the joint initiative of Lublin and UNICEF, 
on June 20, 2022, a Cooperation Agreement was signed, which provides for the support of children 
and their relatives who suffered from Russia’s war against Ukraine. The total amount of financial 
assistance in the city of Lublin for the first year of implementation of this Agreement amounted 
to 18,991,362 zlotys (about 4.3 million US dollars). In 2022, support under this Agreement was 
provided in four main directions: These are the child protection, education, health, nutrition, and 
hygiene programme support, in which we highlight key projects that need to be paid attention. In 
the article, we analyzed the assistance that was actually implemented in the period from June 20 
to December 31, 2022 in the city of Lublin. It is noted that the Agreement is concluded for at least 
one year, therefore, until June 20, 2023, the provision of such support and the implementation of 
joint projects of the city of Lublin and the UNICEF organization will continue. The terms of further 
interaction and cooperation will depend on the further situation in Ukraine. These factors indicate 
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the need for further scientific research in this field in order to identify the most effective directions 
of assistance not only to Ukrainians but also to refugees from any other country.  
Keywords: UNICEF, Lublin, migrants, war, Ukraine, support. 

 

Актуальність теми. Повномасштабна війна в Україні викликала величезну гуманітарну кризу 

та спровокувала потужні процеси вимушеної міграції серед населення країни. Відчули це майже всі 

країни світу, але, перш за все ті, що мають спільні з Україною кордони, які відкрили їх для українців, 

що втікали від війни, йдеться про: Словаччину, Румунію, Молдову і, безперечно, Польщу. Кожна 

з цих держав зіткнулася з необхідністю вироблення принципово нових підходів до регулювання 

процесів, пов’язаних з прийняттям та переміщенням вимушених мігрантів. Ці процеси включали і 

заходи швидкого, антикризового реагування, і впровадження довготермінових програм системної 

допомоги. Перші антикризові заходи багато в чому лягли на плечі численних громадських об’єднань 

і волонтерів, які могли діяти швидко, без зволікань, не марнуючи час на довгі формальні процедури; 

розроблення та прийняття нормативних актів; узгодження бюджетів і фінансових планів 

на наступний квартал, півріччя, рік тощо. До довготермінової ж допомоги в набагато більшому 

ступені змогли долучитися держава, місцеве самоврядування, представники бізнесу, міжнародні 

організації, дії яких були більш системними, але через це і більш повільними. Кожен з видів такої 

допомоги був необхідним та важливим, і вказана стаття присвячена одному з елементів польського 

досвіду в цій сфері, а саме – допомозі для вимушених переселенців з України, яка була надана 

Міжнародним Надзвичайним Фондом Допомоги Дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 

у співпраці з органами місцевого самоврядування міста Люблін. Ситуація в Україні стала черговим 

підтвердженням взаємопов’язаності сучасного світу, необхідності дослідження міграційних процесів 

та пошуку ефективних механізмів й інструментів їх регулювання, що робить тему статті, а також інші 

дослідження в цій галузі надзвичайно актуальними та такими, що потребують детального вивчення 

та подальшого розвитку. 

Основна частина. Необхідність подбати про задоволення потреб українців, які переїхали 

до Польщі, рятуючись від війни, викликала фундаментальні зміни в системі сталої взаємодії між 

різними політичними, економічними та соціальними акторами. Відобразилося це і на тих відносинах, 

що склалися між Польщею та організацією ЮНІСЕФ. З багаторічної країни-донора цієї міжнародної 

організації (засновником і першим директором, якої до речі, був поляк – доктор Людвік Райхман1), 

Польща вперше за десятиріччя перетворилася на країну-реципієнта фінансової допомоги. 

Зазначимо, що Міжнародний Надзвичайний Фонд Допомоги Дітям при Організації Об’єднаних 

Націй (ЮНІСЕФ) було засновано у 1946 році після закінчення Другої світової війни2. Метою її 

створення стала допомога дітям і молодим людям, життя та майбутнє яких опинилося під загрозою, 

незалежно від того, які причини цю загрозу викликали: надзвичайні ситуації; несправедливий 

розподіл економічних ресурсів в країні; жорстоке поводження в родині; стан здоров’я самої дитини; 

стигматизація певної нації чи соціальної групи; або війна, що прийшла в країну. Засади діяльності 

ЮНІСЕФ передбачають, що допомогою має бути охоплена кожна така дитина, отримавши захист 

свого природного права на виживання, гідні умови життя, освіту, повну реалізацію власного 

потенціалу та на найкращий з можливих варіантів старт у житті. 

Після 24 лютого 2022 року доля багатьох українських дітей була поставлена під загрозу: вони 

втратили свої домівки; були змушені втікати від бойових дій в невідомість; багато дітей отримали 

ушкодження здоров’я (поранення, переривання довгострокового лікування, яке вони отримували 

в Україні тощо); були порушені їхні права на отримання освіти; в деяких з них загинули батьки або 

діти були розлучені зі своїми родинами. У зв’язку з цим ЮНІСЕФ долучилася до допомоги 

наймолодшим громадянам України, в тих місцях, де вони опинилися внаслідок війни, задля того, щоб 

ці діти мали гідні умови життя та почували себе в безпеці. 

Люблін став одним з тих місць, що прийняли на себе удар вже від самої першої хвилі 

вимушених переселенців з України. Цьому сприяла ціла низка чинників, серед яких і географічне 

розташування міста (недалеко від кордону з Україною), і соціально-економічні та історичні його 

особливості (наявність значної, сформованої раніше, української діаспори, яка активно приймала 

 
1 Culture.pl (2019). Людвик Райхман – врач без границ <https://culture.pl/ru/article/lyudvik-raykhman-vrach-bez-granic> 

(2022, грудень, 19). 
2 UNICEF (2022). UNICEF history <https://www.unicef.org/eca/unicef-history> (2022, грудень, 19). 
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своїх рідних та знайомих) тощо. При тому, що населення самого Любліна складає лише 320 000 осіб, 

в перші 90 днів війни там зупинялися проїздом понад 1,2 мільйона громадян України, а постійно 

перебувало понад 68 тисяч біженців. Тільки в пунктах кризисної допомоги, що були організовані або 

управлялися владою міста, в цей період було забезпечено тимчасове проживання більше ніж 

для 102 тисяч осіб1. 

За спільною ініціативою Любліна та ЮНІСЕФ 20 червня 2022 року – в день святкування 

Міжнародного Дня Біженців – було підписано Угоду про Співпрацю2, яка передбачає підтримку дітей 

та їхніх близьких, які постраждали від війни росії проти України3, щоб дати їм шанс на кращу 

акліматизацію та мінімізацію, наскільки це можливо, травм, спричинених війною4. Загальна сума 

фінансової допомоги на перший рік реалізації цієї Угоди склала 18 991 362 злотих (близько 

4.3 мільйонів доларів США). Зазначимо, що Люблін став одним з дванадцяти інших польських міст, 

що отримали підтримку від ЮНІСЕФ, а саме: Білосток, Гданськ, Гдиня, Катовиці, Краків, Лодзь, 

Люблін, Познань, Ряшів, Сопот, Варшава та Вроцлав. 

В у 2022 році в рамках Угоди між містом Люблін та ЮНІСЕФ допомога була реалізована 

в декількох напрямках (див. табл. 1).  

Таблиця 1  

Напрями допомоги біженцям з України у 2022 р.  

Напрямки допомоги в Любліні 

відповідно до Угоди 
Реалізовано в 2022 році 

1. Захист дітей; 

 

Відкриття інтеграційного простору «Spilno Люблін» та 

працевлаштування працівників 

Проведення 6 літніх таборів для дітей з України (1 заїзд / 50 дітей) 

Працевлаштування трьох працівників до Муніципальних Центрів 

Підтримки Сім’ї, а також виплата надбавок до заробітної плати 

150 працівникам МЦПД; придбання 20 ноутбуків 

2. Освіта; 

 

 

Працевлаштування до 23 польських шкіл: психологів, логопедів, 

асистентів по роботі з учнем-інвалідом, міжкультурних асистентів 

та перекладачів – загалом 41 особа 

Оснащення 22-ох шкільних комп’ютерних класів Любліна по 2 ноутбука 

до кожної школи 

Створення інтеграційних просторів у 18 навчальних закладах 

для українських та польських дітей 

Курси польської мови для дітей з України та їх батьків 

Курси української мови для польських педагогів та спеціалістів, 

які працюють з дітьми та молоддю 

Оснащення шкільних та публічних бібліотек Любліна книжками та 

іншими навчальними матеріалами українською мовою, а також 

навчальними матеріалами для вивчення польської мови. 

Придбання спортивного інвентарю для шкіл та навчальних закладів 

Розширення медичного догляду в школах для учнів з України шляхом 

обладнання шкільних медичних кабінетів (придбання додаткового 

медичного обладнання, а також меблів) 

 

 
1 Адміністрація міста Люблін (2022). 90 днів підтримки України та її громадян 

<https://lublin.eu/ua/lublin/news/90-,368,1175,1.html> (2022, грудень, 19). 
2 Urząd Miasta Lublin (2022). Lublin i UNICEF razem na rzecz dzieci  

<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/lublin-i-unicef-razem- 

na-rzecz-dzieci,1920,1198,1.html> (2022, листопад, 15). 
3 Unia Metropolii Polskich (2022). Lublin i UNICEF razem na rzecz dzieci  

<https://metropolie.pl/artykul/lublin-i-unicef-razem-na-rzecz-dzieci> (2022, листопад, 15). 
4 Radio Eska (2022). Lublin dostanie od UNICEF 25 mln zł na pomoc dzieciom z Ukrainy 

<https://www.eska.pl/lublin/lublin-dostanie-od-unicef-25-mln-zl-na-pomoc-dzieciom-z-ukrainy-aa-TYUy-Csip-

LmFi.html> (2022, листопад, 15). 
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Продовження табл. 1  

Напрямки допомоги в Любліні 

відповідно до Угоди 
Реалізовано в 2022 році 

3. Здоров’я, харчування 

та гігієна; 

 

Працевлаштування медичного персоналу для наданні медичних послуг 

українським дітям у центрах розміщення (притулках) міста Люблін 

Закупівля медичного обладнання для лікарень Любліна, а також 

для центрів розміщення біженців  

Придбання гіпоалергенних миючих засобів та гігієнічних матеріалів: 

пральний порошок, мило, шампуні, серветки, дитяча олійка, 

протипедикульозні засоби, підгузки 

Видача продуктових наборів для громадян України 

Щоденне триразове годування біженців (дітей та їх родин), 

що проживають в центрах розміщення біженців 

Забезпечення харчування дітей та спеціалізованого харчування дітей-

інвалідів у комунальних закладах розміщення, що проживають в центрах 

розміщення біженців 

Інформаційна кампанія щодо корисності грудного вигодовування дітей, 

а також щодо важливості планової вакцинації від хвороб 

4. Програмна підтримка Фінансування діяльності координаторів програми в місті Люблін; 

закупівля ноутбуків, оргтехніки та матеріалів; проведення необхідних 

навчань та тренінгів для персоналу; нагляд та моніторування 

за правильністю реалізації Програми допомоги 

Джерело: Розроблено автором 

 

Головною метою блоку допомоги, що присвячена захисту дітей, стало покращення їх 

міжнаціональної інтеграції та доступу до культури; турбота про їх психічне здоров’я; надання послуг 

психосоціальної підтримки, зокрема, через створення громадських центрів для дітей та родин. В цій 

сфері і 2022 році основні зусилля були спрямовані за трьома основними напрямками: відкриття 

інтеграційного простору «Spilno Люблін»; проведення літніх таборів для дітей з України; допомога 

Муніципальним Центрам Підтримки Сім’ї. 

Варто згадати, що ще до підписання безпосередньої Угоди в березні 2022 року, але у тісній 

співпраці між владою міста та ЮНІСЕФ, було реалізовано ще один напрям підтримки біженців – 

створення мережи організацій, які отримали назву «Spynka» – кімнати догляду за дітьми, що дають 

можливість їх опікунам виходито до праці або займатися іншими важливими питаннями, в тому числі 

оформленням документів, пошуком житла тощо. Станом на кінець 2022 року в Польщі відкрито та 

функціонує 36 Spynok, шість з яких – в Любліні1. 

Вже в межах реалізації Угоди про співпрацю між Адміністрацією міста та ЮНІСЕФ, 

в листопаді 2022 року було відкрито «Spilno Lublin» – мультифункціональний інтеграційний простір, 

що призначений для допомоги біженцям з України та їх залучення до життя місцевої громади 

Любліна2. Головною метою створення Spilno стало задоволення потреби в такому місці в Любліні, де 

українці змогли би проводити вільний час, відпочивати, розважати дитей, вивчати мову, отримувати 

допомогу юристів чи психологів. Простір цей призначений не тільки для українських дітей, а також і 

для їх батьків/опікунів. Практичну реалізацію всіх напрямів діяльності Spilno взяли на себе чотири 

неурядові організації Любліна: фундація Semper a Frente; фундація 5 Medium; асоціація Bona Fides та 

асоціація Homo Faber3. За основу діяльності були взяті розроблені містом Люблін у попередні роки 

сценарії функціонування „Центрів місцевої діяльності” або „Центрів сусідства”. Крім того, створення 

Spilno стало частиною політики залучення дітей та молоді з України до реалізації програм в рамках 

 
1 Spynka.org (2023). Homepage <https://spynka.org> (2023, січень, 15). 
2 Smaga, D. (1967). Spilno oznacza wspólnie. Nowe miejsce nie tylko dla Ukraińców w Lublinie. Dziennik Wschodni 

<https://wiadomoscilublin.pl/20221104514795/um-lublin-sprzet-komputerowy-od-unicef-dla-lubelskich-szkol-1667542866> 

(2022, листопад, 15). 
3 Homo Faber (2022). Spilno Lublin – wielkie otwarcie! <https://hf.org.pl/ogloszenia/spilno-lublin-wielkie-otwarcie/> 

(2022, листопад, 15). 
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діяльності Любліна як Європейської Столиці Молоді 20231. Важливо, що функціонування закладу 

побудовано на засадах мінімізації професійної анімаційної діяльності з боку організаторів для того, 

щоб якнайбільше залучити до їх функціонування самих мігрантів. Зокрема, співробітники «Spilno 

Lublin» за можливості рекрутуються з групи самих біженців, вільно володіють українською мовою та 

знайомі з тими викликами, з якими доводиться стикатися українцям в Любліні2.  

Також в рамках напрямку захисту дітей було проведено 6 літніх таборів для дітей з України. 

Кожен з шести заїздів тривав 10 днів та був розрахований на 50 осіб. Програма таких літніх таборів 

включала відпочинок, спортивні заходи, майстер-класи та огляд визначних пам’яток Люблінського 

регіону, включно з відвідуванням Люблінської ратуші та Коронного трибуналу3. Таким чином, за літо 

2022 року під час літніх канікул було організовано відпочинок для 300 українських дітей, які краще 

пізнали польську культуру та люблінський регіон, відпочили та відволіклися від жахів війни. Варто 

врахувати, що цей час був не лише відпочинком для дітей, адже й їхні батьки також отримали 

можливість відновити сили та спрямувати свої зусилля на вирішення актуальних та життєво важливих 

питань, маючи впевненість, що їхні діти перебувають в безпеці, цікаво проводять час та про них 

дбають належним чином. 

Наступним напрямом підтримки стала допомога, яка була надана ЮНІСЕФ Муніципальним 

Центрам Підтримки Сім’ї (далі – МЦПР) міста Люблін, адже вони прийняли на себе значне 

навантаження, пов’язане з реєстрацією, розміщенням, наданням фінансової, психологічної та іншої 

підтримки громадянам України, зокрема дітям, молоді та їхнім родинам, що були змушені змінити 

місце свого проживання у зв’язку з війною. До функцій МЦПР, зокрема, належить розгляд заяв 

на отримання пільг, підтримка тимчасових опікунів, підтримка пунктів розміщення для біженців 

тощо. Працевлаштування нових працівників та надання надбавок до оплати праці вже 

працевлаштованим працівникам МЦПР дозволило покращити обслуговування, скоротити час 

очікування на отримання допомоги від МЦПР, як для громадян України, так і для всіх інших 

мешканців Любліна, що потребують такої підтримки. Придбання додаткових 20 ноутбуків для 

допомоги біженцям з України було спрямовано на забезпечення більш ефективного та швидкого 

обслуговувати новоприбулих мешканців Любліна, скорочення часу очікування в чергах, особливо 

зважаючи на необхідність зростаючої потреби звернення за допомогою до Міського Центру 

Підтримки Сім’ї. 

Важливим елементом співпраці міста Люблін та ЮНІСЕФ стала також підтримка в освітній 

сфері для українців. Головною метою цього блоку допомоги стало забезпечення рівного та 

справедливого доступу до рівних та якісних можливостей навчання в польських школах та дитячих 

садочках для українських дітей та підлітків. До початку війни в люблінських школах та дитячих 

садочках навчалося 326 українських дітей (300 в школах та 26 в дитячих садочках), а загальна 

кількість всіх учнів становила 65 907 осіб (51 583 в школах та 14 324 в дитячих садочках)4. Внаслідок 

війни в Україні станом на початок навчального року 2022-2023 до шкіл і дитсадків Любліна було 

зараховано близько двох тисяч нових учнів (у зв’язку з постійними приїздами та від’їздами 

українських родин, їх кількість не є стабільною). Така різка зміна кількості учнів стала значним 

викликом для системи освіти в Любліні, особливо, враховуючи той факт, що від самого початку війни 

Польща визначила, що українські діти мають обов’язок навчання, а також право рівного доступу 

до освіти в тому самому обсязі, який визначений для польських дітей, а отже українські діти 

в найкоротші терміни мали бути зараховані до відповідних освітніх закладів, незалежно від того, чи 

були ці заклади до цього готові. 

 
1 Urząd Miasta Lublin (2022). Spilno – Miasto Lublin otwiera nową przestrzeń dla mieszkańców 

<https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/spilno-miasto-lublin-otwiera-nowa-przestrzen-dla-mieszkancow,9440,66,1.html> 

(2022, листопад, 15). 
2 Beczek, P. (1992). Spilno – Miasto Lublin otwiera nową przestrzeń dla mieszkańców. NewTV 

<https://www.newtv.com.pl/artykul/11238,spilno-miasto-lublin-otwiera-nowa-przestrzen-dla-mieszkancow>  

(2022, листопад, 15). 
3 Urząd Miasta Lublin (2022). Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy  

<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/kolonie-letnie- 

dla-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy,1950,1198,1.html> (2022, грудень, 19). 
4 Згідно з інформацією, наданою Управлінням освіти Люблінської Міської Адміністрації станом  

на 30.09.2021 року 
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Завдяки коштам ЮНІСЕФ, у 23 школах та навчальних закладах Любліна було розпочато 

роботу 41 фахівцем, серед яких: 15 психологів, 4 логопеди, 5 асистентів по роботі з учнем-інвалідом, 

13 перекладачів та 4 міжкультурних асистента. Завдання цих працівників полягає в наданні допомоги 

та підтримки не тільки учням з України, а й колективу цих навчальних закладів, для яких стрімка 

поява значної кількості нових учнів-іноземців, безперечно, стала великим навантаженням. 

Присутність українських освітян, поміж іншим, сприяє налогодженню інтеграційних процесів між 

учнями, батьками та всієї шкільною спільнотою, а також зростанню обізнаності та толерантності 

польських учнів, їхніх батьків та вчителів до питань мультикультуралізму. Також активне залучення 

таких фахівців до шкільного життя дозволяє знизити недовіру українських батьків до польської 

освітньої системи, адже частина дітей, які через військові дії в Україні перебувають у Любліні, досі 

з різних причин не зараховані, ані до дитячих садків, ані до шкіл. В кращому випадку такі діти 

продовжують дистанційне навчання в українських навчальних закладах, що значно знижує 

можливості їхньої соціалізації, вивчення мови та інтеграції в культурне середовище країни, де вони 

мешкають в даний момент. 

Важливою частиною співпраці влади міста та ЮНІСЕФ в напрямку освіти стало закупівля 

44 нових сучасних ноутбуків для шкільних комп’ютерних класів. Ці ноутбуки були розподілені 

між 22 люблінськими школами1, в яких навчається найбільше українських дітей2. Нове обладнання 

загальною вартістю близько 150 тис. злотих, призначене для підготовки та проведення уроків, в яких 

беруть участь як польські, так і українські учні3, що в умовах зростання кількості учнів, а також 

постійного підвищення програмних вимог до комп’ютерної техніки, безперечно, стало цінною 

підтримкою для люблінських шкіл4. 

Також в межах реалізації Угоди між містом Любліном та ЮНІСЕФ в 2022 році були створені 

мультикультурні рекреаційні простори у 19 навчальних закладах для українських та польських дітей, 

на які загалом було витрачено понад 320 тис. злотих5. Важливість цього напрямку допомоги була 

визначена самими представниками навчальних закладів. На думку освітян, такі простори мають 

створити умови для ефективної інтеграції українських та польських школярів, та стати місцем, де діти 

та молодь з Польщі та України зможуть проводити час разом в перервах між заняттями. Відокремлені 

та затишні куточки спрямовані на формування в учнів спільного відчуття комфорту та свободи. Вони 

сплановані таким чином, щоб створити простір як для відпочинку і неформальних зустрічей, так і для 

спільних рухових ігор – що має призводити до побудови та зміцнення стосунків між всіма учнями, 

незалежно від їхнього громадянства. В обладнанні таких просторів використані м. ін.: дивани, 

безкаркасні крісла-мішки, столи та стелажі, пуфи, килими, а також книги, музичні інструменти, 

інтерактивні монітори, настільні ігри, шахи, а також спортивний інвентар. В залежності від 

можливостей та потреб конкретної установи, такі простори були організовані або всередині основної 

будівлі, або поза нею в іншому зручному приміщенні, та адаптовані до потреб й можливостей 

конкретної школи. 

Шляхом проведення відповідно анкетування в навчальних закладах Любліну було з’ясовано, 

що мовний бар’єр є однією з найбільших проблем, з якою стикаються, як польські викладачі, так і 

українські учні, а також їхні батьки. Тож ще одним важливим напрямом співпраці ЮНІСЕФ та міста 

Люблін стала організація та проведення курсів польської мови для дітей з України та їх батьків, а 

також курсів української мови для польських педагогів та спеціалістів, які працюють з дітьми 

 
1 Radio Lublin (2022). Laptopy dla lubelskich szkół przekazane przez UNICEF 

<https://radio.lublin.pl/2022/11/laptopy-dla-lubelskich-szkol-przekazane-przez-unicef/> (2022, листопад, 15). 
2 Wiadomoscilublin.Pl (2022). UM Lublin: Sprzęt komputerowy od UNICEF dla lubelskich szkół 

<https://wiadomoscilublin.pl/20221104514795/um-lublin-sprzet-komputerowy-od-unicef-dla-lubelskich-szkol-1667542866> 

(2022, листопад, 15). 
3 Jurkowski, A. (2022). Pomoc dla dzieci uchodźców trafiła do lubelskich szkół. UNICEF wspiera uczniów i nauczycieli. 

Kurier Lubelski <https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/ 

lublin-i-unicef-razem-na-rzecz-dzieci,1920,1198,1.html> (2022, листопад, 15). 
4 Gazeta Wyborcza (2022). UNICEF przekazał sprzęt komputerowy do lubelskich szkół 

<https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,29101312,unicef-przekazala-sprzet-komputerowy-do-lubelskich-

szkol.html?disableRedirects=true> (2022, листопад, 15). 
5 Urząd Miasta Lublin (2023). Razem na lekcjach i podczas przerw 

<https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/razem-na-lekcjach-i-podczas-przerw,736,1082,1.html>  

(2023, січень, 15). 
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та молоддю1. Від початку грудня 2022 року польську мову в рамках цієї програми почали вивчати 

180 дітей і 220 батьків. Загалом створено 58 навчальних груп. Курси проводяться у 18 школах та 

навчальних закладах Любліна. Також, 94 вчителі шкіл та навчальних установ міста Люблін почали 

вивчати українську мову. Загалом було створено 13 навчальних груп2. Такі мовні курси мають 

сприяти покращенню спілкування між поляками та українцями, побудові ефективної комунікації 

не лише у школах, а й поза ними. Мовні навички, набуті під час таких занять, будуть зміцнювати 

впевненість, як у дорослих, так і у дітей, а також полегшувати їх повсякденне функціонування 

в польському середовищі. Тож, завдяки таким курсам не тільки зменшується мовний бар’єр у системі 

освіти, а також посилюється загальне відчуття психологічної безпеки у громадян України, що 

приїхали до Любліна. 

Враховуючи потреби у підвищеній увазі до стану здоров’я нових учнів, що були вимушені 

втікати від війни, та в межах формування відкритого та дружнього освітнього середовища, містом 

Люблін та ЮНІСЕФ було передбачено розширення медичного догляду в школах для учнів з України. 

Загальна сума фінансової підтримки ЮНІСЕФ в цьому напрямку склала близько 1 мільйона злотих3. 

Реалізація цього проекту включала, зокрема, переобладнання шкільних медичних кабінетів відповідно 

до сучасних вимог, що передбачало їх оснащення необхідним обладнанням для діагностування стану 

здоров’я учнів, придбання меблів та додаткових медичних приладів для таких кабінетів. Крім того, 

у рамках цієї співпраці навчальним закладам були передані аптечки, а також інформаційні посібники 

щодо обов’язкових щеплень у Польщі. 

Ще однією проблемою, з якою зіткнулися українці, що прибули до Польщі, стала відсутність 

книжок, навчальних матеріалів та художньої літератури українською мовою. Адже придбати 

предмети першої необхідності, одяг, іграшки та інші побутові речі в іншій країні є досить легко – 

всі вони є подібними та досить типовими, як в Україні, так і в Польщі. Але не завжди легко отримати 

безперешкодний доступ до дитячих книжок, підручників, художньої літератури, журналів та інших 

друкованих матеріалів рідною мовою, а вони є важливим фактором в справі збереження власної 

ідентичності та культури, особливо в умовах вимушеної еміграції. В зв’язку з цим, одним з важливим 

напрямків співпраці між містом Люблін та ЮНІСЕФ стало забезпечення шкільних та публічних 

бібліотек Любліна книжками та іншими навчальними матеріалами українською мовою4, серед яких: 

підручники, словники польської та української мов, букварі, розмовники, молодіжна література, а 

також навчальні матеріали для вивчення польської мови, що адаптовані безпосередньо для українців5. 

В 2022 році вартість таких матеріалів, що були закуплені з коштів ЮНІСЕФ, становила близько 

20 тис. злотих6. 

Наступним напрямком співпраці ЮНІСЕФ та міста Люблін в 2022 році стало оснащення 

спортивних центрів обладнанням для організації інтеграційних спортивних заходів та проведення 

міжшкільних культурно-масових заходів для учнів з Польщі та України7. Адже важко переоцінити 

інтегративні властивості спорту, який фактично є понаднаціональною універсальною мовою, 

 
1 Urząd Miasta Lublin (2022). Набір на курси польської мови <https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/ 

aktualnosci/-rekrutacja-na-kurs-jezyka-polskiego,700,1082,1.html> (2022, листопад, 15). 
2 Urząd Miasta Lublin (2023). Nauka języków pozwala wzajemnie się zrozumieć 

<https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/nauka-jezykow-pozwala-wzajemnie-sie-zrozumiec,723,1082,1.html> 

(2023, січень, 15). 
3 Urząd Miasta Lublin (2022). Dzieci z Lublina uczą się dbać o zdrowie 

<https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/aktualnosci/dzieci-z-lublina-ucza-sie-dbac-o-zdrowie,380,1345,1.html>  

(2022, грудень, 19). 
4 Niećko, J. (2022). Lublin: Międzynarodowa organizacja przekazała sprzęt komputerowy lubelskim szkołom. Lublin24 

<https://lublin24.pl/z-lublina/lublin-miedzynarodowa-organizacja-przekazala-sprzet-komputerowy-lubelskim-szkolom/ 

xU8cl3XEwOTDN5KjdJcK> (2022, листопад, 15). 
5 Oroń, M. (2022). UNICEF: Wsparcie dla szkół w Lublinie, w których kształcą się dzieci z Ukrainy. Radio Plus 

<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/lublin-i-unicef-razem- 

na-rzecz-dzieci,1920,1198,1.html> (2022, листопад, 15). 
6 Urząd Miasta Lublin (2022). Książki dla lubelskich szkół – wsparcie dla uczniów z Ukrainy 

<https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/ksiazki-dla-lubelskich-

szkol-wsparcie-dla-uczniow-z-ukrainy,1974,1198,1.html> (2022, грудень, 19). 
7 Urząd Miasta Lublin (2023). Miasto i UNICEF wspierają młodych sportowców z Ukrainy 

<https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/miasto-i-unicef-wspieraja-mlodych-sportowcow-z-ukrainy,9466,66,1.html> 

(2023, січень, 15). 
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що стирає національні відмінності та об’єднує людей. Фінансування спортивних об’єктів включало 

придбання та встановлення необхідного обладнання в шкільних спортивних й тренажерних залах, а 

також роздягальнях; закупівлю мультимедійного табло та базового спортивного інвентарю з різних 

дисциплін (м’ячі, візки та сітки для м’ячів, скакалки, естафетні палиці, пояси, маркери, футболки, 

мішки для стрибків, обладнання для настільного тенісу, обладнання для бадмінтону, обладнання для 

гімнастики та для флорболу тощо) для 22 люблінських шкіл. Важливо, що спортивний та інший 

інвентар, що був закуплений для шкіл завдяки тому, що там є українські учні, є фактором, що сприяє 

формуванню позитивного сприйняття таких учнів, адже їхня присутність призводить до поліпшення 

матеріально-технічних умов для всіх дітей в цих школах. 

Наступним великим блоком допомоги, що була реалізована завдяки Угоді про співпрацю між 

містом Люблін та ЮНІСЕФ став напрямок здоров’я, харчування та гігієна. Його мета полягає 

в забезпеченні доступу до первинних і спеціалізованих медичних послуг для дітей-біженців 

з України, а також їх батків/опікунів1.  

Серед важливих напрямків цієї підтримки – працевлаштування медичного персоналу для 

надання медичних послуг українським дітям у центрах розміщення біженців (притулках) міста 

Люблін. Фактично, ЮНІСЕФ долучився та підтримав діяльність медичних працівників, які від самого 

початку повномасштабної війни самостійно, на волонтерських засадах почали допомагати біженцям, 

які в великих кількостях прибували до Польщі. На цей напрямок в 2022 році було витрачено близько 

60 тис. злотих і завдяки цьому фінансуванню була оплачена праця, як лікарів так і молодшого 

медичного персоналу, що відвідують українських дітей та їхні родини в міських центрах розміщення 

біженців. Під час таких візитів надається, як безпосередня медична допомога особам, так і 

інформаційна, психологічна та інша їх підтримка, зокрема, такі спеціалісти можуть супроводжувати 

осіб, які цього потребують, під час відвідання спеціалізованих лікарів; допомагати зорієнтуватися 

в особливостях польської системи охорони здоров’я тощо. 

Закупівля медичного обладнання для люблінських лікарень та центрів розміщення біженців. 

Війна викликала ситуацію, коли все більше дітей з України та їх рідних почали звертатися з різними 

травмами до польських медичних закладів. Окремо тут стоять пацієнти з травмами очей, які 

направляються до Клініки Загальної Офтальмології Незалежної Громадської Клінічної Лікарні №1 

у Любліні, яка в цей складний час стала спеціалізованою лікарнею для лікування травм очей для дітей 

та дорослих, постраждалих від війни. В зв’язку з цим в 2022 році завдяки фінансуванню ЮНІСЕФ 

було закуплене та направлено до цієї офтальмологічної клініки в Любліні сучасне спеціалізоване 

ультразвукове обладнання для обстеження очного яблука. Вартість цього сучасного ультразвукового 

апарату становить близько 145 000 злотих, він дозволяє швидко та точно діагностувати захворювання 

очей, та значно скорочує час на постановку вірного діагнозу, а отже збільшує шанси на врятування 

зору пацієнтам. Аппарат призначений як для лікування поранених громадян України, які 

госпіталізовані до лікарень Любліна, так і для мешканців міста та регіону, які мають потреби 

у відповідній медичній допомозі. Також була здійснена закупівля та передача окулярів на загальну 

суму 25 тис. злотих для українських дітей, які цього потребують, зокрема тих, що мешкають у центрах 

розміщення біженців (притулках) міста Люблін. Крім того, місто отримало 20 інсулінових помп 

на суму 108 тис. злотих, що були передані до Університетської Дитячої Лікарні в Любліні2. 

Спільне перебування великої кількості біженців в центрах їх розміщення, призводить 

до виникнення потреби в жорсткому дотримання санітарно-гігієнічних умов їх перебування. Щоб 

допомогти місту Люблін в забезпеченні виконання цих норми, ЮНІСЕФ було профінансовано 

придбання гіпоалергенних миючих засобів та гігієнічних матеріалів для люблінських центрів 

розміщення біженців, зокрема йдеться про: пральний порошок, мило, туалетний папір, дезодоранти, 

миючі засоби, шампуні, серветки, дитяча олійка, протипедикульозні засоби, підгузки тощо3. 

В люблінських міських центрах розміщення біженців забезпечується щоденне триразове 

харчування осіб, що там мешкають (дітей та їх родин). За рахунок ЮНІСЕФ в 2022 року було 

 
1 Telewizja Polska (2022). UNICEF pomaga ukraińskim dzieciom <https://lublin.tvp.pl/60856610/unicef-pomaga-

ukrainskim-dzieciom> (2022, листопад, 15). 
2 Urząd Miasta Lublin (2023). Specjalistyczny sprzęt medyczny od UNICEF trafił do lubelskich szpitali 

<https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/specjalistyczny-sprzet-medyczny-od-unicef-trafil-do-lubelskich-szpitali,9462,66,1.html> 

(2022, грудень, 19). 
3 Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo (2022). Kurs dla pielęgniarek i położnych pracujących w Lublinie 

<https://cnol.kobiety.med.pl/pl/bezplatny-kurs-dla-pielegniarek-i-poloznych-w-lublinie/> (2022, листопад, 15). 
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профінансоване цілоденне харчування для 500 осіб з України, а також додаткове харчування та 

прикорм для 300 дітей – загальні витрати на цей напрямок склали 300 тис. злотих. 

Також, з кінця жовтня 2022 року ЮНІСЕФ фінансує такий блок допомоги, організованої містом 

Люблін, як регулярна роздача продуктових наборів українцям, що проживають поза центрами 

розміщення біженців, але звертаються за їх отриманням до відповідних пунктів1. До жовтня 2022 року 

ця допомога фінансувалася містом Люблін з інших джерел – власних засобів, а також завдяки 

підтримці різних організацій-донорів, міст-побратимів тощо. Станом на кінець 2022 року містом 

Люблін за підтримки різних організацій було видано близько 120 тис. харчових наборів для 

приватних осіб. 

Крім того, протягом 2022 року за підтримки ЮНІСЕФ в Любліні було проведено інформаційні 

кампанії серед жінок-біженок щодо важливості грудного годування дітей, а також щодо важливості 

здійснення вакцинації та дотримання календаря щеплень. 

Напрямок програмної підтримки був допоміжним, але не менш важливим в межах співпраці 

між містом Люблін та ЮНІСЕФ, адже він був покликаний забезпечити координацію та ефективну 

реалізацію всіх процесів цієї співпраці. Загальна сума видатків на цей напрямок в 2022 році склала 

біля 150 тис. злотих, та в його межах було передбачено: працевлаштування команди менеджерів, 

закуплення відповідної оргтехніки, проведення тренінгів та навчань, консультацій та всебічної 

інформаційно-практичної підтримки для осіб, що задіяні в реалізації Угоди між Любліном та 

ЮНІСЕФ. Також в межах цього блоку здіснювалися періодичні аудиторські перевірки цільового 

використання фінансових засобів, що були виділені в рамках цієї Угоди на підтримку біженців 

з України. 

Висновки. Необхідність подбати про задоволення потреб українців, які переїхали до Польщі, 

рятуючись від війни, викликала фундаментальні зміни в системі сталої взаємодії між різними 

політичними, економічними та соціальними акторами. Регулювання процесів, пов’язаних 

з прийняттям та переміщенням вимушених мігрантів включали в себе, як заходи швидкого, кризового 

реагування, так і впровадження довготермінових програм допомоги. Однією з організацій, що 

долучилася до системної довготривалої підтримки біженців з Україна в Любліні став Міжнародний 

Надзвичайний Фонд Допомоги Дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). За спільною 

ініціативою Любліна та ЮНІСЕФ 20 червня 2022 року було підписано Угоду про Співпрацю, яка 

передбачає підтримку дітей та їхніх близьких, які постраждали від війни росії проти України. 

Загальна сума фінансової допомоги в місті Люблін на перший рік реалізації цієї Угоди склала 

18 991 362 злотих (близько 4.3 мільйонів доларів США). В 2022 році підтримка за цією Угодою 

надавалася за чотирма основними напрямками: захист дітей; освіта; здоров’я, харчування та гігієна; 

програмна підтримка. В рамках цієї статті нами була проаналізована та допомога, що була фактично 

реалізована в період з 20 червня по 31 грудня 2022 року в місті Люблін. Зазначено, що Угоду укладено 

щонайменше на один рік, отже до 20 червня 2023 року продовжується надання такої підтримки та 

реалізація спільних проектів міста Люблін та організація ЮНІСЕФ. Умови подальшої взаємодії та 

співпраці будуть залежати від подальшої ситуації в України. Вказані фактори свідчать про 

необхідність подальших наукових пошуків у цій галузі задля виділення найбільш ефективних 

напрямів допомоги не тільки українським, а також і біженцям з будь-яких інших країни. 
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