
Наталія родом не з Маріуполя, і не жила 
б у цьому індустріальному місті на пів-
дні України, якби не конфлікт, який зму-
сив її з родиною залишити їхнє селище 
Широкине в лютому 2015 року.
Утім Наталія ставиться до міста як 
до рідного, заохочуючи інших пе-
реселенців а також місцевих жителів 
наводити лад у раніше засміченому 
громадському сквері поруч із кіос-
ком паніні, який вона відкрила за 
сприяння МОМ.
«Люди перестали тут смітити, щой-
но побачили наші старання. Мої 
сусіди й клієнти вболівають за мої 
ініціативи та розвиток мого бізнесу, 
а це допомагає мені рухатися далі. 
Я бачу, як до мене повертаються ті 
емоції, які я віддаю», – каже вона.
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• За оцінками Гуманітарної групи країни 
більше 5,2 млн осіб зазнали наслідків 
конфлікту на сході України.

• Серед них 3,5 млн осіб, котрі 
потребують гуманітарної допомо-
ги та захисту.  Ця цифра значно 
зросла в порівнянні з початком 
2018 року у зв’язку з мінуванням 
територій та зростанням впливу 
конфлікту на психічне та психоло-
гічне здоров’я. Третину (30%) цих 
осіб становлять люди похилого 
віку, що робить гуманітарну кризу 

в Україні «найстаршою» в світі. 
Жінки більше зазнають наслідків 
конфлікту, особливо в районах, 
розташованих поблизу лінії роз-
межування, де вони очолюють 
шість із десяти сімей.

• Протягом 2018 року переміщення 
вздовж лінії розмежування зросло  
на 20% порівняно з минулим роком  
і становить в середньому  
1,1 млн перетинів на місяць. 
Цивільне населення перетинає лінію 
розмежування переважно заради от-

римання послуг та підтримки зв’язків 
із родинами.

• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з Криму 
та сходу України становить 1 513 574  
за даними Міністерства соціальної 
політики на 10 грудня 2018. 

• Міжнародна організація з міграції 
надала допомогу понад 281 тис. 
уразливих переселенців та осіб, 
що постраждали від наслідків 
конфлікту, в 24 областях України, 
починаючи з 2014 року.

АКЦЕНТИ

ДОПОМАГАЮЧИ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ПУСТИТИ 
КОРІННЯ В НОВИХ ГРОМАДАХ

Наталія, вимушена переселенка, усміхається клієнтам у своєму 
кіоску паніні, придбаному за рахунок гранту від МОМ
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Незважаючи на те, що Широкине роз-
ташоване лише за декілька хвилин їзди 
від Маріуполя, дорога до стабільності 
була довгою і важкою.
«Ми ховалися в підвалі, коли наш буди-
нок був зруйнований під час обстрілу.  
У нас було всього дві з половиною хви-
лини тиші, щоб утекти. Слава Богу, наш 
автомобіль не постраждав. Ми їхали, а 
снаряди падали позаду нас», – згадує 
Наталія.
Потім були кілька місяців подальших 
поневірянь, включно зі спробою знай-
ти роботу за кордоном, яка закінчилася 
експлуатацією. Втім Наталії вдалося по-
долати депресію і зараз жінка керує дво-
ма кіосками з паніні. Вона відчуває себе 
частиною місцевої громади.
Нове опитування Національної моні-
торингової системи, що впроваджуєть-
ся МОМ за фінансування ЄС, показує, 
що незважаючи на економічні виклики, 
внутрішньо переміщені особи (ВПО) в 
Україні, як правило, залишаються в своїх 
місцях постійного проживання й нала-
годжують відносини з приймаючими 
громадами. Результати опитування були 
спільно представлені в Києві 13 грудня 
МОМ, Міністерством з питань тимчасо-
во окупованих територій та Міністер-
ством соціальної політики України.
Протягом кількох раундів опитування 
до 80% респондентів відповіли, що вони 

повністю або частково інтегровані. Біль-
ше половини (54%) ВПО, опитаних в 
останньому раунді, заявили, що цілком 
довіряють місцевому населенню у своє-
му теперішньому місці проживання.
Близько двох третин (62%) опитаних 
ВПО повідомили, що перебувають у 
нинішньому місці проживання понад 
три роки. Протягом трьох останніх ра-
ундів опитування понад третина (38%) 
ВПО заявили, що вони навіть після за-
кінчення конфлікту не мають намірів 
повертатись у свої місця проживання 
до переміщення. У деяких областях, зо-
крема в Київській, Чернігівській, Волин-
ській та Чернівецькій, частка таких осіб 
становить 60% і більше. Частка ВПО, які 
заявили про намір повернутися додому 
після закінчення конфлікту, за останній 
рік зменшилася на 8%: із 32% у вересні 
2017 ― до 24% у вересні 2018.
«Агентство ООН з питань міграції 
продовжує регулярно оновлювати та 
аналізувати комплексні дані Національ-
ної системи моніторингу. Ми також 
надаємо пряму допомогу ВПО та лю-
дям, які зазнали наслідків конфлікту, ―  
зазначає Голова Представництва МОМ 
в Україні д-р Томас Лотар Вайс. ―  
Із 2014 року за підтримки донорів ми 
змогли допомогти близько 300 000 
людей, які взяли участь у наших про-
грамах гуманітарної допомоги, під-
тримки самозайнятості та мікропід-
приємництва, соціального згуртування. 
І ми продовжимо цю діяльність, адже 
потреби постраждалих від конфлікту в 
Україні залишаються значними».

МОМ проводить регулярні опитування 
щодо ситуації з внутрішньо переміщени-
ми особами в Україні з березня 2016 року. 
У дослідженні представлені об’єднані 
дані опитування шляхом особистих та 

телефонних інтерв’ю з ВПО, ключовими 
інформантами, особами, які перетина-
ють лінію розмежування, а також дані 
обговорення у фокус-групах. В остан-
ньому, 11-му раунді, проведеному у верес-
ні 2018 року, 2 405 респондентів було 
опитано шляхом особистих інтерв’ю 
та 4 025 ― телефоном. У цьому звіті 
також було здійснено акумуляцію даних 
телефонних та особистих інтерв’ю, зі-
браних у 9–11 раундах, задля збільшення 
розмірів вибірки для проведення аналізу 
на рівні областей, а також на рівні ок-
ремих груп, наприклад, ВПО з Криму або 
домогосподарств ВПО із дітьми.

Читайте останній звіт Національної системи моніторингу:  
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_11_ukr_press.pdf

Наміри ВПО щодо повернення  
в місце проживання до переміщення

Джерело: Інтерв’ю з ВПО  
(об’єднані дані), вересень 2018
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Джерело: Особисті інтерв’ю  
з ВПО, вересень 2018
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На п’ятому році конфлікту на сході 
України вразливі сім’ї вичерпали всі 
свої ресурси. Плата за оренду жит-
ла та комунальні послуги, предмети 
зимового вжитку, зокрема теплі речі 
та інші товари першої необхідності, 
стали для багатьох занадто дорогими 
та недоступними. МОМ, за фінансу-
вання Бюро населення, біженців та 
міграції Державного департаменту 
США, продовжує надавати допомогу 
населенню, що зазнало наслідків кон-
флікту на сході країни. Ці люди кожен 
день продовжують долати труднощі, 
пов’язані з затяжною кризою. 
Наразі 3 250 вразливих осіб, які 
проживають на контрольованих 
урядом територіях поблизу лінії 
розмежування, отримують грошову 
допомогу МОМ еквівалентну 200 
доларам США. Ці кошти покликані 
допомогти вразливому населенню 
задовольнити свої основні потреби 
в холодну пору року. Бенефіціарами 
МОМ є люди похилого віку, люди з 
інвалідністю, сім’ї з трьома та більше 
дітьми, а також неповні сім’ї, які були 
виявлені співробітниками МОМ та 
партнерами на місцях, шляхом те-
лефонних опитувань, а також зав-
дяки співпраці з місцевою владою і 
волонтерами.
Отримувачі можуть самостійно 
обирати, на які товари або послуги 
використати грошову допомогу.
Попередній досвід МОМ свідчить, 
що люди переважно витрачають 
отримані кошти на зимовий одяг, 
ліки, їжу, предмети гігієни, на при-
дбання дров та вугілля, а також на 
оплату комунальних послуг.

ТРИ ТИСЯЧІ ВРАЗЛИВИХ ОСІБ  
НА ДОНБАСІ ОТРИМАЮТЬ  
ГРОШОВУ ДОПОМОГУ МОМ

74-річна Валентина (на фото) – одна 
з бенефіціарів МОМ, які наразі отри-
мують грошову допомогу. Вона все 
життя прожила в селищі Вільхове 
Луганської області й зараз скромна 

пенсія – її єдине джерело доходу. 
«Тепер я можу заплатити за зимове 
опалення. Нарешті, моя голова не 
болітиме, звідки дістати кошти», – 
каже Валентина.
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Через тривалий конфлікт та 
його наслідки потреби жителів 
Донеччини та Луганщини у пси-
хологічній допомозі залишаються 
високими. Утім, звертатися до 
фахівців у такій справі в Україні 
досі не популярно. Змінити ситуа-
цію покликаний проект МОМ, що 
фінансується Урядом Японії. 

За даними гуманітарних організа-
цій, понад три чверті директорів 
шкіл та вчителів з районів побли-
зу лінії розмежування підтверджу-
ють разючу зміну поведінки дітей 
у зв’язку з конфліктом. Батьки пе-
ревантажені турботами й дедалі 
більше вдаються до таких негатив-
них практик боротьби зі стресом, 
як зловживання алкоголем. Понад 
третина ВПО, опитаних Київським 
міжнародним інститутом соціології, 
страждають на посттравматичний 
стресовий розлад, а 74% тих, кому 
потрібна допомога психолога, її 
не отримують. Особливо гострою 
ця проблема є для жінок. Конфлікт 
призвів до руйнування сімей та со-
ціального розшарування, що погли-
блює відчуття тривоги й безнадії. 
У рамках фінансованого Японією 
проекту з розвитку та згуртування 
громад, що зазнали наслідків кон-
флікту на Донбасі, МОМ опікується 
психологами, соціальними працівни-
ками та педагогами, які надають без-
коштовну психосоціальну допомогу. 
Із серпня по жовтень 2018 року 161 
місцевий спеціаліст відвідав дводен-
ні тренінги, які дозволили поглибити 
теоретичні знання та здобути нові 
практичні навички. Учасники про-
екту отримали набори канцелярії та 
різноманітних матеріалів для про-
ведення групових психосоціальних 

МЕТЕЛИКИ ДОЛАЮТЬ СТРАХ

сесій у громадах Донбасу. Наразі фа-
хівці, що пройшли підготовку МОМ, 
провели 122 сесії з таких тем як фор-
мування стресостійкості та зниження 
тривоги в дітей, тілесно орієнтовані 
практики управління стресом, мето-

ди ненасильницького спілкування, 
взаємодія в колективі, саморегуля-
ція поведінки у стресових ситуаціях 
тощо. Ці сесії відвідали 1623 особи. 
«Культура звернення до психологів в 
Україні тільки починає формуватися, 

Учасниця проекту МОМ – шкільний психолог Тетяна Птиця
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люди поступово позбуваються сте-
реотипів та власних страхів, адже 
в дитинстві нам ніхто не казав, що 
психологічні проблеми – це те, що 
треба вирішувати, а не те, чого варто 
соромитися», – каже Тетяна Птиця, 
практичний психолог Гірницької за-
гальноосвітньої школи І–ІІ ступенів 
№18, що на Донеччині. 
Зазирнувши до кабінету Тетяни, 
одразу розумієш: вона любить свою 
роботу. Шафки вщент заповнені 
іграшками, конструкторами, ма-
люнками, посібниками, на стінах 
висять різнокольорові капелюхи. 
«Усе це полегшує роботу, адже 
діти зазвичай говорять про те, що 
вони відчувають, не прямо, а че-
рез малюнки, казки, ототожнюючи 
себе з предметами або явищами 

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

10 ГРУДНЯ 2018

1 513 574
Загальна кількість переселенців 
в Україні за даними Мінсоцполітики 
від 10 грудня 2018
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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.

природи», – запевняє Тетяна. Вона 
стала учасницею проекту МОМ із 
психосоціальної підтримки громад 
на Донбасі, та завдяки тренінгам, 
експертній підтримці, наданим ма-
теріалам та обладнанню продовжує 
допомагати дітям і дорослим. 
«Наше шахтарське містечко Гірник 
розташоване за 12 км від лінії роз-
межування, ми живемо поряд із вій-
ною кожного дня», – продовжує Те-
тяна. У лютому 2015 року школа, в 
якій працює Тетяна, зазнала значних 
руйнувань унаслідок мінометного об-
стрілу. Вона дуже добре пам’ятає той 
день: діти тільки-но закінчили заняття 
та збиралися по домівках. Від ударної 
хвилі в школі вилетіли вікна і навіть 
двері. «Ми ховалися під столами, біг-
ти було нікуди», – згадує Тетяна. 

Звісно, такі події призводять до 
стре сових розладів та тривожності. 
Тетяна чесно розповідає про свою 
боротьбу з отриманим стресом та 
ділиться тим, як змогла відновити 
емоційний стан: «Я почала бага-
то малювати. Наша родина живе в 
приватному будинку, тож я малюва-
ла на одній із зовнішніх стін. Спо-
чатку це були тільки темні кольори, 
адже я малювала те, що відчувала. 
Я змогла повернутися до роботи 
психолога через деякий час, бо 
щоб допомагати іншим, надважли-
во мати внутрішній ресурс».
Зараз на стіні будинку Тетяни – різ-
нокольорові метелики, а усміхнена й 
упевнена в собі жінка закликає піклу-
ватися про себе та не боятися відві-
дувати психолога. 
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У квітні 2014 р. 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 р. багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно уразливими. 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 зіткнення, 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 нерегульованою 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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