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ВЕЛИКІ СПРАВИ  
МАЛИХ ПІДПРИЄМЦIВ

BIG RESULTS  
OF SMALL BUSINESSES

Photo project to mark 10 anniversary  
of IOM Economic Empowerment Programme

Фотопроект з нагоди десятиріччя програми 
МОМ із зміцнення екномічного потенціалу



International Organization for Migration organized 
the following photography exhibition to mark 10 
anniversary of IOM Economic Empowerment Pro-
gramme, which over a decade have been support-

ed by a number of donors, such as the United States 
Agency for International Development (USAID), the 
Ministry of Foreign Affairs of Norway, Global Affairs 
Canada, the United Kingdom Department for Interna-
tional Development (DFID), the Swedish International 
Development Cooperation Agency (SIDA), the Euro-
pean Union, and the Government of Japan. The exhi-
bition features beneficiaries of The Programme per-
forming daily activities while running their businesses.

V olodymyr Shuvayev is a freelance photojour-
nalist and commercial photographer based in 
Kyiv. He has over 10 years of professional experi-
ence in photojournalism, visual storytelling and 

event photography. Volodymyr currently cooperates with 
international organisations, such as UN agencies, and man-
ages photography services for mass events and festivals. 
Shuvayev has worked with Agence France-Presse. His pic-
tures have been featured in media like Time, The New York 
Times, Washington Post, Le Monde, The Guardian, Radio 
Liberty, Kommersant, Bird in Flight and more.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) 
підготувала цю фотовиставку з нагоди 
десятиріччя програми МОМ зі зміцнення 
економічного потенціалу, що протягом 

цих років підтримувалась такими донорами як Агент-
ство США з міжнародного розвитку (USAID), Міністер-
ство закордонних справ Норвегії, Міністерство між-
народних справ Канади, Департамент міжнародного 
розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та 
Ірландії, Шведське агентство з питань міжнародного 
розвитку (SIDA), Європейський Союз, та Уряд Японії. 
Виставка показує учасників програми МОМ за їхньою 
повсякденною роботою у власному бізнесі.

Володимир Шуваєв — вільнонайманий фото-
журналіст та комерційний фотограф із Києва. 
Займається фотографією професійно більше 
10 років. Фокусується на візуальних історіях, 

фотожурналістиці та фотозйомці подій. Співпрацює 
з міжнародними організаціями, включаючи агенції 
ООН, створює фотослужби для масових заходів та 
фестивалів. Працював з Agence France-Presse. Публі-
кувався в Time, The New York Times, Washington Post, 
The Guardian, Le Monde, Radio Liberty, Kommersant, 
Bird in Flight та інших виданнях.

ПРО АВТОРАABOUT THE AUTHOR
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In 2006, IOM started implementation of the Economic Empowerment Programme for sustainable reintegration of victims of trafficking (VoTs) into society and prevention 
of re-trafficking. In 2014, responding to the protracted conflict and crisis in Ukraine, the Programme was adjusted to facilitate long-term integration of internally displaced 
persons (IDPs) into the host communities. Programme beneficiaries are first trained in business management and then develop their business plans to apply for a grant. 
These small startup grants are awarded on a competitive basis to empower VoTs, IDPs and members of IDP host communities, creating income-generating opportunities, 
improving their chances of employment, and helping them to become more self-reliant and economically independent.

IOM ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAMME AT A GLANCE  

Core Programme activities, such as business trainings, business support and consultations are implemented through the  
established network of IOM partner NGOs. This has helped to decentralize the approach, allowing to cover all regions of Ukraine.

people participated in micro-enterprise  
and self-employment development  
trainings in all regions of Ukraine.

9,126

5,709
Programme beneficiaries   
were supported with grants  
for micro-businesses, self-employ-
ment or vocational training

3,715
men

5,411
women

40%60%

710
Lviv

327
Ternopil

608
Vinnytsia

829
Odesa

562
Dnipro

455
Zaporizhia

1,292
Donetsk

873
Luhansk

695
Kharkiv

364
Poltava

311
Sumy

100
Mykolaiv

130
Kropyvnytskyi

420
Zhytomyr

262
Khmelnytskyi 335

Cherkasy

245
Kherson

210
Kyiv

55
Chernihiv

58
Chernivtsi

107
Ivano-Frankivsk

60
Lutsk 55

Rivne

54
Uzhhorod

Regions where  
the trainings have  

been conducted and  
number of trainees

The Programme is implemented in five stages:

Business  
training

Consultations  
on business  

plan deve lop- 
ment

Business plan 
presentation  

session. Selection  
of grantees

Disbursement  
of grants

Monitoring  
and evaluation  

(site visits)

64%At the business  
training participants 
receive basic knowledge 
in business plan develop-

ment, financial management,  
legal issues, accounting, marketing 
and sales tactics etc.

 Self-employment 
grants helped its recipi-
ents start income-generat-
ing ini tiatives that repre-

sent sec ondary additional source of 
revenue (from 15 to 30% of family 
budget) 

the only  
source  

of income
major additional  
source of income

36%

Micro-businesses 
contribution  
to family budgets

2,450
men

3,259
women

41%59%

524
vocational
training

9%

72%
4,098

self-employment
(grant size up to $1,000)

Types of grants
1,087

micro-business 
(grant size $2,500)

19%

435
retail

8% 15%
865

production

3,689
services

65%

Spheres of grantees’ activity

720
farming

12%

IDPs local community membersVoTs
3,886 1,031 792
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710
Львів

327
Тернопіль

608
Вінниця

829
Одеса

562
Дніпро

455
Запоріжжя

1,292
Донецьк

873
Луганськ

695
Харків

364
Полтава

311
Суми

100
Миколаїв

130
Кропивницький

420
Житомир

262
Хмельницький 335

Черкаси

245
Херсон

210
Київ

55
Чернігів

58
Чернівці

107
Івано-Франківськ

60
Луцьк 55

Рівне

54
Ужгород

У 2006 році Міжнародна організація з міграції (МОМ) розпочала Програму із зміцнення економічного потенціалу з метою стійкої реінтеграції в суспільство 
постраждалих від торгівлі людьми та попередження повторних випадків потрапляння у ситуацію з торгівлі людьми. У 2014 році у відповідь на тривалий конфлікт 
та кризу в Україні, Програму було адаптовано для того, щоб надавати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можливість довгострокової інтеграції у приймаючі 
громади. Бенефіціари програми спочатку беруть участь у тренінгах з управління бізнесом, а потім розробляють власний бізнес-план для отримання гранту. Ці малі 
гранти на започаткування бізнесу видаються на конкурентній основі постраждалим від торгівлі людьми, ВПО та членам громад, що їх приймають, створюючи 
можливості для отримання прибутку, покращуючи їхні шанси на працевлаштування та допомагаючи їм стати більш самодостатніми та економічно незалежними.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРОГРАМИ МОМ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Основні компоненти програми, такі як бізнес-тренінги, підтримка та консультації для бізнесу, здійснюються через існуючу мережу 
громадських організацій-партнерів МОМ. Це допомогло децентралізувати підхід та дозволило охопити всі області України.

осіб взяли участь у тренінгах  
з мікропідприємництва та  
самозайнятості у всіх областях України

9,126

5,709
бенефіціарів Програми було 
підтримано грантами на малі 
бізнеси, самозайнятість  
та професійне навчання

3,715
чоловіки

5,411
жінки

40%60%

Області, де було 
проведено тренінги,  

та кількість учасників

Програма здійснюється у п’ять етапів:

Бізнес- 
тренінги

Консультації  
з написання  
бізнес-плану

Презентація  
бізнес-плану.  

Відбір грантерів
Видача 
грантів

Моніторинг  
та оцінка (візити  

на місця)

64%Протягом бізнес-тренінгу 
учасники отримують 
базові знання з 
написання бізнес-плану, 

фінансового менедженту, правових 
питань, бухгалтерії, маркетингу та 
тактики продажів тощо.

Гранти на самозайнятість 
допомогли бенефіціарам 
розпочати прибуткові 
ініціативи, які є 

другорядним додатковим  
джерелом прибутку (від 15  
до 30% від бюджету родини)

єдине  
джерело 
прибутку

в основному 
додатковий

36%

Внесок малого 
бізнесу до бюджетів 
родин

2,450
чоловіки

3,259
жінки

41%59%

524
професійне 
навчання

9%

72%
4,098

самозайнятість
(розмір гранту до 1000 дол. США)

Типи грантів
1,087

малий бізнес (розмір 
гранту 2500 дол. США)

19%

435
продажі

8% 15%
865

виробництво

3,689
сфера послуг

65%

Сфери діяльності грантерів

720
сільське  
господарство

12%

ВПО члени місцевих громадпостраждалі від торгівлі людьми
3,886 1,031 792
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