
• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) із Кри-
му та сходу України становить 
1 590 056 осіб, за даними Мі-
ністерства соціальної політики 
України на 3 квітня 2017.

• МОМ надала допомогу понад  
137 000 уразливих ВПО та людей, 
що зазнали наслідків конфлікту,  
в 24 регіонах України.

• Брак коштів змушує 40% уразли-
вих ВПО, яким МОМ надала гро-
шову допомогу, відмовлятися від 
медичних послуг та купівлі ліків, 
свідчать дані пост-дистрибуцій-
ного моніторингу в рамках про-
екту МОМ, що впроваджувався в 
13 областях України. 

АКЦЕНТИ

ПОТОЧНА РОБОТА МОМ

МОМ РОЗШИРЮЄ ПРОГРАМУ ПІДТРИМКИ САМОЗАЙНЯТОСТІ 
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ
З початку року, ще 2 300 ВПО та 
членів громад, які приймають пере-
селенців, пройшли тренінги із про-
форієнтації, самозайнятості та мікро-
підприємництва по всій країні. Понад 
1 300 із них вже успішно захистили 
свої бізнес-плани і зараз отримують 
гранти на професійні курси чи об-
ладнання, яке допоможе їм здобути 
нові чи розширити чинні можливості 
заробітку. Продовження програми 
МОМ із підтримки самозайнятості 
ВПО та населення, що постраждало 
від конфлікту в Україні, є можливим 
завдяки фінансуванню від ЄС та Мі-
ністерства Великої Британії у справах 
міжнародного розвитку. 

Співробітниця 
НУО-партнера 
МОМ грається 
із немовлям, 
поки мати 
дитини, ВПО, 
захищає свій 
бізнес-план
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1 590 056
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ

Бюро з питань 
населення, біженців 

та міграції 
Держдепартаменту 

США
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Європейський
Союз

Збільшена версія карти на стор. 7
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ДОПОМОГА МОМ ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

ДОПОМОГА ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ, НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ 

ЗА ПІДТРИМКИ:

8 120
Переселенці та члени місцевих громад, 
які пройшли тренінги із мікропідприємництва 
та самозайнятості

4 693
Бенефіціари, які отримали гранти 
на дрібний бізнес, самозайнятість 
чи професійну освіту
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60
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54
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Регіони, де було 
проведено тренінги, 

та кількість їх учасників

Бізнес-тренінг  
в Івано-Франківську

Еко-іграшки та солодощі  
були серед бізнес-ідей 
учасників програми  
в Житомирі

Із 2014 по 2016 рр., МОМ вже 
організувала курси із самоза-
йнятості та мікропідприємни-
цтва для близько 5 500 ВПО та 
людей, що постраждали від 
конфлікту, з яких понад 3 300 
осіб отримали гранти на профе-
сійні курси, самозайнятість чи 
дрібний бізнес. 60% учасників 
програми МОМ – жінки. 
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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подарував Послу Японії Шігекі Сумі  
вишиванку із традиційним узором Донеччини та вкрапленнями знаків японської абетки. Сорочку спеціально  
для Посла вишила майстриня із Краматорська

ГРОМАДИ НА СХОДІ УКРАЇНИ  
ОТРИМУЮТЬ ПОДАЛЬШУ ПІДТРИМКУ 
ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІД МОМ

31 березня Уряд України та Посоль-
ство Японії оголосили про низку но-
вих фінансованих Японією проектів 
на 2017 рік, які допомагатимуть у 
відновленні східних областей Укра-
їни. Загальне фінансування стано-
вить $3,9 млн, із яких близько одного 
мільйона доларів передбачено для 
нового проекту з розвитку громад, 
що впроваджуватиметься Міжна-
родною організацією з міграції.
Тим часом наприкінці березня гро-
мади Донецької та Луганської об-
ластей, які вже отримали користь 
від ініціатив МОМ, фінансованих 

Урядом Японії, відзначили завер-
шення попереднього проекту на 
фестивалі в Святогірську. Захід зі-
брав близько 250 учасників, які ді-
лилися своїм досвідом соціального 
згуртування, планували, як зроби-
ти проекти своїх громад стабільни-
ми та довготривалими, та насолод-
жувалися виступами талановитих 
танцюристів і співаків із Донбасу, 
а також майстрів Українсько-япон-
ського центру  – Володимира Ла-
зуткіна (японська флейта), Олени 
Гребенюк (оперний спів), Хітоші На-
камури (японська каліграфія).

«Наші країни розташовані дуже 
далеко одна від одної, але наші 
народи мають однакові цінності 
та дух»,  –  сказав Посол Японії в 
Україні пан Шігекі Сумі, відкрива-
ючи фестиваль.
Голова Донецької військово-цивіль-
ної адміністрації Павло Жебрівський 
зазначив, що проекти на кшталт 
впроваджуваних МОМ допомага-
ють людям ставати відкритішими до 
світу та одне до одного, «формувати 
простір довіри і чесності в грома-
дах». «Дуже добру методику засто-
совують японці разом із МОМ: вони 
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формують середовища небайду-
жих активістів, вчать їх працювати із 
проектами, вчать працювати в гру-
пах. Навчившись робити це, люди 
будуть формувати нові проекти. І не 
тільки за кошти іноземних донорів, 
але й за кошти своїх підприємців та 
за кошти з бюджетів громад», – до-
дав пан Жебрівський.
Із 2016 до березня 2017 року, 20 
громад у Луганській та Донецькій 
областях отримали користь від фі-
нансованого Японією проект МОМ 
із соціального згуртування. Було 
відновлено 12 соціальних закла-
дів – міських та районних бібліотек, 
будинків культури, центрів дитячої 
та юнацької творчості. Загалом про-
ект приніс користь близько 30 тис. 
людей, які взяли участь у заходах 
соціального згуртування та зараз ко-
ристуються відновленими об’єктами 
соціальної інфраструктури. У рам-
ках нового фінансованого Японією 

Символічна церемонія запуску «журавликів» у небо відбулась після відкриття відремонтованого за фінансування 
Японії центру дитячої та юнацької творчості у Білокуракиному (Луганська область)

Виступ дитячого ансамблю на відкритті відремонтованої  
бібліотеки в Лимані (Донецька область)

проекту МОМ, що стартує цієї вес-
ни, вищезазначені 20 громад отри-
мають подальшу підтримку у сфері 
соціального згуртування. Додатково 
дев’ять громад буде відібрано для 

допомоги у відновленні соціальної 
інфраструктури та підтримки впро-
вадження їхніх планів із розбудови 
довіри та підтримки діалогу поміж 
членами громади.
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Цього року МОМ продовжує підтри-
мувати безкоштовну гарячу лінію 
консультування ВПО, що належить 
неурядовій організації «Донбас-SOS». 
Лінія допомагає ВПО та людям, які 
постраждали від конфлікту, отриму-
вати надійну інформацію із широко-
го кола гострих для них питань. МОМ 
співпрацює з «Донбас-SOS» із 2015 
року в рамках проектів, що фінансу-
ються Європейським Союзом.
Наразі шість операторів гарячої лі-
нії консультують у середньому сто 
осіб на день. «Донбас-SOS» надає 
ВПО та людям, що постраждали від 
конфлікту, інформацію, яка може 

бути корисною для вирішення пра-
вових чи соціальних проблем, із 
якими вони стикнулися. Також гаря-
ча лінія повідомляє про можливість 
отримати гуманітарну допомогу, 
надає контакти організацій, які під-
тримують людей у скруті, тощо. 
Більшість дзвінків надходить із ос-
новних областей розміщення ВПО 
та із зони конфлікту – контрольо-
ваних урядом територій Донецької 
та Луганської областей, Київської, 
Харківської, Дніпропетровської та 
Запорізької областей, а також із не-
контрольованих урядом територій.
«Запити, які ми отримуємо, не дуже 

змінилися з часом. Зараз менше за-
питів про можливість допомоги з 
одягом, ніж у перший рік конфлікту. 
Проте потреба в кращому житлі та 
проблеми, пов’язані із призупинен-
ням соціальних виплат, залишають-
ся основними темами звернень до 
нас», – каже координаторка «Дон-
бас-SOS» із гуманітарних питань 
Неллі. Вона пояснює, що деякі запи-
ти мають сезонний характер: «Взим-
ку, коли ціни на опалення зросли до 
небес, люди почали телефонувати 
із запитаннями про те, де вони мо-
жуть отримати продуктову допо-
могу, тому що усі свої доходи вони 

СПЕЦТЕМА

ЗА ПІДТРИМКИ МОМ, ГАРЯЧА ЛІНІЯ НАДАЄ 
ПЕРЕВІРЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ЛЮДЯМ, 
ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД КОНФЛІКТУ

Оператори гарячої лінії «Донбас-SOS» приймають близько ста дзвінків на день
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витрачали на оплату комунальних 
послуг і були змушені скоротити 
витрати на харчування. Також ми 
отримуємо багато дзвінків із зони 
конфлікту із запитаннями про мож-
ливість отримання вугілля та дров 
для опалення». 
Гаряча лінія також отримує багато 
запитів стосовно реєстрації та до-
кументації ВПО, а також процедур 
перетину пунктів пропуску. Багато 
людей запитують, де вони можуть 
отримати допомогу на придбан-
ня ліків та оплату лікування. «У 
багатьох із них дуже тяжкий стан, 

Гендерний розподіл Приналежність до уразливої групи

32,3% 38,3% 14,1% 15,3%
Пенсіонери Люди 

з інвалідністю
Одинокі  
батьки / 
матері

Багатодітні 
(3+) родини

26,6%
Чоловіки

73,4%
Жінки

3 625
звернень 
у березні  

2017

2 632
дзвінків 
у березні  

2017

17,5%

8,5%8,3%

3,2%6,8%
14,4%

17,0%

24,3%

Регіональний розподіл

Постер гарячої лінії

Непідконтрольні  
Уряду території

Луганська 
область  

(без урахування  
непідконтроль-

них Уряду 
територій)

Харківська 
область

Запорізька 
область

Дніпропетровська 
область

Київ та Київська 
область

Донецька область  
(без урахування 

непідконтрольних 
Уряду територій)

Інші
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1 590 056
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики

128 273
Люди, які отримали 
гуманітарну 
допомогу

8 120
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

1 272
Люди, які 
отримали сприяння 
в рамках проектів 
розвитку громад

137 665
Вимушені переселенці та люди, що 
зазнали наслідків конфлікту, які 
отримали допомогу МОМ

Підтримка 
самозайнятості

Підтримка 
розвитку 
громад

Гуманітарна 
допомога

34 990
25%

чоловіки

59 804
44%

жінки

42 871
31%
діти

Полтава
Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса

Вінниця

Тернопіль

Львів

Хмельницький

Івано-Франківськ

Чернівці

Миколаїв

Дніпро

Суми

Київ

Харків

Житомир

Черкаси

Запоріжжя 

Кропивницький

Чернігів

Рівне

Луцьк

Ужгород

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ

Бюро з питань 
населення, біженців 

та міграції 
Держдепартаменту 

США

www.iom.org.ua,  iomkievcomm@iom.int, https://www.facebook.com/IOM.Ukraine

© Представництво МОМ в Україні

МІГРАЦІЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА

Європейський
Союз

наприклад хронічні чи онкологічні 
захворювання», – пояснює Неллі. 
У молодого покоління людей, що 
постраждали від конфлікту, свої 
проблеми: «Потрібні консультації 
щодо визнання атестатів, виданих 
на неконтрольованих територіях, 
проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання, отримання 
місця в гуртожитку та реєстрації на 
отримання соціальних виплат». 
За словам Неллі, нещодавно гаряча 
лінія почала отримувати запитання 
щодо працевлаштування за кордо-
ном, що надходять від ВПО, які вже 

певний час переїжджають із місця 
на місце у пошуку роботи, але не 
можуть знайти в Україні нічого ста-
більного.
«Часом неможливо негайно задо-
вольнити запит. У таких ситуаціях 
ми займаємося кейс-менеджмен-
том», – розповідає Неллі. Так, дея-
кий час тому гаряча лінія отримала 
дзвінок із села Старий Айдар Лу-
ганської області. «Діти в цій грома-
ді змушені щодня пішки долати від 
трьох до п’яти кілометрів, щоб відві-
дувати школу, розташовану в сусід-
ньому селі, оскільки автобусне спо-

лучення було перерване ще після 
початку конфлікту 2014 року. Зараз 
ми в контакті з місцевою владою на-
магаємося вирішити цю проблему».
Команда гарячої лінії отримала ве-
ликий досвід та ґрунтовні знання 
про ситуацію та потреби уразливо-
го населення в Україні. Усі дзвінки 
реєструються в електронній базі 
й щомісяця статистика надається 
МОМ. Це допомагає Міжнародній 
організації з міграції краще розумі-
ти потреби ВПО та постраждалого 
від конфлікту населення для по-
дальшого планування своєї роботи.
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ЗА ДЕТАЛЬНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
Варвара Жлуктенко, Менеджер із комунікацій Представництва МОМ в Україні, 

vzhluktenko@iom.int,  +38 044 568 50 15,  +38 067 447 97 92

У квітні 2014 р. збройні формування у Донецькій та Луганській областях на сході України почали захоплювати будівлі 
та зброю. В результаті зіткнень між ними та урядовими військами, а також подій в Автономній Республіці Крим у 
березні 2014 р. багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно уразливими. Більшість 
виїжджала з невеликою кількістю особистих речей і потребує житла, продуктів харчування та непродовольчої 
допомоги, оскільки часто їх заощадження невеликі, для отримання соціальних виплат потрібен тривалий час 
на переєстрацію, доступ за засобів існування іноді обмежений. Місцеві волонтерські організації, громадянське 
суспільство та приймаючі громади надають активну підтримку для забезпечення основних потреб ВПО, проте 
економічна криза в Україні перешкоджає втіленню більш довготривалих рішень, зокрема шляхом створення 
робочих місць та стабілізації громад. Населення, яке залишається на Донбасі, особливо у зонах уздовж лінії 
зіткнення, де відбуваються бойові дії, неминуче стикається із загрозою безпеки. Надання основних послуг було 
припинено, матеріальне забезпечення дедалі більш обмежене, а економічна активність слабка. Кожного дня 
продовжують надходити повідомлення про порушення режиму припинення вогню.

Представництво МОМ в Україні має на меті сприяти усвідомленню можливостей і проблем міграції в 
українському контексті. Максимізація цих можливостей й зведення до мінімуму проблем, викликаних 
міграційними переміщеннями, — це керівні принципи всіх заходів і програм, які реалізує Представництво.
МОМ в Україні бореться з торгівлею людьми, допомагає уряду  забезпечувати потреби переміщених осіб 
та боротися з нерегульованою міграцією шляхом покращення системи управління міграційними процесами 
та розробки політики в галузі охорони здоров’я, яка враховувала б мігрантів. Водночас Представництво 
МОМ в Україні долучається до зміцнення зв‘язків між міграцією та розвитком, популяризації культурного 
розмаїття та інтеграції мігрантів, а також протидії ксенофобії та нетерпимості.
За 20 років діяльності в Україні МОМ надала допомогу близько 500 000 мігрантів (українців та представників 
інших національностей), переміщених осіб, потенційних мігрантів, постраждалих від торгівлі людьми та 
іншим вразливим групам, працюючи напряму або через своїх партнерів по проектам.

Погляди та думки, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають точку зору МОМ та її країн-членів

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США

Європейський 
Союз

Від  
народу Японії

ДОПОМОГА МОМ ЛЮДЯМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ  
ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:


