
МОМ втілює програми з роззброєн-
ня, демобілізації та реінтеграції (англ. 
DDR — Disarmament, Demobilization 
and Reintegration) у понад 30 країнах 
світу. Цьогоріч така програма поча-
лась і в Україні: за фінансування Євро-
пейського Союзу стартував 18-місяч-
ний проект для громад, що підтримує 
реінтеграцію ветеранів конфлікту на 
сході України та їхніх родин.
За даними Міністерства соціальної 
політики України, кількість ветеранів 
конфлікту на сході України становить 
близько 340 000 осіб. Багато з них сти-
каються із серйозними проблемами, 

повертаючись до цивільного життя. 
Як показує одне з останніх досліджень 
Світового банку, більшість опитаних 
ветеранів (77%) не служили в армії до 
конфлікту, а 44% відповіли, що повер-
нувшись до своїх громад, вони не по-
чуваються інтегрованими, або вказали, 
що це складне для них питання. Хоча 
українське законодавство гарантує, 
що за мобілізованими особами збері-
гаються робочі місця, більшість (58%) 
ветеранів, які були працевлаштовані 
до конфлікту, не повернулися на попе-
редню роботу через низку причин, се-
ред яких називають втрату інтересу, 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ 
КОНФЛІКТУ: МОМ СПРИЯЄ 
РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ 

Тренінг із діалогу і розвитку для ветеранів та їхніх громад відбувся 
у Львівській області в травні

•  Загальна кількість 
внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО) з 
Криму та сходу України 
становить 1 380 977, 
за даними Міністерства 
соціальної політики  
на 27 травня 2019.

• Із 2014 року Міжнародна 
організація з міграції  
надала допомогу 
понад 405 тис. ураз-
ливих ВПО та людей, 
що постраждали від 
наслідків конфлікту,  
у 24 областях України.

• Протягом квітня зафік-
совано на 20% більше 
інцидентів, пов’язаних 
із порушенням безпеки 
в зоні конфлікту на схо-
ді України, порівняно 
з березнем поточного 
року, повідомляє Офіс 
ООН з координації 
гуманітарних питань.

• Причиною майже 
половини жертв серед 
цивільного населення у 
2019 є міни та необе-
режне поводження 
з вибухонебезпечни-
ми залишками  
війни (ВЗВ).

• План гуманітарного 
реагування на 2019 
залишається серйозно 
недофінансованим: 
станом на 29 травня 
рівень фінансування 
становив 11,7%.

АКЦЕНТИ
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скасування їхньої посади або погір-
шення стану здоров’я. До того ж ро-
ботодавці мають власні упередження: 
їх відлякують можливі прояви пост-
травматичного стресового розладу, 
інвалідність та власна недовіра до ве-
теранів.
Щоб допомогти українському 
суспільству подолати ці проблеми, 
МОМ розпочала пілотний проект 
в областях, де зареєстровано най-
більшу кількість ветеранів: Київській, 
Львівській та Дніпропетровській. 
У залучених до проекту громадах 
МОМ підтримує низку заходів соці-
ального згуртування, мета яких — 
подолати стигматизацію ветеранів, 
допомогти суспільству краще зрозу-
міти виклики, що перед ними сто-
ять, і створити сприятливі умови для 
повернення до цивільного життя. 
Крім того, у кількох десятках громад 
ветеранів підтримуватимуть кваліфі-
ковані психологи, надаючи індивіду-
альні, сімейні та групові консультації. 
Важливим компонентом проекту 
МОМ є підтримка самозабезпечен-
ня ветеранів. Дводенні воркшопи, 
присвячені переходу до цивільного 
працевлаштування, відвідають 450 
ветеранів з Київської, Львівської та 
Дніпропетровської областей. Крім 
цього, 500 ветеранів візьмуть участь 
у дводенних бізнес-тренінгах, де ви-
світлюватимуться питання управлін-
ня фінансами, законодавства в галузі 
підприємництва, бухгалтерського 
обліку, маркетингу та створення  
бізнес-планів.
Гранти до 400 євро на професійну 
освіту, перекваліфікацію або підви-
щення кваліфікації буде надано 400 
ветеранам, що пройшли конкурсний 
відбір. Стільки ж ветеранів отрима-
ють гранти розміром до 1 000 євро 
на розвиток самозайнятості. 
Крістіан Щербаков — учасник про-
екту МОМ. Програміст за фахом, 

«Тим ветеранам, які досі вагаються, чи варто брати участь у проекті 
МОМ, я скажу своє однозначне «Так»! Це реальна можливість стати 
кваліфікованим фахівцем і змінити власне життя», — говорить 
учасник тренінгів МОМ, ветеран Крістіан Щербаков

Ініціативні групи, до яких увійшли ветерани та інші активісти з 
громад, пройшли підготовку з управління ресурсами і розробили 
плани заходів соціального згуртування 

після демобілізації він влаштувався в 
лабораторію квантової радіофізики 
Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. От-
римавши грант від МОМ, Крістіан 

планує піти на курси з Java-програ-
мування: «Я вже дещо вмію в Java, 
але хочу стати справжнім професіо-
налом і працювати з великими сер-
йозними компаніями». 
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Попри зростання української еко-
номіки, затяжний конфлікт про-
довжує впливати на добробут і 
життєві умови багатьох людей. Рі-
вень бідності та вразливості зали-
шається високим. Переселенці та 
громади, що їх приймають, стика-
ються з додатковими економічни-
ми проблемами. 
Згідно з НМС — регулярним 
опитуванням, що його прово-
дить МОМ, — рівень зайнятості 
серед ВПО становить 44%, а ще 
8% активно шукають роботу. Тим 
переселенцям, котрі обирають 
самозайнятість, МОМ пропонує 
нові можливості, впроваджуючи 
програму розвитку економічного 
потенціалу для ВПО та громад, 
що їх приймають.
У травні МОМ завершила проект 
«Зміцнення самозабезпечення 
внутрішньо переміщених осіб 
та громад, що постраждали від 
конфлікту в Україні», фінансова-
ний Урядом Німеччини через Ні-
мецький банк розвитку (KfW). У 
рамках проекту по всій території 
України було проведено 136 тре-
нінгів із самозайнятості, мікропід-
приємництва та розширення біз-
несу. Загалом тренінги відвідали  
3 509 осіб, і 2 145 з них, успішно 
захистивши власні бізнес-плани, 
отримали гранти розміром від 
650 євро на самозайнятість до  
5 000 євро на розширення біз-
несу. Гранти надавалися у вигляді 
обладнання. Внутрішньо пере-
міщені особи становлять понад 
половину учасників проекту; 51% 
учасників — жінки.
Серед популярних сфер діяльно-
сті бенефіціарів — індустрія краси, 
авторемонт, бухгалтерський облік, 

СВІЙ ХЛІБ СМАЧНІШИЙ

«Мій успіх став можливим завдяки проекту МОМ. Як кажуть, 
під лежачий камінь вода не тече. У житті бувають труднощі, 
але завжди знайдеться хтось, хто допоможе. І результат  
вас здивує, повірте моєму досвіду», — говорить Світлана  
На фото: Світлана (праворуч) та її дочка на банкеті,  
який вони організували для свого клієнта у Дніпрі

пошиття одягу, будівництво і ре-
монт та багато іншого.
Світлана мешкає в Дніпрі. Вона фа-
хівчиня з громадського харчування. 
У 2013 році, після розлучення, жінка 
втратила свій бізнес, тож довелося 
починати все з нуля. Заробляти по-

трібно було не тільки на себе: вона 
утримувала літню маму, дочку і двох 
онуків. Згодом Світлана дізналася 
про можливість податися на грант від 
МОМ. Певний час вагалася, і зреш-
тою в 2017 надіслала заявку на участь 
у тренінгу з мікропідприємництва.
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Від Уряду Німеччини жінка отрима-
ла грант на нове обладнання. На до-
дачу до бізнес-ланчів, якими Світла-
на забезпечує місцевий завод, вона 
почала виробляти власний хліб та 
іншу випічку. Грант допоміг розши-
рити виробництво. Тепер підприєм-
ство орендує більше приміщення і 
може найняти більше працівників. 
Наразі штат компанії налічує 18 осіб.
Клієнтам до смаку випічка та ва-
реники, що їх виробляє Світлана. 
Її підприємство забезпечує біз-
нес-ланчами два заводи, а на чер-
зі — відкриття кав’ярні.

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

29 ТРАВНЯ 2019

1 380 997
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 27 травня 2019

384 684  
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

16 657  
Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

4 557 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів  
з розвитку громад

405 898
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

125 255
31%

чоловіки

186 014
46%

жінки

94 629
23%
діти
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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

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.

Світлана зі своєю командою
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Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США

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 22 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 500 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 її країн-членів.
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