
• Із 2014 року МОМ допомогла 
понад 557 тис. вразливих  
переселенців та людей, які  
зазнали наслідків конфлікту, 
у 24 регіонах України. З них понад 
6,7 тис. осіб отримали допомогу 
у рамках програми гуманітар
ного реагування МОМ на 
COVID19 у 2020 році.

• Загальна кількість внутріш
ньо переміщених осіб (ВПО) 
з Криму та сходу України 
станом на 25 січня 2021 року 
становить 1 459 086, згідно з 
даними Міністерства соціальної 
політики України.

• З початком пандемії COVID-19 у 
березні 2020 року кількість людей, 
які перетинають лінію розмежування, 
різко зменшилася. У 2020 році 
було зареєстровано лише  
3 млн індивідуальних перети
нів, що становить 22% від загаль
ної кількості у 2019 році (близь-
ко 14 млн перетинів). Із середини 
березня до початку червня 2020 
року всі пропускні пункти на лінії 
розмежування були закриті у спробі 
стримати поширення коронавірусу. 
Як зазначає УКГС ООН, оскільки 
очікується, що пандемія COVID-19 
буде зберігатися протягом більшої 
частини 2021 року, пункти пропуску, 
ймовірно, будуть переважно залиша-
тися закритими щонайменше до літа.

• План гуманітарного реагу
вання на 2020 рік для Укра
їни був профінансований 
на 62%: з необхідних 204,7 млн 
доларів США було отримано  
126,8 млн доларів США.
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«НАМ ДОВОДИЛОСЯ 
ВИБИРАТИ: КУПУВАТИ 
ХЛІБ ЧИ ВУГІЛЛЯ»
МОМ ДОПОМАГАЄ ВРАЗЛИВИМ ЛЮДЯМ 
БІЛЯ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ЗАВДЯКИ 
ФІНАНСУВАННЮ ВІД ЄВРОСОЮЗУ

Олександр Петрович отримує вугілля від ЄС та МОМ

Суворі морози до -25 °C, що вра-
зили Україну в січні, стали сер-
йозним викликом для людей, які 
проживають на сході України, у 
постраждалих від конфлікту регі-
онах уздовж лінії розмежування. 
Можливості заробітку та доступ 
до предметів першої необхідно-
сті та послуг тут обмежені, а ба-
гато житлових будівель усе ще 
пошкоджені обстрілами. Понад 5 
600 уразливих осіб, які мешкають 
у п’ятикілометровій зоні вздовж 
лінії розмежування в Донецькій 
області, змогли зігрітися завдяки 

вугіллю, яке МОМ надала завдяки 
фінансуванню від Європейського 
Союзу.
По три тонни вугілля отримали 
літні й самотні люди, особи з ін-
валідністю, багатодітні сім’ї та ро-
дини, чиї будинки були зруйно-
вані під час конфлікту, а також ті, 
хто через вік, інвалідність чи інші 
причини не може працювати.
Олександр Петрович із Донецька 
радий, що цієї зими нарешті зміг 
купити ліки. «Я збирав гроші на 
опалення, але оскільки МОМ при-
везла мені три тонни вугілля, я 
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зміг покрити інші нагальні потреби», 
— каже він. Олександр 32 роки про-
працював водієм автобуса. У 2016 
році він переніс інсульт і, на жаль, не 
зміг повернутися до роботи. Відтоді 
Олександр живе на самоті з невели-
кою пенсією по інвалідності.
Подібна історія й у Валерія Олексійо-
вича з Донецька. Вісім років тому він 
зламав ногу, на операцію грошей не 
було, і відтоді чоловік страждає через 
ускладнення. Коли в 2014 році по-
чався обстріл, Валерій не зміг втекти 
до сховища і дивом вижив, коли сна-
ряд влучив у його будинок. Валерій 
та його дружина живуть на невелику 
пенсію. «Нам доводилося вибирати: 

купувати хліб чи вугілля. Ми топили 
лише раз на два дні, щоб зекономити 
вугілля та гроші», — каже Валерій.
Три тонни вугілля стали чудовою 
підтримкою для таких пенсіонерів, 
як самотня 86-річна Раїса Василів-
на з Ясинуватої. «Більшість із нас, 
що залишилися в містечку, — жін-
ки похилого віку, і часто, крім як 
від соціальних працівників, чекати 
допомоги ні від кого», — каже Ра-
їса. Ясинувата лежить лише за два 
кілометри від лінії розмежування, і, 
як і з багатьох сусідніх населених 
пунктів, більшість молодих людей 
виїжджають звідси в пошуках без-
пеки й кращих можливостей.

«Раніше я заробляла на вугілля, 
продаючи домашні фрукти, овочі 
та птицю, а зараз роки й здоров’я 
вже не ті, — каже 75-річна Олена 
із села Запорожець. — Я думала, 
що доведеться позичати гроші на 
вугілля, але тепер, отримавши цю 
допомогу, зможу навіть оплатити 
лікування зі своєї пенсії та скром-
них заощаджень».
Згідно з оцінками, цьогоріч гума-
нітарної допомоги потребувати-
муть близько 3,4 мільйона людей, 
які постраждали від конфлікту. 
Через пандемію COVID-19 їхні 
потреби стали значно серйозні-
шими, ніж раніше. 

Жінки старшого віку, як Раїса Василівна, насамперед страждають від наслідків конфлікту  
та пандемії COVID-19
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«Ціле покоління молодих кра-
маторців виросло в стресових 
умовах, — розповідає грантер 
МОМ Ілля Сергунін. — Певний 
час прямо тут відбувалися вій-
ськові дії, а потім місто прийня-
ло багатьох вимушено пересе-
лених осіб. Ці події не могли не 
позначитися на нас». Ілля знає, 
про що говорить, бо він і сам 
переселенець. У 2014 році, у 
вирішальний для себе рік, коли 
він саме закінчив школу і мріяв 
поступити до медуніверситету, 

НОВЕ ПОКОЛІННЯ АМБАСАДОРІВ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
НАДИХНУЛОСЯ ЛІТНЬОЮ 
ОНЛАЙН-ШКОЛОЮ МОМ 
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Першу хвилю тренінгів встигли провести офлайн. З початку 2021 тренінги «Будьмо здорові» 
проводяться в Zoom-форматі. (На фото Ілля та його асистентка Євгенія Дика)

Ілля був вимушений разом із ро-
диною тікати з Донецька. Сту-
дентом медичного університету 
він став уже в Краматорську. За-
раз Ілля на п’ятому курсі, і нав-
чання в університеті він поєднує 
з громадською діяльністю — 
роботою з підлітками.

Ілля переконаний, що методика 
«рівний — рівному» має бага-
то переваг: «Зі старшими шко-
лярами ми майже на одному рів-
ні, вони дослухаються до нас, 

сприймають як своїх». Разом 
з однодумцями Ілля розробив 
для школярів програму тренінгів 
«Будьмо здорові», присвячену 
позитивним стратегіям подолан-
ня стресу, емоційній саморегу-
ляції, розвиткові толерантності 
та пропагуванню здорового 
способу життя. Курс розглядає 
здоров’я як нерозривну єдність 
трьох аспектів: фізичного, пси-
хо-соціального та духовного. 
«Бути здоровим — це не про 
накачані м’язи або гладеньку  
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шкіру, — пояснює Ілля. — Важ-
ливо навчитися жити в гармонії 
з собою, своїм тілом, своїм соці-
альним оточенням». 

Уже з готовою ідеєю курсу ак-
тивіст подав заявку на участь у 
молодіжній онлайн-школі МОМ 
«Разом до успіху», присвяче-
ній питанням безпечної мігра-
ції, протидії торгівлі людьми та 
розвиткові місцевого активізму. 
Школа відбувалася за підтрим-
ки від Уряду Японії. Дванадцять 
волонтерських ініціатив, запро-
понованих учасниками школи, 
отримали фінансування. Серед 
них і «Будьмо здорові». 

Ілля розповідає, що школа по-
знайомила його з багатьма ці-
кавими людьми, допомогла уза-
гальнити вже наявний досвід і 
дала багато лайфхаків на май-
бутнє. «Якщо ти можеш емо-
ційно представити свою ідею за 
30 секунд, ти знайдеш послідов-
ників», — говорив Єгор Гордєєв, 
ведучий каналу 1+1, гостьовий 
тренер «Разом до успіху». Ілля 
часто згадує ці слова, особливо 
останнім часом, коли, доводить-
ся докладати особливих зусиль, 
щоб достукатися до аудиторії і 
втримати увагу під час тренінгів у 
онлайн-форматі.

Програма «Будьмо здорові» 
має два рівні. Спочатку, до-
мовляючись у місцевих відді-
лах освіти, тренери проводять 
45-хвилинні інтерактивні уро-
ки із шкільними класами. На 
другому етапі найактивніших 
учасників цих уроків запро-

шують на поглиблені дводенні 
тренінги. Таким чином програ-
ма формує цілу мережу акти-

вістів, котрі пропагують серед 
однолітків відповідальне став-
лення до власного здоров’я. 

продихай

емоцію

Правила 7п

піймай емоцію

подумай

потягнися-розтягнися

попий

 водички

тільки

подякуй!

Правило «7П»: одна з пам’яток про управління стресом,  
розроблена активістами ініціативи «Будьмо здорові»
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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

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, проте тривалі бойові дії, ймовірно, продовжать впливати на життя населення 
сходу України. Крім цього, очікується, що пандемія COVID-19 продовжить позначатися на тих, хто вже 
став уразливим через наслідки конфлікту. За прогнозами, у 2021 році 3,4 млн людей потребуватимуть 
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.

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

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

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 700 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.


