
• Загальна кількість внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО) з Криму та сходу 
України становить 1 490 085, за дани-
ми Міністерства соціальної політики 
України на 26 лютого 2018. 

• МОМ надала допомогу понад 209 тис.  
уразливих ВПО та людей, які зазнали 
наслідків конфлікту, у 24 регіонах 
України з 2014 року по сьогодні. 

• 12 лютого 2018 року Голова Пред-
ставництва МОМ в Україні д-р Томас 
Лотар Вайс та Заступниця міністра 
соціальної політики пані Наталія Фе-
дорович підписали Угоду про спів- 
працю між Міжнародною організа-
цією з міграції та Міністерством со-
ціальної політики України. Документ 
закладає основи для розширення 
співпраці між Міністерством та МОМ 
із широкого кола питань, таких як 
протидія торгівлі людьми та допомога 
внутрішньо переміщеним особам.

АКЦЕНТИ

МОМ ТА ЯПОНІЯ СПРИЯЮТЬ ПСИХОСОЦІАЛЬНІЙ 
ПІДТРИМЦІ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Затяжний конфлікт на сході України 
і значне внутрішнє переселення з 
понад  540 тис. ВПО, офіційно зареє-
строваними в Донецькій, та близько 
290 тис. – в Луганській області, при-
звели до суттєвих обмежень в на-
данні кваліфікованої психосоціаль-
ної підтримки на Донбасі. Місцевим 
психологам бракує фахової підтрим-
ки, і тому вони стикаються з високим 
ризиком професійного вигорання.   
У рамках фінансованого Японією 
проекту, спрямованого на прими-
рення та розвиток постраждалих 
від конфлікту громад, Міжнародна 
організація з міграції спільно з львів-
ською НУО Development Foundation 
організували тренінг для 30 міс-
цевих психологів, що надають 

Івано-Франківськ

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
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1 490 085
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики
від 26 лютого 2018
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Європейський
Союз

Психологи, що отримали нові знання та натхнення в рамках проекту МОМ, 
фінансованого Японією, застосовують набутий досвід під час роботи зі своїми 
громадами. На фото: арт-терапія для дітей в м. Сватове, Луганська область
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регулярні консультації в Донецькій 
та Луганській областях. Досвідчені 
психологи з інших регіонів України 
професійно підтримали своїх колег 
зі сходу та поділилися цінними по-
радами щодо терапії посттравма-
тичного стресового розладу, стресу, 
тривоги, відчуття самотності та ізо-
ляції тощо.
Крім того, у лютому 2018 року фа-
хівці з психосоціальної підтрим-
ки зібралися в Краматорську та 

ФОТО ФАКТ

Ініціативна група з м. Білицьке Донецької області, що бере участь у проекті МОМ, надихнулася японською 
культурою та вирішила познайомити свою громаду з одним із її елементів – японською кішкою Манекі-Неко  
(招き猫), «запрошувальною кішкою», що символізує удачу та процвітання. Керамічні фігурки цих котів з піднятою 
лапою зазвичай виставляються на вході в магазини, кафе або інші громадські місця в Японії. Права лапа кішки, піднята 
догори, має приносити гроші, а ліва – приваблювати відвідувачів. Діти з громади Биліцького були у захваті від цих 
котів і з радістю створювали власні Манекі-Неко під час майстер-класів, проведених за підтримки МОМ.

Сєвєродонецьку на дводенних 
конференціях, щоб поділитися 
своїм досвідом та досягненнями. 
Зокрема, учасники обговорили 
проблеми та фактори успіху для 
сталого надання послуг психосо-
цальної підтримки громадам Дон-
басу. За результатами конференцій 
було прийняте рішення створити 
координаційний комітет для по-
дальшого об’єднання зусиль та 
взаємної підтримки щодо надання 

послуг людям, що постраждали 
від конфлікту. Як кажуть, «зібрати-
ся разом – це початок, триматися 
разом – це прогрес, працювати ра-
зом – це успіх».
Усі психологи Донецької та Луган-
ської області, що беруть участь у 
проекті, наразі проводять групові та 
індивідуальні консультації в зручних 
і доступних соціальних просторах, 
які були відновлені МОМ за фінан-
сування Уряду Японії.
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НИТКИ ПАРТНЕРСТВА
МОМ ЗІБРАЛА СВОЇХ ГРАНТЕРІВ НА ЯРМАРКУ В ЖИТОМИРІ
10 лютого 2018 Житомир став другим 
містом в Україні, де пройшов «Добро-
ярмарок», організований Міжнарод-
ною організацією з міграції (МОМ) – 
Агентством ООН з питань міграції, за 
фінансування Посольства Великої Бри-
танії в Україні. Метою ярмарку було 
надати учасникам програми МОМ 
зі зміцнення економічного потенціа-
лу – внутрішньо переміщеним особам 
(ВПО) та уразливими членам громад, 
що їх приймають – можливість проде-
монструвати свій бізнес та продукцію, 
а також налагодити контакти із потен-
ційними клієнтами та партнерами.
Ярмарок відкрив міський голова Жито-
мира Сергій Сухомлин, який подякував 
МОМ та Великій Британії за підтримку 

ДОПОМОГА МОМ ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

ДОПОМОГА ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ, НАДАЄТЬСЯ 

ЗА ПІДТРИМКИ:

12 026
Переселенці та члени місцевих громад, 
які пройшли тренінги із мікропідприємництва 
та самозайнятості

6 684
Бенефіціари, які отримали гранти 
на дрібний бізнес, самозайнятість 
чи професійну освіту

12 ЛЮТОГО 2018
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ативності, а вироби в цій техніці гарно 
продаються. І, звичайно, це чудове за-
стосування для всіх цих клаптиків, які 
є у кожного кравця».

Тетяна, викладач гри на фортепіано, 
яка зараз на пенсії, та Оксана, колишній 
співробітник клініки ветеринарної ме-
дицини, переїхали з Донецька до Києва 
майже чотири роки тому. Вишивання 
було Тетяниним хобі протягом багатьох 
років. Після переїзду вона вирішила 

економічної інтеграції переселенців та 
розвитку місцевого бізнесу.
«Доброярмарок» у Житомирі зібрав 
понад 40 різних підприємств із семи 
регіонів України та представив най-
різноманітнішу продукцію від імбир-
ного печива та кримсько-татарських 
солодощів до розвиваючих іграшок та 
оригінальних еко-торбинок. Гості мог-
ли насолодитися смачними стравами, 
придбати подарунки ручної роботи 
до Дня святого Валентина, а також 
мали змогу взяти участь у різноманіт-
них майстер-класах. Ініціативна група 
місцевої громади, що бере участь у 
проекті зміцнення соціальної згурто-
ваності МОМ, навчала дорослих і дітей 
прикрашати печиво, власноруч робити 
поштові листівки та іграшки.
Захід, організований у тісній співпраці 
з місцевою неурядовою організаці-
єю – партнером МОМ, Фондом гро-
мади Житомира, сприяв налагоджен-
ню зв’язків та розвитку співпраці між 
підприємцями, яких підтримує МОМ. 
Історії чотирьох учасниць ярмарку – 
Олени, Тетяни, Оксани та Юлії – дово-
дять, що грантери МОМ мають багато 
спільного. Усі ці жінки наполегливо 
працюють, щоб пропонувати спожи-
вачам якісну текстильну продукцію.

Олена – професійна кравчиня із Гор-
лівки. З 2014 року вона живе у Козяти-
ні на Вінниччині. Усе своє обладнання 
Олена залишила в Горлівці, бо роди-
на вважала, що вони гостюватимуть 
в Козятині лише кілька тижнів, доки 
ситуація на сході не заспокоїться. 
Врешті-решт, Олені вдалося заоща-
дити певну суму і придбати швейну 
машинку, щоб відновити свій бізнес 
на новому місці. Згодом вона взяла 
участь у проекті МОМ із розвитку са-
мозайнятості і мікропідприємництва, 
і після успішного захисту бізнес-пла-
ну отримала професійну швейну ма-
шину та відпарювач. Зараз вона шиє 
форму для низки ресторанів Києва, 

співпрацює з деякими добре відоми-
ми ательє, і реєструє власну торгову 
марку – Leneli. Олена також виконує 
індивідуальні замовлення. Дехто з 
її клієнтів   ̶  іноземці, які працюють в 
Україні і користуються можливістю 
пошити для себе одяг оригінальний 
одяг. На житомирському ярмарку 
Олена продавала свої текстильні 
вироби для дому та еко-торбинки. 
«Мені подобається печворк, – розпо-
відає вона. – Він дає простір для кре-
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вишукане народне ремесло», – гово-
рить Тетяна. Вона та її колеги прово-
дять майстер-класи з ручної вишивки 
в різних музеях Києва, вони також го-
тують книги про традиційну вишивку. 
Саме гонорар за одне з таких видань 
дозволив їм придбати першу швейну 
машинку для свого ательє. Завдяки 
гранту МОМ Тетяна з колегами отри-
мали ще одну машинку і планшет, що 

дозволяє їм демонструвати колекції 
виробів потенційним клієнтам і всім, 
хто цікавиться традиційною вишив-
кою та пошиттям, на ярмарках та ін-
ших подібних заходах.
На додаток до колекцій сучасного одя-
гу, ательє також випускає високоякісні 
копії народних костюмів для окремих 
клієнтів та музичних колективів.
Оксана навчається вишиванню та 
шиттю у Тетяни і займається просуван-
ням та маркетингом їхнього бізнесу. 
Команда прагне зростати, але наразі 
вони не мають такої змоги через об-
межений бюджет, що перешкоджає 
їм орендувати більше приміщення і 
найняти більше співробітників.

Грантер МОМ Юлія також шукає фінан-
сування для розширення свого сімей-
ного бізнесу. Вона родом із Полтави, а її 
чоловік з Донецької області, утім зараз 
вони живуть у Харкові, де їхній сімейний 
бізнес, Slingobaby, отримав підтримку 
від МОМ. На житомирському ярмар-
ку Юлія демонструвала свої звичайні 
рюкзаки та ергономічні рюкзаки для 
носіння дітей. Саме на останньому виді 
продукції вони хотіли би зосередитись, 
але потребують фінансування, щоб ви-
робляти їх у більшій кількості. «Вироб-
ництво ергономічних рюкзаків малими 
партіями фінансово невигідне, оскільки 
матеріали є досить дорогими», – розпо-
відає Юлія. Мікропідприємство шукає 
інвестора, який допоможе їм налаго-
дити масштабне виробництво цієї про-
дукції і в перспективі експортувати її до 
Європейського Союзу.

Перший «Доброярмарок» пройшов 
у Тернополі 16 грудня 2017 р. Третій 
відбувся в м.Сєвєродонецьк 3 берез-
ня 2018 р., а четвертий   ̶ у Херсоні, 24 
березня 2018 р. Слідкуйте за повідо-
мленнями Представництва МОМ в 
Україні @IOMUkraine на Facebook та / 
або Instagram для отримання деталь-
ної інформації.

перетворити його на бізнес. Вона зна-
йшла місцеву ділову партнерку, а також 
нових друзів і прихильників, на тема-
тичному інтернет-форумі. Тепер вони 
мають зареєстровану торгову марку 
ZETA Atelier і цікаве професійне життя.
«Ми шиємо все, але наша улюблена 
робота – це сучасний одяг з тради-
ційною українською вишивкою. У та-
кий спосіб ми прагнемо зберегти це 
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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 їхні заощадження невеликі, для отримання соціальних виплат потрібен тривалий час на 
переєстрацію, доступ за засобів існування 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 розмежування, 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 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 21 рік діяльності в Україні МОМ надала допомогу понад 500 тис. 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 
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