
Ветерани, активісти неурядових ор-
ганізацій, учасники ініціативних груп 
громад Київщини та представники 
міжнародних організацій об’єдналися 
на товариському футбольному матчі, 
організованому Міжнародною органі-
зацією з міграції (МОМ) за підтримки 
Міністерства у справах ветеранів та 
Європейського Союзу. Гра відбулась у 
рамках проекту ЄС «Підтримка реін-
теграції ветеранів конфлікту на сході 
України та їхніх сімей», щоб поспри-
яти діалогу між киянами та ветеранами.

Двадцять гравців змагалися за м’яч у 
форматі матчу за права людини: тоб-
то без суддів, самостійно обираючи 
капітанів а також перший та другий 
склад команд. Особливу увагу було 
приділено повноваженням жінок, 
людей з інвалідністю та гравців з 
меншим досвідом у футболі.
«Мій світогляд кардинально змінився, 
тому після демобілізації на початку 
2018 року я не повернувся на стару 
роботу в системі інкасації, а вирішив 
змінити професію та досягати  

ЄС ТА МОМ 
ПІДТРИМУЮТЬ 
РЕІНТЕГРАЦІЮ  
ВЕТЕРАНІВ В УКРАЇНІ

Двадцять гравців, включно з ветеранами, активістами  
неурядових організації та учасниками  ініціативних груп  
громад зібралися на товариський футбольний матч

• Загальна кількість 
внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО) 
з Криму та сходу 
України становить 
1 395 099, за даними 
Міністерства соціальної 
політики на  
29 липня 2019.

• Із 2014 року Міжна-
родна організація  
з міграції надала  
допомогу понад  
422 тис. уразливих 
ВПО та людей,  
що постраждали від  
наслідків конфлікту,  
у 24 областях України.

•  Понад 73% ВПО, опи-
таних в рамках остан-
нього дослідження МОМ, 
повідомляють, що пере-
бувають у нинішньо-
му місці проживання 
більше ніж три роки.

• Частка ВПО, котрі 
повідомили МОМ, що 
вони інтегрувалися 
в місцеву громаду, 
становить 50%. Іще 36% 
опитаних ВПО заявили, 
що є частково інтегрова-
ними.

• Більше 1 200 будинків 
на контрольованій Уря-
дом території Луганської 
області потребують 
термінового ремонту 
до зими, повідомляє 
Офіс ООН із координації 
гуманітарних питань.

АКЦЕНТИ
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нових цілей», – розповів Павло, ве-
теран конфлікту на сході України, 
під час розминки перед матчем.
Павло намагається вирішувати про-
блеми самостійно і підтримувати 
інших ветеранів та їхні сім’ї: після 
повернення він зайнявся громад-
ським активізмом, а цього року 
подав заявку на отримання гранту 
на професійну освіту від МОМ за 
фінансування ЄС. «За підтримки 
МОМ я вже навчаюсь на курсах 
масажистів. Ці навички дозволять 
мені допомагати іншим людям, зо-
крема ветеранам, і я вже маю великі 
плани на розвиток власного бізне-
су», – сказав Павло.
«Ветерани засвідчили своїми дія-
ми, що вони готові захищати свою 
країну. Підтримка ветеранів у подо-
ланні викликів, з якими вони сти-
каються, допоможе використати 
цю позитивну енергію на користь 
всього суспільства, – сказав По-
сол Хюг Мінгареллі, Голова Пред-
ставництва Європейського Союзу 
в Україні. – Саме тому ЄС вірить, 
що допомога ветеранам та їхнім 
родинам є надзвичайно важливим 
внеском у безпечний та надійний 
розвиток України».
Перший заступник Міністра у 
справах ветеранів Григорій Гала-
ган подякував ЄС та МОМ за їхню 
підтримку реінтеграції ветеранів в 
Україні.
«За останні 25 років Міжнародна 
організація з міграції стала одним 
із глобальних лідерів у підтримці 
колишніх учасників бойових дій 
та громад, до яких вони поверта-
ються, впровадивши реінтеграційні 
програми у понад 30 країнах світу. 
Досвід МОМ свідчить, що активне 
залучення ветеранів до життя гро-
мад є запорукою консолідації та 
стабілізації суспільства, і сьогодні 
ми ділимося цим досвідом і з Украї-
ною», – зазначила д-р Лоре Слапак, 

Хельга Пендер, програмна менеджерка Представництва Європейського 
Союзу в Україні, нагороджує учасників футбольного матчу

Посол Хюг Мінгареллі, Голова Представництва Європейського Союзу 
в Україні, розпочинає матч

Гра була динамічною
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в. о. Голови Представництва МОМ 
в Україні.
Проект із підтримки ветеранів є 
логічним продовженням роботи 
МОМ, яка з 2014 року підтримала 
понад 422 тис. внутрішньо перемі-
щених осіб та людей, що постраж-
дали від анексії Криму й військових 
дій на сході України.
Фінансований Євросоюзом про-
ект триває із січня 2019 до червня 
2020 року і впроваджується МОМ 
у трьох пілотних областях: Київ-
ській, Дніпропетровській та Львів-
ській. У рамках проекту передба-
чено підтримку заходів соціального 
згуртування: спортивних змагань, 
майстер-класів, круглих столів із 
представниками місцевої влади. 
Кваліфіковану психологічну допо-
могу в рамках проекту надають 
фахівці, які пройшли підготовку з 
роботи з ветеранами та членами їх-
ніх родин. Ще одним компонентом 
проекту є тренінги та гранти на під-
тримку кар’єрного розвитку та са-
мозайнятості ветеранів. Так, гранти 
до 400 євро на професійну освіту, 

Д-р Лоре Слапак, в. о. Голови Представництва МОМ в Україні (четверта зліва), Посол Хюг Мінгареллі, 
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні (п’ятий справа), та Григорій Галаган, Перший 
заступник Міністра у справах ветеранів (четвертий справа) з учасниками футбольного матчу

перекваліфікацію або підвищення 
кваліфікації буде надано 400 вете-
ранам, що пройдуть конкурсний 
відбір. Стільки ж ветеранів отрима-
ють гранти розміром до 1 000 євро 
на розвиток власної справи.

За даними Міністерства у справах 
ветеранів, кількість колишніх учасни-
ків бойових дій на сході України ста-
новить близько 370 тис. осіб. Багато 

з них стикаються зі значними викли-
ками при поверненні до цивільного 
життя. Так, згідно з даними Світо-
вого банку, близько третини вете-
ранів, які мали роботу до конфлікту, 
тепер є безробітними. Частково це 
спричинено упередженим ставленням 
працедавців до ветеранів: побоюван-
ням наслідків посттравматичного 
стресового розладу та інвалідності, 
а також загальною недовірою.

Максим Крупенін, відомий півзахисник, який розпочинав свою кар’єру 
у футбольному клубі «Шахтар», був одним із модераторів гри
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На шостому році конфлікту та вну-
трішнього переміщення в Україні 
ситуація із зайнятістю переселенців, 
котрі змушені були покинути власні 
домівки, дещо покращилася, проте 
жінки-ВПО стикаються з особливими 
складнощами при працевлаштуванні.
Із березня 2016 року МОМ оцінює 
потреби внутрішньо переміщених 
осіб в Україні за допомогою своєї 
глобальної методології відстеження 
переміщень.  Останній раунд опи-
тування МОМ було підготовлено за 
фінансування Бюро з питань насе-
лення, біженців та міграції Держде-
партаменту США*. 
Результати були представлені у Києві 
30 липня 2019 року спільно з Мініс-
терством з питань тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо пере-
міщених осіб України й Міністерством 
соціальної політики України.
Як показало останнє опитування 
МОМ, серед внутрішньо переміще-
них осіб, які активно шукають робо-
ту, 21% чоловіків та 79% жінок.
Частка працевлаштованих ВПО ста-
ном на сьогодні становить 48%, що на 

ОПИТУВАННЯ МОМ: БІЛЬШІСТЬ ВПО, 
КОТРІ ШУКАЮТЬ РОБОТУ, — ЖІНКИ

4% вище за показник у кінці минулого 
року. Серед населення України віком 
15–70 років частка зайнятих осіб є 
значно вищою і становить 57%.
«Для мене, перешкодою влаштуван-
ню на роботу є не тільки прописка, а 
й те, що я жінка і у мене двоє дітей, — 
зазначила 40-річна жінка-ВПО під час 
інтерв’ю з представниками МОМ. —  
Я завжди кажу, що є бабуся, яка допо-
може, якщо дитина захворіє, що мені 
лікарняні не потрібні, але це не допо-
магає переконати роботодавця».
Інша жінка пояснила, що їй важко 
знайти роботу через вік. «Незважаю-
чи на те, що мені було лише 50 років 
на момент переміщення, — сказала 
вона, — мене навіть на жодну співбе-
сіду всі ці роки не запросили».
Серед тих ВПО, які активно шукають 
роботу (6%), більше третини не мають 
її понад рік, а деякі – до чотирьох ро-
ків. Тим часом 13% є безробітними по-
над чотири роки.

«У рамках Національної системи моніто-
рингу ситуації з внутрішньо переміщени-
ми особами МОМ продовжує регулярно 
збирати й аналізувати диференційовані 
дані щодо різних категорій ВПО. Ми до-
помагаємо найуразливішим. З 2014 року 
в Україні понад 422  тис. переселенців і 
людей, що зазнали наслідків конфлікту, з 
яких 46% жінок та 24% дітей, отримали 
допомогу від Міжнародної організації з 
міграції», — зазначив Хазім Торліч, в. о. 
Голови Представництва МОМ в Укра-
їні. «Понад 5 тис. жінок серед вимуше-
них переселенців та постраждалого від 
конфлікту населення отримали від МОМ 
гранти на розвиток мікропідприємни-
цтва, самозайнятості або на професійне 
навчання», — додав він.
Станом на кінець липня План Гума-
нітарного Реагування у розмірі 162 
мільйонів доларів США, підготовлений 
гуманітарними партнерами на цей рік 
для України, профінансовано лише на 
29%. Кількість офіційно зареєстрованих 
ВПО становить близько 1,4 млн осіб. За 
даними МОМ, середньомісячний дохід 
на одного члена домогосподарства 
ВПО становить 2 667 грн (близько 100 
доларів США), і є значно нижчим за се-
редній показник в Україні – 4 696 грн 
(близько 180 доларів США).
.
* Останній раунд опитування було 

проведено протягом січня–березня 
2019 року; всього було опитано  
2 402 респондентів за допомогою 
особистих інтерв’ю, і 4 028 респон-
дентів – по телефону.

Читайте останній звіт НМС на нашому сайті   
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_13_ukrainian.pdf

Безробітні ВПО, які перебувають у 
пошуку роботи, розподіл за статтю, %

21

79

Чоловіки Жінки
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УРАЗЛИВІ МЕШКАНЦІ ДОНЕЧЧИНИ ТА 
ЛУГАНЩИНИ ОТРИМАЛИ ГРОШОВУ 
ДОПОМОГУ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ 
ОСНОВНИХ ПОТРЕБ

У червні МОМ завершила проект із 
надання багатоцільової грошової 
допомоги вразливим особам, які 
проживають близько до лінії роз-
межування на контрольованій Уря-
дом України території Донецької 
та Луганської областей. Протягом 
трьох місяців 3 581 бенефіціар от-
римав по 2 580 гривень. Безумов-
на допомога дозволила вразливим 

особам — людям похилого віку, 
людям з інвалідністю, одиноким 
батькам або батькам з трьома і біль-
ше дітьми — обирати, на які това-
ри чи послуги витрачати, виходячи 
з власних потреб та пріоритетів 
домогосподарств. Як повідомили 
бенефіціари під час моніторинго-
вих візитів МОМ, надана грошова 
допомога використовувалася ними 

в основному для задоволення їхніх 
медичних потреб (60%). Кошти та-
кож витрачали на продукти харчу-
вання (56%), на підготовку до зими 
(32%), та сплачували за оренду 
житла й комунальні послуги (32%). 
Крім того, багато бенефіціарів ви-
рішили заощадити частину гро-
шей на зиму, яка є найскладнішим 
для них сезоном, оскільки їм дово-

Літня мешканка Авдіївки, Донецька область, підписує папери для отримання грошової допомоги
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ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

30 ЛИПНЯ 2019

1 395 099
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 29 липня 2019

400 459
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

16 802  
Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

5 007 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів  
з розвитку громад

422 268
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

128 530
30%

чоловіки

193 131
46%

жінки

100 607
24%
діти

Івано-Франківськ

Полтава
Луганськ
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ukraine.iom.int, iomkievcomm@iom.int, https://www.facebook.com/IOMUkraine
© Представництво МОМ в Україні
Позначення та представлення матеріалів у цій карті жодною мірою не є висловленням позиції Організації Об’єднаних Націй (і MOM)
щодо правового статусу країн, територій, міст чи районів та їхніх органів влади та щодо розмежування і кордонів.

Співробітник МОМ оцінює гуманітарні 
потреби на лінії розмежування

диться купувати вугілля чи дрова й витрачати 
більше коштів на лікування.
Люди, що проживають у п’ятикілометровій зоні 
від лінії розмежування, найчастіше потребують 
гуманітарної допомоги. За даними Офісу ООН із 
координації гуманітарних питань, обстріли та 
міни ізолювали близько 70 тис. людей, які про-
живають у 60 громадах у районах, близьких до 
лінії розмежування на контрольованій Урядом 
території. Майже половина з них є літніми 
людьми, а близько 35% – це люди з інвалідністю 
та хронічними захворюваннями. Мешканці сти-
каються з проблемами доступу до соціальних 
послуг, ринків та охорони здоров’я. Багато з цих 
громад були відрізані від своїх типових поста-
чальників послуг, тоді як присутність місцевих 
органів влади та гуманітарних суб’єктів є обме-
женою у зв’язку з міркуваннями безпеки.
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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

У квітні 2014 року збройні формування в Донецькій та Луганській областях на сході України почали захоплювати 
будівлі та зброю. У результаті зіткнень між ними та урядовими військами, а також подій в Автономній Республіці Крим 
у березні 2014 року багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно вразливими. Багато з них 
потребують житла, продуктів харчування та непродовольчої допомоги, оскільки часто їхні заощадження невеликі, для 
отримання соціальних виплат потрібен тривалий час на перереєстрацію, доступ до 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 створенню робочих місць та стабілізації громад. Населення, яке залишається на Донбасі, особливо в 
зонах уздовж лінії розмежування, де відбуваються бойові дії, неминуче стикається з небезпекою. Надання основних 
послуг було припинено, матеріальне забезпечення дедалі більш обмежене, а економічна активність слабка. Щодня 
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 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 23 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 600 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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