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• Загальна кількість внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) з Криму та східної України  
становить 1 668 630 осіб станом  
на 31 жовтня 2016 р., за даними  
Міністерства соціальної політики України. 

• МОМ надала допомогу понад 116	тис.	
уразливих ВПО та осіб, що постраждали  
від конфлікту, у 21 області України.

• Згідно з вересневим раундом Національної 
системи моніторингу ситуації ВПО, 29% опита-
них переселенців змушені скорочувати витра-
ти навіть на продукти харчування, 42% ВПО 
можуть придбати лише продукти харчування, 
27% можуть задовольнити лише базові потре-
би та 1% опитаних ВПО має заощадження. 

• 27% опитаних МОМ переміщених  
осіб розповіли, що їм припинили  
виплату соціальної допомоги.

АКЦЕНТИ

ПОТОЧНА РОБОТА МОМ

ПОНАД ПІВТОРИ ТИСЯЧІ ПОСТРАЖДАЛИХ 
ВІД КОНФЛІКТУ ЖИТЕЛІВ ЯСИНУВАТОЇ 
ОТРИМАЛИ ГІГІЄНІЧНІ НАБОРИ ВІД МОМ
З 24 по 28 жовтня 2016 р. МОМ 
роздала 1 260 гігієнічних набо-
рів та 111 000 підгузків для 1 555 
ВПО, осіб, що повернулися, та ін-
ших уразливих осіб, що постраж-
дали від конфлікту, у Ясинуватій 
та околицях, – на неконтрольова-
ній урядом території Донецької 
області у безпосередній близь-
кості до лінії розмежування, де й 
досі часто бувають обстріли. Ця 
роздача є частиною більш масш-
табних зусиль МОМ із підтримки 
постраждалих громад по оби-
дві сторони лінії розмежування, 

Хлопчик, 
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шляхом надання гігієнічних та 
зимових наборів. Проект із на-
дання допомоги найбільш ураз-
ливому населенню на контро-
льованій та неконтрольованій 
урядом території Донецької та 
Луганської областей фінансуєть-
ся Бюро населення, біженців та 
міграції Державного департа-
менту США (PRM).
Відвідуючи постраждалих від кон-
флікту на непідконтрольній уряду 
території, Голова Представництва 
МОМ в Україні Манфред Профазі 
мав змогу побачити ряд громад-
ських закладів, пошкоджених в 
результаті бойових дій, та зустрі-
тися з ВПО, що проживають у сту-
дентському гуртожитку, який ча-
стково було перетворено на місце 
компактного проживання (МКП) 

для переміщених осіб. «Я знайшла 
прихисток тут приблизно чотири 
місяці тому разом із моєю 4-річ-
ною дочкою Дашею після того, як 
наш будинок було повністю зруй-
новано снарядом», – розказала 
Олена, мати-одиначка, що прожи-
ває в МКП. «Моя дочка дуже бо-
їться звуків снарядів, які ще й досі 
падають поруч». 
За підтримки донорів, зокрема 
PRM, Служби ЄС із гуманітарної 
допомоги та громадянського за-
хисту (ECHO) та Міністерства за-
кордонних справ Норвегії, МОМ 
проводить роздачу гігієнічих та 
зимових наборів постраждалим 
від конфлікту громадам по оби-
дві сторони лінії розмежування. 
Наразі програма допомоги МОМ 
охопила понад 28 тис. уразливих 

осіб, що проживають у власних 
будинках або громадських закла-
дах, у першу чергу ВПО та осіб, що 
повернулися.
МОМ продовжить надавати до-
помогу ВПО, особам, що поверну-
лися, та іншому постраждалому 
населенню на підконтрольних та 
непідконтрольних урядові тери-
торіях Донецької та Луганської 
областей шляхом роздачі гігієніч-
них та зимових наборів, а також 
продовжить підтримувати най-
уразливіших осіб у громадських 
закладах, шляхом роздачі засобів 
гігієни та ремонту санітарно-гігіє-
нічного обладнання для забезпе-
чення належних життєвих умов. 
У рамках чинної програми МОМ 
планує допомогти ще 52 тис. осіб 
до червня 2017 року.

Гуманітарна допомога МОМ по дорозі до бенефіціарів

http://www.iom.org.ua
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Іще дванадцять громад у Доне-
цькій та Луганській областях стали 
бенефіціарами проекту із стабілі-
зації громад на Донбасі, який фі-
нансується Урядом Японії та впро-
ваджується МОМ.
У серпні-вересні 2016 року понад 
450 учасників ініціативних груп у Ли-
мані, Покровську, Великій Новосілці, 
Родинському, Сватовому, Старобіль-
ську, Біловодську, Новопскові, Біло-
куракиному, Троїцькому, Селідово-
му та Слов’янську відвідали триденні 
тренінги з розвитку громад, соці-
ального згуртування, інтергації та 
залучення ВПО, етнічних меншин, а 
також осіб із інвалідністю до актив-
ного соціального життя. Ініціативні 
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ІЩЕ ДВАНАДЦЯТЬ ГРОМАД НА ДОНБАСІ 
ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗГУРТУВАННЯ ВІД ЯПОНІЇ ТА МОМ

ВПО та місцеві жителі Слов’янська проводять мозковий штурм щодо потреб їхньої громади під час 
тренінгу МОМ із соціального згуртування

Хлопчик на 
зайнятті з 
подолання стресу 
в Костянтинівці. 
Кімнати 
психологічної 
підтримки у 
восьми громадах 
Донецької та 
Луганської 
областей  було 
відкрито за 
підтримки МОМ

http://www.iom.org.ua
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групи проаналізували потреби сво-
їх громад, відносини з місцевими 
органами влади, та обговорили ідеї 
проектів із соціальної інтергації, які 
можуть бути впроваджені. Тренін-
ги були високо оцінені учасниками, 
зокрема за інтерактивні методи та 
невимушену атмосферу під час нав-
чання, яку створили експерти МОМ.
В результаті проведених тренінгів 
ініціативні групи почали готувати 
план дій із соціального згуртуван-
ня громад, найкращі ідеї отрима-
ють гранти для підтримки проектів 
розміром до 10 тис. доларів США. 
Зокрема, 12 установ, а саме міські 
та районні бібліотеки, центри куль-
тури а також будинки творчості 
дітей та юнацтва, було відібрано 
для проведення там ремонтних 
робіт. Відновлення зазначених інф-
раструктурних об’єктів покращить 
життя близько 24 тис. осіб, які що-
року будуть відвідувати ці центри 
та отримувати послуги, що там на-
даються.
Крім того, вісім попередньо віді-
браних громад отримали довго-
тривалу допомогу в рамках цього 
проекту. Їхні соціальні ініціативи 
полягали у ремонті інфраструктур-
них об’єктів, а також у наданні об-
ладнання та матеріалів для заходів 
із соціального згуртування у грома-
дах Бахмута, Святогірська, Крама-
торська, Борівського, Лисичанська, 
Сєвєродонецька, Дружківки та 
Костянтинівки. Наразі ці громади 
продовжують проводити заходи 
із соціальної інтеграції шляхом ор-
ганізації тренінгів, художніх виста-
вок, концертів, а також тематичних 
зустрічей. У вересні 2016 року у цих 
громадах було відкрито кімнати 
психологічної підтримки для того, 
щоб професійні психологи мали 
змогу надавати індивідуальні або 

групові консультації з подолання 
стресу, занепокоєності, а також 
щоб допомогти розвивати навички 
для ефективної комунікації та мо-
тивацію для особистісного росту.
Проект триватиме до березня 2017 
року та охопить близько 30 тис. 
осіб, що відвідуватимуть відре-
монтовані соціальні інфраструк-

турні об’єкти та братимуть участь 
у заходах соціального згуртування.

Відгуки	учасників	тренінгів	 
із	соціального	згуртування:

«Я зрозуміла, що для справжнього 
прогресу ми маємо слухати  
одне одного».

(учасниця тренінгу  
в смт. Біловодськ)

«Тепер я планую долучитися до 
організації громадських слухань, 
щоб брати участь в прийнятті 
важливих рішень громади».

(учасник тренінгу  
в смт. Білокуракине)

«Тільки згуртована громада  
може ефективно вирішувати  
існуючі проблеми».

(учасниця тренінгу  
в м. Старобільськ)

Тренінг із соціального згуртування у Слов’янську

Арт-терапія для дітей у кімнаті 
психологічної підтримки у 
Костянтинцівці

http://www.iom.org.ua
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Олександр приїхав до Вінниці у січні 
2015 р. лише з двома валізами. До 
цього він рік їздив Україною в пошу-
ках кращого місця, куди можна було 
би переселитися з його рідного Лу-
ганська. «Це був спонтанний вибір, я 
дійсно не знав, куди поїхати. У ново-
річну ніч написав назви усіх областей 
України на папірцях, заплющив очі і 
витягнув папірець із написом «Вінни-
ця», – пригадує Олександр.

Менше ніж два роки потому, Олек-
сандр розповідає історію про про-
йдений шлях, сидячи у маленькій 
майстерні з ремонту меблів, яку він 
відкрив разом із братом. Кілька робіт-
ників у сусідній кімнаті ремонтують 
крісла. «Завтра наш восьмий робіт-
ник вийде на роботу на випробуваль-
ний термін, – каже Олександр. – Крім 
мого брата та мене, ще двоє пересе-
ленців працюють із нами».

Олександр виріс у родині із п’ятьма 
дітьми, в якій мати одна піклувала-
ся про них. Перетяжка меблів була 
першою роботою Олександра, коли 
йому було 19 років. Потім він пра-
цював у сфері нерухомості, пробував 
інші види бізнесу. Проте, опинившись 
у Вінниці майже ні з чим у 2015 році, 
він вирішив почати з нуля і найнявся 
на роботу до місцевої майстерні з 
ремонту старих меблів. Через кілька 
місяців він підійшов до директора 
фабрики з ідеями щодо розширення 
бізнесу, але зустрів мало ентузіазму 
та звільнився з цієї роботи.

На гроші, позичені рідними, Олександр 
придбав компресор та два степлери – 
ручний та пневматичний. «Разом із 
братом ми орендували гараж і почали 
займатися перетяжкою меблів там», – 
розповідає Олександр. Потім брати 
дізналися про проект МОМ із підтрим-
ки самозайнятості ВПО та населення, 
що постраждало від конфлікту, який 
фінансувався Міністерством міжнарод-
ного розвитку Великої Британії (DFID), 
та записалися на бізнес-тренінг. «Це 
така велика різниця, коли ти вмієш роз-
раховувати собівартість та рентабель-
ність свого бізнесу», – каже Олександр.

Після того, як чоловік успішно за-
хистив бізнес-план, він отримав від 
МОМ грант у вигляді необхідного 
обладнання. «Завдяки лише одній 

швейній машинці, яку ви придбали 
для нас, ми змогли створити п’ять ро-
бочих місць», – ділиться він та додає, 
що загалом із обладнанням, яке на-
дала МОМ, вони можуть створити до 
12 додаткових робочих місць.

В Олександра багато планів. Він праг-
не орендувати більше приміщення та 
зосередитися на виробництві меблів, 
що є вдвічі прибутковішим, ніж пере-
тяжка. «Нещодавно ми створили веб-
сайт і це вже допомогло нам продати 
чотири дивани! Ми також хочемо від-
крити шоу-рум та побудувати мережу 
магазинів. Наші меблі кращої якості та 
на даний момент ми тримаємо ціни 
відносно низькими. Тому є потенціал 
для того, щоб відкрити до десяти ме-
блевих магазинів лише у Вінниці».

Олександр у своїй майстерні з ремонту меблів у Вінниці

ІСТОРІЯ З ЖИТТЯ

«ОДНА ШВЕЙНА МАШИНКА  
ДАЛА РОБОТУ П’ЯТЬОМ ЛЮДЯМ»
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ, ЯКОГО ПІДТРИМАЛА МОМ,  
ШВИДКО ОЗШИРЮЄ СВІЙ БІЗНЕС

http://www.iom.org.ua
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ЗВІТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2016

КАРТА ДОПОМОГИ МОМ

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

31 ЖОВТНЯ 2016

1 668 630
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики

109 398
Люди, які отримали 
гуманітарну 
допомогу

5 528
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

1 221
Люди, які 
отримали сприяння 
в рамках проектів 
розвитку громад

116 147
Вимушені переселенці та люди, що 
зазнали наслідків конфлікту, які 
отримали допомогу МОМ

Підтримка 
самозайнятості

Підтримка 
розвитку 
громад

Гуманітарна 
допомога

29 514
25%

чоловіки

49 663
43%

жінки

36 970
32%
діти

Полтава
Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса

Вінниця

Тернопіль

Львів

Хмельницький

Івано-Франківськ

Чернівці

Миколаїв

Дніпро

Суми

Київ

Харків

Житомир

Черкаси

Запоріжжя 

Кіровоград

Чернігів

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

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

Завдяки активній життєвій позиції 
Олександр також став волонтером 
громадської організації, що є партне-
ром МОМ у Вінниці. Він завжди радий 
приєднатися до громадських ініціатив, 
таких як кампанії з протидії торгівлі 
людьми, або інших заходів. «Я так ба-
гато працюю у моїй майстерні, що мені 
подобається будь-яка нагода зустріти 
нових людей та розширити мої гори-
зонти», – каже він.

З	 2014	 до	 2016	 року	 за	 підтримки	
різних	 донорів	 МОМ	 провела	 бізнес-
тренінги	для	понад	5	500	ВПО	та	членів	
місцевих	 громад	 по	 Україні,	 надала	
гранти	у	вигляді	обладнання	та	оплати	
професійного	навчання	для	більш	ніж	
3	300	бенефіціарів.

За підтримки МОМ, майстерня Олександра надає роботу 
як ВПО, так і місцевим жителям 

http://www.iom.org.ua
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ЗА ДЕТАЛЬНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

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

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 розмежування 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 понад 450 000 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

Уряд Сполучених 
Штатів Америки

Європейський 
Союз

Від	 
народу	Японії

http://www.iom.org.ua
mailto:vzhluktenko%40iom.int?subject=

