
• Загальна кількість внутрішньо переміще-
них осіб (ВПО) з Криму та східних регіонів 
України становить 1 592 430, за даними 
Міністерства соціальної політики України 
станом на 11 вересня 2017 року.

• МОМ надала допомогу понад 198 000 
уразливих переселенців та осіб, що 
постраждали від наслідків конфлікту, в 
24 регіонах України.

• Із наближенням зими близько  
2 мільйонів осіб по обидва боки лінії 
розмежування мають середній або 
високий ризик жити без опалення,  
повідомляє Офіс координатора ООН  
із гуманітарної допомоги (UN OCHA).

• Станом на середину вересня, План  
гуманітарного реагування в Україні на 
2017 рік профінансовано лише на 25%.

АКЦЕНТИ

ДОПОМОГА ДІТЯМ-СИРОТАМ У МАРІУПОЛІ
Найменші мешканці Маріупольського 
дитячого будинку змішаного типу «Центр 
опіки» для дітей дошкільного та шкільного 
віку Маріупольської міської ради Доне-
цької області отримали підгузки від МОМ 
за фінансової підтримки Бюро Держав-
ного департаменту США у справах наро-
донаселення, біженців та міграції (PRM). 
За результатами опитування МОМ, 72% 
представників уразливих груп, які живуть 
уздовж лінії розмежування на сході Укра-
їни, заявили, що їм не вистачає грошей на 
придбання засобів гігієни. Для державних 
установ соціального захисту, таких як дитя-
чі будинки, ця проблема є також гострою.
Завдяки коштам, наданим PRM, у першій 
половині 2017 року МОМ вдалося надати 
засоби гігієни понад 13 000 осіб на контро
льованій урядом частині Донецької та 
Луганської областей.

Івано-Франківськ
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За фінансування Європейського Союзу і 
Департаменту міжнародного розвитку 
Сполученого Королівства Великої Бри-
танії та Північної Ірландії (DFID), МОМ 
продовжує реалізовувати цільову про-
граму підтримки самозабезпечення та 
зміцнення економічного потенціалу, 
залучаючи внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) та мешканців приймаючих 

громад до участі у тренінгах з кар’єрного 
розвитку, самозайнятості та мікропід-
приємництва із подальшим наданням 
грантів на основі успішного захисту біз-
неспланів та аплікаційних проектів.
Протягом вересня у Сумській, Херсон-
ській, Хмельницькій, Житомирській 
та Вінницькій областях пройшли п’ять 
тренінгів із самозайнятості, в яких за-

галом взяли участь 136 осіб. Учасники 
отримали знання про підходи до ана-
лізу ринків, маркетингові інструменти, 
норми прибутковості та збитковості, 
дізналися про особливості успішного 
ведення підприємницької діяльності і 
правові підстави для цього. Усе це по-
кликане підвищити їхню спроможність 
до прийняття зважених та поінформо-
ваних рішень щодо власного бізнесу. 
Зі 136 учасників тренінгу 62 уже успіш-
но захистили бізнесплани і отримали 
гранти на придбання активів, що спри-
ятимуть успішному розвитку їхньої 
економічної діяльності.
За період з 2014 року програма під-
тримки економічного потенціалу 
МОМ надала допомогу загалом понад 
10 тисячам осіб шляхом проведення 
тренінгів та / або надання грантів у 24 
областях України. Забезпечуючи мож-
ливості для покращення добробуту і 
економічного становища, діяльність 
МОМ сприяє зменшенню ізоляції та 
маргіналізації тих, хто найбільше по-
страждав від конфлікту, особливо 
ВПО та громад Донбасу, а також нала-
годженню відносин між вимушени-

Грантери фінансованого Британією проекту МОМ у Вінниці отримують обладнання

ГРАНТИ – ЯК ПЕДАЛЬ ГАЗУ
ЗА ПІДТРИМКИ МОМ БІЛЬШЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ І ЧЛЕНІВ ПРИЙМАЮЧИХ 
ГРОМАД ПОКРАЩУЮТЬ ВЛАСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ДОБРОБУТ

«Цей грант – як педаль газу», – каже Анатолій, вимуше-
ний переселенець із Криму, який зараз є власником кафе в 
Київській області. Анатолій отримав допомогу в рамках 
проекту МОМ, профінансованого Європейським Союзом. 
«Завдяки отриманому обладнанню нам вдалося найня-
ти ще двох людей, поліпшити якість нашої продукції, 
розширити її асортимент, а отже й збільшити прибу-
ток. Тепер ми можемо дати більше нашим клієнтам».
Менеджер проекту МОМ Максим Осаволюк перекона-
ний, що бенефіціари самі змінюють своє життя: «Ми 
лише надаємо їм допомогу на цьому шляху. Маленький 
поштовх і трохи мотивації, щоб вони нарешті могли 
втілити свої мрії в реальність!» Щоб переглянути відео про Анатолія та його досвід співпраці 

з МОМ, відвідайте наш канал YouTube http://bit.ly/2hzIiG0
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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:

10 151
Переселенці та члени місцевих громад, 
які пройшли тренінги із мікропідприємництва 
та самозайнятості

5 534
Бенефіціари, які отримали гранти  
на дрібний бізнес, самозайнятість 
чи професійну освіту
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Луганськ
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Харків
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Полтава

465
Суми
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160
Кропивницький
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Хмельницький 417

Черкаси

339
Херсон

371
Київ

94
Чернігів

83
Чернівці
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Івано-Франківськ

88
Луцьк 92

Рівне

66
Ужгород

Регіони, де було 
проведено тренінги, 

та кількість їх учасників

Учасники тренінгу в Сумах міркують  
над маркетинговими стратегіями

ми переселенцями та мешканцями при-
ймаючих громад.
З метою подальшого сприяння вста-
новленню контактів і нетворкінгу задля 
просування власних бізнесінтересів та 
досягнення ширших цілей громади, 
МОМ підтримала створення «Націо-
нальної платформи бізнес взаємодії»  ̶  
інноваційного онлайнового та офлай-
нового ресурсу для розвитку комуніка-
ції та контактів, організації вебінарів і 
заходів із розвитку бізнесу, оголошен-
ня вакансій і просто майданчика для 
обміну ідеями. Станом на кінець верес-
ня, близько 1 300 осіб зареєстрували-
ся і почали використовувати ресурси 
Платформи. Офіційна презентація На-
ціональної платформи бізнес взаємодії 
відбудеться 24 жовтня у Києві.
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МОМ, через свого місцевого імпле-
ментуючого партнера, надала допо-
могу у відбудові санітарногігієнічних 
об’єктів і систем водопостачання у 
20 соціальних установах, таких як лі-
карні, центри для внутрішньо пере-
міщених осіб, територіальні центри 
соціального захисту, психоневроло-
гічні диспансери та пологові будинки 
на неконтрольованих Урядом України 
територіях Донецької області. Зага-
лом приблизно 5 тис. людей відчу-
ли на собі покращення умов життя і 

праці, що стало можливим завдяки 
фінансуванню Генерального дирек-
торату Європейської Комісії з питань 
цивільного захисту та гуманітарної 
допомоги (ECHO).
Так, МОМ замінила водонапірну вежу 
та занурювальний насос в Амвросіїв-
ському психоневрологічному інтерна-
ті. Цей лікувальний заклад обслуговує 
людей із психоневрологічними захво-
рюваннями з цілого району; він роз-
рашований в особливо віддаленій та 
незабезпеченій місцевості. Інтернат не 

має централізованого водопостачан-
ня, а бере воду з власної свердловини. 
Занурювальний насос використову-
вався для наповнення вежі з колодя-
зя, але насос вийшов з ладу, а труби і 
водонапірну вежу пошкодила корозія 
так, що вони не підлягали ремонту і 
постійно протікали. «Наш персонал 
був вимушений завозити воду з сусід-
нього селища за п’ять кілометрів звід-
си. Це потребувало значних зусиль і 
витрати наших і так обмежених ресур-
сів»,  ̶  розповів директор закладу. 

Вивантаження нової водонапірної вежі в Амвросіївському психоневрологічному інтернаті

БОЙЛЕРИ, НАСОСИ І ВОДОНАПІРНА ВЕЖА
МОМ ПОКРАЩУЄ САНІТАРНІ УМОВИ ДЛЯ УРАЗЛИВИХ 
МЕШКАНЦІВ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ УРЯДОМ ТЕРИТОРІЙ
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Крім заміни водонапірної башти та 
насоса, МОМ підтримала буріння но-
вої свердловини та ремонт даху на-
сосного приміщення. Тепер персонал 
і пацієнти пансіонату забезпечені по-
стійним доступом до чистої води.
МОМ також надала підтримку гур-
тожитку № 4 Ясинуватського техніку-
му транспортного будівництва. У 2014 
році це приміщення було надано для 
тимчасового розселення ВПО та сімей, 
постраждалих від конфлікту, однак 
його системи водопостачання та кана-
лізації не відповідали санітарним нор-
мам. Більшість ВПО, які втратили свої 
будинки під час конфлікту і проживали 
у гуртожитку, не мали тут необхідного 
доступу до холодної і гарячої води, а 
також працюючих вбиралень і душо-
вих кімнат. МОМ допомогла відре-
монтувати систему водопостачання 
і каналізації в гуртожитку, включно з 
оновленням санвузлів. Було встанов-
лено нові крани, душові кабіни і котли.
Три роки конфлікту на сході Україні ві-
діграли значну роль у погіршенні еко-
номічної ситуації в регіоні і особливо 
на непідконтрольних Уряду України 
територіях, призвівши до часткового 
або повного закриття великих про-

мислових підприємств. Дефіцит міс-
цевих бюджетів сильно впливає на 
здатність самопроголошеної влади 
забезпечувати потреби закладів со-
ціальної  інфраструктури, необхідні 
для їх відбудови. Водночас, системи 
водо і газопостачання часто зазна-
вали ушкоджень під час бойових дій. 
Велика кількість тих, хто повернулися, 
а також уразливих осіб на непідкон-
трольних уряду територіях, створили 

значне навантаження на вже доволі 
обмежені ресурси та послуги установ 
соціального захисту. Неякісна вода, 
погані санітарногігієнічні умови під-
вищують індивідуальні ризики різних 
захворювань та збільшення потреб у 
соціальному захисті. Представництво 
МОМ в Україні й надалі надаватиме 
допомогу в цій сфері найбільш ураз-
ливим групам населення у зоні кон-
флікту.

ON THE EDGE
Stories of humanitarian 
relief in Eastern 
Ukraine

НА МЕЖІ
Історії гуманітарної 
допомоги на сході 
України

2016–2017

Photos by Volodymyr Shuvayev

Фото Володимира Шуваєва

Щоб дізнатися більше про проек-
ти гуманітарної допомоги на сході 
України, перегляньте фотоаль-
бом «На межі», створений МОМ 
у співпраці з фотожурналістом 
Володимиром Шуваєвим за фі-
нансової підтримки Генерального 
директорату Європейської Комісії 
з питань цивільного захисту та 
гуманітарної допомоги (ECHO).

          http://bit.ly/2yuaBZM

Відремонтовані вбиральні в гуртожитку в Ясинуватій
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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 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 переєстрацію, 
доступ за засобів існування 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 обмеженіше, 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 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 20 років діяльності в Україні МОМ надала допомогу понад 500 000 мігрантів (українців та представників 
інших національностей), переміщених осіб, потенційних мігрантів, постраждалих від торгівлі людьми та 
іншим уразливим 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

Європейський 
Союз
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біженців та міграції 
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