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Команда МОМ здійснює оцінку потреб у Тростянці, Сумська область, на півночі України. © МОМ 2022/Марко Кіментон
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24 серпня виповнюється рівно 6 місяців повномасштабної війни в 
Україні, що почалася у лютому 2022 року і спричинила наймасовіше 
переміщення населення всередині Європи з часів Другої світової війни. 
Цього дня також виповнюється 31 рік здобуття Україною незалежності 
від Радянського Союзу.

За останніми підрахунками, за шість місяців повномасштабної війни близько 
6,6 мільйона українців залишили країну і ще приблизно 6,6 мільйона стали 
внутрішньо переміщеними особами в межах країни. Таким чином майже 
третина населення країни була змушена залишити свої домівки, що робить 
цю кризу переміщення людей однією з найбільших у світі на сьогоднішній 
день. Станом на 15 серпня Моніторинговою місією ООН з прав людини в 
Україні зафіксовано понад 13 000 жертв серед цивільного населення (5 514 
убитих і 7 698 поранених) від початку війни, хоча реальні цифри можуть бути 
значно вищими. Більшість втрат серед цивільних сталися на сході України, а 
саме в Донецькій і Луганській областях, які зазнали чи не найінтенсивніших 
обстрілів і бойових дій в ході війни.

Враховуючи людей, які були змушені виїхати, отримали поранення чи 
будь-яким іншим чином постраждали внаслідок повномасштабного 
вторгнення, наразі налічується понад 17,7 мільйона осіб, що потребують 
гуманітарної допомоги. Ці підрахунки включають також тих українців, які 
залишилися в своїх громадах, але чиє звичне життя зазнало суттєвих 
змін. Вони змушені шукати притулок у напівзруйнованих будинках, 
підвалах і бомбосховищах; вони втратили засоби до існування і доступ 
до життєво важливих послуг внаслідок руйнування об’єктів інфраструктури 
та ланцюгів постачання по всій країні. 

Особливо постраждали незахищені верстви населення, зокрема люди 
похилого віку, діти, позбавлені піклування чи розлучені з батьками, особи з 
інвалідністю, а також, за оцінками, майже півмільйона громадян третіх країн 
(ГТК), які проживали в Україні на момент ескалації бойових дій. Близько  
300 000 ГТК залишили Україну, відколи почалася війна, і багатьом із них 
довелося зіткнутися з частими змінами безпекової ситуації, складними 
маршрутами пересування в умовах суперечливої чи незрозумілої інформації.

Найбільш інтенсивні бойові дії наразі зосереджені на сході та півдні України, 
хоча на початку війни лінія фронту проходила також на півночі, завдавши 
значної шкоди таким регіонам, як Чернігівська та Сумська області, та майже 
досягши столиці — Києва. У багатьох куточках країни тривають смертоносні 
артилерійські та ракетні удари по житлових кварталах, наражаючи на 
небезпеку життя людей і руйнуючи критичну інфраструктуру. Мільйони 
людей не мають доступу до базових життєво необхідних речей, таких як 
вода, їжа, медицина, санітарія, газ та електрика. Тривале руйнування майна, 
інфраструктури та побуту людей призводить до вимушеного переміщення, 
збільшення вразливості та людських жертв. Обстріли та бойові дії поблизу 
об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі найбільшої в Європі атомної 
електростанції, загрожують ще більшою катастрофою.

 ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ 

Українські біженці та громадяни третіх країн прибувають  
до прикордонного пункту «Паланка» на кордоні з Молдовою.  
© МОМ 2022/Мусе Мохаммед
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ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

6,6

6,6
БІЖЕНЦІВ

303
ГРОМАДЯН 
ТРЕТІХ КРАЇН
(перетнули кордон із Молдовою, 
Румунією, Словаччиною, 
Угорщиною та Польщею 
на 10 серпня 2022 року, МОМ)

(на 23 липня 2022 року, 
МОМ)

(на 8 серпня 2022 року, 
УКГС ООН)

(на 17 серпня 2022 року, 
УВКБ ООН)

МОМ висловлює щиру подяку урядам, організаціям і приватним 
особам, які долучилися до здійснюваних нею заходів реагування 
на кризу в Україні. На додачу до фінансування, наданого у 
відповідь на Екстрене звернення МОМ, завдяки гнучкості та 
розумінню донорів МОМ отримала змогу перенаправляти 
і перепрограмовувати виділене раніше фінансування, 
пристосовуючись до мінливої ситуації в Україні. Ця гнучкість 
дозволила МОМ оперативно нарощувати діяльність і реагувати 
на потреби на місцях, відповідно до розвитку ситуації.

Фінансування заходів реагування

$298 МЛН
отримано на сьогодні з

$514 МЛН
необхідних
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ТРАНСПОРТ ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ
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Грошова допомога Одяг і взуття, інші непродовольчі товари Ліки та медичні послуги
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Зміни потреб внутрішньо переміщених осіб

ПОКРАЩЕНЕ РЕАГУВАННЯ ЧЕРЕЗ ПОКРАЩЕНІ ДАНІ

Люди в Україні прожили останні півроку під всюдисутні звуки сирен, 
постійні обстріли та авіаудари на більшості території країни, не маючи 
ні миті спокою і жодної впевненості у майбутньому. Окрім фізичної 
шкоди, шість місяців війни мали величезне навантаження на психічне 
здоров’я як тих, хто залишився в Україні, так і тих, хто виїхав. За даними 
Міністерства охорони здоров’я України, приблизно 15 мільйонів людей 
потребують психологічної підтримки внаслідок війни.

Це повномасштабне вторгнення матиме далекосяжні наслідки як для 
регіону, так і для всього світу. Історично Україна є одним із найбільших 
експортерів зерна, а Російська Федерація — одним із найважливіших 
постачальників добрив. Порушення ланцюгів постачання вже 

спричинило дефіцит харчів, створивши, за визначенням Всесвітньої 
продовольчої програми ООН, «безпрецедентну глобальну продовольчу 
кризу», яка спричиняє стрімке зростання цін на продукти по всьому світу 
й підштовхує продовольчо вразливі країни до кризи.

Ця доповідь містить аналіз впливу перших шести місяців війни на життя 
українців, громадян третіх країн та місцевих громад, а також невтомної 
роботи працівників МОМ задля мобілізації зусиль з порятунку життів 
та задоволення потреб постраждалих від війни. Доповідь завершується 
прогнозом щодо подальших нагальних потреб у майбутньому та 
акцентує на важливості роботи над комплексними рішеннями у 
середньостроковій перспективі.

Від початку війни МОМ не лише надавала безпосередню допомогу 
постраждалим верствам населення, а й забезпечувала краще розуміння 
ситуації, в якій перебувають ці особи, для вжиття адекватних заходів 
реагування з боку МОМ, урядів та міжнародної спільноти. Матриця 
відстеження переміщень МОМ (МВП) має на меті дослідити, де перебувають 
постраждалі особи, якими є їхні найбільш нагальні потреби та наміри на 
найближчий період. Від початку російського вторгнення МОМ провела 
понад 50 000 опитувань по всій Україні та в регіоні, що дозволило отримати 
критично важливу інформацію для здійснення обґрунтованої гуманітарної 
діяльності та політики на підставі фактичних даних.

Із березня по липень 2022 р. МОМ було проведено сім раундів 
репрезентативних опитувань загального населення всередині України 
з метою відстеження внутрішніх переміщень й потоків мобільності та 
розуміння ситуації й потреб незахищених верств населення в розрізі 
різних тематичних напрямів. МОМ також розвинула представництво на 
місцях і мережу ключових інформаторів у 20 регіонах та столиці України 
для моніторингу зареєстрованої присутності ВПО на муніципальному рівні.

Крім того, МОМ провела ряд досліджень у сусідніх країнах, в тому 
числі щодо осіб, які тікають від війни, а також тих, хто прибуває чи 
повертається в Україну. Користуючись результатами досліджень МОМ, 
уряди та гуманітарні організації мають змогу ідентифікувати потреби, 
пересування та наміри осіб, що постраждали від війни.

Наприклад , як показано на графіку нижче, останній раунд опитування 
населення, завершений у липні 2022 р. , демонструє, що вимушені 
переселенці в Україні все частіше вказують на нагальну потребу в 
грошових коштах (фінансовій допомозі) — у липні 2022 р. 78% людей 
поставили їх на перше місце, порівняно з 49% респондентів у середині 
березня. Отримані дані також говорять про зростання потреби в 
харчах за цей час. Відстеження таких змін у настроях з плином часу 
може допомогти МОМ та іншим учасникам процесу побачити, як 
впливає на населення вичерпання сімейних заощаджень внаслідок 
тривалої втрати засобів до існування, та дозволить вживати адресних 
заходів для забезпечення найбільш нагальних потреб.

ВПО визначають 
грошові кошти як 

першочергову потребу, порівняно 
з 49% шість місяців тому

78% 
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32 928 
осіб охоплено

ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ 
КОЛЕКТИВНИМИ ЦЕНТРАМИ

83 823
осіб охоплено

БАГАТОЦІЛЬОВА 
ГРОШОВА ДОПОМОГА

Lorem ipsum SIT 

ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ
У МЕЖАХ УКРАЇНИ

319 738
осіб охоплено

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

77 951
осіб охоплено

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА,
ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ, СТІЙКІСТЬ

22 495
осіб охоплено

ПРИТУЛОК

26 441 
осіб охоплено

ЗДОРОВ’Я

150 674
осіб охоплено

ВОДОПОСТАЧАННЯ, 
САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

762 287  *
УСЬОГО:

осіб отримали 
підтримку МОМ

314 800
осіб охоплено шляхом 
інформування

40 068
осіб отримали 
безпосередню допомогу

ЗАХИСТ 10 578
послуг надано

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 
ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНА
ПІДТРИМКА

* Оцінка станом на 18 серпня 2022 року. Не включає осіб,
охоплених інформаційними кампаніями.

Мапа призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ
В ОКРЕМИХ СУСІДНІХ КРАЇНАХ

ПОЛЬЩА

СЛОВАЧЧИНА

УГОРЩИНА

РУМУНІЯ

МОЛДОВА

162 131 
УСЬОГО:

16 445
осіб охоплено

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

6 680
осіб охоплено

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА, 
ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ, СТІЙКІСТЬ

4 635
осіб охоплено

ПРИТУЛОК 4 665
осіб охоплено

ГРОШОВА 
ДОПОМОГА

11 000
осіб охоплено

ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ 
КОЛЕКТИВНИМИ ЦЕНТРАМИ 11 025

осіб охоплено

ЗДОРОВ’Я

40 364
осіб охоплено

ВОДОПОСТАЧАННЯ, 
САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

57 489
осіб охоплено
шляхом інформування

13 354
осіб отримали 
безпосередню допомогу

ЗАХИСТ

45 287
осіб охоплено

ГУМАНІТАРНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

8 431
послуг надано

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 
ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

* Оцінка станом на 18 серпня 2022 року. Не включає осіб, 
охоплених інформаційними кампаніями.

Мапа призначена лише для ілюстративних цілей. Будь-які назви й кордони на ній не слід тлумачити як підтвердження чи визнання будь-яких позицій із боку МОМ.

осіб отримали 
підтримку МОМ

*
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Завдяки довготривалій оперативній присутності в регіоні та втіленню значних гу-
манітарних заходів в Україні, починаючи з 2014 р., МОМ перебуває у винятково 
вигідній позиції для швидкого нарощування темпів діяльності з надання підтримки 
системам та особам, що постраждали, коли раптово спалахнула криза. Ще до воєнної 
ескалації 24 лютого МОМ підготувала кілька планів дій у надзвичайних ситуаціях, 
щоб мати змогу швидко реагувати, надаючи підтримку людям у біді.
У перші дні війни МОМ скористалася своєю присутністю і підготовкою програм на 
сході України, адаптувавши довготермінові заходи та потужності до надання життєво 
необхідної допомоги. Команди у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Республіці 
Молдова координували діяльність з урядами цих країн для сприяння безпечному 
пересуванню людей з пунктів пропуску через кордон до столиць. Аби полегшити 
роботу систем, перевантажених величезною кількістю людей, що прибували до 
Молдови, МОМ організувала «зелений коридор» для пересування людей з Молдови 
до Румунії, де наявна інфраструктура краще підготована для навантажень у зв’язку 
з великими потоками людей. МОМ також співпрацювала з урядами, у тому числі 
в межах Платформи солідарності ЄС, для сприяння добровільному пересуванню 
постраждалих осіб до інших країн Європи, допомагаючи людям, здебільшого най-

більш незахищеним, потрапити туди, куди вони 
прагнуть, і до країн, які готові їх прийняти.

У перші дні війни МОМ 
активно працювала 
з місцевими органі-
заціями і органами 
влади в усіх сусідніх 
країнах для надання 

людям, що прибували, 
критичної інформації та 

гуманітарної допомоги, а 
також для забезпечення мо-

ніторингу й звітування про 
потоки, визначення вразли-
востей і потреб, пов’язаних із 

фізичним і психічним здоров’ям, та 
забезпечення безпроблемного, без-

печного і впорядкованого пересування. Ця робота включала оперативне навчання 
держслужбовців і працівників місцевих гуманітарних організацій з виявлення та пере-
направлення осіб, що потребують спеціального догляду, в тому числі постраждалих 
від торгівлі людьми, ґендерно зумовленого насильства (ҐЗН), дітей, позбавлених 
піклування чи розлучених із батьками, людей з інвалідністю та осіб із хронічними 
медичними станами (неінфекційними захворюваннями, туберкульозом, ВІЛ та ін.). 
Міцні та тривалі відносини МОМ із прикордонними службами регіону, які зіткнулися 
майже з 15-кратним перевищенням звичних транскордонних потоків, дозволили 
оперативно надавати технічну допомогу та обладнання для управління цією над-
звичайною ситуацією, водночас забезпечуючи чутливе ставлення до конкретних 
вразливостей населення, що тікає від війни. МОМ також співпрацювала з прикор-
донними службами, щоб надавати непродовольчі товари першої необхідності для 
розподілу між людьми, які їх потребували.
Як свідчать графіки нижче, представництва МОМ в Україні та сусідніх країнах швидко наростили свої потужності й продовжували це робити у 
подальші місяці. У результаті розгортання команд оперативного реагування та швидкого найму кадрів по всьому регіону з 21 лютого для підтримки 
операцій в Україні та сусідніх країнах було направлено 330 працівників МОМ із інших представництв по всьому світу. Щоб упоратися зі зростаючими 
оперативними потребами, МОМ значно розширила свої потужності, залучаючи як місцевий, так і міжнародний кадровий потенціал, відкриваючи 
нові представництва і вибудовуючи масштабну мережу партнерів, уже готових до роботи на місцях. Тільки в Україні мережа МОМ налічує 
понад 50 виконавчих партнерів і 10 місцевих хабів, забезпечуючи оперативну присутність у всіх регіонах країни.
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 Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам  
 у пошуку громад і підвищенні стійкості 

нутрішньо переміщені особи (ВПО) — це особи, які 
були змушені покинути свої домівки або місця звичного 
проживання на територі ї України і знайшли притулок в 
інших регіонах чи громадах всередині країни. За різними 

оцінками, в Україні після шести місяців війни налічується майже  
6,6 млн. внутрішньо переміщених осіб.

Хоча ці люди й залишаються у власній країні, вимушене переміщення 
все одно мало кардинальний вплив на їхнє життя. Для багатьох із них 
задоволення навіть найбазовіших потреб є неабиякою проблемою, 
адже заощадження вичерпуються, виникають збої щодо джерел 
надходжень та роботи ринків, а знайти роботу надзвичайно складно. 
Згідно з останнім опитуванням домогосподарств, проведеним МОМ, 
майже 60% населення втратили роботу через війну. Падіння 
економіки призвело до стрімкого зростання кількості людей, у яких 
не залишилося іншого вибору, крім як звернутися по гуманітарну 
допомогу, щоб вижити. Ці потреби особливо гостро відчувають 
внутрішньо переміщені особи, які перебувають у незнайомих 
громадах і часто відірвані від звичних кіл спілкування. МОМ працює 
над тим, аби не лише надати безпосередню допомогу вразливим 
верствам населення, але й запропонувати більш надійні рішення щодо 
інтеграції та налагодження побуту цих осіб у нових громадах.

Втім, зміна місця проживання, непевність та життя в постійному 
страху фізичної загрози впродовж останніх шести місяців часто 
мали негативний вплив на психологічний, фізичний та емоційний 

стан українців. Від початку війни МОМ налагодила взаємодію з 
Міністерством охорони здоров’я, національними службами охорони 
здоров’я та виконавчими партнерами, аби забезпечити ВПО та 
місцеве населення життєво важливим медичним обслуговуванням, 
у тому числі послугами з психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки (ПЗПСП). 

Ольга, психолог мобільної медичної клініки МОМ у Львівській області, 
надавала психосоціальну підтримку від самого початку повномасштабного 
вторгнення. «На початку війни люди були у критичному стані. Вони не 
спали і не їли по кілька днів поспіль, ховаючись у підвалах; їм довелося 
витримати довгий і тяжкий шлях, щоб дістатися безпечного місця, 
вони були повністю виснажені, фізично та емоційно... Посеред усього 
цього хаосу люди навіть не могли зрозуміти, через що їм довелося 
пройти», — пояснює Ольга.

Послуги МОМ із ПЗПСП допомагають тим, хто бореться зі станами 
тривоги, впоратися з вкрай деструктивними подіями, пережитими за 
останні місяці. МОМ провела навчання сотень осіб, що працюють в 
Україні у галузі надання невідкладної психологічної допомоги, а також 
ідентифікації та підтримки осіб, які потребують її найбільше. З 24 лютого 
команди психосоціальної підтримки та психологи мобільних клінік 
також провели близько 6 000 індивідуальних консультацій та сеансів 
психотерапії. Завдяки цим мобільним підходам догляд надається там, де 
перебувають люди, які його потребують, навіть у віддалених місцевостях. 
Для внутрішньо переміщених осіб, які часто відірвані від звичного кола 

В

Психологи в мобільних клініках розповсюджують інформацію про Гарячу лінію 
емоційної підтримки МОМ. © МОМ 2022/Аліса Кирпичова
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підтримки, послуги та консультації з психічного здоров’я є винятково 
важливими, особливо якщо ці особи борються з відчуттям непевності 
щодо подальших кроків. 

Хоча психосоціальна підтримка доступна для задоволення цілої 
низки потреб, психологи МОМ відзначають, що серед внутрішньо 
переміщених осіб поширені відчуття самотності та ізольованості.

Війна розділила багато сімей: хтось виїхав за кордон, хтось був 
змушений перебратися в інший регіон України, а хтось вирішив 
залишитися вдома. Психологи МОМ, такі як Ольга, намагаються 
допомогти вимушеним переселенцям знайти в собі сили для 
реалізації нових можливостей росту, долучитися до волонтерської 
діяльності та налагодити новий ритм життя для формування нових 
зв’язків і розбудови нових громад. «Усе залежить від ставлення, — 
пояснює подружжя з Харкова, яке було змушене залишити домівку 
і наразі мешкає у приміщенні школи в Львівській області разом із 80 
іншими ВПО. — Раніше у нас було вузьке сімейне коло, а зараз — 
широке. Кожного дня ми знаходимо собі нові заняття: прогулятися 
біля озера, сходити до церкви, допомогти іншим».

Наразі психологи, що працюють із виконавчим партнером МОМ, 
Шпиталем Шептицького, регулярно проводять індивідуальні, сімейні 

та групові консультації як для вимушених переселенців, так і для місцевих 
дітей, підлітків, подружніх пар, чоловіків, жінок та інших людей. Під час 
групових консультацій люди вчаться справлятися зі стресом і розуміти 
зв’язок між власним психічним і фізичним здоров’ям. Консультації 
проводяться в безпечному, приватному і комфортному просторі центрів 
для ВПО чи мобільних клінік МОМ. Починаючи з 24 лютого, МОМ також 
розширює діяльність Гарячої лінії емоційної підтримки, щоб охопити 
більше людей, які телефонують з багатьох країн і розмовляють багатьма 
мовами, в тому числі арабською, бенгальською, англійською, українською 
та російською.

Крім того, МОМ посилює громадську програму психічного здоров’я 
та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) з метою поліпшення 
добробуту людей, що постраждали від війни, через мобільні команди 
психосоціальної підтримки. МОМ надавала підтримку місцевим 
психосоціальним ініціативам, таким як мистецькі заходи для дітей на 
Закарпатті та культурні тури для дітей ВПО у Львівській області, де діти 
мали змогу провести час зі своїми батьками в одноденних екскурсіях 
історичними місцями області, яка їх приймає.

Якщо ви постраждали від війни і потребуєте допомоги, телефонуйте 
на Гарячу лінію емоційної підтримки МОМ 0-800-211-444.

Діяльність Гарячої лінії емоційної підтримки МОМ було розширено, щоб допомогти  
більшій кількості людей, які потребують психологічної підтримки.

© МОМ 2022/Гема Кортес 

...З 24 лютого команди 
психосоціальної підтримки 
та психологи мобільних 
клінік провели індивідуальні 
консультації та сеанси 
психотерапії для близько  
6 000 осіб.



оли почалася повномасштабна війна, багато іноземних громадян, 
які працювали, вчилися чи з інших причин перебували в Україні, 
були змушені виїхати до сусідніх країн. Ці громадяни третіх країн 
(ГТК) часто потребують підтримки в отриманні документації та 

координації будь-яких подальших поїздок. Окрім того, що вони поба-
чили та пережили жахіття війни, багато з них виявилися відрізаними від 
мереж підтримки і залишилися без достатніх засобів до існування чи 
джерел достовірної інформації. Позаяк більшість посольств і консульств 
в Україні закрилися, ГТК були позбавлені можливості координувати 
дії чи дозволити собі подальше пересування. Ці чинники роблять їх 
вразливими до дискримінації, насильства, торгівлі людьми, контрабан-
ди та інших грубих порушень прав людини. За даними МОМ, понад  
300 000 ГТК залишили Україну і виїхали в Польщу, Словаччину, Румунію, 
Угорщину та Республіку Молдова.

Серед них — Гарольд, 23-річний чоловік із Колумбії. «Я був такий радий, 
коли вперше потрапив в Україну. Я ненавидів холод, але полюбив цю 
країну», — каже Гарольд. «У нас в Колумбії безліч обмежень, пов’язаних 
із насильством, тому я був щасливий, що нарешті можу вільно ходити 
по вулиці й насолоджуватися довгоочікуваною свободою». Гарольд 
прибув до України в пошуку доступної вищої освіти і обрав російську 
та українську філологію, щоб краще інтегруватися у місцеве суспільство. 
Паралельно з навчанням Гарольд працював у сфері цифрового марке-
тингу, щоб забезпечити собі достойне життя. «Усе 
було гаразд, життя було прекрасне», — згадує він.

Усе змінилося, коли, почувши сирени повітряної тривоги, Гарольд вирі-
шив шукати прихистку за кордоном, залишивши вдома усі свої речі, у 
тому числі паспорт. Він зв’язався з іншими колумбійцями, які розповіли 
йому, що на кілька днів застрягли на пунктах пропуску через кордон, де 
їм довелося спати на підлозі. Сестра Гарольда зі своїм сином виїхали до 
Молдови, вирішивши перечекати там у надії, що війна скоро скінчиться.

Сам Гарольд без пригод дістався Румунії, де МОМ надала йому місце для 
проживання та допомогла отримати необхідні документи, щоб повер-
нутися на батьківщину. Перед від’їздом він розглядав усі варіанти, в тому 
числі й можливість залишитися на певний час у Колумбії, щоб заспокоїти 
батьків. Водночас Гарольд хвилювався за долю сестри й небожа, а також 
за безпеку багатьох друзів-українців, які залишилися в країні воювати.

Крім Гарольда, МОМ надала підтримку ще десяткам тисяч ГТК в Україні 
та сусідніх країнах. МОМ надає транспортні послуги як для виїзду з 
України, так і з сусідніх країн в інші країни. ГТК та інші групи, що їдуть за 
кордон, часто не маючи усіх необхідних документів і ресурсів, є особли-
во вразливими до насильства, експлуатації та жорстокого поводження. 
Саме тому критично важливо, щоб ці особи пройшли  скринінг у сфері 
захисту, що проводиться МОМ для виявлення неповнолітніх, що подо-
рожують без супроводу чи розлучені з батьками, постраждалих від тор-
гівлі людьми та інших особливих випадків, які потребують відповідної 
підтримки. Від початку повномасштабної війни МОМ провела скринінг 
тисяч людей у межах комплексу заходів реагування, у тому числі ГТК 
для забезпечення вільного і безпечного пересування цих вразливих 

груп. Крім того, МОМ допомагає ГТК, які часто залишаються поза 
національними системами охорони здоров’я країн тимчасового 
перебування, одержати доступ до медичного обслуговування, що 
дозволяє цим верствам населення отримати необхідні послуги.

Персонал МОМ надає підтримку ГТК, які опинилися в зоні бойо-
вих дій і тепер бажають повернутися до країн свого походження. 
Представництва МОМ по всій Європі працюють над організацією 

безкоштовних переїздів, проведенням медичних оглядів, 
щоб переконатися, що вони в стані подорожувати, 

та за потреби забезпечити їх медичним супро-
водом, проживанням та іншою гуманітарною 

підтримкою та захистом під час поїздки. 
Позаяк ГТК часто змушені виїздити прак-

тично без попередження і брати з собою 
мінімум речей, після їхнього прибуття 
місцеві офіси МОМ пропонують по-
слуги з полегшення реінтеграції та 
вирішення нагальних потреб. Добре 
налагоджена діяльність МОМ у цій 
сфері та ї ї глобальна оперативна 
присутність полегшують своєчасне 
надання підтримки постраждалим 
від кризи в Україні, незалежно від 
місця, яке вони вважають домівкою.

 Новий початок для громадян третіх країн 

«Я був такий радий, 
коли вперше потрапив 
в Україну. Я ненавидів 

холод, але полюбив  
цю країну».

К

У березні цього року 23 мігранти з Гани, які виїхали з України, безпечно  
повернулися додому з Румунії за підтримки МОМ. © МОМ 2022/Лучан Стирб
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 Несучи світло людям, що залишилися у зоні бойових дій 

езважаючи на небезпеку, багато людей вирішують або 
змушені залишитися в зонах, що страждають від бойових 
дій, через потребу доглядати за членами сім’ї, проблеми 
зі здоров’ям, нестачу коштів, невизначеність чи просто 

прагнучи залишитися у своїй домівці. МОМ разом із партнерами 
невтомно працюють, щоб охопити вразливі групи населення, які 
залишаються у найбільш постраждалих регіонах країни.

Наталя — 40-річна мати, яка мешкає в Харкові, місті, що зазнало 
чи не найінтенсивніших обстрілів під час війни. Вона перебуває в 
темному переповненому підвалі разом із сім’єю та десятками інших 
людей, що ховаються від практично безперервних авіанальотів. 
«Нас дуже сильно обстрілювали. Нам не було куди тікати, тож ми 
спустилися в бомбосховище», — пояснює Наталя. «Ми багато 
чого тут пережили — пологи, догляд за вагітними, немовлятами і 
людиною, в якої стався серцевий напад».

Навіть під час інтенсивних бойових дій допомога від МОМ 
продовжувала надходити, щоб полегшити життя тим, хто, як і 
Наталя, живуть у підвалах, не спроєктованих для розміщення людей. 
Окрім речей першої необхідності, як-от їжа і медикаменти, дуже 
часто ці люди відчайдушно потребують звісток від своїх рідних. Тож 
на додачу до матраців, ковдр, засобів гігієни і кухонного приладдя, 
МОМ також забезпечує їх сонячними лампами, які здатні заряджати 
мобільні пристрої. Це постійне джерело електроенергії, що дає 
змогу вимушеним переселенцям знову почути голоси своїх близьких.

З 24 лютого МОМ передала понад 71 000 сонячних ламп 
постраждалим громадам у 10 регіонах України в межах 
широкомасштабної доставки непродовольчої допомоги 
особам, що її потребують. Загалом, понад 700 000 товарів 
було розподілено по 24 регіонам України, більшість 
із них за підтримки мережі виконавчих партнерів, 
що постійно зростає і наразі налічує понад 
50 організацій, а також завдяки фінансовій і 
негрошовій допомозі донорів з усього світу.

Відправлення такого величезного обсягу 
гуманітарної допомоги в зони бойових 
дій стало можливим завдяки гігантській 
роботі з забезпечення ланцюгів постачання, 
проведеній МОМ ще в перші дні війни. МОМ 
налагодила комплексну транскордонну 
діяльність, що охоплює наземні, повітряні та 

морські шляхи доставки життєво необхідних товарів величезній 
кількості постраждалих від війни осіб по всій Україні. Ця 
мережа включає 14 складів усередині України та три у 
сусідніх країнах загальною площею майже 25 000 м3, 
де зберігаються критичні товари для розповсюдження. Для 
перевезення гуманітарної допомоги МОМ безпосередньо 
залучила 620 із приблизно 1 250 вантажівок Організаці ї 
Об’єднаних Націй в Україні, і допомогла забезпечити своєчасне 
перевезення гуманітарних товарів через кордон завдяки взаємодії 
з прикордонними службами України та довколишніх країн. 
Діяльність МОМ зі сприяння переміщенню товарів через кордон 
не лише відіграла вирішальну роль у забезпеченні гуманітарних 
потреб в перші шість місяців війни, а й матиме важливе значення у 
підготовці до суворої зими й надалі — для майбутньої колосальної 
роботи з відбудови країни.

«Ми багато чого тут пережили — 
пологи, догляд за вагітними, 

немовлятами і людиною, в якої 
стався серцевий напад».

Н

Лікарні в Чернігівській області отримують сонячні лампи від МОМ.
© НУО «Українська призма» 2022

Мешканець Чернігівської області біля 
свого зруйнованого будинку. © НУО 

«Українська призма» 2022
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 Підтримка біженців у пошуках дому 

ід початку в ійни близько 10,6 мільйона людей 
перетнули кордон, виїхавши з України до сусідніх 
країн, і приблизно 6,6 мільйона українських біженців 
наразі перебуває у сусідніх країнах.

Біженці часто стикаються з особливими викликами та вразливостями 
в порівнянні з тими, хто залишився у своїй країні. Необхідність 
опанування нової мови та культури, непевність у тому, скільки 
вони пробудуть у країні перебування — в таких умовах їм складно 
знайти стабільну роботу, отримати доступ до соціальних послуг та 
влаштувати дітей у школу. МОМ привітала рішення Європейського 
Союзу ухвалити Директиву про надання тимчасового захисту 
особам, що постраждали від війни в Україні, та продовжує 
підтримувати національні уряди в забезпеченні українських 
біженців і ГТК, що відповідають критеріям, доступом до медичного 
обслуговування, притулку, освіти, соціальних і безпекових послуг 
та працевлаштування. МОМ працювала над пошуком інноваційних 
рішень, здатних подолати ці виклики і надати біженцям змогу почати 
відбудовувати своє життя.

Марія, 25-річна PR-менеджерка з Києва, жила в тихому селі на 
околицях Черкас, коли почалася війна. Вона відчинила двері своєї 
оселі одразу для 17 гостей, які шукали притулку. Коли надійшла 
звістка, що до ї ї села прямують росіяни, Марія і люди, яких вона 
прихистила у себе вдома, вирішили виїхати з країни. На останніх 
місяцях вагітності, лише з одним 
маленьким наплічником, Марія 
попрощалася зі своїм чоловіком 
на кордоні з Молдовою. Крізь 
сльози вона згадує слова, які 
сказала чоловікові на прощання: 
«Якщо щось трапиться, я назву 
сина на твою честь».

Після нескінченних черг Марія 
нарешті потрапила до Молдови, а 
потім перетнула ще кілька країн, поки не завершила свої поневіряння 
у Словаччині. Оскільки Марія подорожувала одна і потребувала 
регулярних оглядів лікаря, їй було конче необхідно знайти постійне 
та безпечне місце проживання, а також доступ до допологового і 
післяпологового медичного обслуговування.

Завдяки співпраці між МОМ і проєктом Airbnb.org з надання 
тимчасового житла Марії вдалося безкоштовно знайти квартиру в 
Братиславі, столиці Словаччини, поки вирішується питання з постійним 
житлом. Завдяки розташуванню квартири в центрі міста і підтримці 
МОМ Марії легко отримати життєво необхідні послуги. «Працівники 
і працівниці МОМ допомагали мені в усіх питаннях, що стосуються 
медичних послуг та тимчасового житла», — розповідає вона.

Інноваційні рішення, як-от надання безкоштовного житла біженцям 
із України через короткочасні житлові проєкти Airbnb.org, принесли 
полегшення таким біженцям, як Марія, та іншим постраждалим у 
Румунії, Польщі, Республіці Молдова, Угорщині та Словацькій 
Республіці. Загалом у регіоні цей проєкт подарував понад 97 000 
спокійних ночей для тих, хто тікав від війни — як українців, так і ГТК.

В
До того, як спалахнула війна в Україні, Марія з чоловіком жили спокійним життям у селі.
©МОМ 2022/Барбора Краточілова та Крістіна Токач

Марія — серед 450 000 осіб, які виїхали з України до Молдови.
©МOM 2022/Алісса Еверетт 

Понад 97 000 спокійних 
ночей подаровано 
завдяки співпраці  

МОМ з AirBnB.
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скільки війна зачепила усю територію України, особливо 
вразливими стали діти, в тому числі позбавлені піклування чи 
розлучені з батьками, люди літнього віку, особи з інвалідністю 
та хронічними захворюваннями. За оцінками Комітету з прав 
осіб з інвалідністю, близько 2,7 мільйона осіб з інвалідністю 

в Україні, особливо серед літніх людей, наражаються на небезпеку. В 
умовах війни багато з них стикаються з особливими ризиками ґендерно 
зумовленого насильства та торгівлі людьми, і ті, хто постраждав чи 
може постраждати від цього, потребують спеціалізованої підтримки.

Під час війни літні люди та люди з інвалідністю часто відрізані від звичного 
кола спілкування та піклування і можуть опинитися без життєво необхідних 
медичних препаратів та приладів, запасів кисню, їжі, води та підтримки, 
необхідної для щоденного життя. Вкрай важливо, щоб ці люди і надалі 
отримували спеціальний догляд, соціальне обслуговування та поточне 
лікування. МОМ старанно працювала над охопленням цієї особливо 
вразливої групи населення, аби ніхто з них не залишився без уваги.

Ірина і Костянтин, обом по 65 років, приїхали з Харківщини — 
області, що перебуває під постійними обстрілами. Не в змозі щоразу 

підніматися і спускатися сходами зі своєї квартири на 10-му поверсі 
до бомбосховища в підвалі, подружжя виїхало на західну Україну 
в пошуках безпеки. «Майже постійні вибухи і літаки над головою 
— це було дуже страшно. Вночі ми зібрали речі й сіли у перший же 
потяг. Дорога сюди тривала 27 годин», — розповідають вони. МОМ 
організувала місця проживання в гуртожитках Львова, обладнавши 
кілька поверхів спеціально для переселенців, у тому числі сімей з дітьми, 
літніх людей та осіб з інвалідністю. Ірина та Костянтин пояснюють: 
«Ми хвилювалися, що нам не дозволять жити в гуртожитку з нашими 
собаками. Але всі із задоволенням з ними граються. Нам пощастило».

МОМ надає цілий спектр спеціалізованої та загальної підтримки для 
багатьох незахищених людей, що постраждали від війни і не в змозі 
самостійно забезпечити себе засобами для існування чи подбати про 
себе. У Словаччині МОМ надає грошову допомогу членам сімей, які 
постійно піклуються про дорослих українців та українок, що живуть 
з інвалідністю. Ця програма є віддзеркаленням політики словацького 
уряду і не лише допомагає задовольнити потреби найбільш 
незахищених, але й підтримує цілі сім’ї у вирішенні базових потреб.

О

В Україні, де приблизно 77% ВПО 
визначають гроші як першочергову 
потребу, МОМ надала багатоцільову 
грошову допомогу понад 83 000 
найбільш незахищених людей. 
Програми надання грошової допомоги 
також існують і активно діють у 
деяких сусідніх країнах. Використання 
грошової допомоги має кілька переваг у 
місцевостях із функціональними ринками. 
Це допомагає МОМ забезпечити 
задоволення нагальних потреб людей 
у спосіб, що є найбільш прийнятним 
для них самих, і надає переміщеному 
населенню самостійність. У перспективі 
МОМ продовжить розширювати 
діяльність із надання грошової допомоги 
як в Україні, так і в сусідніх країнах, 
відповідно до зростання потреб.

...близько 2,7 мільйона 
осіб з інвалідністю 
в Україні, особливо 
серед літніх людей, 
наражаються  
на небезпеку.
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 Спеціалізована допомога для людей з особливими потребами 
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У новоприбулих біженців часто виникали питання стосовно їхніх прав і 
доступних послуг. Щоб зорієнтувати нових біженців і ГТК, МОМ спільно 
з представниками приймаючих громад організувала в прикордонних 
районах і столицях сусідніх країн ресурсно-інформаційні центри. Працівники 
цих центрів підтримують новоприбулих мігрантів, надаючи їм важливу 
інформацію, що допомагає позбутися тривоги і знайти потрібні ресурси.

Одним із таких прикладів є Словаччина, де МОМ з 2006 року співпрацює 
з Інформаційним центром для мігрантів (ІЦМ) у місті Кошице поблизу 
кордону з західною Україною. Із початком війни ІЦМ негайно активізував 
роботу: з перших днів на кордоні були присутні юридичні консультанти, 
які надавали необхідну інформацію про Словаччину, а також консультації 
з питань права, соціального захисту та працевлаштування. ІЦМ надає 
підтримку на місці та віддалено через електронну пошту, гарячі лінії та 
особистий прийом. Від початку війни ІЦМ у Кошице надав підтримку 
понад 6 800 українцям, допомагаючи людям із вразливих верств 
населення інтегруватися у місцеві громади, що прийняли їх у Словаччині.

Одним із найважливіших аспектів ІЦМ є те, що його діяльність 
ґрунтується на принципах довіри між тими, хто шукає допомоги, і тими, 
хто її надає. ІЦМ часто покладаються на підтримку волонтерів з місцевих 
громад, а також набирають персонал з-поміж населення, щоб сприяти 
більш доступним і довірчим стосункам. Наплив новоприбулих осіб 
може викликати напругу в приймаючих громадах через обмеженість 
наявних ресурсів, проте нові люди привносять вміння, знання, культуру 
та безліч інших можливостей, які можуть стати в пригоді цим спільнотам 
і збагатити їх новим досвідом. Такі ініціативи як ІЦМ сприяють залученню 
біженців у нові громади, допомагаючи поєднати їхні професійні навички 
з потребами місцевих ринків праці.

Поки триває війна, для міжнародної спільноти вкрай важливо 
підтримувати інклюзію і самодостатність біженців, запобігати експлуатації 
та забезпечувати стабільне підґрунтя для задоволення їхніх потреб. У 
процесі інтеграції цих біженців у наявні системи це також дозволить 
їм використовувати свої можливості на користь приймаючої громади, 
знижуючи таким чином ризик напруги.

наслідок раптового переміщення понад 6 мільйонів біженців з 
України багато органів влади та громадян сусідніх країн гостинно 
відчинили свої домівки та забезпечили доступ до систем охорони 
здоров’я, освіти та соціального захисту для українців, що тікають 

від війни. Підтримка і щедрість національних урядів і місцевих громад 
дала змогу переміщеним українцям і ГТК, які відповідають критеріям, не 
лише знайти притулок і безпеку, а також почати відбудовувати своє життя.

Невдовзі після початку війни Європейський Союз (ЄС) вперше в історії 
оголосив про запровадження Директиви про надання тимчасового 
захисту, яка мала на меті надати великим групам людей захищений статус 
і гарантувати неможливість їхнього повернення у небезпечні райони. 
Директива надає українцям і відповідним ГТК, які тікають від війни, право 
перебування на території ЄС до одного року (з можливістю подовження 
до трьох років) і, відповідно, доступ до житла, медичного обслуговування, 
освіти та інших соціальних послуг і пільг. Деякі європейські країни, 
територіально розташовані далеко від України, також прагнули прихистити 
українських біженців. МОМ співпрацювала з країнами Європи через 
Механізм солідарності ЄС, щоб полегшити пересування і забезпечити 
доступ цих осіб до медичних оглядів, допомагаючи ЄС виконати свою 
обіцянку прийняти через цей механізм понад 17 870 біженців.

 Приймаючі громади у сусідніх країнах 

В

Від початку війни ІЦМ у Кошице  
надав підтримку понад 6 800 українцям, 
допомагаючи особам із вразливих 
верств населення інтегруватися  
у місцеві громади, що прийняли  
їх у Словаччині.

Андрій, Оксана та їхні три доньки мешкають у житловому 
приміщенні заповідника, який було перетворено на центр для 

розміщення внутрішньо переміщених осіб. © МОМ 2022/Іван Різник

Представниця МОМ здійснює оцінку потреб у центрі тимчасового 
проживання м. Вінниця. ©МOM 2022/Гема Кортес
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Наразі майбутнє війни в Україні залишається непевним. МОМ 
визнає, що впродовж наступних шести місяців потреби, 
найімовірніше, будуть іншими, ніж у попередні шість місяців, оскільки 
війна набуває затяжного характеру. Люди, що постраждали від 
війни, вже продемонстрували, що мають широкий і динамічний 
спектр пріоритетних потреб і викликів, тож вкрай важливо, 
щоб гуманітарна діяльність була готова адаптуватися. Водночас 
довготермінові потреби українських переселенців і громад, які їх 
приймають і підтримують, також потрібно задовольняти у сталий 
спосіб: шляхом технічної допомоги для нормалізації гуманітарних 
послуг або забезпечуючи самостійність постраждалих осіб.

Продовження заходів реагування  
для порятунку життя
Очікується, що в найближчій перспективі гострі вразливості та 
гуманітарні потреби залишатимуться на високому рівні або навіть 
зростатимуть. В умовах тривалої війни і вичерпання заощаджень 
українських сімей багато людей невдовзі відчують нестачу ресурсів 
для задоволення базових потреб. Крім того, з наближенням зими 
зросте навантаження на ті сім’ї, які не мають доступу до опалення, 
теплого одягу, медичних засобів першої необхідності чи даху над 
головою. Тимчасові місця проживання для ВПО можуть бути не готові 
до зими, тож низькі температури призведуть до подальших переміщень, 
адже люди шукатимуть собі відповідний притулок. МОМ і надалі 
розширюватиме свою діяльність з підтримки вразливих груп населення 
в Україні та підтримки сімей у підготовці до майбутніх викликів.

З наближенням зими уже почалося планування і приготування 
до масштабних дій з підготовки до неї. В регіонах з обмеженими 
можливостями для надання притулку, як в Україні, так і в сусідніх 
країнах, МОМ працюватиме над забезпеченням належного опалення 
і теплогідроізоляції житлових будинків, відновлення чи ремонту 
колективних притулків і доступу населення до відповідного одягу і 
джерел обігріву. Всередині України така підтримка здебільшого потребує 
мобілізації масштабних ланцюгів постачання споживчих товарів (ізоляції, 
опалювальних приладів, твердого палива і зимових непродовольчих 
товарів) та укладання контрактів на ремонтні роботи, щоб охопити 
найбільш вразливі групи населення у кожному регіоні країни. 
Використовуючи міжнародний закупівельний і логістичний апарат, 
МОМ допоможе задовольнити потреби ширшої гуманітарної спільноти 
шляхом запровадження спільного каналу постачання. У найближчі тижні 
і місяці МОМ докладатиме значних зусиль для розширення діяльності 
зі встановлення, обслуговування і ремонту систем та інфраструктури 

водопостачання і опалення, щоб забезпечити задоволення потреб 
людей, які перебувають у дорозі, адже переміщення тривають, поки 
йде війна. Колективні центри в сусідніх країнах усе ще потребують 
підтримки для забезпечення придатності для проживання в зимовий 
період, і потрібно буде доповнити ці заходи альтернативними варіантами 
допомоги зі сплатою за оренду житла, опалення та комунальні послуги 
тим, хто її потребує. Реальні проблеми, пов’язані зі скорочення обсягів 
ресурсів, вичерпанням заощаджень, втратою сезонної роботи і поточним 
переміщенням, стануть ще більшим тягарем для окремих людей та цілих 
сімей. Впродовж наступних шести місяців МОМ розширить перелік 
програм грошової допомоги для підтримки тих, кому вона потрібна для 
придбання щоденних товарів першої необхідності. В умовах різкої зміни 
динаміки бойових дій і непередбачуваності доступу до послуг та ринків 
заходи грошової підтримки (ЗГП) слугують наріжним каменем гнучкого 
програмування для охоплення вимушених переселенців як в Україні, так 
і за її межами, та дозволяють сім’ям заповнювати прогалини відповідно 
до власної оцінки своїх потреб. МОМ і надалі відстежуватиме потреби 
та переміщення через регулярні оцінювання МВП постраждалих груп 
населення з метою ефективного програмного реагування на гуманітарну 
ситуацію на місцях, надаючи фінансову чи матеріальну допомогу та 
послуги там, де вони потрібні найбільше.

Сприяння інклюзії в сусідніх країнах
Національні системи освіти, охорони здоров’я та соціального 
обслуговування в сусідніх країнах щедро допомагають багатьом 
українцям і відповідним ГТК, які втекли від війни, але несподіваний потік 
людей створив додаткове навантаження на національні системи. Поки 
гуманітарна підтримка і надалі забезпечує притулок і задоволення базових 
потреб, МОМ працюватиме з переміщеним населенням, місцевими 
органами влади та лідерами громад, щоб розробити інноваційні рішення, 
які посилять наявні системи та сприятимуть самозабезпеченню. До таких 
належать рішення із забезпечення постійним житлом, поліпшення доступу 
до освіти, охорони здоров’я та ринків праці, забезпечення соціального 
захисту та сприяння інклюзії в міста та громади поточного перебування.

На підставі поточних і минулих програм інклюзії мігрантів представництва 
МОМ у цих країнах розширюють інклюзивні можливості шляхом 
технічної допомоги і безпосереднього надання послуг. Інформаційні 
та сервісні центри дають змогу українцям і ГТК вирішувати свої 
буденні проблеми й ухвалювати рішення щодо власного майбутнього. 
Оскільки орієнтовно 90% біженців становлять жінки та діти, це 
передбачає доступ до освіти, житла та економічних можливостей. 
Мовні курси залишаються пріоритетним запитом з боку біженців, а 

 НАСТУПНІ 6 МІСЯЦІВ 

МОМ доставляє допомогу в місто Ірпінь Київської області. ©МОМ 2022/Вікторія Жабокрицька
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Реагування у ширшому європейському контексті
Хоча діяльність МОМ в контексті війни в Україні була спочатку зосереджена здебільшого на самій Україні та сусідніх країнах, МОМ має 
представництва по всій Європі. З-поміж них, 16 національних представництв ще до війни розробляли програми інклюзії мігрантів, що допомогло 
приймати і підтримувати українських біженців. Крім того, представництва в кількох країнах розпочали розробляти програми спеціально 
для протидії цій кризі, наприклад, Уряд Ірландії профінансував програму МОМ, за якою 45 478 осіб отримали підтримку в реєстрації на 
отримання тимчасового захисту за ДНТЗ. МОМ продовжить підтримувати постраждалих від війни, де би вони не перебували, в тому числі 
в умовах збільшення числа людей, які добровільно переїжджають і вирішують влаштуватися на новому місці на тривалий період.

надання інформації, консультацій та перенаправлень по телефону, через 
інтернет чи особисті зустрічі розвиватиметься і надалі, щоб охопити 
найбільші приймаючі громади у всіх сусідніх країнах. Окрім того, уряди 
продовжують запроваджувати правові механізми практичної реалізації 
Директиви про надання тимчасового захисту (ДНТЗ) і вимагають 
підтримки в імплементації нових послуг і заходів захисту.

Створення можливостей для 
повернення і відновлення в Україні
Щодня відбуваються стихійні повернення і переміщення до України і 
всередині неї. У довгостроковій перспективі МОМ планує зосередитися 
на створенні середовища для безпечного повернення, відновлення і 
локальної інтеграції для тих ВПО, які не можуть повернутися. Багато 
внутрішньо переміщених осіб або тих, хто повертається в Україну для 
проживання в іншому місці, можуть не мати відповідних соціальних 
і економічних послуг та інфраструктури. Представництво МОМ в 
Україні працює з урядом, місцевими органами влади та партнерами, 
щоб ефективно використати значні мультикультурні можливості для 
вирішення проблем відновлення житлового фонду та пожвавлення 
економіки. Оскільки обставини і потреби українців у кожному регіоні, 
ба навіть кожному місті, різняться між собою, Представництво МОМ в 
Україні застосовує географічно-орієнтований підхід (ГОП), проєктуючи 
заходи реагування та допомоги на вирішення найбільш нагальних 
потреб кожного населеного пункту, щоб уможливити безпечне 

повернення і відновлення. У місцевостях, що зазнали найбільших 
руйнувань, таких як Буча, Ірпінь, Гостомель, Дніпро і навколишні райони, 
МОМ уже почала розповсюджувати набори для ремонту і відновлення 
будівель, підтримувати такі критичні служби, як медичну допомогу, 
і водночас відкривати гранти на відновлення бізнесу та повернення 
активів з метою стабілізації економіки та поновлення можливостей 
отримання доходів. Розробка програм підтримки психічного та 
фізичного здоров’я для постраждалих від війни буде не менш важливою 
в процесі адаптації людей і громад до нового побуту і нових реалій 
після війни. Збереження належного балансу, одночасна робота над 
вирішенням гострих гуманітарних проблем і забезпечення можливостей 
для відновлення будуть вкрай важливими, позаяк війна та ї ї наслідки 
потенційно триватимуть наступні шість місяців і навіть довше.

Після шести місяців війни, поневірянь і безперервного хаосу життя 
багатьох людей в Україні змінилося назавжди. Сім’ї розлучені, 
будинки зруйновані, цілим громадам довелося покинути рідні місця. 
У таких неймовірно тяжких умовах українці продемонстрували 
виняткову адаптивність і стійкість, відбудовуючи свої домівки 
і життя, інтегруючись у нові спільноти, дбаючи про себе, своїх 
близьких і сусідів. У наступні місяці й роки МОМ і далі втілюватиме 
й адаптуватиме свої програми, щоб підтримувати окремих людей і 
громади, які постраждали від бойових дій, у пошуку надійних рішень 
на шляху відбудови та підвищення стійкості до майбутніх викликів.

Біженці з України прибувають на залізничну станцію в м. Жешув, Польща
©МOM 2022/Мусе Мохаммед
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