
• Із 2014 року МОМ допомогла 
понад 592 тис. уразливих 
переселенців та людей, які 
зазнали наслідків конфлікту, 
у 24 регіонах України.

• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з 
Криму та сходу України станом 
становить 1 464 171, згідно з 
даними Міністерства соціальної полі-
тики України на 6 квітня 2021 року.

• За рік пандемії COVID-19 з 22 бе-
резня 2020 року, коли всі пропускні 
пункти на лінії розмежування були 
вперше закриті у спробі стримати 
поширення коронавірусу, до 21 
березня 2021 року кількість 
цивільних людей, які перети-
нають лінію розмежування, 
зменшилася на 97%, зазначає 
УКГС ООН. Закриття пунктів 
пропуску розірвало зв’язок між 
людьми, які регулярно перетинали 
лінію розмежування, щоб відвідати 
родичів, отримати пенсії або адмі-
ністративні чи медичні послуги.

• У лютому ситуація з безпекою 
в Донецькій та Луганській об-
ластях почала погіршуватися, 
порівняно з січнем 2021 року часті-
ше стали надходити повідомлення 
про застосування важкої зброї та 
снайперського вогню. Військові дії 
завдали шкоди щонайменше 21 бу-
динку по обидві сторони лінії роз-
межування та одному навчальному 
закладу, що є найбільшою кількістю 
нападів на цивільне майно з момен-
ту введення режиму припинення 
вогню в липні 2020 року.
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ДРОНИ ПІДНІМАЮТЬ 
ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ  
НА НОВИЙ РІВЕНЬ

Тренінг із експлуатації та обслуговування безпілотників

У березні 2021 року екологіч-
ному патрулю міста Рожище Во-
линської області за допомогою 
дрона, отриманого від МОМ, 
вдалося виявити осередок за-
горяння очерету, після чого по-
жежники успішно знешкодили 
займання. Школярі Тячівської 
ОТГ, в свою чергу, отримали 
від МОМ контейнери для сор-
тування сміття й запровадили 
екопрактику, яка допоможе ря-
тувати довкілля кожного дня. 
Ось лише деякі результати про-
єкту «Долучайся, взаємодій, 
створюй: молодь за розвиток 
згуртованих та сталих громад», 
що впроваджується МОМ за 

фінансування від Посольства 
Великої Британії та підтрим-
ки від Міністерства молоді та 
спорту України. Проєкт сприяє 
залученню молоді з Волинської, 
Івано-Франківської та Закарпат-
ської областей, включно з ВПО, 
людьми з інвалідністю та члена-
ми сімей ветеранів конфлікту на 
сході України, до захисту до-
вкілля та соціальних ініціатив.
У проєкті взяли участь 370 пред-
ставників (229 жінок та 141 чоло-
вік) із 16 громад. Відібрані моло-
діжні ініціативні групи пройшли 
навчання з розвитку проєктів, 
фандрейзингу, демократії участі, 
прав людини, захисту довкіл-
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ля, екологічних комунікацій, пе-
реговорів та гендеру. Усі тренінги 
проводились онлайн через каран-
тинні обмеження. Кожна з громад 
за допомогою тренерів розробила 
власний соціальний проєкт та про-
світницьку кампанію, спрямовані 
на захист довкілля. Також кожна 
громада отримала грант у вигляді 

необхідного обладнання у розмірі 
до 4 000 фунтів стерлінгів на реалі-
зацію власних проєктів.
Крім того, МОМ провела для учас-
ників тренінги, присвячені змен-
шенню ризиків під час природних 
або техногенних небезпек. Осо-
блива увага приділялась викорис-
танню безпілотників для екологіч-

ного моніторингу, профілактики й 
реагування. До кожного тренінгу 
були залучені представники Дер-
жавної служби України з надзвичай-
них ситуацій. Загалом понад 200 
людей взяли участь у навчальному 
компоненті з питань зменшення 
ризиків стихійних лих, у тому числі 
128 жінок та 78 чоловіків.

Тренінг із сортування твердих побутових відходів для школярів у м. Надвірна, Івано-Франківська область

Квадрокоптер, наданий МОМ, виявив осередок загоряння  
очерету поблизу м. Рожище, Волинська область

Контейнер для сортування 
сміття, отриманий 
Дубечненською громадою, 
Волинська область
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10 березня 2021 року понад 1500 
представників молоді з Донецької 
та Луганської областей зібралися 
онлайн на ярмарку вакансій, органі-
зованому МОМ. Захід, проведений 
у партнерстві з ГО «Маріупольська 
Спілка Молоді», транслювався у 
прямому ефірі на Facebook, YouTube 
та Zoom. Подія стала кульмінацією 
проєкту, спрямованого на покра-
щення доступу молоді Донбасу до 
працевлаштування та нетворкінгу.

На онлайн-ярмарку учасники слу-
хали поради від професійних фа-
хівців, практикували навички пошу-
ку роботу, складання ефективного 
резюме та проходження співбесі-
ди, а також познайомилися з відо-
мими місцевими підприємствами. 
Учасники могли представити себе 
потенційним роботодавцям, а 60 із 

ОНЛАЙН-ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ 
ДЛЯ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ 
СЕРЕД МОЛОДІ

Оголошення про ярмарок вакансій у соціальних мережах

них пройшли співбесіду на вакансії, 
що пропонували під час заходу. За-
галом 43 юнака та дівчини були за-
прошені на додаткові офлайн-спів-
бесіди, після яких щонайменше 15 
отримали пропозиції працевлаш-
тування від місцевих компаній.

Майже третина (29%) молодих лю-
дей, опитаних МОМ у 2020 році у 
Донецькій та Луганській областях, 
заявили, що вони стикалися з труд-
нощами під час пошуку роботи. 
Молодь Луганської області частіше 
повідомляла про проблеми з по-
шуком роботи, ніж їхні однолітки 
з Донецької області (34% і 26% від-
повідно). Неофіційна зайнятість, 
яка потенційно може призвести до 
експлуатації та торгівлі людьми, є 
гострою проблемою на Донбасі, 
де тільки 41% працюючих респон-

дентів серед молоді повідомили, 
що мають контракт.

Проєкт «Гуманітарна і соціально-еко-
номічна підтримка ВПО та постраж-
далого населення на сході України» 
реалізовувався з березня 2020 року 
по березень 2021 року за фінансової 
підтримки від Уряду Японії. Серед 
компонентів проєкту були гранти на 
навчання у сфері ІТ та обладнання 
для понад 100 молодих людей з До-
нецької та Луганської областей; літ-
ня онлайн-школа з безпечної міграції 
та працевлаштування, культурного 
різноманіття і навичок успіху для 22 
молодих лідерів спільнот; а також 
підтримка 12 соціальних ініціатив, 
розроблених і реалізованих випускни-
ками школи: від муралу про протидію 
торгівлі людьми до курсу фінансової 
грамотності.
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У березні 2021 року почалися 
дослідницькі роботи на земель-
ній ділянці у Сєвєродонецьку, де 
МОМ планує побудувати один із 
багатоповерхових будинків у ме-
жах свого проєкту доступного 
житла для підтримки внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) і членів 
місцевої громади.

Роботи включали інженерне 
дослідження геологічних умов 
ділянки (ґрунт, підземні води 
тощо), а також топографічне 
дослідження території. Анало-
гічні заходи заплановані й на зе-
мельній ділянці у Краматорську, 
а саме будівництво очікується у 
другій половині року.

МОМ ПОЧИНАЄ ДОСЛІДНИЦЬКІ 
РОБОТИ ДЛЯ ДОСТУПНОГО 
ЖИТЛА У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

Проєкт фінансується Урядом Ні-
меччини через Банк розвитку KFW. 
Загалом від 500 до 600 квартир в 
енергоефективних сучасних бу-
динках будуть здавати в оренду за 
доступною ціною у Краматорську 
та Сєвєродонецьку. Хоча проєкт 
насамперед орієнтований на ВПО, 
20% квартир передбачено для зда-
чі в оренду членам місцевої гро-
мади. Зацікавлені особи зможуть 
подавати заявки, які надалі будуть 
оцінювати відповідно до прозорих 
критеріїв відбору. Планується, що 
у межах проєкту житлом будуть за-
безпечені до 2000 людей. 

Із моменту запуску проєкту у 
2020 році МОМ встановила міц-

ні партнерські відносини з двома 
муніципалітетами, а також із Мі-
ністерством з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій. 
Після визначення земельних ді-
лянок, МОМ розпочала розробку 
проєктів будівель, навколишньої 
соціальної інфраструктури та 
квартир. Крім того, МОМ провела 
профілювання, щоб отримати пов-
не уявлення про потреби людей, 
яким вона прагне допомогти, та 
ініціювала розробку плану еколо-
гічного та соціального управління, 
щоб уникнути непередбачених 
негативних наслідків втручання.

За допомогою цього проєкту до-
ступного житла МОМ хоче 

Дослідницькі роботи на земельній ділянці у Сєвєродонецьку
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представити в Україні концепцію 
управління майном «муніципаль-
на нерухомість». Ця модель, що 
успішно застосовується у багатьох 
країнах, особливо у Західній Євро-
пі, передбачає, що будинки, побу-
довані муніципалітетом, залиша-
ються у муніципальній власності та 
здаються в оренду за цінами нижче 
середньоринкових. Зібрана оренд-
на плата використовується для об-
слуговування будівель і надходить 
до фонду майбутніх будівельних 
проєктів. Для цього створюють 
органи муніципального управлін-
ня, яким після завершення проєкту 
буде передано майно. МОМ бере 
безпосередню участь у створенні 
та зміцненні цих органів.

«Ми переконані, що цей проєкт 
і наступні заходи допоможуть 
диверсифікувати та розширити 

можливості доступу до довго-
строкового житла для ВПО і враз-
ливих місцевих жителів, а також 
сприятимуть інтеграції доданого 

людського капіталу в муніципа-
літетах», — сказав Конрад Клос, 
координатор житлової програми 
Представництва МОМ в Україні.

ЄС ТА МОМ ДАЛІ ПІДТРИМУВАТИМУТЬ 
РОЗВИТОК  ГРОМАД ЧЕРЕЗ РЕІНТЕГРАЦІЮ 
ВЕТЕРАНІВ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Представництво МОМ в Україні ра-
зом із Інструментом ЄС зі сприяння 
стабільності та миру (IcSP) ініцію-
вали другу фазу проєкту з реінте-
грації ветеранів, щоб продовжити 
реагувати на потреби українських 
громад шляхом адресної допомоги 
та підтримки ініціатив соціального 
згуртування.

Чинний проєкт, розроблений у 
тісній співпраці з Міністерством у 
справах ветеранів України, сприяти-
ме зусиллям громад зі сталої реін-
теграції ветеранів: успішний перехід 

до цивільного життя буде підтрима-
но шляхом допомоги самим ветера-
нам, а також членам їхніх сімей та 
громадам. Проєкт, який триватиме 
до травня 2022 року, ґрунтується на 
успішних результатах попередньої 
пілотної ініціативи за фінансування 
ЄС, яка впроваджувалася МОМ із 
грудня 2018 року до серпня 2020 
року. Заходи нової фази проєкту 
охоплять всю територію країни. 

«ЄС радий продовжити підтрим-
ку реінтеграції ветеранів в Україні. 
Цей проєкт допоможе ветеранам 

отримати доступ до всього спектру 
послуг, які їм необхідні, щоб вести 
успішне  цивільне життя», — сказав 
Фредерік Куне, Керівник Програм 
співробітництва Представництва 
Європейського Союзу в Україні.

Проєктна діяльність буде здійс-
нюватися на основі результатів за-
гальнонаціонального опитування 
щодо соціально-демографічних 
та соціально-економічних харак-
теристик ветеранів та їхніх сімей, 
а також щодо проблем, які поста-
ють перед ветеранами під час 

Попередній дизайн будинків для будівництва у Сєвєродонецьку
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адаптації до цивільного життя. 
Відповідно до результатів опиту-
вання, проєкт надасть допомогу 
в економічному відновленні, ква-
ліфіковану підтримку психічно-
го і психосоціального здоров’я, 
а також можливості соціального 
згуртування та розвитку потенці-
алу ключових постачальників по-
слуг. Проєкт передбачає семінари 
та підтримку у відновленні засобів 
до існування у цивільному житті 
та розвитку бізнесу; навчання та 
створення мереж місцевих груп 
підтримки; заходи щодо згурту-
вання громад; підтримку ветеран-
ських хабів; зміцнення потенціалу 
місцевих постачальників послуг 
охорони психічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки, а та-
кож консультації психологів.

«МОМ підтримує пріоритети Уряду 
України щодо забезпечення миру, ді-
алогу і допомоги постраждалому від 
конфлікту населенню», — сказав Ан 
Нгуєн, Голова Представництва МОМ 
в Україні. «Ми керуємося принципом 
участі всього суспільства і прагнемо 
залучати та зміцнювати потенціал 
приватного сектору, громадянського 
суспільства та уряду як на централь-
ному, так і на місцевому рівнях, щоб 
допомогти зробити механізми реін-
теграції ветеранів в Україні самодо-
статніми», — додав він.

1 березня Ан Нгуєн зустрівся з Мініс-
теркою у справах ветеранів України 

Юлією Лапутіною та із Заступником 
міністра з європейської інтеграції 
Олексієм Ілляшенком, щоб обгово-
рити поточне партнерство між МОМ 
та Міністерством і підписати оновле-
ний Меморандум про співпрацю.

За даними Міністерства у справах 
ветеранів, кількість колишніх учас-
ників бойових дій на сході Укра-
їни становить понад 380 тис. осіб. 
У межах опитування домогоспо-
дарств, проведеного у 2019 році, 
МОМ виявила, що понад третина 
опитаних ветеранів відчували себе 
виключеними із суспільства, а 49% 
вказали, що стикалися з проявами 
упередженості, несправедливим 
ставленням або дискримінацією у 
різних сферах.

Сходження в Карпатах, яке було одним із заходів соціального згуртування в рамках першої фази 
проєкту з реінтеграції ветеранів
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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

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.

ДОПОМОГА МОМ ЛЮДЯМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ  
ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

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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