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PROJECT OVERVIEW

In Ukraine, one of the consequences that followed 
the events in the Autonomous Republic of Crimea 
and outbreak of hostilities in the Donbas was the 
formation of a new socially vulnerable group, in-
ternally displaced persons (IDPs). The appearance 
of IDPs implied new challenges for many local com-
munities, including the need for additional hous-
ing, the need for additional jobs for IDPs, addi-
tional places at, inter alia, schools, kindergartens, 
and hospitals. In other words, the local community 
and its people take on an additional burden that 
may result in social conflict. Therefore, the issues 
of integration and unity of locals and IDPs, building 
trust, mutual respect and partnership to enhance 
the social cohesion of the population are gaining 
importance and urgency.

According to official statistics provided by the Min-
istry of Social Policy of Ukraine, more than 1.78 mil-
lion people have been displaced within Ukraine.1 
Problems with housing and employment remain 
the most painful for IDPs in 2016. According to a 
study (“Impact Assessment of the EU funded Proj-
ect “Comprehensive Stabilization Support for IDPs 
and Affected Population of Ukraine”implemented 
by GfK Ukraine2), only 4% of IDPs reside in their 
own accommodation, 8% live in housing provided 
by the state, 5% live in housing provided by chari-
table organizations, another 26% live with relatives 
and friends and 58% of IDPs rent accommodation at 
their own expense. At the same time, the amount 
of rent in the local currency increased by 20-30% in 
2015, while the amount of social payments to IDPs 
remained unchanged.

1 As of 11 July 2016 according to the social protection 
structural units of oblasts of Ukraine and Kyiv City 
State Administration, 1,783,900 people and 1,444,165 
households from the Donbas and Crimea are registered 
as  IDPs.

2 Impact Assessment of the Project ‘Comprehensive 
Stabilisation Support to IDPs and Affected Population 
in Ukraine’, GfK Ukraine (9 August, 2016).

ОГЛЯД ПРОЕКТУ

В Україні одним із наслідків подій в Автономній Рес-
публіці Крим та початку військових дій на Донбасі 
стало формування нової соціально вразливої групи 
населення – внутрішньо переміщені особи (ВПО). 
Поява ВПО для багатьох місцевих громад створи-
ла нові виклики, зокрема: потребу в додатковому 
житлі, необхідність створення додаткових робочих 
місць для ВПО, додаткових місць у школах, дитячих 
садках, лікарнях, тощо. Іншими словами, на плечі 
місцевої громади та її жителів лягає додатковий 
тягар, що може також стати причиною виникнення 
соціального конфлікту. Тому гостро актуальними 
стали питання інтеграції та об’єднання місцевих 
жителів та ВПО, розбудова довіри, взаємної поваги 
та партнерських відносин, тобто підвищення соці-
альної згуртованості населення.

За офіційними статистичними даними, надани-
ми Міністерством соціальної політики України, 
більш 1,78 мільйона осіб були переміщені все-
редині Україні1. Проблеми з житлом та працев-
лаштуванням залишаються найболючішими для 
переселенців у 2016 р. За даними дослідження 
(Дослідження впливу проекту «Всебічна стабілі-
заційна підтримка для внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) і постраждалого населення в Україні», 
яка проводилася GfK Ukraine2 у травні 2016 р.) 
тільки 4% ВПО проживають у власних помеш-
каннях, 8% мешкають у житлі, наданому держа-
вою, 5% – благодійними організаціями, ще 26% 
мешкають у родичів та друзів і 58% переселенців 
винаймають житло за власні кошти. При цьому, 
орендна плата протягом 2015 року підвищилася 
у національній валюті на 20-30%, а сума соціаль-
них виплат ВПО залишилася без змін.

1 Станом на 11 липня 2016 року за даними структурних 
підрозділів соціального захисту населення обласних 
та Київської міської державних адміністрацій взято 
на облік 1 783 900 переселенців або 1 444 165 сімей 
з Донбасу і Криму.

2 Дослідження впливу проекту «Всебічна стабілізаційна 
підтримка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
і постраждалого населення в Україні», GfK Україна 
(9 серпня, 2016 p.)
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According to the analytical report of the State Em-
ployment Service (SES) on the provision of the ser-
vices to IDPs as of 25 November 2015, only 24% 
of IDPs are able-bodied3. Upon receipt of the IDP 
certificate, 126 thousand people of working age, or 
7.8% of all IDPs, stated the need for employment, 
and 61.6 thousand IDPs, or 3.8% of the total IDP 
population approached the agency on the need for 
support in finding a job. SES assisted 17,200 peo-
ple, or 1% out of all IDPs and 4.4% out of the total 
number of able-bodied IDPs. These data confirm 
that more than half of all IDPs who stated the need 
for employment while registering with social pro-
tection services are unemployed and are in need 
of immediate assistance with social and economic 
integration into the host community.

The project “Comprehensive Stabilization Support 
for IDPs and Affected Population of Ukraine”, fund-
ed by EU and implemented by IOM from December 
2014 till June 2016, applied a comprehensive ap-
proach aimed at strengthening social and econom-
ic integration of IDPs in host communities, promot-
ing their social cohesion, supporting information 
resources for IDPs and creating a single centralized 
system of registration of IDPs. The polarization 
driven by the conflict has affected social cohesion 
and unity for both IDPs and host communities. The 
project implemented initiatives aimed at establish-
ing dialogue between people, restoring communi-
ty unity and the social fabric, building or rebuilding 
trust within communities, and mitigating or dispel-
ling prejudices against IDPs, The renovated social 
infrastructure objects have become community 
platforms for building social connections and net-
working. The joint work of IDPs and local residents 
in the Community Initiative Groups (CIGs) on social 
cohesion projects with the aim to create a support-
ive environment for community development and 
to help those still trying to integrate by being ac-
tive in community life, combining their knowledge 
and energy, have a positive impact on the general 
feeling of closeness and social cohesion among the 

3 According to Analitical Note of the State  
Employment Service on IDP support service provision  
as of 25 November 2015

Станом на 25 листопада 2015 р., працездатних 
осіб серед ВПО – 24%3. При отриманні довід-
ки повідомили про потребу у працевлаштуван-
ні 126 тис. осіб працездатного віку, тобто 7,8%, а 
за допомогою у працевлаштуванні звернулися 
61,6 тис. внутрішньо переміщених осіб, що ста-
новить всього 3,8% від загальної кількості ВПО. 
Державна служба зайнятості сприяла працевла-
штуванню 17,2 тис. таких громадян, що становить 
1% від загальної кількості переселенців і 4,4% від 
загальної кількості працездатних ВПО. Ці дані під-
тверджують, що більше половини ВПО, які заявля-
ють про потребу у працевлаштуванні під час реє-
страції в органах соцзахисту, не працевлаштовані 
і потребують негайної допомоги у соціальній та 
економічній інтеграції у приймаючі громади.

Проект «Всебічна стабілізаційна підтримка для 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і постражда-
лого населення в Україні», що фінансувався Єв-
ропейським Союзом та впроваджувався МОМ із 
грудня 2014 до червня 2016 рр., застосував комп-
лексний підхід і був спрямований на посилення 
соціальної інтеграції ВПО у приймаючі громади, 
сприяння їх соціальній згуртованості, економічної 
та соціальної інтеграції з місцевими громадами, 
підтримка інформаційних ресурсів та створення 
єдиної централізованої системи реєстрації ВПО. 
Поляризація поглядів людей, постраждалих в ре-
зультаті конфлікту, відобразилася на соціальної 
згуртованості і єдності обох громад: ВПО і при-
ймаючих громад. Проект сприяв реалізації ініці-
атив, спрямованих на встановлення діалогу між 
людьми, відновлення єдності та згуртованості, 
відновлення довіри всередині громад, а також 
для викорінення негативного ставлення щодо 
ВПО. Відремонтовані об’єкти соціальної інфра-
структури стали громадськими платформами 
для побудови соціальних зв’язків і створення со-
ціальних мереж. Спільна робота ВПО і місцевих 
жителів в складі ініціативних груп громади (ІГГ) з 
реалізації проектів соціальної згуртованості з ме-
тою створення сприятливих умов для розвитку 
громад та допомоги тим, хто до цих пір намага-
ється інтегруватися в громадське життя спільноти 

3 Відповідно до аналітичної записки Державної  
служби зайнятості щодо надання послуг ВПО станом 
на 25 листопада 2015 року
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community members. The CIGs and their members 
have become a powerful force for social change in 
the communities that will ensure sustainability of 
the project intervention. Thanks to business train-
ing and provided business opportunities to attend 
professional courses IDPs were able to improve 
their own lives and contribute to the local econo-
my in the communities where they live, and get in-
formation and legal support to protect themselves 
from the risks of further displacement or migration 
to other countries. With the financial support of 
the European Union, IDPs participating in the proj-
ect were able to adapt quickly in areas of displace-
ment, find jobs or start their own business which 
prevented them from being perceived as a burden 
by the host communities in the context of the in-
flux of unemployed IDPs and a generally depressed 
job market in Ukraine. The Government of Ukraine 
was supported in the establishment of a single 
unified system of registration and monitoring of 
IDPs in the country. The project was also unique 
due to the active involvement of civil society: non-
governmental organizations in all seven regions of 
project implementation conducted trainings on 
community development, vocational and business 
workshops and further monitoring of efficiency of 
the assistance provided.

The project deliverables cover the renovation of 
social infrastructure facilities in 25 communities of 
displacement for about 90,000 residents, including 
more than 6,000 IDPs living in these communities. 
The project was implemented in 9 communities of 
return (communities that were under the control 
of informal armed forces and later came under the 
control of Ukraine). The renovation works in those 
communities were carried out in the premises of 
public buildings that are visited and used by about 
22 thousand people, including 1,900 IDPs living in 
the communities.

Part of the project was aimed at strengthening eco-
nomic capacities of IDPs residing in 7 oblasts of East-
ern Ukraine that hosted the highest number of IDPs 
in their communities: Donetsk and Lugansk oblasts 
(government-controlled areas), Kharkiv, Dniprop-
etrovsk, Zaporozhzhia, Poltava and Odesa oblasts. 
More than 3,000 people received business training. 

у місцях переселення, об’єднуючи свої знання та 
енергію, зробила позитивний вплив на загальне 
відчуття близькості і соціальної згуртованості між 
членами громад. ІГГ і їх члени стали потужною 
рушійною силою соціальних змін в громадах, які 
забезпечать стійкість результатів проекту. Завдяки 
проведенню бізнес-тренінгів та наданню можли-
вості відвідувати професійні курси ВПО отримали 
можливість покращити рівень власного життя та 
долучитися до розвитку місцевої економіки в гро-
мадах, в яких вони проживають, отримати інфор-
маційну та юридичну підтримку, убезпечити себе 
від можливих ризиків подальшого переміщення 
або міграції в інші країни. Завдяки фінансовій під-
тримці Європейського Союзу та посередництву 
МОМ, ВПО-учасники проекту змогли швидко 
адаптуватися у місцях переселення, знайти робо-
ту або почати власну справу, придбати певне тех-
нічне устаткування, що в результаті допомогло їм 
всім стати впевненішими у майбутньому власного 
бізнесу та добробуті. Уряд України отримав мож-
ливість створити єдину уніфіковану систему реє-
страції та моніторингу ВПО в країні. Проект також 
став унікальним завдяки активному залученню 
громадянського суспільства: неурядові організації 
в усіх семи областях України, в якій реалізовував-
ся проект, проводили тренінги з розвитку громад, 
професійної орієнтації та подальшого моніторингу 
ефективності використання отриманої допомоги.

У рамках проекту вдалося відремонтувати при-
міщення соціальної інфраструктури: у 25 грома-
дах переселення для близько 90 тис. мешканців, 
включно більш ніж 6 тис. ВПО, які проживають у 
цих громадах, та у 9 громадах повернення (гро-
мади, які перебували під контролем неформаль-
них збройних формувань та пізніше перейшли 
під контроль України). У цих громадах були про-
ведені ремонтні роботи у приміщеннях громад-
ського призначення, які відвідують біля 22 тис. 
людей, включаючи більш ніж 1 900 ВПО, які про-
живають у цих громадах. 

Частина проекту була спрямована на економіч-
не зміцнення ВПО, які проживають у 7 областях 
східної України і які прийняли у своїх громадах 
найбільшу кількість переселенців: Донецька та 
Луганська (підконтрольні Україні території), Хар-
ківська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтав-
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One thousand seven hundred and forty-five (1,745) 
IDPs received grants to purchase equipment or at-
tend professional courses.

Together with the government and local organiza-
tions and in close coordination with other UN and 
international actors on the ground in post-conflict 
areas, the project provided impartial, comprehen-
sive and up-to-date information on the situation in 
the eastern oblasts of Ukraine. The IDP support hot-
line, operated by the NGO Donbas SOS from 6 March 
2015 till 31 May 2016, provided comprehensive in-
formation, legal and psychosocial support. All inqui-
ries, especially sensitive ones, including on SGBV or 
DV, were referred to the specialised services. The 
IDPs were provided with linkages to the main hu-
manitarian actors that provide assistance to IDPs. 
Donbas SOS maintained the database of the humani-
tarian organizations, their location and type of assis-
tance provided to IDPs and affected populations to 
provide the IDP requests with the reliable informa-
tion and referrals. In response to the increased num-
ber of legal inquiries, IOM ensured legal counselling 
services through the IDP support hotline. Over thirty 
thousand calls have been received since the hotline’s 
launch in March 2015, and the service was widely 
used by IDPs, host community members and resi-
dents of the non-government controlled areas.

Sixty (60) departments of the Ministry of Social 
Policy of Ukraine, the State Migration Service of 
Ukraine and the State Border Service of Ukraine 
in the field received new technical equipment 
and software that contributed to the creation of 
a single system of registration and monitoring of 
IDPs in Ukraine. Two hundred (200) staff mem-
bers improved their skills to work with the new 
software and equipment. The project contributed 
to the creation of the National Monitoring System 
(NMS) based on DTM approaches (Displacement 
Tracking Matrix – DTM) to support the Govern-
ment of Ukraine in collecting and analysing infor-
mation on socio-economic characteristics of IDPs 
and IDP households and challenges they are fac-
ing in displacement. IOM adjusted the Displace-
ment Tracking Matrix for Ukraine, creating a sys-
tem designed for regular collection, processing 
and dissemination of information to better un-
derstand the changing trends of movement and 

ська та Одеська області. В рамках проекту більш 
ніж 3 тис. людей пройшли тренінг з профорієн-
тації та основ ведення бізнес-діяльності. З них 
1,780 ВПО отримали гранти на придбання про-
фесійного обладнання або курсів.

Разом з урядом і місцевими організаціями і в тіс-
ній співпраці з іншими установами ООН і міжна-
родними суб’єктами на місцях в постконфліктних 
районах, проект забезпечив об’єктивну, всебічну 
та актуальну інформацію про ситуацію в східних 
областях України. Гаряча лінія підтримки ВПО, 
яка впроваджувалася НУО Донбас SOS з 6 берез-
ня 2015 року до 31 травня 2016 року, надавала 
повну інформаційну, а також правову та психо-
логічну підтримку. Всі запити, особливо чутливі 
з питань гендерного насильства та домашнього 
насильства, переадресовувалися в спеціалізовані 
служби. ВПО були забезпечені інформацією щодо 
основних гуманітарних організацій, які надають 
допомогу ВПО. Донбас SOS підтримувала базу 
даних гуманітарних організацій, їх розташування 
і вид допомоги, що надається ВПО і постражда-
лому населенню, щоб забезпечити ВПО достовір-
ною інформацією і спрямувати у відповідну служ-
бу. У відповідь на збільшення числа юридичних 
запитів, МОМ забезпечила надання юридичних 
консультацій через цю гарячу лінію. Більше трид-
цяти тисяч дзвінків надійшло з моменту запуску 
гарячої лінії в березні 2015 року, і служба широ-
ко використовувалася ВПО, членами приймаючих 
громад та жителями непідконтрольних територій.

60 департаментів Мінсоцполітики, Державної 
служби міграції України та Державної прикордон-
ної служби України на місцях отримали нове тех-
нічне устаткування та програмне забезпечення, 
що дозволило створити єдину систему реєстра-
ції та моніторингу ВПО в Україні. 200 працівників 
системи реєстрації пройшли тренінг підвищення 
кваліфікації щодо роботи із новим програмним 
забезпеченням та новим обладнанням. У рамках 
проекту була створена Національна моніторинго-
ва система (НМС) на основі підходів (Displacement 
Tracking Matrix – DTM) з метою підтримки уряду 
України в зборі та аналізі інформації щодо соці-
ально-економічних характеристик ВПО та їхніх 
домогосподарств, а також викликів, з якими вони 
стикаються у місцях переселення. МОМ адаптува-
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resettlement, size, groups of vulnerability and 
needs of displaced persons.

For information on the socio-economic characteris-
tics of the population affected by the crisis and its 
ability to economically integrate IDPs in host com-
munities, as well as on the impact of the project 
on the stabilization of these processes, “Impact 
Assessment of the Project “Comprehensive Stabi-
lization Support for IDPs and Affected Population 
of Ukraine” was conducted in May 2016. Approxi-
mately 3,500 telephone interviews with beneficia-
ries of IOM project were held – both IDPs, members 
of community initiative groups (CIG), residents of 
25 host communities and 9 return communities as 
well as with the key informants represented by the 
staff maintaining IDP registration system at regional 
and local levels. The aim of the study was to assess 
the project’s impact on living conditions of IDPs and 
host communities through enhanced social cohe-
sion and improved economic status of IDPs, income 
changes of IDP beneficiaries and their coping strat-
egies. Moreover, the assessment covered the level 
of beneficiaries’ integration in communities (break-
down by gender and age) and causes for further 
displacement or return to the original place of resi-
dence. For IDPs who received grants for equipment 
and professional courses, the ratio of IDP income 
and income of local residents was calculated. The 
share of IDPs who received the income-generating 
assets and provide goods and services previously 
unavailable in the host communities was deter-
mined. The study also encompasses the analysis of 
the economic difficulties associated with revenues 
and costs, work, skills, efficiency levels of the pro-
vided support, identification of the problems faced 
by IDPs in the process of their economic integra-
tion and a description of general trends and recom-
mendations on how the identified problems can be 
solved at local, regional and national levels.

Highlights of the Impact 
Assessment
Community Development 
• IDPs are more socially active and more engaged 

in community activities than the local residents. 
They are more willing to join the activities on 

ла матрицю відстеження переміщення (DTM) для 
України, створивши систему, призначену для ре-
гулярного збору, обробки і поширення інформації 
для кращого розуміння мінливих тенденцій пере-
міщення і розселення, чисельності, груп уразли-
вості і потреб переміщених осіб.

Для отримання інформації про соціально-еконо-
мічні особливості стану постраждалого внаслідок 
кризи населення та його здатності економічно 
інтегрувати ВПО у приймаючі громади, а також 
впливу впровадження проекту зі стабілізації на 
ці процеси, було проведено дослідження впливу 
проекту «Всебічна стабілізаційна підтримка для 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і постражда-
лого населення в Україні» у травні 2016 року. Про-
ведено близько 3,500 телефонних інтерв’ю з бене-
фіціарами проектів МОМ – як ВПО, так і членами 
ініціативних груп, мешканцями 25 приймаючих 
громад та 9 громад повернення, а також з ключо-
вими інформантами–працівниками системи реє-
страції ВПО на обласному та місцевому рівні. Мета 
дослідження – оцінка змін у життєвих умовах ВПО 
та приймаючих громадах завдяки проекту, зміну 
рівня доходів ВПО-одержувачів допомоги та їх-
ньої стратегії виживання, рівень інтеграції бене-
фіціарів (з розподілом за ознаками статі та віку) 
у громадах і причини подальшого переміщення 
або повернення до первинного місця проживан-
ня. Визначено, частку ВПО, які отримали активи, 
що приносять дохід, обладнання або професійні 
курси, і забезпечують товари і послуги, раніше не-
доступні у приймаючих їх громадах. Досліджен-
ня також включає аналіз економічних труднощів, 
пов’язаних із доходами і витратами, роботою, на-
вичками, рівнем ефективності наданої допомоги, 
визначення проблем, з якими стикаються ВПО 
в процесі економічної інтеграції, опис загальних 
тенденцій та рекомендацій щодо того, як виявле-
ні проблеми можуть бути вирішені на місцевому, 
регіональному та національному рівнях.

Важливі результати 
дослідження впливу:
Розвиток громад
• ВПО є більш соціально активними, більш за-

лученими у діяльність громади, ніж місцеві 
мешканці. Вони охочіше приєднуються до за-
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social cohesion (48% of IDPs and 22% of local 
residents). 

• Persons with full-time employment (both IDPs 
and local residents) are more involved in com-
munity activities and initiatives on social cohe-
sion (32%) than those who are partially em-
ployed (24%) or unemployed (19%).

• “Return” communities (9 communities) are char-
acterised by lower social cohesion than the “dis-
placement” communities (25 communities). The 
level of cohesion of local residents and IDPs in 
the return communities is 3.90 (average score of 
“cohesion” and “closeness” among community 
members), compared to a 4.12 average score in 
return communities.

• Five per cent (5%) of interviewed community mem-
bers confirm the incidents of social tension or dis-
content among IDPs and local residents. The causes 
for tension cited are different political views as well 

ходів із соціального згуртування (48% порівня-
но з 22% місцевих мешканців). 

• Люди з повною зайнятістю (і ВПО, і місцеві 
мешканці) більш залучені до заходів із соці-
альної згуртованості (32%), аніж ті, які частко-
во зайняті (24%), або незайняті (19%).

• Громади повернення (9 громад) характери-
зуються нижчим рівнем соціальної згуртова-
ності, ніж громади переселення (25 громад). 
Рівень згуртованості місцевих мешканців і 
ВПО у громадах повернення – 3.90 (середній 
бал оцінки відчуття згуртованості і близькості 
за п’ятибальною шкалою), порівняно з серед-
ньою оцінкою 4.12 у громадах переселення. 

• 5% представників громад проекту підтвер-
джують існування напруги або невдоволення 
між ВПО і місцевими жителями. Причинами 
напруги найчастіше називають різні політичні 
погляди, а також негативне ставлення з боку 
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as the negative attitude of the local population to 
IDPs because they get more social assistance than 
the locals, i.e. positive discrimination.

• Forty-eight per cent (48%) of members of ini-
tiative groups believe that the problems of so-
cial tension exist in their communities. Most 
problems arise because of differences in politi-
cal views (54%) and social status (35%). Among 
other reasons, 14% of the members of initiative 
groups believe that social tension arises from the 
differences between locals and IDPs.

• The members of the initiative groups stated 
that (1) the importance of the project for the 
social cohesion of the community, and (2) the 
ability to make a personal contribution to its 
development are the most important reasons 
behind their decision to participate in the work 
of the initiative group.

місцевих жителів до ВПО через те, що ті одер-
жують більше допомоги, ніж місцеві жителі, 
іншими словами, позитивна дискримінація.

• 48% членів ініціативних груп вважають, що 
проблеми у громадах, де вони мешкають, 
виникають через відмінності між людьми. 
Найчастіше проблеми виникають через від-
мінності в політичних поглядах (54%) та соці-
альному статусі (35%). Окрім інших причин, 
14% членів ініціативних груп громади вважа-
ють, що відмінності між місцевими жителями 
і ВПО спричиняють соціальну напругу. 

• Члени ініціативних груп проекту назвали (1) 
важливість проекту для соціальної згуртова-
ності громади та (2) можливість зробити осо-
бистий внесок у розвиток громади – найголо-
внішими причинами їх рішення про участь у 
роботі ініціативної групи.
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Livelihoods

• The average income of a project livelihoods ben-
eficiary, who received grants for equipment and 
professional courses, is 127% of a local resident’s 
average income.

• Sixty-seven per cent (67%) of beneficiaries re-
ported that they were able to increase their in-
come as a result of participation in the project. 
Among those who could assess to which extent 
(%), 27% stated that their income increased in 
the range of 5% -20%, 54% had their income in-
crease in by 30% -50% and 20% increased their 
income from 60% -100% and more.

• The overall employment level among the ben-
eficiaries of the project (IDPs) is higher (74%) 
than among local residents (65%). At the same 
time, there are fewer people with full-time em-
ployment among project beneficiaries (45% 
vs. 53%), but more people with part-time em-
ployment (28% vs. 12%) and more unemployed 
(11% vs. 7%). The full-time employment rate of 
women is significantly lower than among men 
(39% vs. 57%).

• Forty per cent (40%) of IDPs, who received the 
income-generating assets, equipment or profes-
sional courses, provide goods and services previ-
ously unavailable in the host communities.

• Overall, 10% of livelihoods beneficiaries con-
firm that there is tension or discontent between 
them and local residents, including 4% saying 
that the tension has intensified recently. The rea-
son for tension and the negative attitude of the 
local residents towards IDPs arose, in particular, 
because IDPs “get more help than the locals who 
really need it” and “they take away our jobs.”

• Sixteen per cent (16%) of IDP livelihoods benefi-
ciaries as of the time of the survey have moved 
on from the settlement where they participated 
in the business orientation training (since the 
beginning of the project). The most common 
reasons for their movement are better job op-
portunities (39%), and better environment for 
business and better living conditions (19%).

Інтеграція ВПО шляхом  
економічного зміцнення
• Серед ВПО, які отримали гранти на обладнан-

ня та професійні курси, середній рівень дохо-
ду ВПО – учасника проекту становить 127% від 
доходу місцевих мешканців.

• 67% одержувачів повідомили, що вони змо-
гли збільшити свій дохід в результаті участі в 
проекті. Серед тих, хто зміг оцінити, наскільки 
(%) вони збільшили свої доходи, 27% заявили, 
що їхні прибутки збільшилися в діапазоні від 
5% -20%, 54% – в межах 30% -50% і 20% – в діа-
пазоні від 60% до 100% і більше.

• Загалом рівень зайнятості серед бенефіціарів 
проекту є вищим (74%), ніж серед місцевих 
мешканців (65%). Водночас серед бенефі-
ціарів є менше людей з повною зайнятістю 
(45% проти 53%) і більше людей з частковою 
зайнятістю (28% проти 12%), а також більше 
безробітних (11% проти 7%). Рівень повної 
зайнятості у жінок значно менший, ніж серед 
чоловіків (39% проти 57%).

• 40% ВПО, які отримали активи, що приносять 
дохід, обладнання або професійні курси, за-
безпечують товари і послуги, раніше недо-
ступні у приймаючих їх громадах (або прак-
тично не конкурують з іншими організаціями, 
наприклад, тому що вони розташовані в іншо-
му районі або націлені на інших споживачів).

• Загалом 10% бенефіціарів компоненту проекту 
з економічного зміцнення підтверджують іс-
нування напруги або невдоволення між ними 
і місцевими мешканцями, зокрема, 4% ствер-
джують, що останнім часом напруга посили-
лась. Причинами напруги найчастіше називають 
негативне ставлення з боку місцевих жителів до 
ВПО, зокрема, через те, що ВПО «одержують 
більше допомоги, ніж місцеві жителі, які справ-
ді її потребують» та «відбирають робочі місця».

• 16% ВПО станом на момент опитування пере-
їхали з того населеного пункту, де вони брали 
участь у бізнес-тренінгу (з початку проекту). 
Найчастіше причинами переїзду респонденти 
називали кращі можливості влаштуватися на 
роботу (39%), кращі умови для розвитку біз-
неса та кращі умови для життя (19%).
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petrovsk, Zaporizhzhia, Odesa and Poltava oblasts.
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Internally displaced people (IDPs) and host 
communities
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Economic enhancement and integration of IDPs 
in host communities in Ukraine.
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контрольні Україні території), Харківська, Дніпро-
петровська, Запорізька, Одеська та Полтавська. 

ЦІЛЬОВА ГРУПА:
Внутрішньо переміщенні особи (ВПО) та прийма-
ючі громади

МЕТА ПРОЕКТУ:
Економічне зміцнення та інтеграція внутрішньо пе-
реміщених осіб у приймаючих громадах України.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
Грудень 2014 – червень 2016 (18 місяців)

ЗАГАЛЬНА СУМА ФІНАНСУВАННЯ:
4 500 000 євро
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PROJECT 
DELIVERABLES 

COMMUNITY DEVELOPMENT 
Under the project, 1-2 public objects (libraries, 
community clubs, schools, art centres, recreation 
centres, etc.) were renovated in 34 communities 
(25 communities of displacement and 9 return com-
munities) of 6 regions with the highest number of 
IDPs (Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, 
Zaporizhzhia, Odesa regions). 

Each community established a community initiative 
group (CIG) that led the development and imple-
mentation of the projects of social cohesion, which 
included seminars, workshops, lectures, thematic 

ДОСЯГНЕННЯ 
ПРОЕКТУ

РОЗВИТОК ГРОМАД
У 34 громадах 6 областей з найбільшою кількіс-
тю ВПО (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, 
Харківська, Запорізька, Одеська) в рамках про-
екту проведено ремонт в 1-2 об’єктах суспіль-
ного призначення в кожній громаді (бібліотеки, 
сільські клуби, школи, центри творчості, будинки 
культури, амбулаторії тощо).

Кожна громада створила ініціативну групу; зу-
силлями членів ініціативних груп громада реа-
лізувала проекти з соціальної згуртованості, які 
включали семінари, тренінги, лекції, тематичні 

Pic. 1. Izmail community at the opening of the City Library after renovation in the framework of the project,  
Odesa Oblast, April 2016
Фото 1. Громада м. Ізмаїл, відкриття міської бібліотеки після ремонтних робіт в рамках проекту,  
Одеська область, квітень 2016 р.
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meetings, round tables, concerts, performances of 
creative groups, etc. Each project was aimed at con-
solidating the local community and supporting the 
integration of IDPs in the community of displace-
ment or return.

зустрічі, круглі столи, концерти, виступи творчих 
колективів тощо. Всеохоплюючою метою кожно-
го проекту було згуртування місцевої спільноти 
та підтримка інтеграції ВПО в громади пересе-
лення або повернення.

Pic. 2. The pupils of the renovated Primary and Secondary General School, at its opening after renovation, Hrodivka,  
Donetsk Oblast, April 2016
Фото 2. Учні відремонтованої в рамках проекту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, на відкритті школи  
після ремонтних робіт, м . Гродівка Донецької області, квітень 2016 р.

Pic. 3. Beginning of renovation works of Community Centre 
“Image” in Chuguiv
Фото 3. Початок ремонтних робіт культурного 
центру «Імідж»

Pic. 4. Chuguiv community members at the opening 
of renovated “Image in April 2016
Фото 4. Мешканці м.Чугуїв на відкритті центру 
«Імідж»у квітні 2016 р. 
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The survey of community  
members
The impact assessment of the community devel-
opment project component1, encompassed 1,544 
residents of 34 communities, where the project was 
implemented (25 communities of displacement and 
9 return communities), and 1,355 residents of other 
settlements within the same six areas where IOM 
did not implement projects. The latter were used as 
a control group to compare the data collected in the 
project communities.

To compare results of the study, the groups were 
weighted for socio-economic and demographic in-
dicators including oblast, settlement size, gender 
and age. 

Out of the 2,899 surveyed, the gender distribu-
tion is 45% men and 55% women. By place of 
residence, respondents are distributed as fol-
lows: 8% are villagers and 92% are urban resi-
dents (38% are residents of urban type settle-
ments, and 54% are residents of cities with pop-
ulations of 50-100 thousand). Residents of large 
cities (over 100 thousand) did not participate in 
the study, since the project was implemented in 
smaller communities.

1 Impact Assessment of the Project ‘Comprehensive 
Stabilisation Support to IDPs and Affected Population in 
Ukraine’, GfK Ukraine (9 August, 2016)

Опитування мешканців громад  
у 6 областях
Для оцінки ефективності компоненту з розвитку 
громад проведено дослідження1, в якому було 
опитано 1,544 мешканців 34 населених пунктів, 
де впроваджувався проект (25 громад пересе-
лення та 9 громад повернення) та 1,355 мешкан-
ців інших населених пунктів, в яких не впрова-
джувалися проекти, у тих саме 6 областях. Остан-
ні стали в дослідженні Контрольною групою, з 
якою порівнювалися дані, зібрані в громадах 
проекту (далі – Контрольна група).

Для порівняння результатів дослідження групи 
були врівноважені за соціально-економічними 
та демографічними показниками: область, роз-
мір населеного пункту, стать, вік. 

Загалом серед всіх 2899 опитаних гендерний 
розподіл становить 45% чоловіків та 55% жінок. 
За місцем проживання респонденти досліджен-
ня розподілені таким чином: 8% мешканці села 
та 92% – мешканці міста (детальніше – 8% меш-
канців сіл, 38% – селищ міського типу (СМТ), 
54% – міст з кількістю мешканців від 50 тис. 
до 100 тис.). Мешканці великих міст (більше 
100 тис. мешканців) – не брали участь у дослі-
дженні, оскільки проект впроваджувався в не-
великих громадах.

1 Дослідження впливу проекту «Всебічна стабілізаційна 
підтримка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
і постраждалого населення в Україні», GfK Україна 
(9 серпня, 2016)

18-30 / 31-45 / 46-60 / 61+

IDPs / local population 
ВПО / місцеві мешканці

Men/women
Чоловіки / жінки

Village / Urban-type settlement / city 
Село /CМТ / місто

Figure 1. Breakdown by socio-demographic characteristics of the respondents of the community development component (%)
Графік 1. Розподіл за соціально-демографічними характеристиками мешканців 34 громад проекту (%)
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The distribution of respondents by age group is the 
following: 21% are young people from 18 to 30 years, 
28% are people aged 31 to 45, 26% are from 46 to 
60 years of age, and the community members over 
61 represent a quarter of all respondents (25%). 
Seven per cent (7%) are IDPs and 93% are local resi-
dents. Forty-two per cent (42%) of respondents are 
in full-time employment, 10% work part-time, and 
5% are unemployed. The differences between proj-
ect communities and the control group by age and 
employment status are statistically insignificant. 

Розподіл опитаних у 34 громадах проекту за ві-
ковими групами: 21% – молоді люди від 18 до 
30 років, 28% людей віком від 31 до 45 років, 
26% – від 46 до 60 років та члени громад стар-
ше 61 рока представляють чверть усіх опитаних 
(25%). 7% опитаних – є ВПО, 93% – місцеві меш-
канці. 42% респондентів працюють при повній 
зайнятості, 11% працюють при частковій зайня-
тості, безробітних – 5%. Відмінності між громада-
ми проекту та Контрольною групою за віком та 
зайнятістю статистично незначущі.

Table 1. Distribution of responses to the question: “Have you or members of your family living with you visited  
[name and address of social facilities that were repaired with the assistance of EU] in the last six months?”
Таб.1. Розподіл відповідей на питання: «Чи відвідували Ви або члени вашої сім’ї, що проживають разом  
з вами [назва і адреса соціальних об’єктів, що були відремонтовані за сприяння ЄС] за останні півроку?» 

34 project 
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Do not 
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Не пам’ятаю

0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N 612 932 688 856 116 1,428 1,443 101 653 165 867 1,544

Over the past six months, almost a quarter (24%) of 
the community representatives of 34 communities 
(residents of 34 localities where the social cohesion 
projects were implemented) visited the social facili-
ties that were renovated with the EU financial sup-
port and 29% reported improvement of their infra-
structure. A remarkable difference in the level of at-
tendance to public institutions that have been com-
munity centres for implementation of the projects on 
social cohesion is observed between return commu-
nities (12%) and displacement communities (32%). 

According to the survey, IDPs are more active, engaged 
and keen to join the social cohesion project activities 
(48% versus 22% of local residents). Higher social co-
hesion positively correlates with a higher participation 

За останні півроку майже чверть (24%) представ-
ників 34 громад (мешканців населених пунктів, 
де впроваджувались проекти соціального згур-
тування) відвідували об’єкти суспільного призна-
чення, відремонтовані/відновлені за фінансової 
підтримки ЄС ), а 29% зазначили покращення їх-
ньої матеріальної бази. Відчутна різниця у рівні 
відвідування громадських закладів, в яких реа-
лізовувалися проекти соціального згуртування, 
між громадами повернення (12%) та громадами 
переселення (32%). 

За результатами дослідження ВПО є більш соці-
ально активними, більш залученими та охочіше 
приєднуються до заходів із соціальної згуртова-
ності (48% порівняно з 22% місцевих мешканців). 
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of women, their more intense social participation. An 
interesting finding of the study is that employed per-
sons (both IDPs and local residents) are more engaged 
in social cohesion project activities (32%) than those 
who are employed part-time (24%) or unemployed 
(17%). This pattern is observed in all age groups.

Assessing their own financial situation, 12% of the 
project community representatives indicated that 
they did not have enough money even for food; 42% 
stated that they have enough for food, but either can-
not afford clothing or can only afford the bare mini-
mum; 35% have enough money for food and clothing, 
but cannot afford home appliances and other expen-
sive things; 9% said that they have enough money for 
household appliances and expensive products, but are 
not able to purchase a car or apartment; and 2% stated 
that they can afford any purchase, even that of a car or 
an apartment. Differences between the project com-
munity and control group are statistically insignificant.

Крім того, люди з повною зайнятістю, працев-
лаштовані (і ВПО, і місцеві мешканці) більш за-
лучені до заходів соціального згуртування (32%), 
аніж ті, які частково зайняті (24%), або незайняті 
(17%). Ця закономірність спостерігається у всіх ві-
кових групах. 

Дослідження економічних характеристик до-
могосподарств громад показало, що 12% пред-
ставників громад не вистачає коштів навіть на 
їжу, 42% – що на їжу вистачає, а на одяг вже ні, 
35% – вистачає на їжу та одяг, але на побуто-
ву техніку, інші дорогі речі вже ні, 9% зазначи-
ли, що їм вистачає грошей на побутову техніку 
та дорогі товари, але на машину чи квартиру 
вже ні, 2% зазначили, що можуть дозволити 
собі будь-які покупки, навіть такі як машина 
чи квартира. Відмінності між представниками 
громад проекту та Контрольною групою ста-
тистично незначущі. 

Figure 2. Distribution of response to the question regarding their households’ financial state (% of responses).
Графік 2. Розподіл відповідей респондентів на питання оцінки власного фінансового стану мешканців  
34 громад проекту (%) 

Do not have enough 
even for food 

Не вистачає коштів 
навіть на їжу

Have enough  
for food, but are off for 

clothing 
На їжу вистачає,  

а на одяг ні

Have enough for food 
and clothing, but are 

off for household 
appliances and 

expensive products 
Вистачає на їжу й 

одяг, але на побутову 
техніку, інші дорогі 

речі – ні

Have enough for 
household appliances and 
expensive products, but 

are off for purchase of car 
or apartment 

Вистачає грошей на 
побутову техніку та 

дорогі товари, але на 
машину чи квартиру – ні

I can afford any 
purchases, even car 

and apartment 
Можу дозволити собі 

будь-які покупки, 
навіть такі як машина 

чи квартира

Social cohesion2 is a condition in which a group of 
people within a given territory or country demon-
strate the ability to cooperate, which, in its turn, cre-
ates an institutional capacity for productive change. 

2 Worldbank Working Paper No. 18 Measuring Social 
Capital https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0c
apital.pdf?sequence=1

Соціальна згуртованість2 – це такий стан, за 
якого група людей у межах певної території 
або країни, демонструє здатність до співпраці, 
що, в свою чергу, створює інституційну можли-

2 Worldbank Working Paper No. 18 Measuring Social 
Capital https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0ca
pital.pdf?sequence=1



17ВСЕБІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (ВПО) І ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Project funded by 
the European Union

Проект фінансувався 
Європейським Союзом

IOM–MOM

Project implemented by the 
International Organization for Migration
Проект впроваджувався 
Міжнародною організацією з міграції

This does not mean that people have a one-track 
mind and share the same views. Social cohesion is 
the possibility of ensuring coordination and coop-
eration for the critical goals of society without detri-
ment to individual differences.

The study revealed that communities of return 
(9 communities) are characterized by lower levels 
of social cohesion than communities of displace-
ment (25 communities). Forty-nine per cent (49%) 
of the return community members said that peo-
ple in their community indicate a high degree of 
closeness with other community members of the 
locality where they live, whereas in communities 
of displacement the relevant figure is 58%. If we 
compare the figures of project communities and 
control group of communities, it is higher in the 
project communities – 55% – as opposed to 49% 
in the control group.

вість для продуктивних змін. Це абсолютно не 
означає, що люди крокують в одному напрямі, 
думають однаково, мають однакові погляди. 
Соціальна згуртованість – це можливість без 
втрати індивідуальних відмінностей забезпе-
чити координацію, співпрацю заради реалізації 
критично важливих цілей громади.

За результатами дослідження виявилося, що 
загалом громади повернення (9 громад) харак-
теризуються нижчим рівнем соціальної згурто-
ваності, ніж громади переселення (25 громад). 
В громадах повернення 49% зазначили, що люди 
в їхньому місті зазначають високий ступінь близь-
кості з мешканцями населеного пункту, де вони 
проживають, а в громадах переселення цей по-
казник дорівнює 58%. Якщо порівнювати цей по-
казник між громадами проекту та Контрольною 
групою громад, то він безперечно вищий у грома-
дах проекту – 55%, в контрольній групі – 49%.

Pic. 5. Young community members of Hrodivka at the opening of the renovated Primary and Secondary General School, 
Krasnoarmiysk Rayon Council, Donetsk Oblast
Фото 5. Маленькі представники громади смт Гродівка на відкриті відремонтованої в рамках проекту Гродівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Красноармійської районної ради Донецької області
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The level of cohesion of local residents and IDPs in 
return communities is 3.90 (average score of “close-
ness”) as compared with an average score of 4.12 
in displacement communities. The lower social co-
hesion in return communities can be explained by 
both the fact that the return communities suffered 
directly from military operations, and also that they 
cover a low share of rural areas. The level of social 
cohesion for rural residents is higher per most indi-
cators as compared to urban residents.

Рівень згуртованості місцевих мешканців і ВПО у 
громадах повернення – 3,90 (середній бал оцін-
ки ступеня близькості за п’ятибальною шкалою), 
порівняно з середньою оцінкою 4,12 у громадах 
переселення. Нижча згуртованість в громадах по-
вернення може пояснюватись як тим, що громади 
повернення пережили на своїй території військо-
ві дії, так і тим, що вони включають низьку частку 
сільських населених пунктів, тоді як за більшістю 
показників соціальної згуртованості цей показник 
у селян значно вищий, ніж у мешканців міст. 

Table 2. Distribution of responses to the question: How strong is the feeling of cohesion  
and closeness between the residents in your settlement? (% of answers of all respondents)
Таб. 2. Розподіл відповідей на запитання: «Наскільки сильним є почуття згуртованості  
i близькості у Вашому населеному пункті або безпосередньому місці проживання?» 

Sex
Стать

Age
Вік

Place of living
Місце 

проживання

34 communities 
of the project
34 громади 

проекту

Control 
group

Контрольна 
групаM

Чол.
F.

Жiн. 18-30 31-45 46-60 61+ Rural
Село

Urban
Місто

People are completely isolated
Люди зовсім роз’єднані

3% 2% 1% 2% 2% 4% 0% 3% 2% 4%

More isolated
Швидше роз’єднані

8% 4% 5% 5% 7% 5% 2% 6% 6% 7%

Neither isolated nor united
Ані згуртовані, ані роз’єднані

39% 30% 28% 39% 30% 35% 31% 34% 34% 37%

More united
Швидше згуртовані

34% 42% 46% 39% 39% 32% 40% 39% 39% 36%

People are very united
Люди дуже згуртовані

13% 18% 19% 12% 18% 15% 25% 15% 16% 13%

Difficult to say
Важко сказати

3% 4% 1% 2% 3% 9% 2% 4% 4% 4%

N 688 856 316 439 405 384 116 1,428 1,544 1,355

In addition, a greater proportion of the rural pop-
ulation participated in the projects of social cohe-
sion. Fifty-five per cent (55%) out of the surveyed 
rural residents participated in activities of social 
cohesion, while only 18% of urban residents did 
so. Comparing the communities of return and dis-
placement, 21% of the displacement communities’ 
representatives participated in various social activi-
ties in the facilities of the abovementioned objects, 
whereas only 10% out of return communities’ rep-
resentatives participated in these events. 

Крім того, в селах більша частка населення 
брала участь у реалізації проектів із соціальної 
згуртованості, серед мешканців сіл 55% брали 
участь у заходах із соціальної згуртованості, а 
серед мешканців міст – 18%. Порівнюючи гро-
мади повернення та переселення, 21% пред-
ставників громад переселення брали участь в 
різних суспільних заходах на базі вищезазна-
чених об’єктів, серед представників громад по-
вернення таких лише 10%. 
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The effectiveness of social cohesion projects is con-
firmed by the comparison of the data collected in 
34 project communities and the control group com-
munities, as 55% of representatives of 34 project 
communities and 49% representatives of the con-
trol group believe that people in their settlement 
became close to each other. Twenty-five per cent 
(25%) of the project community representatives 
believe that social cohesion was improved during 
the last six months, while 10% stated that it dete-
riorated, and 62% opined that it has not changed. 
The control group has again less positive indicators 
in this regard: 16%, 10% and 71% respectively.

Ефективність проектів соціального згуртування 
підтверджується порівнянням показників 34 ці-
льових громад з Контрольною групою: 55% пред-
ставників 34 громад проекту та 49% представни-
ків Контрольної групи вважають, що люди в їхньо-
му населеному пункті мають відчуття близькості 
між собою. 25% представників громад проекту 
вважають, що за останні півроку соціальна згур-
тованість покращилась, 10% – що погіршилась, 
62% – що не змінилась. Серед Контрольної гру-
пи знову ж таки показники менш позитивні: 16%, 
10% і 71% відповідно. 

Pic. 6. The participants of the Community Development training in Studenok, Kharkiv Oblast
Фото 6. Учасники тренінгу з розвитку громади у м. Студенок, Харьківська область
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Evaluating the progress of IDP integration in 34 com-
munities, 21% believe that during the last six months 
living conditions and/or life perceptions of IDPs were 
improved, 12% think that it worsened, 32% believe that 
it did not change (the rest could not answer the ques-
tion). In the control group, these figures are 14%, 14% 
and 41% respectively, which again confirms the posi-
tive effects of social cohesion projects on integration of 
IDPs into host communities. Both in the 34 communi-
ties and in the control group, 55-56% of respondents 
have IDPs among their acquaintances; therefore, most 
of the respondents assessed the integration of IDPs 
based on their own experience of communication.

Оцінюючи прогрес в інтеграції ВПО в 34 громадах, 
21% вважають, що за останні півроку життєві умо-
ви та/або життєвідчуття ВПО покращились, 12% – 
що погіршились, 32% – що не змінились (решта 
не змогли дати відповідь на запитання). В Контр-
ольній групі ці показники становлять 14%, 14% та 
41% відповідно, що знов-таки підтверджує пози-
тивний ефект проектів із соціальної згуртованості 
на інтеграцію ВПО у приймаючі громади. Як у 34 
громадах проекту, так і в Контрольній групі 55-56% 
респондентів мають знайомих ВПО – отже, біль-
шість оцінювали інтеграцію ВПО на основі безпо-
середнього досвіду спілкування. 

The community members became close to each other 
Є відчуття згуртованості між мешканцями громади

Social cohesion was improved
Згуртованість громади покращилася 

Social cohesion was deteriorated
Згуртованість громади погіршилася

Level of social cohesion has not changed 
Рівень згуртованості не змінився 

Communities of control group
Громади контрольної групи

34 project communities
34 громади проекту

Figure 3. Respondents’ assessment of social cohesion and closeness in their communities during the last 6 months (%)
Графік 3. Оцінка респондентів рівня соціальної згуртованості та його зміни в їх громадах за останні 6 місяців (%)

Figure 4. Assessment of living conditions and/or life perceptions of IDPs over the last 6 months
Графік 4. Оцінка змін життєвих умов та/або життєвідчуття ВПО за останні 6 місяців 

Improvements in the living conditions of IDPs 
Покращення життєвих умов ВПО

Worsening of living conditions of IDPs 
Погіршення життєвих умов ВПО

Did not change
Не змінилося

Communities of control group
Громади контрольної групи

34 project communities
34 громади проекту

The target indicator of the project “at least 70% of ben-
eficiaries are satisfied with the results of the project” 
was exceeded: 99% of participants are satisfied with 
the results of the social cohesion project activities. For 
comparison: out of the control group, 88% are satisfied 
with the outcomes of the social cohesion events in their 

Цільовий показник проекту «Щонайменше 70% 
бенефіціарів задоволені результатами проекту» 
перевиконано: 99% учасників задоволені резуль-
татом заходів проекту із соціальної згуртованості. 
Для порівняння, серед представників Контрольної 
групи, які брали участь у різноманітних суспільних 
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communities (who took part in various social activities, 
including social cohesion events, during the past six 
months). The target project indicator of “at least 50% 
of the beneficiaries are women” was exceeded. Women 
constitute 70% of the project participants, and 100% of 
them are satisfied with social cohesion project results. 
Eighty-three per cent (83%) of the respondents who 
took part in the events at the abovementioned objects 
in displacement communities, believe that these activi-
ties contributed to building cohesion of IDPs and local 
inhabitants and reduced tension in their interaction, ex-
ceeding the indicator of “70% of beneficiaries improving 
their perception of IDPs or integration of IDPs”. 

Five per cent (5%) of the project community members 
confirm that there were incidents of tension or discon-
tent among IDPs and local residents, including 2% say-
ing that the tension was recently intensified, and 3% 
that it has weakened. Another 7% say that tension ex-
isted, but now it is gone, and 80% insist that it has never 
existed. The causes for tension are often cited as differ-
ent political views as well as the negative attitude of the 
local population to IDPs because they “get more help 
than the locals who really need it” and “do not work, 
but want to get help”. In comparison, 11% of the control 
group confirm the existence of tension or discontent 
among IDPs and local residents, including 6% saying 
that the tension recently intensified, and 5% saying that 
it has weakened. The more positive indicators in the 
project communities’ group confirm the effectiveness 
of interventions on social cohesion in the formation of 
tolerance and dialogue within the community.

заходах, в тому числі із соціального згуртування, 
за останні півроку, 88% задоволені їх результата-
ми. Жінки становлять 70% учасників заходів, серед 
них 100% задоволені їх результатами. Цільовий 
показник проекту «Щонайменше 70% бенефіціа-
рів засвідчили покращення сприйняття ВПО або 
інтеграції ВПО» перевиконано: 83% респондентів, 
що брали участь в заходах на базі вищезазначе-
них об’єктів, вважають, що ці заходи допомогли 
згуртованості переселенців i місцевих жителів та 
зниженню напруги в спілкуванні. 

5% представників громад проекту підтверджують 
існування напруги або невдоволення між ВПО і 
місцевими жителями, зокрема, 2% стверджують, 
що останнім часом напруга посилилась, а 3% – що 
вона послабилась. Ще 7% зазначають, що раніше 
напруга була, але зараз її вже немає, а 80% – що її 
ніколи й не було. Причинами напруги найчастіше 
називають різні політичні погляди, а також негатив-
не ставлення з боку місцевих жителів до ВПО через 
те, що ті «одержують більше допомоги, ніж місце-
ві жителі, які справді її потребують» та «не хочуть 
працювати, а тільки хочуть одержувати допомогу». 
Для порівняння 11% Контрольної групи підтвер-
джують існування напруги або невдоволення між 
ВПО і місцевими жителями, зокрема, 6% стверджу-
ють, що останнім часом напруга посилилась, а 5% – 
що вона послабилась. Ці показники в громадах 
проекту підтверджують ефективність проектів із 
соціальної згуртованості, формування толерантно-
го ставлення та започаткування діалогу. 

Figure 5. Distribution of response on social tensions between IDPs and local population. 
Графік 5. Розподіл відповідей стосовно соціальної напруги між ВПО та місцевими мешканцями 

34 project 
communities
34 громади 

проекту

Communities  
of control group

Громади 
контрольної 

групи

Yes, and it has increased recently
Так, i вони посилилися останнiм часом

No
Ні

Yes, but it has reduced recently
Так, але вони послабилися останнiм часом

Know nothing about IDPs
Нiчого не знаєте про переселенцiв

It was before, but there is no social  
tension now
Ранiше спостерiгались, але зараз уже нi
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Thirty-one per cent (31%) of the representatives 
from 34 project communities and 35% of the con-
trol group respondents believe that social tension 
between people in their community is mainly due 
to differences in financial status and adherence to 
different political parties.

Moreover, among the different categories of people 
(young and older generation of IDPs and local popu-
lation, rich and poor, people with similar and dia-
metrically opposed political views), the lowest level 
of closeness was attributed by respondents to peo-
ple with different political views and between the 
rich and poor. The level of closeness between local 
residents and IDPs in both groups is about the same 
as with the residents of the settlement as a whole.

31% представників 34 громад і 35% Контроль-
ної групи вважають, що в їхньому населеному 
пункті відмінності між людьми викликають 
проблеми – переважно через відмінності в ма-
теріальному статусі та в прихильності до полі-
тичних партій.

Також серед різних категорій людей (молодь і 
старше покоління, переселенці та місцеві меш-
канці, бідні та багаті, люди зі схожими та відмін-
ними політичними поглядами) найнижчий рі-
вень близькості респонденти зазначали відносно 
людей з різними політичними поглядами та ба-
гатих або забезпечених людей. Рівень близькості 
до ВПО в обох групах приблизно такий же, як і до 
мешканців населеного пункту в цілому. 

Pic. 7-10. Rubizhne community, Luhansk Oblast
Фото 7-10. Громада м. Рубіжне, Луганська область
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«During 2014-2015 around 1,000 IDPs arrived to 
our town Rubizhne, including 200 children. In addi-
tion to the traditional problems of the community, 
we faced new challenges linked to the influx of IDPs. 
Apart from financial assistance, IDPs were in need 
of the moral and psychological support. The Central 
Library of Rubizhne has become the centre of inte-
gration of IDPs in the community. The work in clubs 
and groups, communication, demonstration of joint 
achievements at the exhibitions and fairs help IDP to 
better integrate in the local community”.

In the framework of the project, each community 
created an initiative group of IDPs and local resi-
dents who together developed social cohesion ini-
tiatives and implemented them in their community 
with other community members. During project 
implementation almost 500 community initiative 
group members went through the trainings on com-
munity development for local residents and IDPs.

«Протягом 2014-2015 рр. до м. Рубіжного прибуло 
близько тисячі переселенців, в тому числі близько 
200 дітей. До традиційних турбот громади дода-
лися турботи, пов’язані з підтримкою внутрішньо-
переміщених осіб (ВПО). На нових місцях ВПО, окрім 
матеріальної допомоги, необхідна моральна і психо-
логічна підтримка. Рубіжанська централізована бі-
бліотека стала центром інтеграції ВПО у громаду. 
Клубна робота, спілкування, демонстрація спільно-
го надбання на виставках та ярмарках допомагає 
ВПО краще інтегруватися в міську громаду».

У рамках проекту громада створювала ініціа-
тивні групи, в які входили представники ВПО 
спільноти, які разом з місцевими мешканцями 
розробляли проект із соціальної згуртованості і 
впроваджували його у життя. Загалом за період 
впровадження проекту майже 500 представників 
громади пройшли семінари та тренінги з розви-
тку громад для місцевих жителів та ВПО.

Pic. 11. Community development training in Chervony Oskil, Kharkiv Oblast
Фото 11. Тренінг з розвитку громади у м. Червоний Оскіл, Харьківська область
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The survey of community initiative group 
(CIG) members who developed and 
implemented projects on social cohesion
There were 169 telephone interviews conducted with 
the members of CIGs that implemented their projects 
of social cohesion developed by the community. The 
database of CIG contact information was provided for 
the survey by IOM; the survey respondents were se-
lected randomly. The respondents from 5 regions of 
Ukraine (Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, 
Zaporizhzhia) were sampled. 

Out of all the surveyed CIG members in 34 com-
munities of the project, 98% are satisfied with the 
results of the CIG activity, and the same number of 
people believes that the activities of the CIG pro-
mote greater cohesion between IDPs and locals, re-
ducing tensions in their interaction.

Women comprise 81% of the surveyed beneficiaries, 
and 99% out of them are satisfied with the project. 
Sixty three per cent (63%) have improved their un-
derstanding of gender equality, including 43% who 
became convinced during the project that women 
should have equal rights with men. Twenty per cent 
(20%) tended to adhere the idea that women should 
have equal rights with men, but not in all spheres. 
Only 4% do not agree that women should have equal 
rights with men, and 33% believe that women should 
have equal rights with men, and participation in the 
initiative group did not affect this conviction.

Sixty-nine per cent (69%) of the respondents indicat-
ed that during the last six months, the sense of social 
cohesion and closeness among community members 
improved, and 97% of them confirmed that social co-
hesion project activities contributed to this. 

Forty-eight per cent (48%) of the members of initia-
tive groups said that differences among people cause 
the tension and problems in their communities.

Most problems emerge due to differences in po-
litical views (54% named the problem) and social 
status (35%), the differences in wealth/financial 
standing (31%), the differences between younger 
and older generations (20%), and the differences 
in education as a source of social tension was men-
tioned by 19%. Quite a high percentage (14%) of 
CIG members believe that the problems of com-

Опитування членів ініціативних  
груп громад, які впроваджували 
проекти із соціального згуртування
Було проведено 169 телефонних інтерв’ю з чле-
нами ініціативних груп. База контактів для опи-
тування була надана МОМ, респонденти для 
опитування відбирались випадковим чином. До 
вибірки потрапили респонденти із 5 областей 
України (Донецька, Луганська, Дніпропетров-
ська, Харківська, Запорізька). 

Серед усіх опитаних членів ініціативних груп у 
34 громадах проекту 98% задоволені результа-
тами діяльності ініціативної групи, стільки ж вва-
жають, що діяльність ініціативної групи сприяє 
більшій згуртованості ВПО і місцевих жителів, 
зниженню напруги у спілкуванні. 

Жінки становлять 81% опитаних бенефіціарів, 
серед них 99% задоволені проектом. 63% по-
кращили своє розуміння гендерної рівності, 
зокрема, 43% внаслідок участі в проекті упев-
нилися в думці, що жінки повинні мати рівні 
права з чоловіками, ще 20% більше стали схи-
лятися до думки, що жінки повинні мати рівні 
права з чоловіками, але не у всіх сферах. Тільки 
4% не погоджуються з тим, що жінки повинні 
мати рівні права з чоловіками, а 33% вважають, 
що жінки повинні мати рівні права з чоловіка-
ми, і участь у ініціативній групі ніяк не вплину-
ла на це переконання. 

69% опитаних зазначили, що за останні півроку 
відчуття згуртованості та близькості в громаді 
покращилось, з них 97% підтверджують, що за-
ходи проекту із соціального згуртування цьому 
сприяли. 

Біля 48% членів ініціативних груп зазначають, що 
такі відмінності між людьми викликають певні 
проблеми в їхніх громадах.

Найчастіше проблеми виникають через відмін-
ності в політичних поглядах (54% тих, хто зазначив 
наявність проблем) та соціальному статусі (35%), 
відмінності в багатстві/матеріальному становищі 
31%, відмінності між молодшим і старшим по-
коліннями 20%, відмінності в освіті як джерело 
соціальної напруги зазначили 19%. Достатньо 
високий процент (14%) вважають, що проблеми 
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munity cohesion arise from differences between 
locals and IDPs. 

Forty-four per cent (44%) of the CIG members in-
dicated that there is no need for initiatives to build 
peace and reconciliation among the members of 
the community. This indicator is even higher among 

у згуртованості громади виникають через відмін-
ності між місцевими жителями і ВПО. 

44% членів ініціативних груп зазначили, що не-
має потреби у ініціативах зі встановлення миру 
та примирення між мешканцями громади. На-
віть вищий цей показник у мешканців села (54%). 

Figure 6. Distribution of responses regarding the differences between community members which affect social tension
Графік 6. Розподіл відповідей респондентів щодо відмінностей між членами громади,  
які спричиняють соціальну напругу (%)

Religious beliefs 
Релігійні переконання

Disparities between young and older generations 
Відмінність між молодшим і старшим поколіннями

Status of IDP and local resident 
Статус ВПО та місцевого мешканця

Wealth / financial standing 
Багатство/матеріальне становище

Education 
Освіта

Social status 
Соціальний статус

Political / ideological views 
Політичні/ ідеологічні позиції

Table 3. Distribution of responses to the question: “26. Are there processes of cohesion, reconciliation,  
and building trust in your community? This means, for example, local committees for peace and conciliation,  
dedicated debates, forums for peace and reconciliation”
Таб. 3. Розподіл відповідей на запитання: «Чи ідуть у Вашій громаді процеси згуртованості,  
примирення і встановлення довіри? Мова йде, наприклад, про місцеві комітети з встановлення  
миру і злагоди, дебати на цю тему, форуми з встановлення миру і злагоди і т.д.»

Type of settlement
Тип населеного пункту Out of all

Серед усіх
City / Місто Village / Село

Yes, positive results have already been noticed
Так, і вже видно позитивні результати

33% 13% 22%

Yes, but no positive results yet
Так, але поки немає позитивних результатів

9% 3% 6%

No, but I believe we need these initiatives
Ні, хоча я вважаю, що такі ініціативи потрібні

22% 26% 24%

No, but I believe we don’t need these initiatives – we are a united 
community, there no conflicts and no need for reconciliation
Ні, і я вважаю, що в таких ініціативах немає потреби – у нас 
згуртована громада, немає конфліктів і потреби у примиренні

34% 54% 44%

Difficult to say / Важко сказати 2% 3% 3%

N 82 87 169
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the villagers (54%). This correlates with higher social 
cohesion among rural residents in comparison with 
the urban residents.

According to the survey results, similar mechanisms 
of cooperation with the authorities and mechanisms 
of action are applied by community members in rural 
and urban areas, but collective mechanisms of access 
to decision–making are more specific for villages. 
Ninety per cent (90%) mentioned «Personal meet-
ings and individual appeal» as the main method of 
interaction between the community and authorities.

Це корелюється з більш високим рівнем соціаль-
ної згуртованості серед селян у порівнянні з меш-
канцями міста.

Відповідно до результатів дослідження спосте-
рігаються приблизно однакові механізми вза-
ємодії з органами влади та механізми впливу в 
селі і в місті, однак колективні механізми більш 
притаманні селу. Загалом 90% мешканців громад 
проекту зазначили «особисті зустрічі та індивіду-
альні звертання» як основний спосіб взаємодії 
громади і влади.

Table 4. Distribution of response to the question: “Could you please name the modalities of the interaction between the 
residents and local authorities. What mechanisms are used by the local community to make the authorities listen to them?”
Таб. 4 Розподіл відповідей на запитання: «Назвіть способи взаємодії жителів з органами місцевої влади.  
Які механізми використовує місцева громада, щоби влада почула її?» 

Settlement / Тип населеного пункту All
Серед усіхTown / Місто Village / Село

Personal meetings, appointments, personal appeals
Особисті зустрічі, запис на прийом, індивідуальні звертання

88% 92% 90%

Group meetings / Колективні зустрічі 65% 82% 73%

Participation in public hearings, meetings of local councils
Участь у громадських слуханнях, засіданнях місцевих рад

63% 74% 69%

Petitions, collective appeal / Петиції, колективні звертання 54% 52% 53%

Media publications / Публікації в ЗМІ 48% 24% 36%

Protests, demonstrations / Протести, демонстрації 5% 2% 4%

Other / Інше 2% 1% 2%

I do not know / Не знаю 2% 0% 1%

N 82 87 169

Pic. 12. The training on 
community development for 
the CIG members in Volodarske 
settlement, Donetsk Oblast 
Фото 12. Тренінг для членів 
ініціативної групи з розвитку 
громади в смт. Володарське, 
Донецька область
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The members of the CIGs confirmed the project’s 
importance for the social cohesion of the communi-
ty and the opportunity to make a personal contribu-
tion to its development as the most important trig-
gers for them to join the initiative group. Only 10% 
of respondents indicated that their membership in 
the CIG was motivated by commitments imposed by 
their post or position. 

Члени ініціативних груп проекту найчастіше на-
звали, по-перше, важливість проекту для соціаль-
ної згуртованості громади та, по-друге, можли-
вість зробити особисто внесок у її розвиток – най-
головнішими причинами, чому вони вступили у 
ініціативну групу і займалися реалізацією проекту 
із соціального згуртування. Біля 10% опитаних за-
значили, що їхнє членство у ініціативній групі було 
продиктоване посадою або становищем.

Fifty-six per cent (56%) of the respondents said that 
there were rare cases when members of the commu-
nity joined the initiative group and then pulled out 
of the group. As the main reasons for termination of 
membership in the CIG, the respondents stated that 
(1) more important issues emerged (37%) and (2) re-
settlement to other place of residence (33%).

56% опитаних зазначили, що були поодинокі 
випадки, коли члени громади приєднувалися 
до ініціативної групи, а потім припиняли свою 
участь. Серед головних причин припинення 
членства респонденти зазначили появу важли-
віших справ (37%) та переїзд в інше місце про-
живання (33%).

Figure 7. The responses to the question: “Why did you decide to participate in the initiative group of the community?”
Графік 7. Розподіл відповідей на запитання: «Чому Ви вирішили взяти участь в ініціативній групі громади?» (%)

Out of all
Серед усіх

Village
Село

City
Місто

I had free time
Мав вільний час

For personal development and experience
Для самого себе, самореалізації, особистого досвіду

I am IDP, this directly appeals to me
Сам переселенець/ка, мене це безпосередньо стосується

I wanted to meet new people
Хотілося познайомитися з новими людьми

I wanted to help
Хотів/ла допомогти

I was asked / invited
Мене попросили/ запросили

I have responsibilities coming from my position or standing 
Є відчуття згуртованості між мешканцями громади

It was interesting 
Було цікаво

I am not an indifferent person, I want to contribute 
Я не байдужа людина, хочу зробити свій внесок

I believe that social cohesion is important for the community
Вважаю важливим посилення соціальної  

згуртованості, єднання людей
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Table 5. Distribution of responses to the question: “Why do people terminate their participation?”  
(Out of respondents who admitted the cases when people began to participate in the initiative group, and then dismissed it)
Таб. 5. Розподіл відповідей на запитання: «Чому люди припиняли участь?» (Серед респондентів, які відповіли,  
що були випадки коли люди починали брати участь в ініціативній групі, а потім припиняли її)3

SettlementТип населеного пункту All
Серед усіхTown / Місто Village / Село

More important issues emerged  
У них з’являлися важливіші справи

37% 38% 37%

Other6: moved out / Інше6: Виїхали 35% 31% 33%

Other: For health reasons, family reasons
Інше: За станом здоров’я, сімейними обставинами

8% 10% 9%

Other: disappointed, did not get something they came for,  
did not believe in the project
Інше: Розчарувались, не отримали те, за чим прийшли,  
не вірили в проект

14% 4% 9%

Other: became overloaded at work, did not have time
Інше: Надто завантажені на роботі, не мають часу

4% 8% 6%

Got bored / Їм ставало нудно 8% 2% 5%

Other: do not know, I am not interested
Інше: Не знаю, мені це нецікаво

4% 6% 5%

Conflicts took place / Виникали конфлікти 2% 2% 2%

Other / Інше 4% 6% 5%

N 51 48 99

3 lternatives marked as “Other” were not proposed among the possible resposes, and were spontaneously mentioned 
by a respondent in the category (“if ‘Other’ – please specify what “)

 Альтернативи, позначені як «Інше» не були запропоновані серед можливих варіантів відповідей, а були спонтанно 
названі респондентом в категорії («Інше – зазначте, що саме»)
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LIVELIHOODS

In the framework of the project, 3, 072 IDPs were 
trained at 110 business orientation trainings orga-
nized by IOM and NGO partners in 2015-2016 in 
7 regions of Ukraine with the highest number of 
registered IDPs, namely Donetsk and Luhansk (gov-
ernment controlled areas), Kharkiv, Dnipropetrovsk, 
Zaporizhzhia, Odesa and Poltava regions. During the 
training, potential candidates for a grant acquainted 
themselves with such topics as business planning, 
business plan development, analysis of the local 
market, risk analysis and improved awareness of the 
legal aspects of starting up a business.

ІНТЕГРАЦІЯ ВПО  
ШЛЯХОМ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗМІЦНЕННЯ
В рамках проекту 3, 072 ВПО пройшли навчання 
під час 110 бізнес-тренінгів, які було організовано 
Представництвом МОМ та партнерами у 2015-2016 
рр. у 7 областях України з найбільшою кількістю за-
реєстрованих ВПО, а саме Донецькій та Луганській 
(підконтрольні території), Харківській, Дніпропе-
тровській, Запорізькій, Одеській та Полтавській 
областях. В ході тренінгів потенційні кандидати на 
отримання гранту ознайомилися з плануванням 
бізнесу, складанням бізнес-плану, аналізом місце-
вого ринку, аналізом ризиків та поліпшили обізна-
ність із правовими аспектами започаткування влас-
ної справи та ведення бізнес-діяльності.

Pic. 13. Business orientation training for IDPs in Tokmak town, Zaporizhzhia Oblast, 18 March 2015 
Фото 13. Бізнес-тренінг для ВПО у м. Токмак, Запорізька область, 18 березня 2015 р.

Among all livelihoods training participants, 2, 526 IDPs 
developed their business plans and presented them 
at defence sessions with the aim to receive the grant 
for professional equipment or for vocational courses. 
Equipment was provided to 1, 508 IDP beneficiaries 
of the project, and 272 IDPs got the opportunity to 

Серед усіх учасників тренінгів 2, 526 ВПО підго-
тували та захищали бізнес плани на отримання 
гранту на навчання або на обладнання. Допо-
могу у якості грантів на обладнання отримали 
1, 508 ВПО-бенефіціарів проекту, а 272 ВПО 
отримали можливість підвищити кваліфікацію 
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або отримати нові навички на професійних 
курсах. Загалом 1, 780 ВПО отримали гранти 
у рамках компоненту проекту із економічного 
зміцнення ВПО. 

Серед учасників компоненту проекту, спрямо-
ваного на покращення економічного стану ВПО, 
було проведено 450 телефонних інтерв’ю з ВПО-
бенефіціарами у вищезгаданих 7 областях Украї-
ни. База контактів ключових інформантів для опи-
тування була надана МОМ. Респонденти для опи-
тування відбирались випадковим чином. Серед 
опитаних бенефіціарів економічного компоненту 
17% респондентів проживають у селі або СМТ (се-
лищі міського типу) та 83% у місті. 60% з них мають 
вищу освіту, 6% – незакінчену вищу, 31% мають 
середньо спеціальну освіту (технікум або профте-
хучилище). Рівень повної зайнятості жінок значно 
менший (39%), ніж серед чоловіків (57%). 

Загалом рівень зайнятості серед бенефіціарів 
проекту є вищим, ніж серед місцевих мешкан-
ців – 73% проти 65%. Водночас серед бенефіціа-
рів менше людей з повною зайнятістю (45% про-
ти 53%) і більше людей з частковою зайнятістю 
(28% проти 12%), а також більше безробітних 
(11% проти 7%). Рівень повної зайнятості жінок 
набагато нижчий, ніж серед чоловіків (39% по-
рівняно з 57% у чоловіків).

Основні проблеми домогосподарств ВПО-
бенефіціарів проекту найчастіше пов’язані з не-
достатнім доходом або працевлаштуванням: 
46% зазначили про брак грошей, щоб жити нор-
мально і не мати боргів, 40% – про відсутність 
доступного житла, придатного для життя, 34% – 
про проблеми із пошуком роботи за фахом або 
з задовільним доходом, 30% – про брак грошей 
на лікування членів сім’ї. Всі ці проблеми більш 
актуальні в східних областях (Донецькій та Луган-
ській, а також тих, що межують із ними) і тільки 
проблема відсутності доступного житла більш ак-
туальна в решті областей). Лише 3% бенефіціарів 
серед проблем зазначили негативне ставлення з 
боку місцевих жителів (цей варіант зачитувався 
серед пропонованих варіантів відповіді) і лише 
9% зазначили, що вони здатні забезпечити себе. 

Серед названих стратегій подолання труднощів 
у переселенні, які застосовують ВПО для по-

Pic. 14. Oleksandr, a 26-year-old IDP from Horlivka,  
lives in displacement with his family and 2-year-old son. 
Having received the equipment for construction  
and repairs, he is now self-employed in Kharkiv.
Фото 14. Олександр, ВПО з м. Горлівка, має родину 
і маленького 2-річного сина. Отримав обладнання 
для будівельних та ремонтних робіт, живе зі своєю 
родиною та самозайнятий в м. Харків

gain the new qualifications and new skills through 
vocational courses. All in all, 1,780 IDPs received the 
income-generating grants in the framework of the 
livelihoods component of the project. 

To assess the impact of the livelihoods project com-
ponent, 450 telephone interviews were conducted 
with IDP beneficiaries in the 7 abovementioned re-
gions of Ukraine. The database of contacts of key 
informants for the livelihoods survey was provided 
by IOM. The respondents were selected randomly. 
Among surveyed livelihoods beneficiaries, 17% of 
the respondents are rural or urban type settlement 
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residents and 83% are urban residents. Sixty per 
cent (60%) of them have possess a higher educa-
tion degree, 6% have an incomplete higher educa-
tion degree, and 31% have a secondary vocational 
education degree (college or vocational school).

The overall employment level among the benefi-
ciaries of the project is higher (74%) than among 
local residents (65%). However, there are fewer 
people among the livelihoods beneficiaries with 
full-time employment (45% vs. 53%) and more 
people with part-time employment (28% vs. 12%) 
and more unemployed (11% vs. 7%). The full em-
ployment of women is much lower than among 
men (39% vs. 57%).

The key issues of the livelihoods beneficiaries’ 
households are mainly linked to the insufficient in-
come level or lack of job opportunities: 46% men-
tioned the lack of money to have normal living stan-
dards and have no debts, 40% noted the absence 
of affordable housing with decent accommodation, 
34% spoke about problems of finding a job per their 
training or with an appropriate salary level, and 30% 
cited a lack of money for health care and treatment 
of the family. All these problems are more pressing 
in the eastern oblasts (Donetsk and Luhansk and the 
neighbouring oblasts) and the problem of afford-
able housing is more acute in other oblasts (Odesa, 
Zaporizhzhia, Poltava). A negative attitude on the 
part of the local residents was mentioned by 3% of 
beneficiaries. Nine per cent (9%) of the respondents 
noted that they do not have serious challenges in 
covering their basic needs.

Pic. 15. Serhiy, IDP, owner of a small insurance company 
in Bakhmut (Artemivsk): “When I left Horlivka with my 
family, I managed to take some pieces of furniture from my 
insurance company office. Thanks to the project, I received 
a computer and printer that allowed me to immediately 
open the office and continue running my business 
in displacement
Фото 15. Сергій, ВПО – учасник проекту, успішний 
підприємець, власник невеличкої страхової компанії 
в м. Бахмут (Артемівськ). «Коли виїжджав з Горлівки 
з родиною, встиг вивезти з собою лише деякі меблі 
з офісу власної страхової компанії. Завдяки проекту 
отримав комп’ютер і принтер, що дозволило мені 
відразу відкрити свій офіс та продовжити вести 
власну справу у місті переселення»

кращення свого фінансового становища, 52% 
учасників проекту (ВПО) повідомили, що вони 
або члени їх домогосподарств займалися важ-
кою, низькооплачуваною роботою або робо-
тою не за фахом, аби лише заробити хоч щось, 
51% – працювали за сумісництвом або брали 
додаткову роботу, 50% – позичали гроші, про-

Figure 8. Comparison of the employment status of the surveyed IDPs and local residents in 7 regions  
(% of respondents)
Графік 8. Порівняння рівня зайнятості ВПО та місцевих мешканців (%) в регіонах компоненту  
економічного зміцнення (7 областей) (%)
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Безробітні
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Among the coping strategies used by IDPs to improve 
their financial situation, 52% of the project beneficia-
ries reported that they or members of their house-
holds were engaged in hard, poorly paid or unqualified 
work; 51 % noted that they were working part-time 
or take additional work; 50% indicated that they bor-
rowed money and sold personal items or property to 
make ends meet, 48% were engaged in individual com-
mercial activity – reselling, small production of goods 
and services; and 41% upgraded or received a new 
qualification or profession. Also, 34% started up their 
private businesses. Forty-two per cent (42%) plan to do 
so if credit or other financial resources are available. 

давали особисті речі або майно, щоб звести кін-
ці з кінцями, 48% – займалися індивідуальною 
комерційною діяльністю – перепродажем, дріб-
ним виробництвом товарів і послуг, 41% – під-
вищували або одержувати нову кваліфікацію, 
професію. Також 34% відкрили власний бізнес, 
а ще 42% планують це зробити за наявності кре-
дитних ресурсів. Активну стратегію подолання 
труднощів – відкриття власного бізнесу – оби-
рають для себе 76% опитаних ВПО, з тією різни-
цею, що 34% застосували цю стратегію, відкрив-
ши вже свій бізнес, а 42% планують це зробити 
за наявності додаткових ресурсів. 

Figure 9. Distribution by type of the problem, mentioned by the livelihoods beneficiaries (% of respondents)
Графік 9. Розподіл по типу проблем, зазначених ВПО–бенефіціарами проекту з економічного зміцнення (%)
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Figure 10. Coping strategies used by the livelihoods beneficiaries since their displacement, % of responses
Графік 10. Стратегії подолання економічних труднощів з моменту переселення, (%) 
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Sixty-seven per cent (67%) of beneficiaries reported 
that they were able to increase their income as a 
result of participation in the project. 

Among those who could assess to which extent (%), 
27% mentioned an increase of their income in the 
range of 5% -20%, while 54% noticed an increase 
of 30% -50% and 20% stated that their income had 
grown from 60% -100% and more. However, these 
figures could grow over time, as 33% of respondents 
said that only 1-3 months had passed since receiv-
ing the equipment or graduation from the vocation-
al courses. Those who have been unable to increase 
their income cited the following reasons: (1) lack 
of financial resources for business development, 
(2) could not find a job or open a business.

67% бенефіціарів зазначили, що їм вдалося під-
вищити свій дохід внаслідок участі в проекті. 

Серед тих, хто зміг оцінити, наскільки підви-
щився їхній дохід, 27% вказали показники під-
вищення доходу в діапазоні 5%-20%, 54% – у 
діапазоні 30%-50% і 20% – у діапазоні 60%-
100%. Втім, ці показники можуть підвищитись з 
часом, адже 33% опитаних зазначили, що з мо-
менту отримання устаткування або закінчення 
навчання пройшло лише 1-3 місяці. Ті, кому не 
вдалося підвищити свій дохід, пояснюють це 
такими причинами: (1) не вистачає капіталу 
для розвитку бізнесу, (2) не вдалося знайти ро-
боту або відкрити бізнес.

Figure 11 Distribution of beneficiaries by increased income due to participation in the project  
(among those who increased income) (% of respondents)
Графік 11. Розподіл бенефіціарів за рівнем підвищення доходів внаслідок участі в проекті  
(% серед тих, хто зазначив підвищення доходів внаслідок участі в проекті)

100% и больше

As of the time of the survey, a comparison of income 
generated by IDP participants and local residents 
showed that average income of project livelihoods 
beneficiaries is 3,427 UAH, and the average income 
of a local resident is 2,705 UAH. Therefore, the in-
come of the average project livelihoods beneficiary 
is 127% of the income of the average local resident. 
The higher income of the beneficiaries can be ex-
plained, firstly, by the fact that they have received 
free-of-charge livelihoods assistance, and secondly, 
that they are generally more educated than the lo-
cals (39% of local residents are university graduates, 
while 59% of IDP livelihoods beneficiary respondents 
can boast the same level of academic achievement).

Cтаном на момент проведення дослідження 
порівняння доходів ВПО-учасників проекту та 
місцевих мешканців показало, що середній 
заробіток ВПО становить 3427 гривень, а се-
редній заробіток місцевих мешканців стано-
вить 2705 гривень, отже, дохід ВПО – учасника 
проекту, становить 127% від доходу місцевих 
мешканців. Вищий заробіток бенефіціарів по-
яснюється, по-перше, тим, що вони отримали 
підтримку від МОМ для збільшення доходів, 
по-друге, тим що вони загалом є більш осві-
ченими, ніж місцеві мешканці (серед місцевих 
мешканців 39% мають вищу освіту, а серед бе-
нефіціарів МОМ – 59%).
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However, according to the subjective assessment of 
their household’s well-being, the beneficiaries of the 
project indicate more needs and feel worse than lo-
cal residents: 62% of the beneficiaries (50% of local 
residents) claim that they are forced to save on food 
and/or clothing. A lower self-assessment of well-be-
ing with higher income could be explained by factors 
such as the fact that 67% of beneficiaries spend mon-
ey on rent compared to 8% of local residents, which 
certainly undermines the benefits of higher income. 
It should be noted as an additional factor that 34% 
of livelihoods beneficiaries compared to 55% of local 
residents said that they grow plants/animals for their 
own consumption. Furthermore, the psychological 
state of IDPs should be taken into account and the 
beneficiaries could give pessimistic self-assessments 
of their well-being because of the stress of forced dis-
placement and uncertainty of future earnings in the 
absence of full employment. 

Ninety-two per cent (92%) of the project livelihoods 
beneficiaries are satisfied with the project, 5% are 
dissatisfied, 1% could not answer. The most com-
mon reason for dissatisfaction is the poor organi-
zation of the delivery service (delays, getting the 
wrong equipment, etc.). Eighty-six per cent (86%) of 
beneficiaries said their lives generally improved as a 
result of participation in the project. 

Водночас за суб’єктивною оцінкою добробуту 
домогосподарства бенефіціари проекту зазнача-
ють більше потреб та вищий рівень бідності, ніж 
місцеві мешканці: 62% бенефіціарів проти 50% 
місцевих мешканців стверджують, що змушені 
економити на їжі та/або одязі. Нижча оцінка до-
бробуту при вищих заробітках бенефіціарів може 
пояснюватись такими факторами, як те, що 67% 
бенефіціарів витрачають кошти на оренду жит-
ла порівняно з 8% місцевих мешканців, що, без-
умовно, нівелює переваги вищого заробітку. Тре-
ба зазначити як додатковий фактор те, що 34% 
бенефіціарів порівняно з 55% місцевих жителів 
вирощують рослини/тварин для власного спожи-
вання. Крім того, треба враховувати психологіч-
ний стан ВПО, і те, що бенефіціари могли давати 
песимістичні оцінки добробуту через стрес від 
вимушеного переселення, невпевненість у май-
бутніх доходах при відсутності повної зайнятості. 

92% бенефіціарів задоволені проектом, 5% не 
задоволені, 1% не змогли оцінити свою задово-
леність. Найпоширеніша причина незадоволен-
ня – погана організація процесу надання допо-
моги (затримки, отримання не того обладнання 
тощо). 86% опитаних бенефіціарів зазначили, 
що їхнє життя загалом покращилось внаслідок 
участі в проекті. 

Pic. 16-18. Vitaliy, an IDP from the Donbas who received construction equipment in the framework of the project,  
is currently working in Velyke Dolynske settlement, Odesa Oblast
Фото 16-18. Віталій, ВПО з Донбасу, отримав будівельне обладнання в рамках проекту,  
працює у смт Велике Долинське, Одеська область
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Overall, 90% of the beneficiaries reported positive 
results for their own well-being as a result of the 
project, while 6% said that there are no positive re-
sults so far, but they expect them in the future, and 
4% of beneficiaries said that they had not received 
any positive results and are not expecting them in 
the future. Among the positive results of the proj-
ect, the respondents often noted the opportunity to 
develop their business (38%), the opening of their 
business (24%) and job finding (13%).

Among all the respondents who received the equip-
ment for business, 86% use this equipment, 12% 
plan to use it and only 3% do not use it. Among the 
beneficiaries who use the equipment received in 
the framework of the project, 40% indicated that 
the goods or services they produce are new to their 
settlement, or that they do not have to compete 
with other businesses, as they are in another area 
or focused on other consumers.

Figure 13. Changes in the well-being of the beneficiaries  
as a result of their participation in the project
Графік 13. Зміни у благополуччі бенефіціарів 
за результатами участі у проекті
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No postive results and the beneficiary does not expect them
Позитивних результатів немає і їх не очікують
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Figure 12. Distribution of response to the question:  
“At the moment, are you satisfied with the organization of 
the project, its feasibility, relevance to the needs of IDPs?”
Графік 12. Розподіл відповідей на запитання:  
«На даний момент, наскільки ви задоволені 
організацією проекту, його доцільністю, 
відповідністю потребам переселенців?» 

Satisfactory / Відмінно

Unsatisfactory / Незадовільно

Could not answer / Не змогли оцінити
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Загалом 90% бенефіціарів зазначили про досяг-
нення позитивних результатів для власного до-
бробуту внаслідок проекту, 6% зазначили, що поки 
що немає позитивних результатів, але вони їх очі-
кують, а 4% – що позитивних результатів немає і 
вони їх не очікують. Серед позитивних результатів 
найчастіше зазначалось отримання можливості 
розвивати свій бізнес (38%), відкриття свого бізне-
су (24%), знаходження роботи (13%). 

Серед усіх опитаних учасників проекту, які отри-
мали обладнання для бізнесу, 86% використову-
ють це обладнання, 12% планують його викорис-
товувати і лише 3% не використовують. Серед бе-
нефіціарів, які використовують обладнання, 40% 
зазначили, що товари або послуги, які вони виро-
бляють є новими для населеного пункту, або що 
вони практично не конкурують з іншими органі-
заціями (наприклад, тому що вони розташовані в 
іншому районі або націлені на інших споживачів).
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As regards the degree of integration into the local 
community, 43% of beneficiaries do not plan and do 
not want to move from the settlement where they 
live. Another 44% said that they have not planned 
to move, but would like to do so if there is a pos-
sibility. Eight per cent( 8%) plan to move (the rest 
did not answer the question). The most common 
rationale for moving is bad living conditions or lack 
of funds to rent or purchase housing (47%), limited 
opportunities for generating income (45%) and the 
intention to return home when the conflict is over 
(40%). Only 4% said they want to leave because they 
feel uncomfortable among local residents or cannot 
establish good relationships with them.

Щодо ступеню інтеграції в місцеву громаду, тільки 
43% бенефіціарів не планують і не хочуть переїж-
джати з населеного пункту, де вони проживають. 
Ще 44% зазначили, що поки не планують переїж-
джати, але хотіли би це зробити за можливості, 
8% планують переїзд (решта не змогли відповісти 
на запитання). Найпоширенішими причинами ба-
жання переїзду є погані житлові умови або брак 
коштів на оренду чи купівлю житла (47%), обме-
жені можливості для заробітку (45%) і бажання 
повернутись додому, коли закінчиться конфлікт 
(40%). Лише 4% зазначили, що хочуть переїхати, 
бо некомфортно почуваються серед місцевих лю-
дей чи не можуть налагодити взаємини з ними. 

Pic. 19-21. Olena is an IDP who received special equipment for cognitive development of children with disabilities  
(Down’s syndrome). She opened a development centre for such children in Kharkiv where she also now resides
Фото 19-21. Олена, ВПО, учасник проекту, отримала обладнання для розвитку дітей з обмеженими 
можливостями, відкрила денний центр розвитку для таких дітей, живе та працює у м. Харків

Figure 14. Project beneficiaries’ intentions to move further or return (% of IDP respondents)
Графік 14. Наміри бенефіціарів проекту щодо інтеграції у місцях переселення 

Difficult to answer 5%
Не можу відповісти 5%

Plan to move or return 8%
Планую переїзд 8%

Do not plan to move, but would do  
so if there is a possibility 44%

Поки не планую переїжджати, але хотів  
би переїхати за можливості 44%

Do not plan to move 43%
Не планую переїжджати 43%

given bad living conditions or lack of money to rent or to purchase dwelling 47%
через погані житлові умови або брак коштів на оренду чи купівлю житла 47%
given limited possibilities to generate income 45%
через обмежені можливості для заробітку 45%
given the desire to return back home 40%
через бажання повернутися до дому 40%
given difficulties of integration 4% 
через труднощі інтеграції у громаду 4%
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Overall, 10% of the beneficiaries confirm that there 
is tension or discontent between them and local 
residents. Four per cent (4%) say that the recent 
tension has intensified, and 6% note that it has 
weakened. Another 8% say that tension existed be-
fore, but now it is gone, and 83% remark that there 
was never any tension. The causes of tension and 
the negative attitude of the local residents towards 
IDPs, in particular, may be generated by the percep-
tion that IDPs “get more help than the locals who 
really need it” and “ they take away jobs.”

Sixteen per cent (16%) of IDPs as of the time of the 
survey have moved from the settlement, where they 
participated in the business/professional orientation 
training. The most common reasons for moving were 
better job opportunities (39%), and a better environ-
ment for business and better living conditions (19%). 

Загалом 10% бенефіціарів підтверджують існуван-
ня напруги або невдоволення між ними і місцеви-
ми жителями, зокрема, 4% стверджують, що остан-
нім часом напруга посилилась, а 6% – що вона по-
слабилась. Ще 8% зазначають, що раніше напруга 
була, але зараз її вже немає, а 83% – що її ніколи 
й не було. Причинами напруги найчастіше назива-
ють негативне ставлення з боку місцевих жителів 
до ВПО, зокрема, через те, що ВПО «одержують 
більше допомоги, ніж місцеві жителі, які справді її 
потребують» та «відбирають робочі місця».

16% ВПО станом на момент опитування переїха-
ли з того населеного пункту, де вони брали участь 
в проекті МОМ. Найчастіше причинами переїзду 
респонденти називали кращі можливості влашту-
ватися на роботу (39%), кращі умови для розвитку 
бізнеса та кращі умови для життя (19%).

Pic. 22. Yuriy, an IDP and father of 4 children 
who has a disability (3 degree of disability), 
received equipment in the framework of the 
project and opened a woodworking shop in 
Velyka Dolyna settlement in Odessa Oblast, 
and hired three more IDPs to work together 
with him in his workshop
Фото 22. Юрій, ВПО, батько 4 дітей, має 
3 групу інвалідності, отримав обладнання 
у рамках проекту і відкрив деревообробну 
майстерню у смт Велика Долина у 
Одеській області, взяв працювати 
в майстерню ще трьох ВПО

Tab.6. The reasons named by the respondents (IDP livelihoods beneficiaries) when answering the question: “Why have you 
moved here from the settlement where you took part in the business/professional orientation training organised by IOM?”
Таб. 6. Розподіл відповідей на запитання «Чому ви переїхали сюди з того населеного пункту, де ви брали участь 
у проекті Міжнародної організації з міграції?» Серед респондентів, які на теперішній час не проживають 
в населеному пункті, де вони брали участь у проекті Міжнародної організації з міграції 

All / Серед усіх

Found a job in this settlement / Знайшли в цьому населеному пункті роботу 39%
Other: Better living conditions/better environment for business /Інше: Кращі умови для життя/розвитку бізнесу 19%
Friend or relatives live in this settlement / У цьому населеному пункті друзі або родичі 14%
Moved to study / Приїхали на навчання 14%
Found affordable housing in this settlement / Знайшли в цьому населеному пункті доступне житло 13%
Returned home / Повернулися додому 10%
Could not feel comfortable among the local residents / Некомфортно почувалися серед місцевих жителів 1%
Other / Інше 1%
Difficult to say / Важко сказати 1%
No answer / Нема відповіді 1%
N 70
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SUPPORT TO 
NATIONAL  
IDP REGISTRATION 
SYSTEM 

There were 60 telephone interviews with the key 
informants – the employees of the labour and so-
cial protection departments, whose duties cover 
the registration of IDPs at the regional or local lev-
els. The survey was conducted in 24 regions: 3-4 
interviews were conducted in 8 regions with the 
highest number of IDPs, and 2 interviews in the 
other 16 regions. The interviews were evenly split 
between regional centres and other settlements. 
The contact information of the key informants was 
obtained from open public information sources.

All employees working with the IDPs registration 
system named at least one positive change or im-
provement in the process of IDP registration in the 
last 6 months. The biggest positive changes in the 
work of the IDPs that have occurred recently, ac-
cording to the interviewed key informants, are the 
following: the payments for IDPs will be provided 
only in “Oschadbank”, preventing any abuse or 
fraud on the part of the IDPs (90% of key informants 
indicated that positive change4) ; verification of IDPs 
(73%); the trainings for registration system workers 
on how to work with IDPs (65%) and the trainings on 
how to work with the new software (50%).

4 The employees of IDPs registration system consider  
the social payments through «Oschadbank» strictly  
as a positive change because this step ”weeded out” 
a certain number of IDPs receiving social benefits and 
living in non-government controlled areas (NGCA). 
Unfortunately, the survey did not include questions about 
whether the respondents are aware of the challenges 
faced by the IDPs as a result of this step. More detail  
on this issue in the Protection Cluster report:  
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/
documents/files/17_june_2016_update_on_suspension_
of_payments_to_idps_ua.pdf

ПІДТРИМКА 
СТВОРЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ 
РЕЄСТРАЦІЇ ВПО

Було проведено 60 телефонних інтерв’ю з клю-
човими інформантами-працівниками закладів 
з управління праці та соціального захисту насе-
лення, чиї посадові обов’язки мають відношення 
до реєстрації ВПО на обласному або місцевому 
рівні. Опитування було проведено у 24 областях: 
у 8 областях з найбільшою кількістю ВПО було 
проведено по 3-4 інтерв’ю, в решті 16 областей – 
по 2 інтерв’ю. Інтерв’ю були рівномірно розподі-
лені між обласними центрами та іншими населе-
ними пунктами. База контактів була отримана з 
відкритих джерел інформації.

Усі опитані працівники системи реєстрації ВПО за-
значили хоча б одне позитивне зрушення або по-
кращення в роботі з ВПО за останні 6 місяців. Най-
більшими позитивними змінами у роботі з ВПО, що 
відбулися останнім часом, на думку опитаних клю-
чових інформантів, є: проведення виплат для ВПО 
тільки через «Ощадбанк», що допоможе запобігти 
зловживанням з боку ВПО (90% опитаних ключових 
інформантів вказали на цю позитивну зміну7);3 за-
провадження перевірок ВПО (73%); проходження 
працівниками системи реєстрації ВПО тренінгів із 
роботи з ВПО (65%) та тренінгів із роботи з новим 
програмним забезпеченням (50%). 

7 Працівники системи реєстрації ВПО вважають про-
ведення виплат через «Ощадбанк» позитивною змі-
ною через те, що цей крок дозволив «відсіяти» певну 
кількість ВПО, що отримували соціальні виплати, не 
проживаючи на підконтрольній території України. На 
жаль, опитування не включало запитань, чи усвідом-
люють респонденти, з якими проблемами зіштовхну-
лись ВПО внаслідок цього кроку. Детальніше про ці 
проблеми див. звіт Кластеру ООН із питань захисту за 
посиланням: https://www.humanitarianresponse.info/
en/system/files/documents/files/17_june_2016_update_
on_suspension_of_payments_to_idps_ua.pdf
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Among the gaps of the registration system, the ma-
jority (58%) mentioned that a single information 
database has not been launched yet. Almost a half 
(48%) indicated the lack of human resources for the 
work with IDPs. In particular, they pointed to a lack 
of specialists, whose main responsibility of would be 
work with IDPs (and not a combination of different 
types of work with different socially vulnerable cat-
egories). As a result of human resources gaps, there 
are delays in the provision of services, queues, and 
limited hours. In addition, 48% complained about 
the poor quality of equipment and the lack of In-
ternet, and 47% pointed to software shortcomings. 
Only 8% of the employees indicated that there is no 
problem with registration system of IDPs at all.

Серед недоліків системи обліку і надання грошо-
вої допомоги ВПО більшість (58%) назвали те, що 
досі не запрацювала єдина інформаційна база да-
них. Близько половини (48%) вказали на нестачу у 
їхньому відділенні достатньої кількості працівників 
для роботи з ВПО. Зокрема, було вказано на неста-
чу вузьких спеціалістів, основним видом діяльності 
яких була б робота з ВПО (а не поєднання різних 
видів роботи). Як наслідок нестачі людей для робо-
ти з ВПО трапляються затримки в наданні послуг, 
черги, обмежені години роботи. Крім того, 48% на-
рікають на низьку якість обладнання та недостатнє 
забезпечення Інтернетом, а 47% – на недоліки про-
грамного забезпечення. Тільки 8% опитаних пра-
цівників зазначили, що недоліків системи обліку і 
надання грошової допомоги ВПО немає.

Figure 15. Positive changes in the work of the IDP registration system, according to the key informants 
Графік 15. Позитивні зміни у роботі системи реєстрації на думку опитаних ключових інформантів

Trainings on operation of the new registration system software
Запровадження перевірок ВПО

Passing the training on how to work with IDPs 
Проходження працівниками системи реєстрації 

ВПО тренінгів із роботи з ВПО

Verification of IDPs
Тренінги із роботи з новим програмним забезпеченням

Payments are provided only in”Oschadbank”
Проведення виплат для ВПО тільки через «Ощадбанк»

Shortcoming of software
Недоліки програмного забезпечення

Poor quality of equipment and insufficient Internet provision 
Низька якість обладнання та недостатнє  

забезпечення Інтернет зв’язком

Single registration system has not been launched 
Не запрацювала єдина інформаційна база даних

Lack of human resources to work with IDPs
Недостатня кількsсть працівників для роботи з ВПО

Figure 16. The distribution of the response to the question: “What are the gaps of the IDP registration system?  
The question is about the system as a whole and the work of your department”
Графік 16. Розподіл відповідей на запитання: «Якими є недоліки системи обліку і надання грошової допомоги ВПО? 
Питання як про систему загалом, так і про роботу вашого управління»
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Among the measures to be taken to improve the 
registration system in general, the key informants 
named the following: the introduction of a single 
information database (82%)5; introduction of clear 
and transparent rules for the verification of so-
cial benefits entitlements (77%); improvement of 
software (73% – in particular, complained that the 
software is not linked to other databases, works 
slowly, freezes, etc.). As for the needs of their own 
department, the key informants often referred to 
the need to purchase new equipment (60%), in-
crease in the number of personnel (62%), capacity 
building training (50%), and renovation of IDP reg-
istration facilities (38%).

5 The Impact Assessment was conducted in May 2016. The 
IDP registration system was launched on 1 August 2016. 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=249225479&cat_id=244277212

Серед заходів, які потрібно вжити для покращен-
ня системи обліку і надання соціальної допомо-
ги ВПО загалом, працівники системи реєстрації 
ВПО найчастіше називали: впровадження єдиної 
інформаційної бази даних (82%)8;4 запроваджен-
ня чітких прозорих правил перевірки соціальних 
виплат (77%); удосконалення програмного за-
безпечення (73% – зокрема, були нарікання на 
те, що програмне забезпечення не пов’язане з 
іншими базами даних, працює повільно, «зави-
сає» тощо). Щодо потреб власного відділення, то 
ключові інформанти частіше називали необхід-
ність закупівлі нового обладнання (60%), розши-
рення штату (62%), проведення навчання праців-
ників (50%), ремонт приміщень (38%). 

8 Дослідження проходило у травні 2016 р. Єдиний 
реєстр внутрішньо переміщених осіб почав працювати 
з 1 серпня 2016 р. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=249225479&cat_id=244277212

Figure 17. Measures to be taken to improve the registration system (according to the key informants )
Графік 17. Заходи для покращення роботи системи реєстрації на думку опитаних ключових інформантів
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IDP SUPPORT 
HOTLINE

The National Toll-Free Hotline to support IDPs 
was run by the Donbas SOS NGO. During its op-
eration from 6 March 2015 till 31 May 2016, the 
hotline addressed more than 35,000 inquiries 
from IDPs and the conflict affected population. 
The impact assessment of the hotline operation 
was done based on the responses of the IDP ben-
eficiaries of the project and employees of the IDP 
registration system. 

Regarding the effectiveness of the hotline for 
IDPs, 57% of the IDP registration system employ-
ees and 44% of IDPs beneficiaries knew about 
the IDP support hotline. Among those IDPs who 
called the hotline, 72% claimed that they received 
information they needed. Another 13% received 
the necessary information concerning some 
questions, but other issues were not addressed, 
while 15% of callers did not receive the informa-
tion they needed. Most respondents claimed that 
they did not receive information on social ben-
efits and targeted social assistance.

Overall, 80% of the employees of the IDP registra-
tion system and 93% of IDP beneficiaries consider 
this hotline is relevant and “that it informs IDPs on 
the registration procedure in the new place of resi-
dence, as well as the possibility of return to their 
place of residence before displacement”. Among 
other information that IDPs need, IDP respondents 
named legal information and legal services (38%), 
information about humanitarian projects, grants, 
programmes, aid from humanitarian organisations 
(21%), information on housing issues (17%), in-
formation on social benefits an d subsidies (15%), 
comprehensive information on human rights of 
IDPs and recent legislative and normative changes 
(14%), information on employment (13%) and in-
formation on registration and document recovery/
reproduction (9% ).

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 
ДОПОМОГИ ВПО 

Робота безкоштовної гарячої лінії допомоги ВПО 
забезпечувалася партнером МОМ НУО «Дон-
бас СОС». За час роботи з 6 березня 2015 р. до 
31 травня 2016 р. гаряча лінія прийняла та об-
робила більш ніж 35,000 запитів від ВПО та по-
страждалого від конфлікту населення. Оцінка ро-
боті гарячої лінії проводилась на основі інтервью 
з ВПО – бенефіціарами проекту та з робітниками 
системи реєстрації ВПО.

Щодо оцінки ефективності безкоштовної гарячої 
лінії для переселенців, 57% опитаних працівників 
системи реєстрації ВПО та 44% ВПО-бенефіціарів 
знають про існування цієї гарячої лінії. Серед тих 
ВПО, хто телефонував на гарячу лінію, частка тих, 
хто отримав необхідну інформацію, становить 72%. 
Ще 13% отримали потрібну інформацію щодо од-
них питань, щодо інших питань не отримали, 15% 
не отримали необхідної інформації. Найчастіше 
респонденти зазначали, що не отримали інформа-
цію щодо соціальних виплат та адресної допомоги. 

Загалом 80% працівників системи реєстрації ВПО 
та 93% ВПО-бенефіціарів проектів МОМ вважа-
ють потрібною таку гарячу лінію, «що інформує 
переселенців про порядок реєстрації на новому 
місці проживання, а також про можливості повер-
нення на колишнє місце проживання». З-поміж 
іншої інформації, що потрібна переселенцям, 
ВПО-бенефіціари найчастіше називали юридичну 
інформацію та юридичні послуги (38%), інформа-
цію про проекти, гранти, програми, гуманітарну 
допомогу, організації, що допомагають пере-
селенцям (21%), інформацію з житлових питань 
(17%), інформацію з питань соціальних виплат, 
субсидій (15%), комплексну інформацію щодо за-
хисту прав переселенців та останніх законодавчих 
та нормативних змін (14%), інформацію з питань 
працевлаштування (13%) та інформацію про поря-
док оформлення та відновлення документів (9%). 
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Among the 34 employees of the IDP registration 
system who know about the IDP support hotline, 
21 recommended it to IDPs. 

Серед 34 працівників системи реєстрації ВПО, 
що знають про гарячу лінію, 21 рекомендували 
її ВПО. 

Figure 18. Distribution of response to the open question of what kind of information IDPs need  
(among those who answered “Yes, but IDPs also need other information” to the question  
“Do you think that the IDP support hotline is needed?” (% of responses)
Графік 18. Розподіл відповідей на відкрите питання про те, яка саме ще інформація потрібна  
переселенцям (Серед тих, хто на питання «Як ви вважаєте, чи потрібна така гаряча лінія?»  
відповів «Так, але переселенцям також потрібна й інша інформація») (% відповідей)

Information on registration and recovery of the documents 
Інформація про порядок оформлення  

та відновлення документів

Information on employment
Інформація з питань працевлаштування 

Comprehensive information on on human rights of IDPs  
and recent legislative and regulatory changes

Комплексна інформація щодо захисту  
прав переселенців та останніх змін

Information on social benefits and subsidies
Інформація з питань соціальних виплат, субсидій

Information on housing
Інформація з житлових питань 

Information on humanitarian programmes, grants, projects, etc.
Інформація про проекти, гранти,  
програми, гуманітарну допомогу

Legal inquiries & legal services 
Юридична інформація та юридичні послуги 
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RECOMMENDATIONS
Based on results of the survey of IDPs, residents of 
host communities and employees of IDP registration 
system, the researchers of GfK Ukraine provided the 
following recommendations for IOM:

• Continue implementation and support to so-
cial cohesion initiatives with particular attention 
to return communities, as well as the initiatives 
aimed at building dialogue between people with 
different political views. According to the survey, 
except for people with different political views, 
the potential subjects for conflict are people with 
different material wealth – “rich and poor”. Ap-
parently the economic crisis in Ukraine has deep-
ened social stratification. However, to understand 
the potential of such conflicts, it is recommended 
to conduct a study to define more precisely what 
is the source of conflict (for example, such be-
liefs of the”poor” that wealth can be earned only 
through dishonest means, inequality of “rich” and 
“poor” in the eyes of the law, etc.).

• Continue implementation of IDP livelihoods ini-
tiatives and consider the possibility of imple-
menting the programme of long-term loans for 
business development and housing for IDPs.

• Continue to support the improvement of the 
registration system for IDPs: the introduction of 
a unified information database6; introduction of 
clear transparent rules of verification of IDPs to be 
entitled for social benefits and continue to sup-
port the government departments working with 
IDPs regarding procurement of equipment, capac-
ity building, renovation of facilities and more.

• Continue to support the free hotline for IDPs, 
with special attention to the provision of legal 
advice, information about humanitarian aid or-
ganizations that helps IDPs with housing issues, 
cash assistance, employment, registration and 
recovery of documents.

6 The Impact Assessment was conducted in May 2016. The 
IDP registration system was launched on 1 August 2016. 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=249225479&cat_id=244277212

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На базі результатів опитування ВПО, мешканців 
приймаючих громад та працівників системи реє-
страції ВПО дослідники GfK Ukraine сформулюва-
ли такі рекомендації для МОМ: 

• Продовжувати впровадження та підтримку 
ініціатив з соціальної згуртованості з особли-
вою увагою до громад повернення, а також 
до ініціатив, спрямованих на побудову діало-
гу між людьми з різними політичними погля-
дами. Згідно опитування, окрім людей з різ-
ними політичними поглядами потенційними 
суб’єктами конфліктів є люди з різними матері-
альними статками – «багаті і бідні» – вочевидь 
економічна криза в Україні поглибила соціаль-
не розшарування. Однак для розуміння по-
тенціалу подібних конфліктів рекомендується 
провести окреме дослідження того, що саме є 
джерелом конфлікту (наприклад, переконання 
«бідних», що багатство можна заробити тільки 
нечесним шляхом, нерівність «багатих» і «бід-
них» перед законом тощо). 

• Продовжувати впровадження та підтримку іні-
ціатив з покращення економічного стану ВПО, 
Розглянути можливості впроваджувати програ-
ми пільгових довготермінових кредитів на роз-
виток бізнесу і придбання житла для ВПО.

• Продовжувати сприяння удосконаленню сис-
теми реєстрації ВПО: впровадженню єдиної 
інформаційної бази даних9;5 запровадженню 
чітких прозорих правил перевірки соціальних 
виплат; а також продовжувати програми під-
тримки органів реєстрації ВПО щодо закупівлі 
обладнання, навчання працівників, ремонту 
приміщень тощо. 

• Продовжувати роботу безкоштовної гарячої лі-
нії для переселенців, з особливою увагою до на-
дання юридичних консультацій, інформації про 
проекти, гранти, програми, гуманітарну допо-
могу, організації, що допомагають переселен-
цям, з житлових питань, з питань соціальних ви-
плат, субсидій, з питань працевлаштування, по-
рядку оформлення та відновлення документів.

9 Дослідження проходило у травні 2016 р. Єдиний 
реєстр внутрішньо переміщених осіб почав працювати 
з 1 серпня 2016 р. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=249225479&cat_id=244277212
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AFTERWORD

The project enabled the IDPs residing in 7 eastern 
regions of Ukraine receive comprehensive stabili-
zation support. There is an improved microclimate 
in the communities and strengthened, and in some 
communities nascent, cohesion between people, 
between generations, between IDPs and the lo-
cal residents and people from different social sta-
tus. Communities began to accept all community 
members without exception, such as minorities 
and people with disabilities, as they are all united 
by a single common goal – to live and work for the 
sake of the well-being of their families and their 
communities together. Many IDPs have improved 
their economic status and well-being of their fami-
lies by receiving new equipment or obtaining new 
professional skills. At least 67% of the beneficiaries 
confirmed an increase of their income due to par-
ticipation in the project, and the average IDP ben-
eficiary’s income is 127% compared to the average 
income of local residents.

Another important aspect that should be noted is 
the legal and other consultation that IDPs could re-
ceive during the project. IOM’s NGO partners con-
ducted the trainings and post-training counselling 
helping IDPs in all the gaps of their knowledge to 
start business or find a job. They conducted con-
sultations for IDPs on the development and imple-
mentation of business ideas, on taxation, account-
ing, marketing and advertising (assessment of 
market promotion of their products and services), 
consultations on registration of private enterprise, 
legal aspects of registration, and renewal of pre-
viously registered private enterprises (PE). Partici-
pants could get advice on legal issues of business 
activities, such as legal risks, risk analysis and risk 
prevention, and copyright issues.

The project united IDPs living in rather isolated 
displacement areas. Through jointly developed 
projects on social cohesion and activities for 
their implementation and IDPs’ tangible contri-

ПІСЛЯМОВА

Завдяки проекту ВПО, які проживають у 7 східних 
областях України, змогли отримати комплексну 
стабілізаційну підтримку. В громадах поліпшився 
мікроклімат та зміцнилась, а в деяких громадах 
почала народжуватися, згуртованість між різни-
ми людьми, між різними поколіннями, між ВПО 
та місцевими, між людьми з різним соціальним 
або матеріальним статусом. Громади почали 
приймати в своє середовище всіх без виключен-
ня: і представників меншин, і людей з обмеже-
ними можливостями, оскільки об’єднані єдиною 
спільною метою – жити і працювати на благо 
своєї родини та громади разом. Багато ВПО по-
ліпшили свій матеріальний стан та добробут сво-
єї родини завдяки отриманому обладнанню або 
новим професійним навичкам. Принаймні 67% 
вказують на збільшення доходу завдяки участі у 
проекті, і цей дохід становить 127% порівняно з 
середнім доходом місцевих мешканців. 

Інший важливий аспект, який хотілося б відзна-
чити, це правова консультативна допомога, яку 
ВПО могли отримувати в рамках проекту. Парт-
нери МОМ, які безпосередньо проводили тре-
нінги та після-тренінгові консультації допомага-
ли ВПО у всіх прогалинах їх знань для відкриття 
власної справи або влаштування на роботу. Вони 
проводили різноманітні консультації для ВПО-
учасників проекту, а саме: консультування з під-
готовки/розробки графіка реалізації бізнес-ідеї, з 
питань оподаткування , бухгалтерії, маркетингу 
та реклами (оцінка можливостей просування на 
ринку своїх товарів та послуг), консультування з 
реєстрації приватного підприємства, ФОП та по-
новлення раніше зареєстрованого приватного 
підприємства (ПП) чи ФОП. Учасники проекту мо-
гли отримати консультування з питань юридич-
ного забезпечення підприємницької діяльності, 
а саме правові ризики та запобігання ризикам, 
питання авторського права, і т.д.

Також потрібно відзначити, що проект згурту-
вав ВПО, які жили у місцях переселення досить 
ізольовано. Завдяки спільно розробленим про-
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bution to the local economy with livelihoods in-
terventions, IDPs were less often seen as a bur-
den, but as contributors to the community. They 
began to serve the host or return community, of-
fering new and high-quality goods and services. 
The project helped IDPs and local residents be-
come closer and bond over common interests, 
and identified platforms for communication and 
the exchange of ideas.

ектам із соціальної згуртованості та заходам в 
рамках їх реалізації, а також відчутному внеску 
у місцеву економіку ВПО, які перестали бути тя-
гарем, а почали заробляти та працювати на гро-
маду, запропонували нові та якісні послуги та 
товари у місті переселення, вони стали ближче 
один до одного, у них з’явилися спільні інтер-
еси, визначилися майданчики для спілкування 
та обміну думками. 

Pic. 23. Oleksiy (left), an IDP from 
Luhansk, now lives in Kharkiv 
with his wife and young son. He 
is the –a livelihoods component 
beneficiary who has received the 
equipment for computer repairing 
services. In early 2016 he opened 
his business – Service Centre “IT 
Master” – with one of his peers, a 
local resident of Kharkiv. “A  com-
mon business unites in the best 
way,” Alex says with a smile. “In 
general, participation in the proj-
ect has shown that you are not left 
to deal with your misfortune on 
your own. The project allowed to 
believe in myself and, by the way, 
continues to help promote my busi-
ness, as there were many contacts 
and professional relationships and 
good friends formed when I at-
tended the training.”
Фото 23. Олексій (зліва), ВПО з 
м. Луганськ, зараз з дружиною 
і маленьким сином проживає в 
м. Харкові, учасник компоненту 
проекту з економічного зміц-
нення – отримав обладнання 
для ремонту комп’ютерів. На 
початку 2016 р. відкрив Сервіс-
ний центр «ІТ Мастер» разом зі 
своїм однолітком – мешканцем 
м. Харків. «Спільна справа – єд-
нає найкраще.» – з посмішкою 
каже Олексій. «Взагалі, участь 
в проекті показала, що ти не 
«один на один» з бідою, дозво-
лила повірити в свої сили і, до 
речі, продовжує сприяти бізне-
су, оскільки залишилося багато 
контактів, професійних зв’язків 
та добрих знайомих з того часу, 
коли навчався на тренінгу»



46 COMPREHENSIVE STABILIZATION SUPPORT TO IDPS AND THE AFFECTED POPULATION IN UKRAINE

Project funded by 
the European Union

Проект фінансувався 
Європейським Союзом

IOM–MOM

Project implemented by the 
International Organization for Migration
Проект впроваджувався 
Міжнародною організацією з міграції

The supportive environment for the social and eco-
nomic integration of IDPs in the host community 
serves as a safeguard of conflict in the country and 
provides the basis for stabilization and sustainable 
development in the future.

Створення умов для соціальної та економічної 
інтеграції ВПО в громади слугує запобіжником 
розгортання конфлікту в країні та створює під-
ґрунтя для стабілізації та сталого розвитку країни 
в майбутньому.

Pic. 24. Kreminna Community at the opening of the reno-
vated community library. “Without the project, it would 
have been difficult to come together and share experiences. 
Our community is proud to have been selected to partici-
pate in the IOM project. None of us here had implemented 
such programs before, and we were the pioneers. But 
despite our limited experience, we completed the project 
and we came up with good results. So we can be proud 
of ourselves! We united our community, and accumulated 
experience which we are willing to share with others! I’d 
love to other communities to take part in such programmes 
in the future!” 

Фото 24. Громада м. Кремінна на відкритті відре-
монтованої бібліотеки. «Без проекту нам було би 
складно збиратися разом і обмінюватися досвідом. 
Наша громада пишається тим, що була обрана МОМ 
для участі в проекті. Ніхто до нас таких програм не 
впроваджував, ми стали піонерами. Але незважаючи 
на наш невеликий досвід, до завершення проекту ми 
підійшли з хорошими результатами. Тому нам є чим 
пишатися! Ми згуртували нашу громаду, накопичили 
досвід, яким готові ділитися з іншими! Дуже хотілося, 
щоб інші громади могли взяти участь у подібних про-
грамах у майбутньому!»
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IOM GLOBALLY

The International Organization for Migration (IOM) 
is committed to the principle that humane and 
orderly migration benefits migrants and society. 
Established in 1951, IOM is the leading inter-gov-
ernmental organization in the field of migration 
and works closely with governmental, intergovern-
mental and non-governmental partners.

With over 160 member states as of 2016, a further 
8 states holding observer status and offices in over 
100 countries, IOM is dedicated to promoting hu-
mane and orderly migration for the benefit of all. It 
does so by providing services and advice to govern-
ments and migrants. 

IOM works to help ensure the orderly and hu-
mane management of migration, to promote 
international cooperation on migration issues, 
to assist in the search for practical solutions to 
migration problems and to provide humanitarian 
assistance to migrants in need, including refugees 
and internally displaced people. The IOM Consti-
tution recognizes the link between migration and 
economic, social and cultural development, as 
well as to the right of freedom of movement.

IOM activities that cut across these areas include 
the promotion of international migration law, 
policy debate and guidance, protection of mi-
grants’ rights, migration health and the gender 
dimension of migration.

МОМ У СВІТІ

Міжнародна організація з міграції (МОМ) до-
тримується принципу, що гуманна та впоряд-
кована міграція приносить користь мігрантам і 
суспільству. Заснована в 1951 році, МОМ є про-
відною міжурядовою організацією в галузі мі-
грації, що тісно співпрацює з урядовими, між-
урядовими та неурядовими партнерами.

До складу МОМ станом на 2016 рік входить по-
над 160 країн-членів та 8 країн мають статус спо-
стерігачів, вона також має представництва у по-
над 100 країнах світу. МОМ сприяє гуманній та 
впорядкованій міграції для загального блага, на-
даючи послуги, підтримку та рекомендації уря-
дам та мігрантам.

Діяльність МОМ спрямована на забезпечення 
врегульованого та гуманного управління мігра-
цією, міжнародного партнерства у вирішенні мі-
граційних питань, допомогу в пошуку практичних 
рішень міграційних проблем, а також на надання 
гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребу-
ють, включно з біженцями та внутрішньо пере-
міщеними особами. Статут МОМ визнає зв’язок 
між міграційним та економічним, соціальним та 
культурним розвитком, а також право на свободу 
переміщення. Діяльність МОМ включає підтрим-
ку міжнародного міграційного законодавства, об-
говорення політики та розробку рекомендацій, 
захист прав мігрантів, надання медичних послуг 
мігрантам та розгляд гендерних аспектів міграції.
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IOM MISSION 
IN UKRAINE

The IOM Mission in Ukraine was established in 
1996, when Ukraine was an observer state of IOM. 
In 2001, Ukraine requested membership in IOM, 
which was formalized with the Ukrainian Parlia-
ment’s ratification of the IOM Constitution in 2002. 

In line with IOM’s global strategy, IOM Ukraine 
aims at advancing the understanding of the oppor-
tunities and challenges of migration in the Ukrai-
nian context. Maximizing those opportunities and 
minimizing the challenges presented by migratory 
movements are the guiding principles of all activi-
ties and programmes the Mission engages in.

The IOM Mission in Ukraine provides assistance 
to internally displaced persons (IDPs) and conflict-
affected people, fights trafficking in human beings, 
assists the Government in dealing with irregular 
migration, improving its migration management 
system, and creating migrant-inclusive health prac-
tices and policies. At the same time, IOM Ukraine 
engages in harnessing the development potential 
of migration, disseminating migration information, 
supporting integration of migrants, promoting the 
benefits of cultural diversity, and counteracting xe-
nophobia and intolerance.

During 20 years of presence in Ukraine, IOM has 
assisted about half a million migrants (Ukrainians 
and other nationalities), IDPs, potential migrants, 
victims of trafficking and other vulnerable groups, 
directly or through its project partners.

IOM has assisted in developing about 50 Ukrainian 
legislative acts, including the State Migration Policy 
Concept, the Law on Border Control, and the Law on 
on Border Control, and the Law on Countering Traf-
ficking in Human Beings.

ПРЕДСТАВНИЦТВО 
МОМ В УКРАЇНІ

Представництво МОМ в Україні почало працюва-
ти в Києві у 1996 році, коли Україна мала статус 
країни-спостерігача при МОМ.

У 2001 році Україна звернулась із запитом про на-
дання їй статусу країни-члена МОМ, і у 2002 році 
Парламент України ратифікував Статут організації.

Діяльність Представництва МОМ в Україні спря-
мована на сприяння усвідомленню можливостей 
і проблем міграції в українському контексті. Мак-
симізація цих можливостей і зведення до мініму-
му проблем, викликаних міграційними процеса-
ми – це керівні принципи всіх заходів і програм, 
які реалізує Представництво.

Представництвом МОМ в Україні надає допомо-
гу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і осо-
бам, які зазнали наслідків конфлікту, протидіє 
торгівлі людьми, надає допомогу Уряду у проти-
дії неврегульованій міграції та покращенні систе-
ми управління міграційними процесами, а також 
розробляє політику в галузі охорони здоров’я, 
яка враховувала б мігрантів. Водночас Представ-
ництво МОМ в Україні долучається до викорис-
тання потенціалу розвитку міграції, поширення 
інформації з міграції, популяризації культурного 
розмаїття та протидії ксенофобії та нетерпимості.

Протягом 20 років роботи в Україні МОМ надала 
допомогу близько 500 000 мігрантів (громадян 
України та інших держав), внутрішньо переміще-
них осіб, потенційних мігрантів, постраждалих 
від торгівлі людьми та іншим уразливим групам 
безпосередньо або через партнерів по проектах.

МОМ долучилася до розробки близько 50 укра-
їнських законодавчих актів, зокрема Концепції 
державної міграційної політики, Закону «Про 
прикордонний контроль» та Закону «Про проти-
дію торгівлі людьми».
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Annex 1
Titles of social infrastructure objects renovated in the framework  
of the EU-funded Project “Comprehensive Stabilization Support for IDPs  
and Affected Population of Ukraine” implemented by IOM in 2015-2016

Settlement/ 
Town Oblast Type Return 

community Social Infrastructure Object

Baydivka Luhansk village yes
Sports Hall in Baydivka Village Club, 1-В Krasna str.,  
Baydivka Village, Starobilsky Rayon 

Barvinkove Kharkiv town no Community Centre, 1 Sverdlova str. Barvinkove, Barvinkovsky Rayon 

Bilbasivka Donetsk
urban type 

village
yes

Culture and Leisure Centre, 168 Lenina str., Bilbasivka,  
Slovyansky Rayon

Verbky Dnipropetrivsk village no Ambulance Station, 104 Solntseva str., Pavlograd Rayon 

Volodarske Donetsk
urban type 

village
no

Municipal Institution “Volodarsky Rayon Community Centre 
of Donetsk Oblast Volodarsky Rayon Council”, 126 Lenina str., 
Volodarsky Rayon

Hrodivka Donetsk
urban type 

village
no

Primary and Secondary General School of Donetsk Oblast 
Krasnoarmiysk Rayon Council, 33 Gorky str., Hrodivka, 
Krasnoarmiysk Rayon 

Dobropillya Donetsk town no Music School № 1, 103 Pershotravneva str., Dobropillya

Donetske Kharkiv village no Village Club, 15a Trudova str., Donetske, Izumsky Rayon 

Zorya Donetsk village yes
Zorya Specialised School named after P. Dubrivny, 72 Dubrivny str., 
Zorya, Kostyantynivka Rayon 

Izmail Odesa town no
City Library – Branch №6 of Central Library System for Adults, 
1 Shevchenko str., Izmail 

Kapytolivka Kharkiv village no
(1) Ambulance Station, 2 Myra str. 
(2) Educational Complex, 1 Peremoga str., Kapitolivka,  
Izumsky Rayon 

Kolomyichykha Luhansk village no Kolomyichykha Village Club

Kostyantynivka Donetsk town yes City Cinema “Sputnyk”, 164 Lomonosova str., Kostyantynivka 

Krasne Donetsk village yes
Ambulance Station, 2 , 70 Rokiv Zhovtnya str., Krasne,  
Artemivsky Rayon 

Kreminna Luhansk town no
Municipal Instituion “Kreminska Rayon Central Library System”, 
6 Krasna sq., Kreminna 

Levkivka Kharkiv village no
(1) Community Centre, 25 Lenina str., Levkivka, Izum Rayon; 
(2) Department of Social Adaptation and Rehabilitation of People 
with Disabilities, 4 Radyanska str., Levkivka, Izum Rayon

Lunacharske Zaporizhzhia village no
Village Community Centre, 104 Lenina str., Lunacharske, Berdyansk 
Rayon

Mykolaivka Donetsk village yes
Community Centre, 48-A Centralna str., Mykolaivka, Krasnoarmiysk 
Rayon

Nyzhnya 
Duvanka

Luhansk
urban type 

village
no

Ambulance Station of General Practice of Family Medicine, 
15 Radyanska str., Nyzhnya Duvanka, Svativsky Rayon 

Novokrasnivka Donetsk village no Rural Health Post, 31-A Lisna str., Novokrasnivka, Volodarsky Rayon 

Novopokrovka Kharkiv
urban type 

village
no

Community Centre, 14 Petrovskoho str., Novopokrovka,  
Chuhuivsky Rayon 



50 COMPREHENSIVE STABILIZATION SUPPORT TO IDPS AND THE AFFECTED POPULATION IN UKRAINE

Project funded by 
the European Union

Проект фінансувався 
Європейським Союзом

IOM–MOM

Project implemented by the 
International Organization for Migration
Проект впроваджувався 
Міжнародною організацією з міграції

Settlement/ 
Town Oblast Type Return 

community Social Infrastructure Object

Oleksandrivka Donetsk
urban type 

village
no

Music School, 17 Pershotravneva str., Oleksandrivka, 
Oleksandrivsky Rayon

Paraskoviivka Donetsk village no
Village Community Centre, 2 L.Zaichenko str., Paraskoviivka, 
Artemivsky Rayon

Polovynkyne Luhansk village yes
Ambulance Station of General Practice of Family Medicine, 
17-А Lenina str., Polovynkyne, Starobilsky Rayon

Prymorsk Zaporizhzhia town no
Rayon Community Centre of Zaporizhzhia Oblast Prymorsk Rayon 
Council, 112 Proletarska str., Prymorsk

Rubizhne Luhansk town yes Rubizhanska Centralized Library System, 51 Lenina str., Rubizhne

Studenok Kharkiv village no
(1) Department of Social Adaptation and Rehabilitation of People 
with Disabilities, 13 Holosova str., Studenok, Izumsky Rayon 
(2) Ambulance Station, 16 Holosova str., Studenok, Izumsky Rayon 

Uspenivka Donetsk village yes
Village Club of Novotroitsky Village Council, 8 Piatdesytyrichcha 
Zhovtnya, Uspenivka, Krasnoarmisky Rayon

Chasiv Yar Donetsk town no Art Centre for Children and Youth, 46 Koshovoho str., Chasiv Yar

Chervonyi Oskil Kharkiv village no
Village Community Centre, 52 b Radyanska str., Chervony Oskil, 
Izumsky Rayon

Chervono-
popivka

Luhansk village no
Community Centre, 15 Lenina str., Chervonopopivka,  
Kreminsky Rayon

Chuhuiv Kharkiv town no
Municipal Institution “Image” Community Centre,  
35a Karla Libknekhta str., Chuhuiv 

Shulginka Luhansk village no
Shulginka Primary and Secondary General School, 10-А Sadova str., 
Shulginka, Starobilsky Rayon

Yuriivka Dnipropetrivsk
urban type 

village
no

Yuriivka Ambulance Station of General Practice of Family Medicine, 
61 Radyanska str., Yuriivka, Yuriivksy Rayon



51ВСЕБІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (ВПО) І ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Project funded by 
the European Union

Проект фінансувався 
Європейським Союзом

IOM–MOM

Project implemented by the 
International Organization for Migration
Проект впроваджувався 
Міжнародною організацією з міграції

Annex 1
Населенні пункти та обєкти суспільного призначення, де проводився ремонт в 
рамках проекту «Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) і постраждалого населення в Україні» за фінансової підтримки 
Європейського союзу 2015-2016 pp.

Назва населеного 
пункту Область Розмір Громади 

повернення Об’єкт соціальної інфраструктури

Байдівка Луганська село Так
Спортивний зал Байдівського сільського клубу вул. Красна, 1-В, 
с.Байдівка, Старобільський район

Барвінкове Харківська місто Ні
Будинок культури за адресою: вул. Свердлова, буд.1,  
м. Барвінкове, Барвінківський район

Білбасівка Донецька смт Так
Билбасівському центрі культури та дозвілля, вул. Леніна, 168, 
смт Билбасівка, Слов’янський район

Вербки
Дніпро-

петровська
село Ні

Амбулаторія села Вербки, вул. Солнцева, 104,  
Павлоградський район

Володарське Донецька смт Ні
Комунальний заклад «Володарський районний будинок 
культури Володарської районної ради Донецької області»,  
вул. Леніна, 126, смт Володарське

Гродівка Донецька смт Ні
Гродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Красноармійської районної ради Донецької області,  
вул. Горького, 33, смт. Гродівка, Красноармійський район

Добропілля Донецька місто Ні Музична школа № 1, вул. Першотравнева 103, м. Добропілля

Донецьке Харківська село Ні
Сільський клуб, вул. Трудова, буд. 15а, с. Донецьке,  
Ізюмський район

Зоря Донецька село Так
Зорянській спеціалізованій школі ім. Героя Радянського Союзу 
П.С. Дубрівного, вул. Дубрівного, 72, с. Зоря, Костянтинівський 
район

Ізмаїл Одеська місто Ні
Ізмаїльська міська бібліотека – філія №6 Централізованої 
бібліотечної системи для дорослих, вул. Шевченко, 1, м. Ізмаїл

Капитолівка Харківська село Ні
Амбулаторія, що знаходиться за адресою: вул. Миру, буд. 2, с.; 
Навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Перемоги,  
буд. 1, с. Капитолівка, Ізюмський район

Коломийчиха Луганська село Ні Коломийчиський сільський клуб

Костянтинівка Донецька місто Так
Міський кінотеатр «Супутник», пр. Ломоносова, 164,  
м. Костянтинівка

Красне Донецька село Так
Красненська амбулаторія, вул. 70 Років Жовтня, буд. 2,  
с. Красне, Артемівський район

Кремінна Луганська місто Ні
Комунальній установі «Кремінська районна централізована 
бібліотечна система», пл. Красна, 6, м. Кремінна

Левківка Харківська село Ні

Будинок культури, вул. Леніна, буд. 25, с. Левківка,  
Ізюмський район;
Відділення соціальної адаптації та реабілітації інвалідів,  
вул. Радянська, буд. 4, с. Левківка, Ізюмський район

Луначарське Запорізька село Ні
Сільський Будинок культури, вул. Леніна, 104, с. Луначарське, 
Бердянський район
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Назва населеного 
пункту Область Розмір Громади 

повернення Об’єкт соціальної інфраструктури

Миколаївка Донецька село Так
Будинок культури, вул. Центральна 48-A, с. Миколаївка, 
Красноармійський район

Нижня Дуванка Луганська смт Ні
Нижньодуванська амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини, вул. Радянська, 15, смт. Нижня Дуванка,  
Сватівський район

Новокраснівка Донецька село Ні
Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Новокраснівка, вул. Лісна, 
31-А, Володарський район

Новопокрівка Харківська смт Ні
Будинок культури, вул. Петровського, буд.14,  
смт. Новопокровка, Чугуївський район

Олександрівка Донецька смт Ні
Музична школа, вул. Першотравнева 17, смт. Олександрівка, 
Олександрівський район

Парасковіївка Донецька село Ні
Парасковіївського сільського будинку культури,  
вул. Л. Зайченко 2, с.Парасковіївка, Артемівський р-н

Половинкине Луганська село Так
Половинкинська сільська лікарська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини, що знаходиться за адресою  
пл. Леніна, 17-А, с. Половинкине, Старобільський район

Приморськ Запорізька місто Ні
Районний будинок культури Приморської районної ради 
Запорізької області, що знаходиться за адресою  
вул. Пролетарська, 112, м. Приморськ

Рубіжне Луганська місто Так
Рубіжанська централізована бібліотечна система,  
вул. Леніна, 51, м. Рубіжне

Студенок Харківська село Ні

(1) Відділенні соціальної адаптації та реабілітації інвалідів,  
вул. Голосова, буд. 13, с. Студенок, Ізюмський район; 
(2) Амбулаторія, вул. Голосова, буд. 16, с. Студенок,  
Ізюмський район

Успенівка Донецька село Так
Успенівський сільський клуб Новотроїцької сільської ради,  
вул. 50 років Жовтня, 8, с. Успенівка, Красноармійський район

Часів Яр Донецька місто Ні
Часовоярський центр дитячої та юнацької творчості,  
вул. О.Кошового, буд. 46

Червоний Оскіл Харківська село Ні
Сільський будинку культури, вул. Радянська, буд.52 б,  
с. Червоний Оскіл, Ізюмський район

Червонопопівка Луганська село Ні
Будинок культури села Червонопопівка, вул. Леніна 15,  
с. Червонопопівка, Кремінський район

Чугуїв Харківська місто Ні
Комунальна установа «Культурний центр «Імідж», м. Чугуєв,  
вул. Карла Лібкнєхта, 35А

Шульгинка Луганська село Ні
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Шульгинка, 
вул. Садова, 10-А, с. Шульгинка, Старобільський район

Юрївка
Дніпро-

петровська
смт Ні

Юр’ївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 
вул. Радянська, 61, смт. Юр’ївка, Юр’ївський район





Mykhailyk is a young 
community member of 
Dobropillya who was born in 
an IDP family. He is pictured 
at the opening of music 
school № 1 in Dobropillya 
after renovation in the 
framework of the project 
“Comprehensive Support to 
IDPs and Affected Population 
in Ukraine”
Михайлик – маленькій 
мешканець громади Добро-
пілля, дитина народилася 
в родині ВПО вже в пересе-
ленні. Відкриття музичної 
школи № 1 y м. Добропілля, 
яка була відремонтована у 
рамках проекту «Всебічна 
стабілізаційна підтримка 
для внутрішньо переміще-
них осіб (ВПО) і постраж-
далого населення в Україні»

Pupils of Hrodivka Primary and Secondary School at its opening after renovation
Учні відремонтованої в рамках проекту Гродівської середньоосвітньої школи,  
частують гостей на відкритті школи після ремонтних робіт


