
• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з Криму 
та Донбасу становить 1 584 859, за 
даними Міністерства соціальної по-
літики України на 27 червня 2017.

• МОМ надала допомогу понад  
190 тис. уразливих ВПО та людей, 
які постраждали від конфлікту,  
у 24 регіонах України.

• У червні МОМ завершила черговий 
квартальний раунд дослідження 
в рамках Національної системи 
моніторингу ситуації з внутрішньо 
переміщеними особами (НМС). Дані 
дослідження соціально-економічної 
ситуації ВПО, їхніх основних потреб 
та переміщень буде незабаром  
опубліковано на www.iom.org.ua.

АКЦЕНТИ

ПОТОЧНА РОБОТА МОМ

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ТА ГРОМАДА ДРОГОБИЧА 
ОБ’ЄДНАЛИСЯ ДОВКОЛА ПОТРЕБ ДІТЕЙ
Дрогобич першим провів заходи соці-
ального згуртування в рамках фінан-
сованого ЄС проекту МОМ «Сприяння 
відбудові та сталому розв’язанню про-
блем ВПО та постраждалого від кон-
флікту населення в Україні».
Громада міста прийняла внутрішньо 
переміщених осіб як із Донбасу, так і 
з Криму. 22 червня 2017 переселенці 
та місцеві жителі взяли участь у пер-
шому із серії заходів, організованих 
ініціативною групою, що пройшла 
підготовку МОМ. 
«День здорової дитини» було орга-
нізовано на вулиці Самбірській, де 
живе переважна більшість ВПО. У 

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

3 ЛИПНЯ 2017

1 584 859
Загальна кількість 
переселенців в Україні  
за даними Мінсоцполітики 
від 27 червня 2017

179 482 
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

9 682 

Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

1 820 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів 
розвитку громад

190 984
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

Підтримка 
самозайнятості

Підтримка 
розвитку 
громад

Гуманітарна  
допомога

57 217
30%

чоловіки

83 306
44%

жінки

50 461
26%
діти

Полтава
Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса

Вінниця

Тернопіль

Львів

Хмельницький

Чернівці

Миколаїв

Дніпро

Суми

Київ

Харків

Житомир

Черкаси

Запоріжжя 

Кропивницький

Чернігів

Рівне

Луцьк

Ужгород

Івано-Франківськ

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ,  

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ  
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ

Бюро з питань  
населення, біженців  

та міграції  
Держдепартаменту 

США

www.iom.org.ua,  iomkievcomm@iom.int, https://www.facebook.com/IOMUkraine

© Представництво МОМ в Україні

МІГРАЦІЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА

Європейський 
Союз

Діти з родин ВПО та місцевих жителів відчували себе господарями на святі
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програмі були ігри для дітей, спор-
тивні змагання, вікторина на знання 
міста. Завершився захід конкурсом 
малюнків «Дрогобич очима дити-
ни», в якому взяли участь близько 
сотні дітлахів. 
Психолог – експерт із роботи з вну-
трішньо переміщеними особами та 
родинами учасників бойових дій – 
провела цілу низку ігор для дітей, які 
живуть в одному районі, але рідко 
спілкуються одне з одним. Основною 
метою ігор було допомогти дітям – як 
переселенцям, так і корінним дрого-
бичанам – налагодити комунікацію з 
однолітками, якої їм бракує. 
«Цей проект першим у Дрогобичі 
об’єднав різні структури громади – 
активістів, органи влади, волонтерів 
та неурядові організації. Ми насправ-
ді вдячні Міжнародній організації з 
міграції за те, що вона об’єднала нас 
і створила нагоду для обміну досві-

Одна з ігор, проведених психологом задля пожвавлення комунікації поміж дітлахами

У конкурсі малюнку взяли участь близько сотні маленьких художників
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дом», – каже Наталія Копичин, голо-
ва дрогобицької ініціативної групи. 
За її словами, у місті давно не було 
такого яскравого заходу для дітей. 
«Малеча була дуже щаслива! Навіть 
за тиждень після свята ми продов-
жували отримувати схвальні відгуки. 
Діти та їхні батьки хочуть знати, коли 
відбудеться наступний подібний за-
хід».
Станом на кінець червня, МОМ ві-
дібрала 27 громад у 14 областях 
України для проведення заходів 
соціального згуртування в рамках 
фінансованого ЄС проекту. У 20-х із 
них вже пройшли тренінги із розвит-
ку громад. Після тренінгу, громади 
розробляють власний план соціаль-
ного згуртування, який має сприяти 
залученню ВПО та інших уразливих 
груп – людей із інвалідністю, пред-
ставників етнічних меншин, самот-

ніх матерів та батьків, багатодітні 
родини, колишніх учасників бойових 
дій та їхні сім’ї – до повсякденного 
життя громади та розбудови її май-
бутнього.
Із 2014 року МОМ, за фінансування 
Європейського Союзу та урядів Нор-
вегії та Японії, підтримала ініціати-

ви з розвитку понад 80 українських 
громад. На додачу до тренінгів із 
соціального згуртування та розвит-
ку й підтримки відповідних масових 
заходів, у рамках програми МОМ та-
кож було відремонтовано понад 100 
об’єктів соціальної інфраструктури, 
які слугують усім членам громад.
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Вулиця Дрогобича, де живе більшість переселенців, перетворилася  
на танцювальний майданчик
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24 червня 2017 більше ста представ-
ників малих підприємств різнома-
нітних сфер бізнесу із різних регіонів 
України взяли участь у BizFair – яр-
марку та форумі малих підприємств, 
який Міжнародна організація з мі-
грації провела у Києві за підтримки 
Агентства США з міжнародного роз-
витку (USAID). Внутрішньо перемі-
щені особи, які отримали гранти від 
МОМ починаючи з 2014 року, стано-
вили половину учасників заходу.
Форум відзначив десятиріччя Про-
грами МОМ із зміцнення економіч-
ного потенціалу мігрантів та людей, 
які потребують підтримки. «За де-

сять років більше 5 500 осіб, включ-
но з внутрішньо переміщеними 
особами, людьми, які постраждали 
від конфлікту, та постраждалими 
від торгівлі людьми, скористали-
ся програмою МОМ, заснувавши 
мікропідприємства чи ставши са-
мозайнятими у сферах сільського 
господарства, виробництва, будів-
ництва та послуг», – повідомив Го-
лова Представництва Міжнародної 
організації з міграції в Україні Манф-
ред Профазі. «Ми пишаємося тим, 
що з нашою підтримкою ці люди не 
лише стали більш самодостатніми 
та економічно незалежними, але й 

роблять внесок у життя своїй гро-
мад, створюючи додаткові місця та 
пропонуючи товари й послуги, які 
користуються попитом», – додав 
він.
Серед донорів, які підтримували 
програму протягом цих років, Агент-
ство США з міжнародного розвитку 
(USAID), Міністерство закордонних 
справ Норвегії, Уряд Канади, Мі-
ністерство міжнародного розвитку 
Сполученого Королівства Великої 
Британії та Ірландії (DFID), Шведське 
агентство з питань міжнародного 
розвитку (SIDA), Європейський Союз 
та Уряд Японії.

Посол США Марі Йованович (праворуч) відкрила захід і поспілкувалася з підприємцями з усієї України

ВЕЛИКІ СПРАВИ  
МАЛИХ ПІДПРИЄМЦІВ

ЖИТТЄВА ІСТОРІЯ
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Наталія була однією з учасниць 
BizFair, які не лише продавали свої 
товари на ярмарку, але й поділилися 
своєю історією успіху на бізнес-фо-
румі. До конфлікту, вона жила у До-
нецьку і успішно вела дрібний біз-
нес – магазин автозапчастин. 2014 
року, боячись за безпеку своєї ди-
тини, Наталія переїхала до Одеси. 
На новому місці вона постала перед 
багатьма викликами, найпершим 
із яких була необхідність пошуку 
нової роботи, щоб прогодувати ро-
дину. Від місцевої неурядової орга-
нізації, яка надавала допомогу ВПО 
в рамках проекту МОМ, фінансова-
ного Міністерством закордонних 
справ Норвегії, Наталія дізналася 
про можливість взяти участь у біз-
нес-тренінгу та подати заявку на от-
римання гранту для відкриття влас-
ної справи. Вона одразу записалася 
на участь, оскільки відчула, що це 
нагода вирішити свої найгостріші 
проблеми. 
Після проходження бізнес-тренін-
гу Наталія розробила бізнес-план 
із запуску виробництва граноли. За 
її словами, вона провела безсонні 
ночі за домашніми завданнями:  до-
слідженням ринку граноли та ана-
лізом конкурентів. Ретельний під-
хід до планування швидко приніс 
відчутні результати: МОМ надала 
Наталії грант, який вона використа-
ла для придбання та встановлення 
необхідного обладнання для ви-
робництва та пакування граноли.
Наталія назвала свою компанію 
«Злачно». Її снеки з граноли швид-
ко стали популярними не тільки в 
Одесі, але й в інших містах України. 
Наталія спромагається утримувати 
низькі ціни, використовуючи лише 
натуральні інгредієнти, оскіль-
ки більшість з них, такі як сушені 
фрукти, вона виготовляє самостій-
но. На сьогодні «Злачно» виробляє 
шість типів граноли, які продаються 

онлайн, в місцевих продуктових ма-
газинах, кафе, а також на кулінарних 
фестивалях. «Я ніколи не припиняю 
пробувати нові рецепти, а також 
нові тактики продажів та маркетин-
гу для того, щоб розширювати свій 
бізнес», – каже Наталія. Вона планує 
розширити асортимент «Злачно», 
додавши до нього імбирні пряники 

та готові снеки на виніс – гранолу з 
йогуртом. 
Наталія змінила своє життя і допо-
магає змінювати життя інших – ком-
панія «Злачно» надала робочі міс-
ця двом внутрішньо переміщеним 
особам. «Це мій спосіб показати, як 
інвестиції в людей примножуються 
із плином часу», – каже Наталія.

Наталія поділилася своїм досвідом успішного стартапу з колегами-підприємцями

Пакуванню та гарній презентації своєї продукції Наталія приділяє особливу увагу
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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 р. збройні формування у Донецькій та Луганській областях 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 зіткнення, де відбуваються бойові 
дії, неминуче стикається із загрозою безпеки. Надання основних послуг було припинено, матеріальне забезпечення 
дедалі обмеженіше, 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 20 років діяльності в Україні МОМ надала допомогу понад 500 000 мігрантів (українців та представників 
інших національностей), переміщених осіб, потенційних мігрантів, постраждалих від торгівлі людьми та 
іншим уразливим 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
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