
• За прогнозами,  
у 2021 році 3,4 млн 
людей в Україні 
потребуватимуть 
гуманітарної допомоги. 
Хоча їхня кількість близька 
до показників 2020 року, 
потреби цього року значно 
серйозніші.

• Наприкінці листопада 
гуманітарна спільнота 
представила План 
гуманітарного 
реагування на 2021 рік 
для України, згідно  
з яким на допомогу  
1,9 млн вразливих 
людей знадобиться  
168 млн доларів США.

• З 2014 року МОМ 
допомогла понад 
529 тис. вразливих 
переселенців та людей, 
що зазнали наслідків 
конфлікту, у 24 регіонах 
України.

• Загальна кількість 
внутрішньо 
переміщених осіб 
(ВПО) з Криму та  
сходу України станом 
на 30 листопада  
2020 року становить  
1 458 999, згідно з даними 
Міністерства соціальної 
політики України.
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СЬОМА ЗИМА КОНФЛІКТУ

Любов Аврамівна зустрічає співробітників МОМ

Містечко Ясинувата розташоване 
всього за два кілометри від лінії 
розмежування на сході України. 
Більшість молодих людей виїха-
ли звідси в перші роки конфлікту, 
шукаючи роботу в безпечніших 
місцях, а залишилися переважно 
жінки, старші за 60 років. У Яси-
нуватій усе ще працює машино-
будівний завод, а також кілька 
невеликих магазинів, однак су-
пермаркети, зачинені роками, та 
згорілі будівлі нагадують, що кон-
флікт триває.
Бойові дії продовжують впливати 
на життєво важливу інфраструкту-
ру: тут регулярно трапляються пе-
ребої у водопостачанні через об-
стріли, які перешкоджають роботі 
Донецької фільтрувальної станції.
У цих важких умовах громада 
об’єдналася, щоб допомагати 

одне одному. Хоча 82-річна Лю-
бов Аврамівна живе сама, проте 
вона знає, що може покластися 
на сусідів. У 2014 році, коли сна-
ряд пошкодив ї ї дах, вони допо-
могли з ремонтом. Сусіди й зараз 
підтримують пенсіонерку як мо-
жуть, хоча самі мають не так ба-
гато ресурсів.
У 2015 році, під час активної 
фази конфлікту, у Любові Авра-
мівни не було ні дров, ані вугілля; 
вона й досі не може забути того 
жахливого холоду. Три тонни ву-
гілля, які МОМ нещодавно нада-
ла завдяки фінансуванню від ци-
вільного захисту та гуманітарної 
допомоги Європейського Сою-
зу, стали значним полегшенням 
для пенсіонерки. Вона щаслива, 
бо знає, що цієї зими їй морози 
не страшні.
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«Вугілля якісне», — каже 64-річ-
ний Анатолій Кузьмич, також меш-
канець Ясинуватої. На його пенсію 
по інвалідності живуть двоє: Ана-
толій Кузьмич та його дружина 

Ніна, і грошей весь час бракує на-
віть на елементарні потреби. «Гу-
манітарна допомога зняла вели-
чезний тягар з нашого сімейного 
бюджету», — говорить Ніна.

Цієї зими, завдяки фінансуванню 
від цивільного захисту та гумані-
тарної допомоги ЄС та Держав-
ного департаменту з питань насе-
лення, біженців та міграції США 
(PRM), МОМ допомагає понад  
12 тисячам уразливих домогос-
подарств у постраждалих від 
конфлікту Донецькій та Луган-
ській областях. Крім постачан-
ня вугілля, МОМ також проведе 
важливі роботи, щоб допомогти 
в суворих зимових умовах забез-
печити гідні умови для найураз-
ливіших людей у 10 соціальних 
та медичних закладах, таких як 
лікарні, клініки, будинки для лю-
дей похилого віку, центри для 
ВПО, хоспіси, школи-інтернати 
й центри для людей з інвалідні-
стю. Роботи включатимуть уте-
плення, ремонт дахів, заміну ві-
кон та дверей, ремонт / заміну 
систем опалення та встановлен-
ня котлів.
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Анатолій Кузьмич та частина його запасів вугілля

МАСШТАБУЄМО УСПІХ:
УЧАСНИКИ ЛІТНЬОЇ ОНЛАЙН-ШКОЛИ  
«РАЗОМ ДО УСПІХУ» ПРОБУДЖУЮТЬ 
ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ У СВОЇХ ГРОМАДАХ
Нещодавно будівлю на центральній 
алеї Українська, містечка, що розта-
шоване в Донецькій області всьо-
го за 20 км від лінії розмежування, 
прикрасила масштабна картина. 
Багато з місцевих мешканців упер-
ше почули слово «мурал», а ще — 
вперше серйозно замислилися про 
проблему торгівлі людьми.
Поки підсихає фарба на муралі, в 
місцевої активістки Анастасії Глад-

кіх ще багато роботи: надрукува-
ти й роздати листівки, розвісити 
плакати, спланувати просвітницькі 
заходи й організувати урочисте 
відкриття муралу, яке заплановане 
на 18 грудня, Міжнародний день мі-
грантів.
Анастасія навчається на вчительку 
біології в Харківському педагогічно-
му університеті, проте зараз, через 
COVID-19, навчання відбувається 

дистанційно, тож вона має більше 
часу на участь у громадському жит-
ті рідного містечка. 
Цього серпня дівчина взяла участь 
у літній школі «Разом до успіху», 
яку МОМ провела за фінансування 
від Уряду Японії. Там Анастасія ді- 
зналася про багато успішних кейсів 
в активізмі, підвищила власні ко-
мунікативні навички та розшири-
ла знання про міграцію й торгівлю 
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людьми. «Найціннішим у школі був 
нетворкінг, — ділиться Анастасія. 
— Саме під час школи я зустріла 
стількох небайдужих людей! Ми 
стали друзями, ми підтримуємо й 
надихаємо одне одного».
Результатом участі Анастасії в літ-
ній школі став ї ї волонтерський 
проєкт — мурал на п’ятиповер-
ховому житловому будинку. Спо-
чатку активістка оголосила моло-
діжний конкурс малюнків на тему 

протидії торгівлі людьми, у якому 
перемогли одразу дві роботи мо-
лодих учительок Тетяни Ковтун 
та Насті Кривинець. Потім місце-
вий художник Сергій Тимчишин 
допоміг об’єднати обрані ескізи в 
одну композицію і наніс ї ї на стіну. 
Анастасія взяла на себе величезну 
організаторську працю: отримала 
всі потрібні дозволи, заручившись 
підтримкою місцевої влади, на-
лагодила співпрацю з учителями 

шкіл та місцевими дитячими ор-
ганізаціями. Натхнення та досвід, 
отримані під час літньої школи, 
допомогли активістці мобілізу-
вати громаду й донести важливу 
інформацію до сотень мешканців 
Українська.

Цього літа 22 юних активісти 
й активістки зі сходу Украї-
ни мали змогу взяти участь в 
онлайн-школі «Разом до успі-
ху», присвяченій питанням 
безпечної міграції, протидії 
торгівлі людьми та розвит-
кові місцевого активізму. По 
закінченню навчання, про-
довжуючи консультуватися з 
менторами школи, учасники 
розробили власні волонтер-
ські ініціативи, 12 з яких отри-
мали фінансову підтримку до 
1,5 тис. доларів США. Школа 
«Разом до успіху» є компо-
нентом проєкту «Гуманітарна 
та соціально-економічна під-
тримка ВПО та постраждало-
го населення на сході Украї-
ни», котрий МОМ впроваджує 
в Донецькій та Луганській об-
ластях (ТКУ) за фінансування 
від Уряду Японії.

Мурал, виготовлений за підтримки МОМ, повністю  
змінив житлову п’ятиповерхівку в Українську

Анастасія Гладкіх
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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 на сході України 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 перереєстрацію, доступ 
за 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 шляхом створення робочих місць та стабілізації громад. Населення, 
яке залишається на Донбасі, особливо у зонах уздовж лінії розмежування, де відбуваються бойові дії, неминуче 
стикається із загрозою безпеки. Надання основних послуг було припинено, матеріальне забезпечення дедалі більш 
обмежене, 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 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 24 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 700 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.

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

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США
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