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АКЦЕНТИ
• Із 2014 року Міжна-
родна організація з 
міграції надала допомогу 
607 000 уразливих переселенців 
та осіб, постраждалих внаслідок 
конфлікту, у 24 областях України.

• Загальна кількість внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) з Кри-
му та сходу України становить
1 473 650, згідно з даними Мініс-
терства соціальної політики Укра-
їни станом на 6 липня 2021 року.

• У червні було зафіксовано невеликий
спад у кількості порушень режиму
припинення вогню на сході Украї-
ни. За даними Управління Верховного
комісара ООН з прав людини, шесте-
ро цивільних зазнали поранень, що
на 45% менше, порівняно з травнем.

• Після послаблення обмежень на
пересування, запроваджених у зв’яз-
ку з COVID-19, уряд також ска-
сував вимогу щодо обов’язко-
вого тестування та дотримання
карантину з боку осіб, які прибу-
ли на підконтрольні уряду тери-
торії (ПУТ) з непідконтрольних
(НПУТ). У червні кількість пере-
тинів лінії розмежування зросла
на 37%. Втім, цей показник залиша-
ється на 93% нижчим, аніж у пе-
ріод перед початком пандемії.

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО 
В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ТА 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД: ДИСКУСІЯ 
ЗА СПРИЯННЯ МОМ ШУКАЛА 
ВІДПОВІДІ НА ЧУТЛИВІ ПИТАННЯ

У контексті зусиль, спрямованих на 
ухвалення законодавcтва для вдо-
сконалення механізмів реабілітації 
та виплати компенсацій особам, що 
постраждали внаслідок сексуаль-
ного насильства, пов’язаного з кон-
фліктом (СНПК), Агентство ООН з 
питань міграції (МОМ) організувало 
симпозіум, аби обговорити найкра-
щі міжнародні практики у цій галу-
зі. Захід, що відбувся за підтримки 
Бюро у справах населення, біжен-
ців та міграції Державного депар-
таменту США, став майданчиком 
для обміну досвідом і практиками, 
напрацьованими під час та після 

конфліктів в Іраку та Боснії і Герцего-
вині. Під час дискусії особливу ува-
гу було зосереджено на залученні 
самих постраждалих у програми із 
запобігання та реагування на СНПК, 
а також на перевагах роботи з на-
ціональними та міжнародними парт-
нерами і важливості забезпечити 
багатогалузевий, міжвідомчий і 
багатосторонній підхід до розв’я-
зання проблеми.

«Чинне законодавство України не ви-
знає сексуальне насильство, пов’яза-
не з конфліктом, як окремий злочин. 
Це створює перешкоди для покаран-
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ня винних осіб, а також для надання 
допомоги постраждалим. Ми розу-
міємо, що українське законодавство 
потребує змін, відтак, впровадження 
міжнародного досвіду є дуже важли-
вим для нас», — зазначила Заступ-
ниця міністра внутрішніх справ 
України Катерина Павліченко.

За словами Старшої 
референтки Апарату Урядового 
уповноваженого з питань 
ґендерної політики Галини 
Жуковської, постраждалим нада-
ють допомогу як міжнародні, так 
і громадські організації. «Разом із 
тим, в Україні існує потужна систе-
ма, що підтримує осіб, постраж-
далих від домашнього насильства, 
і осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми. Україна має залучити весь 
цей ресурс для того, щоб надавати 
допомогу постраждалим від сексу-
ального насильства, пов’язаного з 
конфліктом, також», — наголосила 
Галина Жуковська. Вона додала, що, 
згідно з міжнародними стандарта-
ми, постраждалі від СНПК мають 
право на компенсації, і для впро-
вадження цього механізму Україні 
ще треба докласти багато зусиль.
«Україна визнає факт існуван-
ня СНПК, і це визнання є фун-
даментом для подальших кроків, 

— зазначила Заступниця голови 
Представництва МОМ в Україні 
Елізабет Ворн. — Міжнародна 
організація з міграції готова під-
тримати Україну у подальших 
кроках, спрямованих на запобі-
гання СНПК та надання багатога-
лузевої допомоги постраждалим, а 
також удосконалення законодавчих 
та судових процесів, орієнтуючись 
на кінцеву мету – забезпечити мир 
та об’єднання».На думку Елізабет 
Ворн, стигматизація постраждалих 
залишається одним із ключових ас-
пектів, що потребує уваги: «Стигма 
заважає глибше зануритися у най-
більш чутливі аспекти цієї проблеми, 
зокрема, пов’язані з тим, що жертва-
ми насильства стають чоловіки або 
ветерани. Певні особи потерпають 
від регулярного ґендерно зумовле-
ного насильства у колі родини, але 
ці самі особи можуть страждати 
не лише від ґендерно зумовленого 
насильства, а і від військових зло-
чинів. Ми маємо чітко визначитись: 
СНПК – це порушення прав люди-
ни, що може зачепити людей із будь-
яких сфер життя».

Як наголосила Регіональна коор-
динаторка з питань біженців у 
Посольстві США в Україні Рене 
Ларів’єр, за відсутності належних 

механізмів реагування, конфлікт ні-
коли не закінчиться для постраж-
далих від СНПК: «Вони повинні 
отримати спеціалізовану допомогу, 
зокрема, правову, медичну, еконо-
мічну та психосоціальну підтримку. 
Також необхідно продовжувати дис-
кусію у суспільстві, яке повинно усві-
домити, що таке насильство трапля-
ється і важливо створити умови для 
всебічного реагування на нього».

Упродовж десятиліть МОМ пра-
цює для забезпечення репа-
рацій та створення механізмів 
реагування на порушення прав 
людини у різних країнах, а саме, 
Колумбії, Іраку, Сьєрра-Леоне, 
Боснії та Герцеговині, Сомалі 
та Чилі, застосовуючи механіз-
ми, розроблені для постражда-
лих від Голокосту, і у співпраці 
з міжнародними трибуналами. 
Ця діяльність ґрунтується на 
ключових програмних принци-
пах, а саме відповідності міжна-
родним стандартам, залучення 
осіб, яким надається   допомо-
га, доцільності, ефективності та 
результативності, а також  все-
бічності  й багатовекторності у 
рамках підходу, що поєднує про-
грами гуманітарного реагуван-
ня, розвитку і досягнення миру.
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ІЗОЛЬОВАНІ КОНФЛІКТОМ І ПАНДЕМІЄЮ: 
МОМ ДОПОМАГАЄ НАЙУРАЗЛИВІШИМ

«Відколи почалася пандемія 
COVID-19, ми змушені витрачати 
левову частку бюджетних коштів на 
засоби для дезінфекції та прибиран-
ня. Це призводить до того, що ми 
не можемо собі дозволити придба-
ти базові, але вкрай необхідні для 
пацієнтів речі, зокрема, підгузки та 

засоби гігієни», — пояснює Володи-
мир Коваленко1, головний лікар од-
ного із закладів для літніх людей та 
осіб з психічною неповноправністю 
у місті Макіївка в Донецькій облас-
ті. Загалом тут дбають про близько 
300 осіб, серед яких — чимало паці-
єнтів, які не здатні забезпечити свої 

гігієнічні потреби через проблеми 
з пересуванням і відтак потребують 
постійного догляду. Уздовж лінії роз-
межування розташовані десятки схо-
жих закладів, що зараз зіткнулися ще 
з більшою ізоляцією, адже пандемія 
змусила державні відомства перероз-
поділити кошти для підтримки сфе-

1 Ім’я змінене з міркувань захисту 
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ри охорони здоров’я. Як наслідок, 
нині ці заклади змушені покладати-
ся на гуманітарну допомогу, позаяк 
їхніх бюджетних коштів вистачає 
лише на придбання медикаментів. 
У рамках проєкту, що впроваджуєть-
ся за підтримки Бюро Держдепарта-
менту США у справах населення, 
біженців та міграції, МОМ доправила 
гуманітарну допомогу найбільшим 
вразливим людям, які постраждали 
внаслідок конфлікту. Понад 30 000 
наборів підгузків і близько тисячі на-
борів для догляду розподілено між 
94 лікарнями та соціальними закла-
дами у постраждалих від конфлікту 
Донецькій та Луганській областях. 
Цієї кількості вистачить, аби надава-
ти догляд найуразливішим 
пацієнтам впродовж кількох місяців. 
Ще понад півсотні закладів також 
отримають матеріальну допомогу у 
вигляді рушників, наборів білиз-ни 
для ліжок, матраців і подушок. Аби 
гарантувати кращий захист від 
COVID-19 мешканцям по-
страждалих від конфлікту райо-нів, 
під час останніх раундів вида-чі 
допомоги МOМ надала понад 900 
гігієнічних та санітарних наборів 

73 медичним та соціальним уста-
новам на підконтрольних урядові 
територіях Донецької області. Цю 
допомогу обсягом понад 100 тонн, 
що включала миючі засоби, сані-
тайзери, рідке мило та інші засоби 
для прибирання, отримали багато 
установ, яким МОМ вже надавала 
гігієнічні набори на початку пандемії. 

МОМ насамперед підтримує закла-
ди, що забезпечують медичною і 
соціальною допомогою найбільш 
уразливі верстви населення в обох 
постраждалих областях, зокрема лі-
карні з відділеннями, призначеними 

для пацієнтів з COVID-19, інтернати 
для людей похилого віку, осіб з інва-
лідністю та психологічними розлада-
ми, сиротинці, реабілітаційні центри, 
а також притулки для безхатченків.
МОМ дбає, щоб пацієнти чи 
мешканці цих закладів не відчу-
вали нестачі предметів гігієни. 
Завдяки цій допомозі вдалося пом’як-
шити ризики спалаху COVID-19 в 
установах, де вірус могли підхопити 
найуразливіші пацієнти, мешканці та 
відвідувачі. Серед них — спеціалі-
зований інтернат, розрахований на 
350 осіб, у Бахмуті, що лише за 
17 кілометрів від лінії розмежуван-
ня. За словами директорки уста-
нови Людмили Костян, серед 
мешканців не було зафіксовано 
жодного випадку захворювання.

«МОМ прагне і надалі підтримува-
ти місцеве населення у  Донецькій 
області у ці складні часи, коли пан-
демія ще дужче загострила чинні 
проблеми. Уразливі категорії осіб 
опинилися в найбільш скрутній си-
туації. МОМ й надалі підтримує 
щоденні зусилля соціальних та ме-
дичних працівників, допомагаючи 
таким закладам адресувати нагальні 
потреби»,  — наголосила  Заступ-
ниця голови Представництва 
МОМ в Україні Елізабет Ворн.

Видача підгузків у Макіївці, Донецька область / Поліна Перфільєва

Територіальний центр надання соціальних послуг у Торецьку, Донецька 
область / МОМ 
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ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ДЛЯ ВПО: ГРОМАДИ 
РОЗПОВІЛИ ПРО СВОЇ НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ 

Підготовка до початку будівельних 
робіт у рамках проєкту «Доступ-
не житло для ВПО та місцевих 
жителів» — на фінішній прямій. 
Відтак, МОМ залучила до обгово-
рення  цільові громади, аби впев-
нитися, що майбутні квартири 
відповідатимуть їхнім потребам. 

У червні МОМ запросила на презен-
тацію проєкту і сесію питань-відпо-
відей жителів мікрорайону в Сєвєро-
донецьку Луганської області, де 
цього року почнеться будівництво 
квартир для ВПО і постраждалого 
від конфлікту населення. 

Люди, що прийшли на зустріч, 
мешкають поряд з ділянкою, на 
якій побудують кілька  багатопо-
верхових будинків в рамках про-
єкту доступного житла, а тому бу-
дівництво вплине і на їхнє життя.

На заході понад 50 місцевих жите-
лів змогли обговорити  із представ-
никами МОМ  усі нагальні питання 
щодо запланованих будівельних ро-
біт. Під час інформаційної сесії чле-
ни громади наголосили на важливо-
сті безпечних проходів для жителів 
навколишніх будинків, збереження 
дерев і зелених насаджень, а та-

кож забезпечення функціонування 
інфраструктури та використання 
дитячого ігрового майданчика.

Проєкт, що фінансується урядом Ні-
меччини через Банк розвитку KfW, 
спрямований на пошук довгостроко-
вих рішень проблеми тривалого вну-
трішнього переміщення в Україні. До 
2025 року від 500 до 600 сучасних 
квартир почнуть здавати в оренду 
за доступною ціною переселен-
цям та місцевим жителям в Крама-
торську і Сєвєродонецьку – двох 
містах, що стали новою домів-
кою для великої кількості ВПО. 

Працівники МОМ на зустрічі з місцевою громадою у Сєвєродонецьку, червень 2021 / МОМ
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Щоб визначити найбільш актуальні 
житлові потреби ВПО та прийма-
ючих спільнот, а також ознайомити 
населення з проєктними рішеннями 
МОМ та критеріями відбору потен-
ційних орендарів, МОМ провела 
комплексне дослідження, в якому 
взяло участь понад 1 800 людей. 
Думки ВПО та місцевих жите-
лів вивчали за допомогою теле-
фонного опитування домогоспо-
дарств, фокус-груп та інтерв’ю.
Опитування МОМ показало, що 
власне житло є пріоритетом для 
багатьох ВПО, яким довелося по-
кинути свої будинки і тепер вони 
змушені витрачати кошти на оренд-
ну плату. Водночас відсутність га-
рантованих прав на житло є ос-
новною проблемою для багатьох.

Дослідження також засвідчило, що 
після семи років конфлікту на схо-
ді України, понад 74% ВПО в Кра-
маторську і 66% у Сєвєродонецьку 
мешкають в орендованому житлі.
Більше половини респондентів 
в обох містах повідомили, що з 

моменту свого першого пере-
міщення переїжджали три або 
більше разів, водночас 24% пере-
їжджали двічі. Основними при-
чинами зміни місця проживання 
були погані житлові умови, висо-
ка оренда і виселення власником.
Хоча більшості опитаних відомо 
про наявні житлові програми, ба-
гато хто вважає, що не відпові-
дає критеріям через статус ВПО, 
фінансове становище або вік. 

Проведене дослідження допоможе 
МОМ зміцнити зв’язки з громадами, 
а також сприяти пошуку можливо-
стей забезпечити доступним жит-
лом мешканців обох постраждалих 
областей з боку державної влади 
та партнерів серед організацій, що 

працюють у галузі гуманітарного 
реагування та розвитку.

«Для нас важливо мати вичерпну 
інформацію про людей, яким ми 
прагнемо допомогти – це ті, хто 
буде жити у доступному житлі, по-
будованому в рамках цього проєк-
ту. Інформація про їхні уподобання 
та поточну життєву ситуацію має 
вирішальне значення для розробки 
дизайну квартир і проєкту в ціло-
му», – сказав Конрад Клос, Коор-
динатор житлової програми Між-
народної організації з міграції в 
Україні. «Водночас такі зустрічі, як 
у Сєверодонецьку, допомагають нам 
зрозуміти занепокоєння майбутніх 
сусідів і дозволяють безпосередньо 
інформувати їх про проєкт».

Кількість змін місця проживання з моменту першого переміщення серед 
ВПО в Краматорську та Сєвєродонецьку

Основні причини, через які ВПО в Краматорську 
змінили місце проживання

Основні причини, через які ВПО у Сєвєродонецьку 
змінили місце проживання
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ПОТЯГ ДО IT І ВОЛОНТЕРСТВА: 
ГРАНТОВА ПРОГРАМА МОМ ДОПОМАГАЄ 
МОЛОДІ РЕАЛІЗУВАТИ ОБИДВА ПОКЛИКАННЯ
Пандемія COVID-19 суттєво 
змінила ситуацію на ринку 
праці, і віддалена робота вже 
стала усталеною нормою для 
багатьох працівників. Адаптуючи 
програми допомоги до нової 
реальності, МОМ запустила 
програму грантів для молоді 
у постраждалих від конфлікту 
областях, аби підвищити 
кваліфікацію юнаків та дівчат 
і розширити можливості для 
їхнього працевлаштування в 
галузі інформаційних технологій 
та суміжних сферах — 
графічному дизайні, маркетингу 
соцмереж і 3D моделюванні.   

Шістдесят юнаків і дівчат віком 
від 18 до 35 років з обраних гро-
мад у Донецькій та Луганській 
областях матимуть змогу закін-
чити курси у будь-якому освіт-
ньому закладі України на їхній 
вибір. МОМ надасть ґранти у ви-
гляді оплати за навчання, а також 
ноутбуки, аби підтримати учасни-

ків під час навчання, і найголовні-
ше — опісля, коли вони почнуть 
втілювати власні проєкти. 

Процес подачі заявок на гран-
ти розпочався у липні. Успішно 
пройшовши конкурс, кандидати 
матимуть пів року, щоб закінчи-
ти обраний курс. Взяти участь 
у програмі може уся молодь в 
обраних громадах, включно із 
внутрішньо переміщеними осо-
бами, і незалежно від рівня їх-
ніх комп’ютерних навичок. Чи 
не найважливіший критерій — 
це мотивація кандидатів та їхнє 
бажання сприяти згуртуванню 
та витривалості постраждалих 
від конфлікту громад шляхом 
реалізації волонтерських іні-
ціатив, над якими отримувачі 
грантів працюватимуть під час 
навчання і по його завершенні. 

Таким чином активісти зможуть 
застосувати на практиці отрима-
ні знання та навички й докласти 

зусиль для досягнення головної 
мети програми — сприяти згур-
тованості, самодостатності та 
витривалості постраждалих гро-
мад, особливо у часи пандемії. 

У 2020 році, сотня юнаків і ді-
вчат з Донецької та Луганської 
областей скористалися гранто-
вою програмою та після завер-
шення курсів розпочали кілька 
успішних проєктів. Серед та-
ких ініціатив — кампанія, що 
сприяла сортуванню відходів та 
прибиранню місцевих звалищ у 
Миколаївці (Донецька область) 
та створення онлайн платформи 
для місцевих музикантів в Ав-
діївці (Донецька область).

Ґрантова програма реалізу-
ється в межах проєкту «Ініці-
ативи громад для зменшення
впливу COVID-19 на постраж-
далі від конфлікту регіони 
України», що фінансується за 
підтримки Уряду Японії.

Євгенія (екологічна активістка) та Олександр (веб дизайнер і музикант) отримали ґранти від МОМ у 2020
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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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