
• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з Криму та 
східних регіонів України становить 
1 604 059, за даними Міністерства 
соціальної політики України станом 
на 23 жовтня 2017 року.

• МОМ надала допомогу близько 
199 000 уразливих переселенців та 
осіб, що постраждали від наслідків 
конфлікту, в 24 регіонах України.

• Гуманітарна група країни наразі 
проводить оцінку потреб населення, 
що постраждало від конфлікту,  
та готує План гуманітарного 
реагування на 2018 рік.

АКЦЕНТИ

ОСІННІЙ ТІМБІЛДІНГ ДЛЯ ГРОМАД,  
ЩО ПРИЙМАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Жовтень був насиченим місяцем 
для громад, які беруть участь у іні-
ціативах соціального згуртування 
МОМ по всій країні, адже вони на-
магалися використати останні теплі 
дні для вуличних заходів. 
У Лисичанську, за 20 км від лінії роз-
межування на Луганщині, ініціативна 
група організувала свято вихідного 
дня, щоб зібрати разом внутрішньо 
переміщених осіб, які офіційно ста-
новлять 15% населення міста, та міс-
цевих жителів. Захід відбувся в рам-
ках проекту соціального згуртування, 
що впроваджується МОМ за фінансу-
вання Уряду Японії. Найменші учасни-
ки свята раділи шоу мильних бульба-
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1 604 059
Загальна кількість 
переселенців в Україні 
за даними Мінсоцполітики
від 23 жовтня 2017

186 005  
Люди, які отримали 
гуманітарну 
допомогу

10 686 
Люди, які 
отримали 
допомогу із 
самозайнятістю

2 271
Люди, які 
отримали сприяння 
в рамках проектів 
розвитку громад

198 962
Вимушені переселенці та люди, що 
зазнали наслідків конфлікту, які 
отримали допомогу МОМ
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допомога

60 070
30%

чоловіки
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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
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МІГРАЦІЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА

Європейський
Союз

Місцева волонтерка готує традиційні українські страви для гостей свята в Борисполі
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шок та ляльок-велетнів. А підлітки та 
їхні батьки познайомилися з освітніми 
можливостями, які надає місцеве про-
фесійне училище, де зокрема навча-
ються на перукарів, електромонтерів, 
слюсарів та операторів ПК.
Родзинкою заходу стало відкриття 
лави примирення — символу злаго-
ди між людьми. 

ВПО та місцеві діти грають разом на підтриманому МОМ заході в Лисичанську

«Лава примирення»  
встановлена в Лисичанську

Читання віршів – обов’язкова частина будь-якого свята

Інший захід був організований в се-
редині жовтня ініціативною групою 
Борисполя. Місто-супутник Києва 
прийняло близько 4 тис. ВПО, тобто 
близько шести відсотків від населен-
ня. Майстер-класи з декупажу та ма-
лювання, спортивні заходи та тради-
ційні українські смаколики зігрівали 
ВПО та місцевих жителі Борисполя 

на святі, організованому в рамках 
проекту МОМ, що фінансується Єв-
ропейським Союзом. Місцевий істо-
ричний музей надав для свята своє 
подвір’я, а співробітники музею во-
лонтерили на заході. 
«Головним результатом цієї події ста-
ло те, що ми знайшли нових друзів, – 
каже Тамара Василенко, переселенка 
й голова ініціативної групи Бориспо-
ля. – Проект не лише дозволяє пересе-
ленцям знайти друзів серед місцевих 
жителів, а й поєднує усіх із усіма, адже 
ми фокусуємося на інтересах родини 
та спільних активностях, таких як твор-
чість, спорт і здоровий спосіб життя». 
На	даний	момент,	78	громад	по	всій	
Україні	беруть	участь	у	програмі	МОМ	
із	соціального	згуртування,	що	фінан-
сується	Євросоюзом	і	Японією.	МОМ	
прагне	 й	 надалі	 сприяти	 інтеграції	
ВПО	та	взаєморозумінню	між	людь-
ми,	на	яких	позначився	конфлікт.	

Майстер-клас із малювання в Борисполі
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МОМ і німецький Банк Розвитку KfW, 
що діє від імені Уряду Німеччини, під-
писали угоду про реалізацію дворіч-
ного проекту, покликаного допомогти 
понад 2 000 постраждалих в результа-
ті конфлікту в Україні у створенні но-
вих та розвитку чинних можливостей 
самозайнятості та самозабезпечення.
«Уже понад три роки Україна страж-
дає від воєнного конфлікту на сході. 
Близько 1,6 мільйона осіб були виму-
шені залишити свої домівки і пересе-
литися в інші регіони країни. Їх тривале 
перебування у приймаючих громадах 
створило серйозне навантаження на 
наявні ресурси. Проект, який ми роз-
починаємо із МОМ, має на меті спри-
яти зусиллям Уряду України, спрямо-
ваним на розвиток самозабезпечення 
та розширення можливостей для 
самозайнятості серед вимушених пе-
реселенців та мешканців регіонів, які 
зазнали наслідків конфлікту, водно-
час зміцнюючи соціально-економічну 
стабільність і добробут приймаючих 
громад», – зазначив Надзвичайний 

і Повноважний Посол ФРН в Україні 
Ернст Вольфганг Райхель.
Після базової оцінки соціально-еко-
номічного становища, аналізу ринку і 
співвідношення попиту та пропозиції в 
окремих його сегментах,  через мере-
жу  партнерських неурядових організа-
цій, МОМ залучатиме ВПО і представ-
ників приймаючих громад до участі в 
проекті. Ця ініціатива буде спрямова-
на як на осіб без попереднього дос-
віду підприємницької діяльності, але 
спроможних створити життєздатний 
і економічно обґрунтований план са-
мозайнятості, так і на вже чинні малі та 
мікропідприємства, що могли раніше 
отримувати незначну фінансову під-
тримку, але потребують додаткових 
ресурсів для розвитку.
Після попереднього відбору для бе-
нефіціарів проекту МОМ організо-
вуватиме тренінги з фінансового ме-
неджменту, підприємницького права, 
бухгалтерського обліку, маркетингу 
та створення бізнес-планів. Після за-
твердження успішних бізнес-планів 

бенефіціари отримуватимуть гранти 
у негрошовій формі у відповідності 
до однієї з таких категорій: гранти на 
самозайнятість – до 650 євро, гранти 
для мікробізнесу – до 2 500 євро, та 
гранти на розвиток – до 5 000 євро – 
для чинних підприємств, власниками 
яких є ВПО або члени приймаючих 
громад, які раніше вже могли отри-
мати грантове фінансування і демон-
струють значний потенціал розвитку.
«Завдяки допомозі Німеччини МОМ 
продовжуватиме надавати інклюзивну 
та орієнтовану на громаду підтримку са-
мозайнятості та дрібного бізнесу, приді-
ляючи особливу увагу  залученості, со-
ціальній згуртованості і рівному доступу 
до можливостей як ВПО, так і членів 
приймаючих громад, щоб забезпечити 
їх засобами і ресурсами для подолан-
ня труднощів та викликів, пов’язаних з 
тривалою кризою», – зазначив Голова 
Представництва МОМ в Україні д-р То-
мас Лотар Вайс. «З 2014 року МОМ, за 
фінансової підтримки своїх донорів, 
надала гранти на професійно-технічне 
навчання, замозайнятість чи мікропід-
приємництво понад 5 500 ВПО і пред-
ставників громад, які зазнали наслідків 
конфлікту в Україні. 90% бенефіціарів 
проектів із розвитку самозайнятості і 
мікропідприємництва прагнуть і надалі 
розвивати свій бізнес», – додав він.

* Внесок Німеччини у цей проект 
становитиме до 5 млн. євро. Його 
надано Міністерством економіч-
ної співпраці та розвитку  через 
Банк Розвитку KfW. Банк Розвитку 
KfW є філією KfW Bankengruppe   ̶  лі-
дера банківської сфери Німеччини, 
який успішно сприяє розвитку на-
ціональної економіки своєї країни, 
а також країн з перехідними еко-
номіками і тих, що розвиваються. 
Капітал KfW належить Федера-
тивній Республіці Німеччина та ні-
мецьким федеральним землям.

Пані Юдіт Бьонке, керівник проекту розвитку фінансової системи, 
Департамент Східна Європа, Кавказ та в Центральна Азія Банку  
KfW (у центрі) та д-р Томас Лотар Вайс, Голова Представництва  
МОМ в Україні (праворуч) після підписання угоди

ДВІ ТИСЯЧІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ ОСІБ 
ОТРИМАЮТЬ ВІД НІМЕЧЧИНИ ТА МОМ ДОПОМОГУ  
НА РОЗВИТОК САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ 
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До 2014 року Євгенія, її чоловік і двоє 
дітей жили у Луганську. Коли почався 
конфлікт, вони покинули свій дім, ро-
боту та звичний спосіб життя, і пере-
бралися з неконтрольованої Урядом 
України території до села Киїнка Чер-
нігівської області.
«Коли ми залишали наш будинок у 
Луганську, я думала, що це буде мак-
симум на місяць. Але незабаром ми 
опинилися в дуже складній ситуа-
ції – нам довелося орендувати буди-
нок, купити побутові прилади, меблі 
та одяг. Найголовніше, нам також 
були потрібні кошти на харчування. 
Тож я взяла себе в руки і почала пра-
цювати», – розповідає Євгенія. Вона 
власноруч нашила і нав’язала різних 
шапок, обідків, іграшок та інших дріб-
ничок для дітей і вийшла продавати 
їх на місцевому ринку. Це був склад-
ний час для Євгенії, бо їй доводило-
ся займатися шиттям із вечора до 
півночі, а потім вранці йти на базар і 
проводити там цілий день, продаю-
чи свою продукцію. Але дуже скоро 
у неї з’явилися постійні клієнти і ста-
більний потік замовлень. До дня Свя-
того Миколая вона також отримала 
свого роду подарунок   ̶ замовлення 
на виготовлення 30 іграшок-мінь-
йонів для дітлахів із дитячого садка. 
Євгенія отримала ще більше наснаги, 
побачивши, що її вироби набирають 
популярності і подобаються місце-
вим споживачам.
Живучи в Луганську, Євгенія з 2001 по 
2010 роки керувала власною фірмою 
у сфері громадського харчування. 
Проте з юності вона захоплювалася 
рукоділлям: шиттям, в’язанням, ви-
шивкою та бісероплетінням. З 2012 

року вона почала перетворювати 
своє хобі на бізнес, регулярно беру-
чи участь у ярмарках і виставках, а 
також відкривши торгівельний кіоск 
на місцевому ринку і власний Інтер-
нет-магазин. Розгортання конфлікту і 
необхідність залишити зону бойових 
дій змусили її закрити бізнес, але не 
вбили її мрію.

Невдовзі після переїзду до Чернігів-
ської області від місцевої неурядової 
організації-партнера МОМ Євгенія 
дізналася про новий проект МОМ для 
малого бізнесу. Вона не могла пропу-
стити такого шансу, взяла участь у 
тренінгу та успішно захистила свій біз-
нес-план. «Завдяки проекту я отрима-
ла швейно-вишивальну машинку, 

Євгенія цінує власний бізнес за простір для творчості, який він надає

ДО МРІЇ ПОПРИ ПЕРЕШКОДИ
БЕНЕФІЦІАРКА МОМ РОЗВИВАЄ СВІЙ БІЗНЕС  
НА НОВОМУ МІСЦІ
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ДОПОМОГА МОМ ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

ДОПОМОГА ІЗ САМОЗАЙНЯТІСТЮ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ, 

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ, НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ 

ЗА ПІДТРИМКИ:

10 686
Переселенці та члени місцевих громад, 
які пройшли тренінги із мікропідприємництва 
та самозайнятості

5 722
Бенефіціари, які отримали гранти 
на дрібний бізнес, самозайнятість 
чи професійну освіту
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Регіони, де було 
проведено тренінги, 

та кількість їх учасників

що дозволило мені значно розшири-
ти асортимент продукції і збільшити 
обсяги виробництва. Протягом лише 
одного місяця я змогла офіційно 
зареєструватися як приватна осо-
ба-підприємець і відкрити власний 
невеликий магазин. Досвід і знання, 
отримані на тренінгу, дають мені сили 
реалізовувати свої мрії і взяти під кон-
троль своє життя. Не треба чекати 
чогось або просити, потрібно напо-
легливо працювати. Мрій і дій, тоді ці 
мрії збудуться!»  ̶  підсумовує Євгенія.
За підтримки МОМ та фінансування 
Департаменту міжнародного розвит-

ку Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії (DFID), 
місцева НУО організувала додатко-
ві тренінги для мікропідприємців та 
самозайнятих людей, як Євгенія, на 
тему розвитку і підтримки власного 
бізнесу. Євгенія регулярно брала у них 
участь, адже вона прагне поглибити 
свої знання з маркетингу, бізнес-стра-
тегії, фінансів та дотичних сфер, щоб 
зміцнити та розширити свою справу. 
Зараз Євгенія займається пошиттям та 
реалізацією якісних текстильних ви-
робів для дітей із екологічних матері-
алів від європейських постачальників. 

Вона виконує багато індивідуальних 
замовлень і виготовляє тематичні на-
бори, зокрема для хрещення, дитячі 
новорічні костюми, одяг та весільні ак-
сесуари. Євгенія щаслива, що має змо-
гу зробити свій внесок у життя своєї 
нової громади, оскільки люди цінують 
якість, привабливість та доступність її 
продукції і рекомендують її своїм дру-
зям і близьким. «Мій бізнес – це без-
межний і багатогранний простір для 
моєї творчості. Я щодня отримую на-
тхнення від чогось і намагаюся підви-
щити якість і розширити асортимент 
своїх виробів»,  ̶  каже Євгенія.
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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 їх заощадження невеликі, для отримання соціальних виплат потрібен тривалий час 
на переєстрацію, 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 
зіткнення, 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 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 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 20 років діяльності в Україні МОМ надала допомогу близько 500 000 мігрантів (українців та представників 
інших національностей), переміщених осіб, потенційних мігрантів, постраждалих від торгівлі людьми та 
іншим вразливим 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

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США

Європейський 
Союз
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