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Eesti Pagulasabi humanitaarabiprogramm Ukrainas sai alguse septembris 2014, mil kutsuti kokku 

Ukraina humanitaarabi teemaline ümarlaud ja viidi läbi esimene vajaduste kaardistamine 

Zaporižžja oblastis. MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse ühine 

Ukraina sisepagulaste abistamise projekt „Ukraina heaks!“ alustas oktoobris 2014. Esimene abi 

anti kohapeal üle 2014. aasta novembris. 

 

 

Berdjanski pioneerilaagris „Fakel“ elab 
380 sisepõgenikku, kellest 170 on lapsed. 
Eesti Pagulasabi viis lastele ravimeid, 
hügieenitarbeid, talvesaapaid ja kommi. 

Ligi 17 000 elanikuga Huljaipole on vastu 
võtnud vähemalt 4000 sisepõgenikku. Eesti 
Pagulasabi oli esimene organisatsioon, mis 
sellesse linna abi toimetas. 

Bolotene külas puudus kevadel mitmel 
majapidamisel elekter ja leiba toodi külasse 
kord nädalas. Eesti Pagulasabi on aidanud 
mitmeid taoliseid rindeäärseid külasid, 
kuhu  humanitaarabi jõuab väga harva.  

Rozovka linn on sisepõgenike üks esimesi 
peatuspunkte teel ohutusse. Eesti Pagu-
lasabi oli märtsi seisuga ainus organi-
satsioon, mis linna humanitaarabi on 
viinud. 
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Abistamine piirkonniti 

 

 

 

 

                              Kaart: goo.gl/LMuITH 

 

OBLAST LINNAD JA KÜLAD 

Dnipropetrovski  Dnipropetrovsk 

Donetski  Mariupol,  Novoselivka,  
Otšeretine, Peski, Želanne, 
Volnovahha 

Luhanski  Bolotene, Kapitanovo,  
Novotoškov, Plotina,  
Sjevjerodonetsk, Svetlitšnoje, 
Štšastja, Troitskoje 

Zaporižžja  Berdjansk, Huljaipole,  
Melitopol, Pologi, Rozovka, 
Zaporižžja, Vassilivka, Vilnjansk 

Projekti „Ukraina heaks!“ raames on Eesti 

Pagulasabi perioodil november 2014 kuni aprill 

2015 aidanud katta sisepagulaste kriitilise 

vajadusi Zaporižžja, Donetski ja Luhanski 

oblastites. Abi on jõudnud 23 erinevasse linna ja 

külasse. Eesti Pagulasabi on toimetanud abi 

muuhulgas rindeäärsetesse rajoonidesse, mille 

suurematesse asulatesse jõuab humanitaarabi 

väga harva, väiksematesse aga üldjuhul üldse 

mitte. Mitmes linnas ja külas on Eesti Pagulasabi 

olnud esimene humanitaarabi andev 

organisatsioon. 
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Abisaajad ja vajadused 

Sisepagulased Zaporižžja, Donetski ja Luhanski oblastites on vajanud eelkõige toitu, ravimeid, 

hügieenitarbeid ja muid esmatarbekaupu. Kokku aitas Eesti Pagulasabi rahastajate ja annetajate 

toel kuue kuu vältel ligi 3500 sisepagulast, kes olid majutatud ühiselamute, lastelaagrite ja 

puhkekeskuste ruumidesse. Abi jaotamisel pöörati erilist tähelepanu lastele (k.a lastekodu- ja 

internaatkooli lastele), vanuritele, erivajadustega inimestele, kroonilistele haigetele ja naistele. 

Perekondadest anti abi eelkõige lastega, üksikvanematega ja allpool vaesuspiiri elavatele peredele. 

Lisaks konkreetsete inimeste aitamisele abistati Tartu linna toel nelja Mariupoli haiglat ravimite ja 

meditsiinitehnikaga. 

 

Eesti Pagulasabi abisaadetis jõudis ka erakorralise meditsiini 
haiglasse, mis võtab üldiselt esimesena vastu sõjategevuse 
tõttu kannatanud inimesi.  

 

Luhanskis abistas Eesti Pagulasabi teiste seas lastekodu imiku-
toiduga ja antibiootikumidega väikelastele. 
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Abivajajad selgitati välja koostöös kohalike linna- ja omavalitsuste, vabatahtlike ühingute ning 

sotsiaaltöötajatega. Alates jaanuarist 2015 on Eesti Pagulasabi palgal olnud kolm kohalikku 

töötajat, ka projekti kolm Eesti-poolset töötajat on teinud regulaarseid visiite Ukrainasse. Abi on 

antud üle otse Eesti Pagulasabi esindaja poolt koostöös kohalike linna- ja omavalitsuste, Punase 

Risti, Päästeameti ning eriolukordade ministeeriumi esindajatega. 

 

 

 

 

Eesti Pagulasabi juhatuse liige Kristina Kallas kodanikeühenduse 
Hram liikmetega, kes jagasid Zaporižžjas riideid ja toiduabi. 

Eesti Pagulasabi kohapealne töötaja Inna Shulzhenko Luhanski  
oblasti rindeäärses külas. 
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Abistamisviisid 

Perioodil november 2014 kuni aprill 2015 aitas Eesti Pagulasabi projekti „Ukraina heaks!“ raames 

ligi 3500 inimest (suurusjärgus 33 000 eurot) ning nelja Mariupoli haiglat (suurusjärgus 22 000 

eurot). Abistamiseks kulus keskmiselt alla 10 euro abistatud inimese kohta. Enamik abivajajaist sai 

toetust toidupaki, meditsiinipaki ja/või hügieenipaki näol. Toidupakke jaotati kokku ligi 2000 

inimesele ning hügieenitarbeid ligi 1500 abivajajale. Perede peale jagati laiali ligi 1000 

meditsiinipakki. Lisaks toimetati abivajajateni riideid ja jalatseid, voodipesu, tekke, patju, rätikuid 

ja kodukeemiat ning lastele mähkmeid, joonistustarbeid ja kommipakke. Ühiselamutesse soetati 

elektripliidid ja veekeetjad. 

 
 

Humanitaarabiprogrammi eelarve perioodil oktoober 2014 – aprill 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAHASTAJA SUMMA (€) SIHTOTSTARVE 

Annetajad 34 876 Humanitaarabi andmine sisepagulastele Zaporižžja, 
Donetski ja Luhanski oblastites ja Mariupoli haigla-
te abistamine 

Välisministeerium 20 000 Humanitaarabi andmine sisepagulastele Zaporižžja, 
Donetski ja Luhanski oblastites 

Tartu linn 10 000 Mariupoli linna nelja haigla varustamine ravimite ja 
meditsiinitehnikaga 

Abiprogrammile on aprilli seisuga kulunud 54 458 €, mille eest on toimetatud humanitaarabi  
neljale Mariupoli haiglale ning 3500 inimesele 23 linnas ja külas. 
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     Humanitaarabipakkide sisu 

 

 

 

 

 

 

ABISAADETIS KOGUS SISU  

Toidupakk 1800 pakki 2 kg jahu, 1 kg makarone, 1 kg nisuhelbeid,  
1 kg suhkrut, 1 lihakonserv, 1 kalakonserv,  
1 l päevalilleõli, 1 pakk kommi, 1 pakk küp-
siseid, 1 purk kondenspiima ja teed 

Lastetoit 180 pakki Imikute ja väikelaste toit 

Meditsiinipakk 800 pakki 22 ravimit ja esmaarbitarvet 

Laste meditsiinipakk 155 pakki 14 ravimit ja muud toodet 

Eriravimid 18 ravimit Eakate ja krooniliselt haigete ravimid 

Hügieenitarvete pakk 1500 pakki 2 rulli WC-paberit, 1 pakk pesupulbrit,  
1 tuub hambapastat, 1 seep  

Ravimid ja meditsiinitehnika 
haiglatesse 

4 haiglat Antibiootikumid, põletikuvastased ravimid,  

valuvaigistid, kummikindad, süstlad, vatt, side, 
vererõhuaparaadid, glükomeetrid, kirurgilised  

tööriistad 

Lisaks: riided, jalatsid, voodipesu, tekid, padjad, rätikud, kodukeemia, mähkmed, joonistustar-
bed, kommid, elektripliidid, veekeetjad. 


