
• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) із Криму 
та сходу України становить  
1 641 895 осіб, за даними 
Міністерства соціальної політики 
України на 30 січня 2017. 

• МОМ надала допомогу понад  
129 000 уразливих ВПО та 
людей, що зазнали наслідків 
конфлікту, в 24 регіонах України.

• 73% ВПО, опитаних у рамках 
Національної системи 
моніторингу МОМ, заявили, 
що збираються залишитися у 
нинішньому місці перебування. 
10% висловили бажання 
повернутися додому. 

АКЦЕНТИ

ПОТОЧНА РОБОТА МОМ

ІЩЕ 2 000 ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ  
ОТРИМАЮТЬ  ГРАНТИ НА САМОЗАЙНЯТІСТЬ ВІД МОМ
МОМ продовжує свої зусилля зі 
створення можливостей для заро-
бітку ВПО та членів громад, що їх 
приймають.  У січні 2017, тренінги із 
самозайнятості, мікропідприємни-
цтва та профорієнтації розпочали-
ся в рамках нового проекту МОМ, 
фінансованого Міністерством Ве-
ликої Британії у справах міжнарод-
ного розвитку.  Проект діятиме у 24 
областях України і надасть можли-
вість пройти тренінг понад 2 300 
особам. Близько 65% із них отрима-
ють гранти розміром GBP 350 – 1 700,  
залежно від їхніх потреб та вста-
новлених критеріїв. ВПО, яка планує надавати перукарські послуги у Вінниці, захищає свій бізнес-план
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У рамках ще одного схожого про-
екту, що фінансується ЄС, МОМ 
планує провести тренінги для  
1 850 осіб, із яких, як очікується, 

950 учасників пізніше цього року 
отримають гранти на професійні 
курси чи обладнання розміром до 
EUR 2 150.   

Згідно з даними Національної сис-
теми моніторингу МОМ, рівень пра-
цевлаштування ВПО на новому місці 
проживання у другій половині 2016 
року залишався доволі низьким. 
Лише 40% опитаних ВПО змогли 
знайти роботу на новому місці, 38% 
заявили, що є безробітними. 22% 
переселенців повідомили, що робо-
та їм не потрібна, бо вони отриму-
ють пенсію за віком чи інвалідністю 
або перебувають у декреті.  
З 2014 по 2016 рр., МОМ вже орга-
нізувала курси із самозайнятості та 
мікропідприємництва для близько 
5 500 ВПО та людей, що постраж-
дали від конфлікту, з яких понад  
3 300 осіб отримали гранти на про-
фесійні курси, самозайнятість чи 
дрібний бізнес.

ВПО та члени місцевої громади на бізнес-тренінгу в Житомирі

СВАТІВСЬКА БІБЛІОТЕКА СТАЛА ЦЕНТРОМ 
ГРОМАДИ  ДЛЯ ВПО ТА МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ

МОМ доставила оргтехніку для Сватівської бібліотеки

2017 рік Указом Президента 
було проголошено Роком Япо-
нії в Україні. Це має особливе 
значення для 20 громад у Доне-
цькій та Луганській області, які 
беруть участь у фінансованому 
Урядом Японії проекті МОМ. 
Впродовж багатьох місяців ВПО 
та місцеві жителі спільно го-
тували заходи із соціального 
згуртування та навчання, щоб 
посприяти інтеграції ВПО, етніч-
них меншин та людей із інвалід-
ністю до активного соціального 
життя,  знизити напруження та 
стрес, викликані конфліктом, і 
загалом принести більше роз-
маїття, знань та спілкування до 
свого життя. 
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Бібліотека у Сватовому, що на Лу-
ганщині, є одним із  20 соціальних 
закладів, які беруть участь у про-
екті. Хоча ремонтні роботи ще три-
вають в одній частині будівлі, біб
ліотека вже має щільний розклад 
безкоштовних занять із англій-
ської мови, комп’ютерної грамо-
ти та рукоділля. Залучений зав-
дяки проекту психолог регулярно 
проводить заняття із ефективної 
комунікації, подолання стресу, 
та  допомагає людям вирішувати 
особисті проблеми. Також, МОМ 
за фінансування Уряду Японії заку-
пила для бібліотеки комп’ютери, 
оргтехніку та необхідні меблі. 
Психолог Оксана Шарова прово-
дить заняття у Сватівській біблі-
отеці раз на тиждень і каже, що 
переселенці та місцеві жителі вже 
звикли до регулярних зустрічей: “Я 
бачу, як активно вони спілкуються, 
діляться кулінарними рецептами. 
Сподіваюся, що так триватиме й 
після закінчення проекту”.  Оксана 
пояснює, що у містечку залишили-
ся переважно люди старшого віку, 
оскільки молодь поїхала звідси чи 
то на навчання, чи то на роботу. 
Преселенці, які прибули до Свато-
вого, також переважно є людьми 
середнього чи старшого віку. Але 
МОМ потурбувалася і про потре-
би дітей ВПО та місцевих, купивши 
ляльковий театр, який Оксана тепер 
використовує для казкотерапії.   
Із усією цією підтримкою, громада 
Сватового та інші учасники проекту 
братимуть активну участь у святку-
ваннях Року Японії  в Україні. 
До кінця березня 2017, близько 
30 000 осіб отримають користь 
від фінансованого Японією про-
екту МОМ із розвитку громад, 
беручи участь у заходах соціаль-
ного згуртування чи користую-
чись послугами відремонтованих 
соціальних закладів. 

Місцеві жительки та переселенки спільно відвідують майстер-класи з рукоділля

Люди старшого віку, як переселенці, так і місцеві жителі, охоче навчаються 
комп’ютерної грамоти
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Андрій, програміст із Луган-
ська, переїхав із родиною до 
Вінниці влітку 2014 року, після 
початку конфлікту на сході. Ма-
ючи шукати заробіток на ново-
му місці, він вирішив 
зробити ставку на біз-
несідею, яку розро-
бив ще вдома, але не 
встиг втілити. Андрій 
із 2011 року працював 
над розробкою такого 
програмного забез-
печення для станцій 
переливання крові, 
яке б допомогло їм 
краще вести облік 

донорів. Через брак коштів на 
технічне обладнання, записи у 
цих закладах ведуться у заста-
рілий спосіб, у багатьох випад-
ках унеможливлюючи швидку 

передачу інформації 
від районних то цен-
тральних станцій. 
За сприяння, отри-
маного від Уряду 
Норвегії в рамках 
програми МОМ із 
підтримки само-
зайнятості ВПО та 
постраждалого від 
конфлікту населен-
ня в Україні, Андрій 

ЗА ПІДТРИМКИ МОМ, 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ПОЛІПШУЄ 
РОБОТУ СТАНЦІЙ КРОВІ В УКРАЇНІ

Станція крові у Чернівцях, де використовують розроблене Андрієм 
програмне забезпечення

Микола Сніжно, начальник 
відділу карантину плазми Чер-
нівецького обласного центру 
Служби крові, поділився із 
МОМ своїми враженнями від 
програми:
“Відділ карантину плазми має 
справу з тисячами маленьких 
пакетів, і лише завдяки цій 
програмі ми нарешті змог-
ли навести лад у їх обліку. Ми 
також змогли привести до 
ладу списки донорів, оскільки у 
їхніх паперових картках було 
дуже багато технічних поми-
лок. Більше того, виявилося, 
що у деяких випадках донори 
здавали кров без жодних доку-
ментів, що є серйозним пору-
шенням. Тепер використання 
програми не дозволить стан-
ції брати кров у донора, який 
прийшов без паспорта. 
Наразі ми працюємо з Андрієм 
над тим, щоб за допомогою 
програми можна було відслід-
ковувати весь шлях продуктів 
крові від донора до реципієнта. 
Роботу вже майже закінчено, 
зараз завдання – навчити усіх 
працівників роботі із новим 
програмним забезпеченням”. 

Андрій у його 
новому місті  – 
Вінниці 
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КАРТА ДОПОМОГИ МОМ

зміг розробити версію програ-
ми для Windows та Android. “Це 
дозволило знайти нових клієн-
тів, оскільки станціям крові було 
значно дешевше купити планше-
ти чи смартфони, ніж ноутбуки 
чи комп’ютери”, – каже Андрій. 
Чернівецька область стала пер-
шою, де програмне забезпечен-
ня Андрія використовується у 
регіональному масштабі. Наразі  
Чернівецька обласна станція та 
усі районні станції в області ви-
користовують програму у своїй 

щоденній роботі. Також на Ан-
дрієве програмне забезпечен-
ня перейшла обласна станція у 
Хмельницькому.
“Існують медичні обмеження на 
донорство, але часом люди на-
магаються здавати кров частіше, 
ніж дозволено, – каже Андрій.  – 
Тому я спеціально передбачив 
можливість швидкого обміну 
даними між станціями, які вико-
ристовують програму, для пере-
вірки інформації про донорів та 
їхні візити”. 

Кілька місяців тому ще один пе-
реселенець долучився до проек-
ту як менеджер із продажів. Це 
дозволило Андрію найнятися на 
роботу програмістом у Вінниці 
на повний робочий день. Тепер 
у нього є постійний дохід, але 
водночас Андрій продовжує роз-
вивати програмне забезпечення 
для станцій крові, яке залиша-
ється проектом його життя та 
допомагає поліпшувати систему 
переливання крові в Україні, що 
рятує життя інших. 
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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, 
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.
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