
• Із 2014 року МОМ надала 
допомогу 603 000 уразливих 
переселенців та осіб, постраж-
далих внаслідок конфлікту,  
у 24 областях України.

• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з Кри-
му та сходу України становить 
1 467 720, згідно з даними Мініс-
терства соціальної політики України 
станом на 24 травня 2021 року.

• Ситуація з безпекою у Донецькій 
та Луганській областях залишається 
хиткою, а кількість порушень режиму 
припинення вогню майже сягнула 
попереднього рівня. За даними 
Управління Верховного комісара 
ООН з прав людини, з 1 січня до 
30 квітня 2021 року загинуло  
12 цивільних осіб, ще 27 зазна-
ли поранень, що на 22% більше 
порівняно з попередніми чотирма 
місяцями. Через бойові дії було сут-
тєво пошкоджено критичну цивільну 
інфраструктуру, зокрема, лікарню, 
призначену для лікування хворих на 
COVID-19, та лінії електропередач 
головної водонапірної станції на 
Донеччині. 

• Контрольно-пропускні пункти 
в’їзду-виїзду (КПВВ) Новотроїцьке 
та Станиця Луганська залишаються 
єдиними, що функціонують на лінії 
розмежування. Заплановане відкриття 
КПВВ у Щасті і Золотому в Луганській 
області не відбулося. Попри незначне 
зростання кількості перетинів 
лінії розмежування (50 000 –  
60 000 у квітні), цей показник  
на 95% нижчий, аніж у період 
перед початком пандемії. 

АКЦЕНТИРОЗРАДА І ПІДТРИМКА  
НА ВІДСТАНІ 
ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА

Білборд соціальної кампанії МОМ привертає увагу  
до важливості психічного здоров’я і надає інформацію  
про гарячу лінію

На другий рік пандемії COVID-19 
і восьмий рік конфлікту на схо-
ді ситуація в Україні й надалі 
породжує величезні соціально- 
економічні та психологічні ви-
клики для населення. Особливо 
це стосується уразливих верств, 
які мешкають у районах, по-
страждалих внаслідок конфлік-
ту, і не мають достатньо коштів, 
аби звернутися до фахівців по 
психічну та психосоціальну 
допомогу. Щоб заповнити ці 
прогалини, безкоштовна гаря-
ча лінія емоційної підтримки 
0 800 211 444, роботу якої ко-
ординує МОМ і фінансує Бюро 
у справах населення, біженців 
та міграції Державного депар-
таменту США, функціонує з 
вересня 2020 року. Станом на 
кінець травня 2021 року, на лі-

нію надійшло 2 076 дзвінків з 
усіх регіонів України. Найбільша 
кількість дзвінків надійшла з по-
страждалих від конфлікту Доне-
цької та Луганської областей. 
Через гарячу лінію емоційної 
підтримки кваліфіковані психо-
логи надають індивідуальні кон-
сультації і за потреби – подальші 
сеанси. У квітні кількість повтор-
них консультацій зросла майже 
втричі, порівняно з березнем (з 
61 до 157 осіб). «Ми вважаємо, 
що зростання кількості дзвінків 
на гарячу лінію пов’язане з каран-
тинними обмеженнями, запрова-
дженими майже у всіх регіонах 
України всередині весни», – за-
значає психолог Павло. Найбіль-
ша кількість осіб (40,4%) отримує 
від двох до п’яти консультацій, а 
13,5% – від шести до десяти. 
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«Можливість отримати повтор-
ні консультації дає змогу клієнтам 
краще сформулювати проблему і 
вирішити, з якими питаннями вони 
хочуть працювати разом із пси-
хологом, щоб отримати інформа-
цію, яка надалі допоможе досяг-
ти змін», – пояснює психологиня 
гарячої лінії Аліна. Консультації  
надаються телефоном, а також че-
рез Viber та Skype. Завдяки цьому 
клієнти можуть обрати зручніший 
і безпечніший формат, адже це 
вкрай важливо для роботи з осо-
бливо вразливими випадками. 
Стан тривоги, страх та проблеми 
з партнером залишаються голов-
ними причинами, що спонукають 
телефонувати на гарячу лінію емо-
ційної підтримки МОМ. Вік клієн-

тів становить від 14 до 81 років, а 
жінки складають 77% від загальної 
кількості тих, хто зателефонував. 
Навесні 2021 психологи гарячої лі-
нії також активно обдзвонювали 
осіб, які отримали підтримку в ме-
жах програми грошової допомо-
ги МОМ, що фінансується Бюро у 
справах населення, біженців та мі-
грації Державного департаменту 
США. Це уразливі мешканці ізольо-
ваних поселень уздовж лінії розмеж-
ування в Донецькій та Луганській 
областях. «У багатьох із цих осіб, 
особливо літнього віку, немає ніко-
го, з ким можна було б порозмовля-
ти, адже їхні діти та сусіди виїхали 
у пошуках роботи та безпечнішого 
життя», – каже Павло. «Кілька разів 
на місяць ми телефонуємо близько 

300 пенсіонерам. Вони дуже раді-
ють цим дзвінкам. Ми розуміємо, 
що ініціатива з надання психічної 
та психосоціальної підтримки вкрай 
важлива у зоні конфлікту на сході». 
Безпосереднє спілкування з людьми, 
які потребують психосоціальної до-
помоги, відбувається згідно з цілями 
гуманітарної спільноти, що має на 
меті покращити доступ до основних 
медичних послуг для постраждало-
го від конфлікту населення. 
Психологи МОМ також тісно співп-
рацюють з місцевою владою, соці-
альними та медичними установами 
в Донецькій та Луганській облас-
тях, проводячи тренінги для їхніх 
працівників і навчаючи, як само-
стійно впоратися зі стресом і по-
кращити надання послуг громадам.
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На сході України, де понад 3 міль-
йони людей потерпають від наслід-
ків конфлікту, що триває восьмий 
рік, весна – період, коли слід го-
туватися до наступної зими. Щоб 
дати відсіч холоду у зимовий пе-
ріод, МОМ за фінансування Євро-
пейського Союзу здійснила ремонт 
медичних та соціальних закладів у 
Донецькій області. Зокрема, було 
відремонтовано дві лікарні, амбула-
торію та школу-інтернат, що зазна-

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ЄС 
ПІДТРИМУЄ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВІ 
ВЕРСТВИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

The social media announcement for the job fair

ли пошкоджень внаслідок бойових 
дій. Також МОМ долучилася до ре-
монту нещодавно відкритого цен-
тру для внутрішньо переміщених 
осіб. Загалом понад 14 тисяч людей 
зможуть скористатися послугами 
цих установ, не ризикуючи власним 
здоров’ям через пошкоджені вікна 
чи продірявлені дахи будівель.

У рамках проєкту МОМ також 
надала вугілля понад 5 тисяч до-

могосподарств. Кожна родина 
отримала по 3 тонни вугілля, що 
допоможе зберігати тепло в їхніх 
оселях під час суворої зими. Цю 
допомогу було надано найбільш 
вразливим верствам населення на 
лінії розмежування. Серед них – 
Віра (на фото вище) та ї ї син Во-
лодимир, які мають вкрай обме-
жені ресурси і змушені витрачати 
їх на лікування Володимира, зали-
шаючи інші потреби без відпо-

Віра та ї ї син з інвалідністю отримали 3 тонни вугілля завдяки гуманітарній підтримці ЄС і змогли 
заощадити кошти для інших нагальних потреб
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Медична установа в зоні конфлікту на сході України до і після заміни пошкоджених вікон, яку здійснила МОМ 

віді. «Зазвичай я купувала вугілля 
самостійно і наймала когось, щоб 
допомогти розвантажити його у 
коморі. Це коштує дуже дорого. 
Отримавши вугілля як гуманітар-
ну допомогу, я зможу витратити 
заощаджені кошти на ліки для 
сина», – зазначила Віра.

Інша отримувачка допомоги, Ва-
лентина, розповіла, як снарядом 
було пошкоджено ї ї комору і ро-
дині місяць довелося ховатися у 
підвалі. «Ми все ще потерпаємо 
від проблем з водопостачанням, 
адже через бойові дії фільтрацій-
на станція працює з перебоями. 
Не знаю, яка сила допомогла нам 
пережити всі ці труднощі. Єди-
не, чого я хочу – це мир», – зі-
знається Валентина. Вона планує 
використати заощаджені кошти 
на інші нагальні потреби, зокре-
ма, придбання питної води, хар-
чів та ліків. 

Зростання кількості порушень ре-
жиму припинення вогню, що спо-
стерігається з початку 2021 року, 

викликає побоювання, що інтен-
сивність бойових дій може повер-
нутися до попереднього рівня або 
призвести до ескалації ситуації. 
Будь-яке погіршення умов безпеки 
на сході України серйозно усклад-

нить гуманітарну ситуацію для  
3,4 мільйона осіб, які потребують 
гуманітарної допомоги і чиї жит-
тєві ресурси залишаються суттєво 
підірваними семирічним конфлік-
том та пандемією COVID-19.

Щоб привернути увагу до скрутного становища, в якому перебувають 
3 мільйони українців, постраждалих внаслідок конфлікту на сході, 
МОМ розробила і реалізувала кампанію у соцмережах. Її головними 
дійовими особами стали «Ніна» та «Іван», які уособлюють історії 
кількох реальних людей, розказані співробітникам МОМ.

Переглядайте відео кампанії за цим посиланням.
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https://www.youtube.com/watch?v=0baYDWXBePg 


Навесні МОМ розпочала реаліза-
цію нового річного проєкту, що 
фінансується урядом Японії. Він 
спрямований на зменшення впли-
ву пандемії COVID-19 на головні 
чинники нестабільності на сході 
України шляхом підтримки бага-
тосекторних ініціатив зі збільшен-
ня згуртування, самодостатності 
та витривалості постраждалих від 
конфлікту громад.

У рамках проєкту на контрольова-
них урядом територіях Донецької 
та Луганської областей буде сфор-
мовано чотири  ініціативні групи (ІГ),  

УРЯД ЯПОНІЇ ТА МОМ ПІДТРИМУЮТЬ ІНІЦІАТИВИ 
ГРОМАД ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ COVID-19 НА 
ПОСТРАЖДАЛІ ВІД КОНФЛІКТУ РЕГІОНИ УКРАЇНИ

60 учасників яких здобудуть під-
тримку з розбудови потенціалу для 
покращення згуртування громади 
та підвищення рівня залученості 
уразливих верств. Очікується, що 
створені групи втілять 40 ініціатив. 

МОМ також відремонтує важливі 
об’єкти інфраструктури, які буде 
визначено самими громадами. Ін-
дивідуальний соціальний захист 
буде надано 300 постраждалим від 
торгівлі людьми, а також жінкам, 
чоловікам, дівчатам та хлопцям із 
груп ризику експлуатації та торгівлі 
людьми. 100 місцевих спеціалістів 

сфери захисту, зокрема соціаль-
ні, медичні працівники, правники, 
співробітники місцевих НУО, пра-
воохоронці та прикордонники, 
пройдуть тренінги для підвищення 
кваліфікації. 

Крім того, 60 юнаків і дівчат отрима-
ють грантову підтримку для профе-
сійного навчання, а також необхідне 
IT-обладнання. Також грантову під-
тримку буде надано власникам чин-
них бізнесів і стартапів: 20 грантів 
на стартапи буде надано соціальним 
підприємствам і ще 32 гранти – на 
розвиток чинним бізнесам.

Проєкт МОМ був офіційно презентований у Києві 14 травня на прес-конференції за участі Посла Японії в 
Україні Такаші Кураї, Віце-прем’єр-міністра України Олексія Рєзнікова та Координаторки системи ООН в Україні 
Оснат Лубрані. У 2021 році уряд Японії надасть 4,5 млн доларів допомоги, профінансувавши чотири проєкти, які 
будуть впроваджуватися Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією 
з міграції, Управлінням ООН з обслуговування проєктів та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста
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НОВИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
МОЛОДІ ДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
Після успішної реалізації пілотно-
го проєкту «Долучайся, взаємодій, 
створюй» у Волинській, Закарпат-
ській та Івано-Франківській облас-
тях, МОМ розпочинає новий етап 
на шляху до підтримки молоді, роз-
витку громад та захисту довкілля. У 
квітні МОМ розпочала реалізацію 
другої фази проєкту «Долучайся, 
взаємодій, створюй: активна молодь 
та місцева влада на захисті довкіл-
ля». Проєкт буде втілюватися  за 
фінансування Посольства Великої 
Британії в Україні та у партнерстві з 
Міністерством молоді і спорту Укра-
їни. Окрім пілотних областей, він 
охопить ще три регіони – Одеську, 
Херсонську та Миколаївські області. 

У межах цієї ініціативи МОМ на-
дасть підтримку юнакам і дівчатам 
віком 15-34 років, особливо родинам 
колишніх трудових мігрантів, пере-
селенцям, особам з інвалідністю, 
ветеранам, домогосподарствам із 
низьким рівнем доходу та представ-
никам національних меншин. Мо-
лодь матиме змогу пройти тренінги 
з питань захисту довкілля, адвокації 
та проєктної комунікації, зменшен-
ня ризику стихійних лих та на інші 
теми, визначені ними залежно від їх-
ніх потреб. Це створить можливості 
для налагодження зв’язків і створен-
ня мережі спілкування, а також спри-
ятиме діалогу громад зі структурами, 
причетними до ухвалення рішень. 
Щоб досягти кращих результатів, 
МОМ підтримає шість регіональних 
адвокаційних кампаній, розроблених 
молодіжними групами. 

«Завдяки участі у проєкті «Долучай-
ся, взаємодій, створюй» у 2020 році 
ми отримали багато знань і навичок, 
якими ми хочемо поділитися з кож-
ним представником нашої громади. 
У рамках проєкту нам надали кон-
тейнери для сортування сміття для 

кожної освітньої установи в нашому 
місті. Ми прагнемо і надалі підвищу-
вати рівень відповідальності грома-
ди за стан довкілля», – зазначив Іван 
Думнич, один із учасників молодіж-
ної ініціативної групи з міста Тячів у 
Закарпатській області. 

Проєкт  
впроваджується  
на Волині, Закарпатті,  
в Івано-Франківській, 
Одеській, Херсонській  
та Миколаївській областях

Молодь села Довге, що на Закарпатті, прибирає околиці  
від сміття в рамках першої фази проєкту
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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

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

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

Збройний конфлікт, що триває на сході України, забрав життя понад 3 000 мирних жителів. Понад 7 000 
людей отримали поранення. Режим припинення вогню, запроваджений наприкінці липня 2020 року, сприяв 
зменшенню кількості жертв впродовж кількох місяців, проте тривалі бойові дії продовжують впливати на 
життя населення сходу України. Крім цього, пандемія COVID-19 продовжує позначатися на тих, хто вже 
став уразливим через наслідки конфлікту. У 2021 році 3,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги. 
Хоча ця кількість наближена до показників 2020 року, потреби людей стали значно вищі. Люди похилого 
віку, особи з інвалідністю, очолювані жінками домогосподарства, діти — серед найбільш уразливих, так 
само як і 340 000 ВПО, що мешкають у поганих побутових умовах.

Представництво МОМ в Україні має на меті сприяти усвідомленню можливостей і проблем 
міграції в українському контексті. Максимізація цих можливостей та зведення до мінімуму проблем, 
викликаних міграційними переміщеннями, — це керівні принципи всіх заходів і програм, які реалізує 
Представництво. 
МОМ в Україні протидіє торгівлі людьми, допомагає уряду забезпечувати потреби переміщених осіб 
та боротися з неврегульованою 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 25 років діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 800 тис. мігрантів (українців та представників інших національностей), 
переміщених осіб, постраждалих від торгівлі людьми та представників інших уразливих груп.

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