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МОМ У СВІТІ

Д
о	 складу	МОМ	 станом	на	 2016	 рік	 входить	 понад	 160	 кра-
їн-членів	та	8	країн	мають	статус	спостерігачів,	вона	також	має	
представництва	 у	 понад	 100	 країнах	 світу.	МОМ	 сприяє	 гу-
манній	та	впорядкованій	міграції	для	загального	блага,	нада-
ючи	послуги,	підтримку	та	рекомендації	урядам	та	мігрантам.

Діяльність	 МОМ	 спрямована	 на	 забезпечення	 врегульованого	 та	
гуманного	 управління	 міграцією,	 міжнародного	 партнерства	 у	 ви-
рішенні	міграційних	питань,	допомогу	в	пошуку	практичних	рішень	
міграційних	проблем,	 а	 також	на	надання	 гуманітарної	 підтримки	
мігрантам,	 які	 її	 потребують,	 включно	 з	 біженцями	 та	 внутрішньо	
переміщеними	особами.	Статут	МОМ	визнає	зв’язок	між	міграцій-
ним	та	економічним,	соціальним	та	культурним	розвитком,	а	також	
право	на	свободу	переміщення.	Діяльність	МОМ	включає	підтримку	
міжнародного	міграційного	законодавства,	обговорення	політики	та	
розробку	рекомендацій,	 захист	прав	мігрантів,	надання	медичних	
послуг	мігрантам	та	розгляд	гендерних	аспектів	міграції.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) дотримується принципу, що гуманна 
та впорядкована міграція приносить користь мігрантам і суспільству. Заснована в 
1951 році, МОМ є провідною міжурядовою організацією в галузі міграції, що тісно 
співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами.

Більше	інформації:	 
www.iom.int

	 МОМ	перевозить	мігрантів	
із	Хартума	до	Південного	
Судану,	літо	2012	року
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ПРЕДСТАВНИЦТВО  
МОМ В УКРАЇНІ

П
редставництво	 МОМ	 в	 Україні	
почало	працювати	в	Києві	у	1996	
році,	 коли	 Україна	 мала	 статус	
країни-спостерігача	 при	 МОМ.	

У	 2001	 році	 Україна	 звернулась	 із	 запи-
том	про	надання	їй	статусу	країни-члена	
МОМ,	 і	 у	 2002	 році	 Парламент	 України	
ратифікував	Статут	організації.		
Діяльність	 Представництва	 МОМ	 в	 Украї-
ні	 спрямована	 на	 сприяння	 усвідомленню	
можливостей	 і	 проблем	 міграції	 в	 україн-
ському	 контексті.	 Максимізація	 цих	 мож-
ливостей	 і	 зведення	до	мінімуму	проблем,	
викликаних	міграційними	процесами	—	це	
керівні	принципи	всіх	заходів	і	програм,	які	
реалізує	Представництво.	
Представництвом	МОМ	в	Україні	надає	до-
помогу	 внутрішньо	 переміщеним	 особам	
(ВПО)	 і	 особам,	 які	 зазнали	 наслідків	 кон-
флікту,	протидіє	торгівлі	людьми,	надає	до-
помогу	 Уряду	 у	 протидії	 неврегульованій	

міграції	 та	 покращенні	 системи	 управління	
міграційними	 процесами,	 а	 також	 розро-
бляє	політику	в	галузі	охорони	здоров’я,	яка	
враховувала	б	мігрантів.	Водночас	Представ-
ництво	МОМ	в	Україні	долучається	до	вико-
ристання	 потенціалу	 розвитку	 міграції,	 по-
ширення	інформації	з	міграції,	популяризації	
культурного	розмаїття	та	протидії	ксенофобії	
та	нетерпимості.	
Протягом	 20	 років	 роботи	 в	 Україні	 МОМ	
надала	допомогу	близько	500	000	мігрантів	
(громадян	 України	 та	 інших	 держав),	 вну-
трішньо	переміщених	осіб,	 потенційних	мі-
грантів,	 постраждалих	 від	 торгівлі	 людьми	
та	іншим	уразливим	групам	безпосередньо	
або	через	партнерів	по	проектах.	
МОМ	 долучилася	 до	 розробки	 близько	 50	
українських	 законодавчих	 актів,	 зокрема	
Концепції	 державної	 міграційної	 політики,	
Закону	«Про	прикордонний	контроль»	та	За-
кону	«Про	протидію	торгівлі	людьми».

Більше	інформації:	 
www.iom.org.ua

	 Голова	Представництва	МОМ	
Манфред	Профазі	відкриває	кон-
ференцію,	яка	відзначила	60-річчя	
МОМ	та	15-річчя	роботи	організа-
ції	в	Україні	(Київ,	осінь	2011	року)

www.facebook.com/IOM.Ukraine
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	 Арт-інсталяція	МОМ	 
із	протидії	торгівлі	 
людьми,	літо	2015	року

	 Переселенка	із	
дитиною	у	відділен-
ні	банку	в	Харкові	в	
очікуванні	грошової	
допомоги	від	МОМ,	
літо	2015	року
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ДОПОМОГА ОСОБАМ,  
ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ

З
а	 даними	 Міністерства	 соціальної	
політики	України,	станом	на	2016	рік	
кількість	 внутрішньо	 переміщених	
осіб	 (ВПО)	 з	Криму	 та	Східної	Укра-

їни	перевищила	1,7	млн.	осіб.
Діяльність	МОМ	у	відповідь	на	кризу,	що	
розпочалась	2014	року,	зосередилась	на	
гуманітарній	допомозі	та	підтримці	регі-
онів	 і	 громад	по	всій	країні,	що	прийма-
ли	вимушених	переселенців	 і	людей,	які	
поверталися	 додому	 після	 припинення	
бойових	дій.
За	понад	два	роки	кризи	характер	проблем	
зазнав	 змін	 ―	 від	 постійних	 потреб	 у	 гу-
манітарній	допомозі	в	регіонах,	прилеглих	
до	 лінії	 розмежування	 з	 боку	 як	 контро-
льованих,	 так	 і	 неконтрольованих	 урядом	
районів	Донецької	та	Луганської	областей,	
до	потреби	у	довгострокових	рішеннях	для	
ВПО	 і	 громад,	 що	 зазнали	 наслідків	 кон-
флікту,	 в	 контексті	 інтеграції,	 відновлення	
та	встановлення	миру.

Робота	 МОМ	 дозволила	 сприяти	 покра-
щенню	 становища	 найбільш	 уразливих	
і	 постраждалих	 груп	 населення,	 а	 також	
відновити	 гідні	 умови	 життя	 шляхом	 на-
дання	 наборів	 непродовольчих	 товарів,	
санітарно-гігієнічних	 засобів,	 допомоги	 із	
поліпшенням	 умов	 проживання	 та	 грошо-
вої	допомоги.	Одночасно	МОМ	докладала	
зусиль	для	вирішення	проблем	населення,	
яке	 зазнало	 наслідків	 конфлікту,	 зокрема	
через	 створення	 можливостей	 для	 само-
зайнятості	 і	 впровадження	 проектів,	 що	
сприяють	 працевлаштуванню,	 зміцненню	
громадської	 інфраструктури,	 соціальної	
згуртованості	 та	миру.	На	додаток	до	без-
посередньої	допомоги,	стратегія	кризового	
реагування	МОМ	включає	надання	пересе-
ленцям	достовірної	інформації	та	допомо-
гу	Уряду	України	в	 управлінні	даними	про	
ВПО,	 збиранні	 та	 аналізі	 соціально-еконо-
мічних	 даних	 стосовно	 інтеграції	 вимуше-
них	переселенців	та	їхніх	потреб.

	 Майстер-клас	із	японської	каліграфії,	організова-
ний	МОМ	для	ВПО	і	місцевих	жителів	в	рамках	
фінансованого	Японією	проекту	зі	сприяння	
соціальній	згуртованості	та	миру	на	Донбасі,	зима	
2015-2016	років

Гаряча	 лінія	 МОМ	 для	 вимушених	 пере-
селенців	 надає	 юридичні	 консультації	 та	
інформацію	 щодо	 доступних	 соціальних	
послуг	і	допомоги	населенню,	яке	постраж-
дало	 внаслідок	 конфлікту.	 Національна	
гаряча	 лінія	 з	 протидії	 торгівлі	 людьми	 та	
консультування	 мігрантів	 527	 забезпечує	
надання	ВПО	та	іншим	уразливим	категорі-
ям	осіб	важливої	 інформації	 з	питань	без-
печної	міграції,	підвищує	обізнаність	щодо	
шахрайських	міграційних	схем.
Станом	на	липень	2016	року	понад	100	000	
осіб	–	вимушені	переселенці,	ті,	хто	повер-
нулися,	і	члени	місцевих	громад,	які	зазна-
ли	наслідків	конфлікту,	–	стали	бенефіціа-
рами	проектів,	реалізованих	МОМ.
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	 Переселенці	з	Луганщини,	які	зараз	
живуть	у	Нікополі,	отримали	теплицю	
за	фінансуваня	ЄС	та	підтримки	МОМ,	
щоб	вирощувати	зелень	для	їхнього	
дитячого	будинку	сімейного	типу,	а	
також	на	продаж	(весна	2016	року)

	 Неурядова	організація	–	партнер	
МОМ	надає	обігрівачі	та	іншу	допо-
могу	уразливим	ВПО	в	Маріуполі,	
зима	2014-2015	років
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К
атя	 та	 її	 чоловік	 одружилися	 в	 червні	 2014	
року,	а	наступного	дня	поїхали	з	рідного	мі-
ста,	де	тоді	розгорався	конфлікт.	Раніше	Катя	
заробляла	на	життя	співом.	За	рік	до	початку	

війни	отримала	роботу	в	місцевому	будинку	культури,	
а	 також	співала	на	корпоративних	вечірках	 та	в	рес-
торанах.	 У	цілому	мала	непоганий	дохід	 та	фінансо-
ву	незалежність.	 Тепер	 усього	цього	немає:	будинок	
культури	стоїть	зачинений	 і	зі	зруйнованим	дахом,	а	
трудова	книжка	Каті	залишилася	всередині.
Вільний	 час	дівчина	присвячувала	 випічці.	Приго-
тування	 імбирних	 пряників	 було	 її	 хобі	 та	 спосо-
бом	порадувати	друзів.	Після	переїзду	до	Харкова	
хобі	виявилося	дуже	корисним.	«Я	шукала	в	інтер-
неті	фото	різних	солодощів,	 і	пряники	сподобали-
ся	мені	найбільше.	Спробувавши	випікати	та	деко-
рувати	 їх,	вирішила,	що	в	нинішній	ситуації	 варто	
спробувати	 робити	 пряники	 на	 продаж»,	 –	 каже	
Катя.	 Сестра	 дівчини	 поділилася	 з	 нею	 новиною	
про	 фінансовану	 Євросоюзом	 та	 впроваджувану	
МОМ	програму	з	підтримки	мікропідприємництва	
серед	вимушених	переселенців:	«На	той	час	я	вже	
почала	 пекти	 імбирні	 пряники.	 Тому,	 приєдную-
чись	до	програми,	я	вже	мала	чітку	ідею.	Пройшов-
ши	тренінг,	склала	бізнес-план,	щоб	отримати	ком-
байн	для	приготування	тіста».

Катя	почала	продавати	пряники	через	
інтернет.	Кілька	агенцій	 та	магазинів	
постійно	купують	її	продукцію.	Також	
надходять	індивідуальні	замовлення.	
На	 столі	 Каті	 повно	 найрізноманітні-
ших	пряників:	тут	і	казково-мультиплі-
каційні	персонажі,	 такі	 як	Міньйони	чи	
Карлсон,	 і	 нестандартні	 привітання	 для	
дітей	 на	 день	 народження.	 «Тепер	 я	 сплю	
лише	по	чотири-п’ять	годин.	Вранці	приходжу	
до	батьків	готувати	тісто,	потім	випікати	та	прикра-
шати	пряники»,	–	каже	дівчина.
Завжди	важко	починати	все	з	нуля	на	новому	місці,	
утім	 Катя	 дуже	 мотивована:	 «Спочатку	 я	 купувала	
лише	по	два	кілограми	цукрової	пудри	для	прикра-
шання	пряників,	а	сьогодні	мені	потрібен	мішок	50	
кг!	Ще	кілька	місяців	тому	я	не	могла	й	мріяти	про	
таке».	«Я	дуже	вдячна	МОМ,	що	відібрали	мене	на	
програму	із	мікропідприємництва.	Коли	я	отримала	
комбайн,	не	могла	повірити,	що	це	правда.	Тепер	я	
можу	економити	час	на	приготуванні	тіста	й	більше	
творити.	У	мене	так	багато	 ідей,	які	я	хочу	втілити!	
Чоловік	часто	запитує,	як	я	знаходжу	час	це	все	го-
тувати.	Але	ж	я	не	можу	відмовити	людям,	які	звер-
таються	 до	мене,	 бо	 у	 них	 свято.	Мені	 приємно	 їх	
радувати»,	–	ділиться	Катя.

  ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ
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Катя	та	імбирні	пряники,	які	вона	виробляє	за	
допомоги,	отриманої	в	рамках	програми	МОМ	
із	підтримки	мікропідприємництва	серед	ВПО
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УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ  
ТА КОРДОНАМИ

М
ОМ	допомагає	Уряду	України	розро-
бити	комплексну	систему	управління	
міграційними	процесами	та	кордона-
ми	шляхом	зміцнення	 інституційних,	

організаційних,	операційних	та	кадрових	мож-
ливостей.	МОМ	співпрацює	з	органами	україн-
ської	влади,	які	займаються	питаннями	міграції	
та	управління	кордонами,	такими	як	Міністер-
ство	 закордонних	 справ,	 Державна	 міграцій-
на	 служба,	 Державна	 прикордонна	 служба,	
Секретаріат	 Уповноваженого	 Верховної	 Ради	
України	з	прав	людини,	Міністерство	внутрішніх	
справ,	а	також	із	громадянським	суспільством	
з	метою	впровадження	найкращого	досвіду	у	
сфері	управління	міграційними	процесами.
МОМ	сприяє	зміцненню	потенціалу	держав-
них	 органів,	 відповідальних	 за	 здійснення	
політики	України	з	питань	міграції	та	управ-
ління	кордонами,	–	зокрема,	але	не	тільки,	
Державної	міграційної	служби	та	Державної	
прикордонної	служби,	а	також	міжвідомчо-
му	співробітництву	між	ними.	

Крім	 цього	 МОМ	 допомагає	 удосконалю-
вати	 правову	 та	 нормативну	 бази,	 інститу-
ційні	 умови,	 управління	людськими	ресур-
сами	 і	 тренінгові	потужності	цих	органів,	 а	
також	покращувати	 їхню	 інфраструктуру	та	
обладнання.	 МОМ	 також	 долучається	 до	
виконання	міжурядових	угод	між	Україною	
та	країнами	ЄС	та	іншими	країнами,	з	метою	
зміцнення	 міжнародного	 співробітництва	
між	 міграційними	 та	 правоохоронними	
органами.	 Така	 діяльність	 включає,	 серед	
іншого,	 угоди	 про	 спільне	 патрулювання	
кордону	між	Україною	 і	 ЄС,	 а	 також	 спіль-
ну	 підготовку	 співробітників	 прикордонної	
служби.	 До	 того	ж,	МОМ	підтримує	 спіль-
ний	 аналіз	 ризиків	 та	 зміцнення	 співробіт-
ництва	 між	 митними	 органами	 України	 і	
сусідніх	держав.	Низка	угод	про	реадмісію,	
зокрема	й	з	Європейським	Союзом,	 також	
були	реалізовані	за	сприяння	МОМ.
Надання	допомоги	українській	владі	в	діало-
зі	з	ЄС	щодо	лібералізації	візового	режиму	є	

ще	одним	аспектом	діяльності	МОМ.	Орга-
нізація	 підтримує	 впровадження	 і	 застосу-
вання	передового	досвіду	 в	 різних	 сферах:	
управлінні	міграцією,	реадмісії,	безпеці	до-
кументів,	 боротьбі	 з	 корупцією	 та	 антидис-
кримінаційних	заходах.
МОМ	також	долучилась	до	розробки	механіз-
мів	моніторингу	становища	мігрантів	і	україн-
ців,	що	повертаються	з-за	кордону,	в	контексті	
захисту	прав	людини,	а	також	через	створення	
платформ	для	розширення	діалогу	і	взаєморо-
зуміння.	МОМ	продовжує	надавати	допомогу	
українській	 владі	 в	 запровадженні	 механіз-
мів	повернення	відповідно	до	стандартів	ЄС,	
пріоритетом	яких	 є	 стале	 і	 гідне	повернення	
неврегульованих	мігрантів.	МОМ	моніторить	
і	 аналізує	 політику,	 пов’язану	 з	 управлінням	
міграцією	 і	 кордонами,	 законодавство,	 нор-
мативні	акти	і	тенденції,	надаючи	державним	
органам	експертні	оцінки.
З	кінця	2013	року	МОМ	є	виконавчим	парт-
нером	 Місії	 Європейського	 Союзу	 з	 при-
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	 Тренінг	із	безпеки	документів	для	
українських	практиків,	проведений	
голландськими	експертами	за	під-
тримки	МОМ,	осінь	2014	року

	 Співробітник	МОМ	перевіряє	статистичні	дані	
про	затриманих	неврегульованих	мігрантів	з	
керівником	Мостиського	прикордонного	загону	
(Львівська	область),	літо	2014	року

кордонної	 допомоги	 Молдові	 та	 Україні	
(EUBAM)	–	 консультативного	 технічного	ор-
гану,	 який	 уповноважений	 збільшити	мож-
ливості	прикордонних	і	митних	служб	та	ін-
ших	державних	органів	Молдови	та	України.

	 Бенефіціари	програм	МОМ	–	український	та	
польський	прикордонники	–	тиснуть	один	
одному	руки	на	кордоні,	літо	2010	року
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У 2011	році	ми	вперше	закріпили	
механізм	добровільного	повер-
нення	 у	 нашому	 законодавстві.	
Він	 стосується	 випадків,	 коли	

мігранти,	 які	 опинилися	 у	 складній	жит-
тєвій	 ситуації,	 приймають	 рішення	 про	
добровільне	повернення	в	країну	їхнього	
походження,	 а	 приймаюча	 держава	 до-
помагає	 їм	 організувати	 це	 повернення.	
Такий	 підхід	 дозволяє	 забезпечити	 ви-
щий	рівень	безпеки	для	самих	мігрантів,	
запобігти	їх	стигматизації	на	батьківщині,	
а	 також	 ефективніше	 захистити	 їхні	 пра-
ва.	 Цей	 механізм	 був	 абсолютно	 новим	
для	 нашої	 країни	 і	 вперше	 був	 запропо-
нований	МОМ,		після	чого	було	ухвалено	
відповідне	 законодавство.	 Минуло	 три	
роки,	відколи	ми	самостійно	адмініструє-
мо	механізм	добровільного	повернення.
Спільно	 з	 Міжнародною	 організацією	 з	
міграції	 ми	 реалізували	 чимало	 комп-
лексних	 проектів,	 профінансованих	 Єв-

МАКСИМ СОКОЛЮК, ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ, ПРО ЗАХИСТ ПРАВ МІГРАНТІВ  
І ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ СПІЛЬНО З МОМ:

росоюзом.	 Усі	 ці	 проекти	 включали	 в	
себе	 заходи,	 спрямовані	 на	 створення	
чіткої	 законодавчої	 бази,	 яка	 гарантува-
ла	б	захист	прав	людини	у	сфері	міграції.	
Іншим	прикладом	нашої	спільної	роботи	
є	інструкція	щодо	утримання	іноземців	у	
пунктах	 	 тимчасового	 перебування.	 Ми	
організовували	 регулярні	 спільні	 візити	
на	 ці	 об’єкти,	 а	 потім,	 на	 підставі	 спо-
стережень	 і	 обговорень,	 проведених	 із	
мігрантами,	 персоналом	 закладів	 і	 єв-
ропейськими	колегами,	ми	поліпшували	
правила	 і	 умови	 тримання,	 щоб	 забез-
печити	 найвищий	 рівень	 захисту	 прав	
мігрантів.	 Ці	 вдосконалення	 включали,	
серед	 іншого,	 доступ	 до	 правової	 допо-
моги	 та	 інформації,	 використання	 мо-
більних	 телефонів,	 скасування	 утриман-
ня	неповнолітніх.
Ми	 також	 працюємо	 на	 стратегічному	
рівні.	У	2015	році	у	співпраці	з	МОМ	ми	
підготували	 проект	 нової	 міграційної	

стратегії	 для	 України	 на	 найближчі	 10	
років.	У	документі	ми	визначили,	що	за-
хист	прав	людини	буде	одним	з	керівних	
принципів	 розвитку	 міграційної	 політи-
ки.	 Дозвольте	 мені	 проілюструвати	 це.	
Значна	 кількість	 українців	 працюють	 за	
межами	країни,	багато	хто	з	них	не	отри-
мує	необхідних	дозволів	на	роботу.	Їхній	
неврегульований	 статус	 за	 кордоном,	 а	
також	 тривала	 відсутність	 в	 Україні,	 мо-
жуть	призвести	до	порушень	їхніх	особи-
стих,	 трудових,	 соціальних	 та	 економіч-
них	 прав.	 Саме	 тому	 проект	міграційної	
стратегії	передбачає,	що	захист	прав	тру-
дових	мігрантів	за	кордоном	і	в	Україні	є	
одним	із	завдань	держави.
Державна	 міграційна	 служба	 у	 спів-
праці	 зі	 своїми	ключовими	партнерами,	
включно	з	МОМ,	слідує	за	розвитком	мі-
граційної	сфери,	а	захист	прав	людини	–	
як	 власних	 громадян,	 так	 і	 іноземців	―	
постійно	перебуває	у	фокусі	нашої	уваги.

  УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ ТА КОРДОНАМИ
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Співробітниця	МОМ	передає	м’яч	дитині	у	Волин-
ському	пункті	тимчасового	перебування	іноземців,	
який	був	відремонтований	та	отримав	підтримку	в	

рамках	різних	проектів	МОМ,	літо	2014	року
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ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ

У країна	 є	 країною	 походження,	
транзиту	 та	 призначення	 торгівлі	
чоловіками,	жінками	та	дітьми.	За-
фіксовані	також	численні	випадки	

внутрішньої	 торгівлі	 людьми.	 За	 даними	
дослідження,	проведеного	на	замовлення	
МОМ	у	2015	році,	понад	160	000	українців	
постраждали	від	торгівлі	людьми	за	кордо-
ном	з	1991	року,	що	робить	Україну	однією	
з	основних	країн	походження	для	торгівлі	
людьми	 в	 Європі.	 91%	 осіб,	 які	 отримали	
допомогу	 від	МОМ	в	 Україні	 в	 2015	 році,	
зазнали	трудової	експлуатації.	
Програма	 протидії	 торгівлі	 людьми	 Пред-
ставництва	 МОМ	 в	 Україні	 розпочала	 свою	
роботу	в	1998	році,	щоб	підтримати	уряд	та	
громадянське	суспільство	в	боротьбі	з	сучас-
ним	 рабством	 та	 забезпеченні	 доступу	 по-
страждалих	осіб	до	допомоги	та	правосуддя.	
Разом	із	мережею	партнерських	громадських	
організацій	 по	 всій	 території	 Україні,	 з	 2000	
року	МОМ	надала	реінтеграційну	допомогу	

понад	 12	 000	 особам,	 які	 постраждали	 від	
торгівлі	людьми,	у	тому	числі	юридичні	кон-
сультації	 та	 представництво	 в	 суді;	медичну	
та	 психологічну	допомогу,	 притулок,	 профе-
сійну	підготовку	та	інші	послуги	відповідно	до	
індивідуальних	потреб.
МОМ	 підтримує	 Медичний	 реабілітацій	ний	
центр	у	Києві,	унікальний	заклад,	де	особам,	
які	 постраждали	 від	 торгівлі	 людьми,	 нада-
ються	безкоштовно	 та	 конфіденційно	повне	
медичне	обслуговування	та	психологічна	до-
помога.	З	2002	року	близько	3	000	постраж-
далих	осіб	скористалися	послугами	Центру.
Більше	428	постраждалих	осіб	взяли	участь	у		
програмі	МОМ	із	розвитку	мікропідприємни-
цтва	та	заснували	285	мікробізнесів,	створив-
ши	близько	370	нових	робочих	місць.
Аби	забезпечити	сталість	надання	допомоги	
особам,	які	постраждали	від	торгівлі	людьми,	
МОМ	підтримує	зміцнення	та	впровадження	
на	всій	території	країни	Національного	меха-
нізму	взаємодії	суб’єктів,	які	здійснюють	захо-

ди	у	сфері	протидії	торгівлі	людьми,	створе-
ного	у	2012	році.	
Робота	МОМ	із	запобігання	торгівлі	людьми	
спрямована	на	населення	в	цілому,	окремі	
групи	 ризику,	 молодь,	 внутрішньо	 перемі-
щених	 осіб,	 а	 також	 різноманітних	 спеціа-
лістів,	 які	можуть	у	 своїй	роботі	 стикнутися	
з	 постраждалими	 особами.	 Ця	 діяльність	
включає	 започаткування	 навчальних	 про-
грам	 із	 протидії	 торгівлі	 людьми	 в	 освітніх	
установах,	акції	та	заходи	щодо	підвищення	
поінформованості,	розширення	цільової	ау-
диторії	 через	 веб-сайт	 www.stoptrafficking.
org	 і	 соціальні	 мережі,	 розповсюдження	
інформаційних	матеріалів	 у	центрах	 зайня-
тості,	 посольствах	 і	 консульствах	 найпопу-
лярніших	 країн	 призначення	 українських	
трудових	мігрантів.
Безкоштовна	Національна	гаряча	лінія	з	про-
тидії	 торгівлі	 людьми	 і	 консультування	 мі-
грантів	527	за	підтримки	МОМ	надає	понад	
18	000	конфіденційних	консультацій	на	рік.
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	 Захід	«Дитинство	без	експлуатації	та	
насильства»,	організований	за	підтримки	
МОМ	та	її	партнерів	в	Одесі,	літо	2015	року

	 Центр	садів-
ництва,	засно-
ваний	за	під-
тримки	МОМ	
особами,	які	
постраждали	
від	торгівлі	
людьми,	 
осінь	2015	
року

	 Постраждала	від	торгівлі	людьми	прощається	з	
пані	Бан	Сун	Дек,	дружиною	Генерального	секре-
таря	ООН,	під	час	візиту	пані	Бан	до	Медичного	
реабілітаційного	центру,	весна	2011	року

Задля	підвищення	доступу	осіб,	які	постраж-
дали	 від	 торгівлі	 людьми,	 до	 правосуддя,	
МОМ	допомагає	зміцнювати	потенціал	пра-
воохоронних	 органів	 і	 судів	 в	 Україні	 через	
тренінги,	 допомогу	 у	 налагодженні	 робочих	
контактів	 із	 країнами	 транзиту	 та	 призна-
чення,	 надання	 необхідного	 обладнання,	
зміцнення	 механізмів	 захисту	 потерпілих	 та	
свідків,	тощо.	МОМ	співпрацює	з	Державною	
міграційною	службою	та	Державною	прикор-

донною	 службою	 України	 щодо	 виявлення	
осіб,	які	постраждали	від	торгівлі	людьми,	на	
державному	кордоні	і	сприяння	у	покращенні	
співпраці	 зі	 спеціалізованими	 підрозділами	
поліції;	надає	експертні	консультації	з	питань	
політики	та	законодавства.

Більше	інформації:	 
www.stoptrafficking.org
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I
ван*,	молодий	 чоловік	 із	 центральної	 України,	
втратив	роботу	за	скороченням	кадрів.	Він	мав	
кілька	 кредитів,	 які	 повинен	 був	 виплатити.	
Представник	 колекторського	 агентства	 сказав	

йому,	що	для	роботи	за	кордоном	наймають	бри-
гаду	будівельників.	«Вони	обіцяли	1	500	доларів	
США	 на	 місяць,	 так	що	 я	 скористався	 можливіс-
тю»,	 –	 розповідає	 Іван.	 Разом	 із	 11-ма	 іншими	
особами,	кожна	з	яких	також	мала	банківські	бор-
ги,	він	влаштувався	на	роботу	в	Москві.
Їхні	 паспорти	 вилучили	 відразу	 після	 прибуття	 –	
нібито	 для	 реєстрації.	 «Нас	 попередили,	 що	 ми	
повинні	 будемо	 працювати	 по	 16-18	 годин	 на	
день	і	заробітна	плата	буде	виплачена	після	того,	
як	роботу	буде	завершено.	Нам	не	дозволяли	ви-
ходити	на	вулицю.	Через	три	місяці	вони	перевез-
ли	 нас	 на	 інший	 будівельний	 майданчик,	 у	 лісі.	
Коли	ми	почали	вимагати	нашу	зарплату,	адміні-
стратор	сказав,	що	він	купив	нас,	що	всі	ми	«неле-
гали»,	і	що,	якщо	ми	не	будемо	слухатися,	на	нас	
чекає	суворе	покарання».	Якось	вночі	Іван	та	його		
товариші	спробували	втекти	без	паспортів,	але	їх	
схопили	та	побили.	Покликати	на	допомогу	було	
неможливо		–	не	було	мобільного	покриття.

Після	 семи	 місяців	 такої	 роботи,	 будівельники	
були	 повністю	 виснажені.	 Під	 вартою	 їх	 відвезли	
на	вокзал	у	Москву,	віддали	паспорти	і	виплатили	
по	100	доларів	США	для	повернення	в	Україну.	Іван	
повернувся	додому	із	хворим	шлунком,	травмами	
спини	та	суглобів.
Вдома	він	відчував	себе	спустошеним.	Згодом	Іван	
дізнався	 про	 громадську	 організацію	 –	 партнера	
МОМ,	яка	надає	допомогу	постраждалим	від	тор-
гівлі	людьми	особам.	Після	певних	вагань	вирішив	
звернутися	по	допомогу.	Іван	отримав	всебічні	по-
слуги	з	реінтеграції	від	МОМ	та	її	партнера,	зокре-
ма	грант	для	започаткування	власного	меблевого	
та	столярного	бізнесу.
Коли	в	2014	році	МОМ	вирішила	розпочати	кампа-
нію	з	підвищення	обізнаності	щодо	торгівлі	людь-
ми,	 Іван	 із	 радістю	 погодився	 допомогти.	 Він	 ви-
готовив	дерев’яні	силуети,	що	уособлювали	тисячі	
українців,	 які	 постраждали	 від	 торгівлі	 людьми,	
для	 громадської	 арт-інсталяції	 під	 назвою	 «Не-
видимі».	 Інсталяція	 побувала	 у	 дев’яти	 областях	
України	 протягом	 2015	 року	 і	 привернула	 увагу	
близько	восьми	мільйонів	людей.

*Ім’я змінено

  ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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Арт-інсталяція	Івана,	колишнього	
постраждалого	від	торгівлі	людьми,	

виставлена	в	Маріїнському	парку	 
в	Києві	взимку	2014	року



МІГРАЦІЯ  
ТА РОЗВИТОК 

З
агальна	 стратегія	 МОМ	 передбачає	
сприяння	 добробуту	 мігрантів,	 зміц-
нення	 ролі	 мігрантів	 у	 розвитку	 як	
країн,	що	їх	приймають,	так	і	країн	по-

ходження,	а	також	підтримку	інтеграції	на-
ціональних	меншин	у	країнах	призначення.	
МОМ	підтримує	економічну	інтеграцію	мі-
грантів	шляхом	реалізації	 спеціалізованих	
схем	надання	мікропозик	малим	підприєм-
ствам,	через	проведення	досліджень	щодо	
трудової	міграції	 та	 зумовлених	міграцією	
фінансових	 потоків	 до	 України,	 надаючи	
експертну	 оцінку	 міграційного	 законодав-
ства,	та	допомагаючи	Уряду	в	обговоренні	
двосторонніх	 угод	 з	 основними	 країнами	
призначення	трудових	мігрантів.
За	 результатами	 дослідження,	 проведе-
ного	 МОМ,	 приватні	 грошові	 перекази	
українських	 міжнародних	 трудових	 мі-
грантів	в	Україну	у	2014	році	сягали	майже	
2,8	млрд	доларів	США,	що	перевищує	об-
сяги	прямих	іноземних	інвестицій	в	укра-

їнську	економіку	та	міжнародної	допомо-
ги	у	цілях	розвитку	разом	узяті.	Крім	того,	
українським	трудовим	мігрантам	вдалося	
заощадити	близько	4	млрд	доларів	США	в	
країнах,	де	вони	працюють.	Із	діаспорою,	
загальна	чисельність	якої	коливається	між	
6	та	20	млн.	осіб,	та	близько	700	000	укра-
їнських	трудових	мігрантів,	які	працюють	
за	 кордоном,	 в	 умовах,	 коли	 населення	
України	старіє	і	скорочується,	а	економіка	
перебуває	 в	 стагнації,	 використання	 по-
тенціалу	міграції	для	розвитку	України	не	
варто	недооцінювати.	
Міжнародна	 організація	 з	 міграції	 надає	
допомогу	 Уряду	 України	 у	 використанні	
потенціалу	розвитку	трудової	міграції	в	ін-
тересах	окремих	мігрантів,	 їхніх	громад	та	
українського	 суспільства.	 Шляхом	 підви-
щення	 обізнаності	 ключових	 зацікавлених	
сторін	 про	 природу,	 застосування	 і	 вплив	
грошових	переказів,	що	надходять	в	Украї-
ну,	описуючи	загальну	фінансову	поведінку	

мігрантів	 і	 їхніх	домогосподарств,	 а	 також	
досліджуючи	комплексний	вплив	трудової	
міграції	 на	 соціально-економічний	 розви-
ток	 країни,	МОМ	розробила	 політичні	 ре-
комендації	для	відповідних	українських	мі-
ністерств	та	відомств	задля	ефективнішого	
використання	міграційного	капіталу.
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	 Технічні	фахівці	МОМ	проводять	
тренінг	із	користування	Skype	для	
шкільних	вчителів	і	дітей	у	Черні-
вецькій	області.	Метою	проекту	
було	допомогти	дітям	спілкувати-
ся	з	їхніми	матерями,	що	працю-
ють	в	Італії.	(Весна	2010	року)

	 Наймолодший	бенефіціар	проекту	з	розвитку	громад,	що	впроваджувався	МОМ	за	
фінансування	Швейцарської	Конфедерації	(Івано-Франківська	область),	літо	2013	року
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П
ісля	 переїзду	 з	 Узбекистану	 Тро-
хим,	 етнічний	 кореєць,	 успішно	
почав	 нове	 життя	 в	 Україні.	 Про-
тягом	 18	 років	 він	 щороку	 відві-

дував	Україну	для	сезонної	роботи	у	сіль-
ському	господарстві	 і	врешті-решт	у	1997	
році	переїхав	на	постійне	проживання	до	
Херсонщини.	У	2010-2013	роках	Трохим	та	
очолювана	ним	місцева	громадська	орга-
нізація	допомогли	МОМ	підтримати	інте-
грацію	інших	етнічних	корейців.	
Коли	 Трохим	 розповідає	 свою	 історію,	 з	
його	обличчя	не	сходить	горда	посмішка.	
Сьогодні	 Трохим	 і	 його	 сім’я	 володіють	
25	 га	 і	 орендують	ще	 100	 га	 землі.	 Вони	
успішно	вирощують	дині,	кавуни,	зелений	
перець,	капусту,	моркву,	баклажани,	огір-
ки,	 помідори	 та	 інші	 овочі	 і	 фрукти.	 Але	
персики	 і	 абрикоси	―	 особлива	 гордість	
Трохима.	 Він	 навіть	 зумів	 виростити	 рід-
кісний	тип	абрикоси,	який	пахне	і	смакує,	
як	ананас.	Трохим	також	вирощує	кавуни	і	
дині	з	насіння,	яке	інколи	отримує	зі	своєї	
історичної	батьківщини,	Південної	Кореї.
Проект	МОМ,	 який	фінансувався	 урядом	
Республіки	 Корея,	 допомагав	 розбудову-

вати	 зв’язки	 між	 етнічними	 корейцями,	
які	проживають	в	Україні,	та	землею	їхніх	
предків.
Етнічні	корейці	переїхали	в	Україну	пере-
важно	із	середньоазійських	республік	ко-
лишнього	СРСР,	куди	їх	було	вигнано	із	ро-
сійського	Далекого	Сходу	в	1937	році.	 За	
даними	українського	перепису	населення	
2001	року,	 13	000	 	 етнічних	 корейців	пе-
ребували	 в	 Україні	 більше	шести	місяців	
і	 проживали	 головним	 чином	 в	 Криму,	 а	
також	у	Миколаївській,	Херсонській	і	Дні-
пропетровській	 областях.	 Водночас	 за	
даними	 Української	 асоціації	 корейців,	
загальна	 кількість	 етнічного	 корейського	
населення	 в	 Україні	 може	 сягати	 близь-
ко	 30	 000	 чоловік.	 Важко	 оцінити	 точну	
кількість	етнічних	корейців,	які	зараз	про-
живають	 в	 Україні,	 оскільки	 багато	 хто	 з	
них	 має	 непостійний	 юридичний	 статус,	
наприклад	 –	 тимчасову	 реєстрацію,	 що	
також	робить	багатьох	із	них	уразливими	
до	експлуатації.
У	рамках	проекту	МОМ	надала	допомогу	
в	 інтеграції	 етнічних	 корейців,	 які	 мали	
проблеми	 з	 правовим	 статусом	 і	шукали	

  МІГРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК 
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Трохим	у	його	теплиці,	 
літо	2011	року

кращих	 можливостей	 для	 бізнесу	 в	 офі-
ційному	секторі	економіки.	Це	було	досяг-
нуто	за	допомогою	програми	мікропозик,	
яка	 також	 посприяла	 економічному	 роз-
витку	 окремих	 південних	 регіонів	 Украї-
ни	завдяки	навчанню	бенефіціарів	нових	
знань	 та	 сучасних	 сільськогосподарських	
технологій,	проведенню	для	них	практич-
них	занять,	бізнес-курсів	та	наданню	під-
тримки	в	управлінні	бізнесом.
Багатьом	з	етнічних	корейців,	хто	був	ра-
ніше	не	зареєстрований,	вдалося	отрима-
ти	офіційний	дозвіл	на	проживання	через	
очолюваний	Трохимом	Корейський	куль-
турний	центр	в	Херсонській	області,	який	
налагодив	ефективну	співпрацю	з	місце-
вими	органами	влади.	Багато	хто	вважає	
досягнення	 Трохима	 історією	 успішної	
інтеграції.	 А	 за	 сприяння	 МОМ	 він	 зміг	
допомогти	іншим	етнічним	корейцям	пу-
стити	коріння	в	Україні.
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КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ  
ТА ІНТЕГРАЦІЯ  
МІГРАНТІВ

М
ОМ	бере	активну	участь	у	попу-
ляризації	 культурного	 розмаїт-
тя	в	Україні,	адже	лише	за	умо-
ви	прийняття,	 толерантності	 та	

відкритості	приймаючої	громади	мігран-
ти	 можуть	 привносити	 свої	 цінні	 знан-
ня,	 ідеї	 та	 досвід	 	 у	 суспільство.	 МОМ	
досягає	 цього	 шляхом	 впровадження	
динамічних	 програм,	 орієнтованих	 на	
молодь,	 використовуючи	 усі	 ресурси,	
які	 пропонують	 сучасні	 засоби	 масової	
комунікації.	 За	 допомогою	 мистецтва,	
музики,	 кінематографу,	 інтернету	 та	
інтерактивних	 заходів,	 МОМ	 заохочує	
українську	молодь	кинути	виклик	стере-
отипам	 та	отримати	власний	досвід	пе-
реваг	культурного	розмаїття.	
У	відповідь	на	безпрецедентне	зростання	
кількості	 злочинів	на	расовому	підґрунті	
починаючи	з	2006	року,	МОМ,	Управлін-
ня	Верховного	комісара	ООН	з	питань	бі-
женців	(УВКБ	ООН),	Міжнародна	Амністія		

та	низка	зацікавлених	неурядових	органі-
зацій	 у	 квітні	 2007	 року	 створили	 Ініціа-
тиву	Розмаїття		з	метою	скоординованого	
врегулювання	цієї	проблеми.	
Ініціатива	розмаїття	—	це	платформа	для	
співпраці	на	добровільній	основі,	яка	бо-
реться	 за	 захист	 людської	 гідності	 та	 до-
бробут	мігрантів,	біженців	і	видимих	мен-
шин	України.	Наразі	вона	нараховує	понад	
65	 міжнародних,	 неурядових,	 державних	
та	комерційних	організацій,	а	також	пред-
ставників	 дипломатичних	 місій	 та	 інших	
зацікавлених	осіб.
МОМ	 також	 допомагає	 Уряду	 України	
адаптувати	 поточну	 політику	 інтеграції	
та	 недискримінації	 відповідно	 до	 потреб	
вразливих	груп	мігрантів	та	меншин	згідно	
з	 найкращими	 міжнародними	 і	 європей-
ськими	практиками.

Більше	інформації:	 
http://diversipedia.org.ua
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	 Африканці	долучаються	до	
українського	танцю	під	час	
заходу,	підтриманого	МОМ,	
весна	2008	року.	Фото	стало	
знаковим	прикладом	того,	як	
МОМ	сприяє	розмаїттю

	 Комунікація	без	упереджен-
ня	під	час	Живої	бібліотеки	в	
Києві,	осінь	2010	року
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Я
рослав	 Мінкін,	 громадський	 і	 куль-
турний	активіст	із	заснованої	в	Луган-
ську	організації	«Стан»,	дізнався	про	
концепцію	Живої	 бібліотеки	 на	 тре-

нінгу	МОМ	у	Києві	у	вересні	2010	року.
Жива	 бібліотека	―	 це	 інтерактивний	 за-
хід,	 у	 якому	 «книгами»	 є	 люди	 з	 різних	
соціальних	 або	 етнічних	 груп,	 а	 «читача-
ми»	―	 школярі	 або	 студенти.	 Бібліотека	
є	інструментом	для	встановлення	діалогу	
між	людьми,	забезпечуючи	неформальну	
атмосферу	 для	 дискусії	 і	 подолання	 сте-
реотипів	 та	 упереджень.	 Модель	 Живої	
бібліотеки	 була	 адаптована	 Представни-
цтвом	МОМ	 в	 Україні	 в	 2007	 році	 на	 ос-
нові	 концепції,	 розробленої	 данською	
громадською	організацією	«Зупинимо	на-
сильство».
До	 тренінгу	Ярослав	 уже	 займався	подо-
ланням	 проявів	 расизму	 та	 ксенофобії,	
з	 якими	 стикалися	 багато	 іноземних	 сту-
дентів,	що	навчалися	в	університетах	Лу-
ганська.	Знання	та	 інструменти,	отримані	
на	тренінгу,	Ярослав	застосував	для	орга-
нізації	двох	Живих	бібліотек	у	Луганську	в	
2010	і	2011	роках.

На	 початку	 2014	 року,	 коли	 на	
Донбасі	 почався	 військовий	
конфлікт,	 Ярослав	 був	 змуше-
ний	переїхати	до	Івано-Франків-
ська,	куди	також	переселилися	
багато	іноземних	студентів.
Але	 Жива	 бібліотека	 залиша-
ється	 його	 улюбленим	 інстру-
ментом	 для	 щирих	 і	 відкри-
тих	дискусій	задля	подолання	
стереотипів	 і	 забобонів.	 У	бе-
резні	 2016	 року	 під	 час	 Між-
народного	 тижня	 боротьби	
проти	 расизму	 Ярослав	 ра-
зом	із	активісткою	з	Донецька	
Ольгою		Олейніченко	провели	
захід	 у	 форматі	 Живої	 біблі-
отеки	 для	 іноземних	 студен-
тів	 і	 патрульної	 поліції	 в	 Іва-
но-Франківську.	 Подія	 дала	
поштовх	 позитивним	 змінам	
у	 роботі	 місцевої	 патрульної	 поліції	 –	 на	
гарячій	ліній	тепер	завжди	є	англомовний	
консультант,	також	більше	іноземних	сту-
дентів	почали	звертатися	до	поліції	за	до-
помогою	в	разі	потреби.

	 Ярослав	на	
семінарі	із	про-
ведення	Живої	
бібліотеки	в	офі-
сі	МОМ	у	Києві,	
осінь	2010	року

  КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ МІГРАНТІВ
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Жива	бібліотека	для	іноземних	студентів	та	
поліції,	організована	Ярославом	та	його	коле-

гою	в	Івано-Франківську	весною	2016	року
(Фото:	«Стан»)
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НАДАННЯ  
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

I
з	початку	своєї	діяльності	у	1997	році	ме-
дичний	 відділ	 Представництва	 МОМ	 в	
Україні	надав	послуги	з	оцінки	стану	здо-
ров’я	понад	250	000	мігрантів.	Ці	послуги	

полягають	 в	 оцінці	 фізичного	 і	 психічного	
здоров’я	 мігрантів	 з	 метою	 переселення,	
міжнародного	 працевлаштування,	 участі	 у	
конкретних	програмах	допомоги	мігрантам	
або	для	отримання	тимчасової	чи	постійної	
візи.	Наразі	Представництво	МОМ	в	Україні	
здійснює	оцінку	стану	здоров’я	для	Австра-
лії,	Канади,	Нової	Зеландії,	Сполучених	Шта-
тів	Америки	та	Великої	Британії.
Існують	 різні	 вимоги	 до	 оцінки	 стану	
здоров’я,	що	 відображають	 національні	
відмінності	 в	 імміграційній	 та	 держав-
ній	політиці	і	практиці	різних	країн.	Мета	
оцінки	стану	здоров’я	полягає	у	гаранту-
ванні	того,	що	міграція	не	поставить	під	
загрозу	здоров’я	мігрантів	та	не	станови-
тиме	ризику	для	здоров’я	населення	під	

час	подорожі	або	після	прибуття	у	кінце-
вий	пункт	призначення.	Крім	того,	оцінка	
стану	 здоров’я	 виявляє	 ознаки	 і	 вживає	
заходів	щодо	 захворювань,	 проблемних	
з	 точки	 зору	 громадського	 здоров’я,	 за-
для	 зменшення	навантаження	на	націо-
нальні	служби	охорони	здоров’я	та	соці-
ального	захисту.	
На	 прохання	 приймаючих	 країн,	 МОМ	
співпрацює	з	медичними	закладами,	ла-
бораторіями	 і	 рентгенівськими	 кабіне-
тами	у	Києві	та	Львові,	щоб	забезпечити	
надання	 ефективних,	 індивідуальних	 та	
якісних	послуг	у	великих	містах	України.	
У	контексті	оцінки	стану	здоров’я,	МОМ	
в	Україні	пропонує	інші	додаткові	послу-
ги,	 такі	 як	 лікування,	 консультування,	
медико-санітарна	просвіта,	імунізація	та	
медичний	супровід.	
МОМ	 сприяє	 покращенню	 здоров’я	 мі-
грантів,	 захищає	 громадське	 здоров’я	 у	

світі,	 підтримує	 інтеграцію	 мігрантів	 та	
робить	 свій	 внесок	 у	 соціально-еконо-
мічний	розвиток	України.
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Клієнтка	реєструється	у	
медичному	відділі	Пред-

ставництва	МОМ	в	Україні

	 Аналіз	крові	 
у	медичному	 
відділі	МОМ

	 Медсестра	МОМ	
здійснює	оцінку	 
здоров’я	мігранта,	
літо	2016	року
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С
ергій*	виглядав	як	звичайний	клієнт,	
який	звернувся	для	обстеження	ста-
ну	 здоров’я	 до	 медичного	 відділу	
Представництва	 МОМ	 у	 Києві.	 На	

жаль,	 виявилося,	 що	 йому	 доведеться	 від-
класти	свою	поїздку	в	Нову	Зеландію,	оскільки	
у	нього	виявили	туберкульоз.
«Ні,	ви	помиляєтесь!	Я	молодий,	я	займаю-
ся	спортом.	Я	альпініст	і	почуваю	себе	дуже	
здоровим»,	 –	 говорив	 обурений	 чоловік.	
Спочатку	 Сергій	 відмовлявся	 вірити	 ліка-
рям	МОМ	та	хотів	дізнатись	альтернативну	
думку	і	провести	подальше	обстеження.	На	
щастя,	він	зрештою	погодився	з	діагнозом,	
проте	 Південним	 Альпам	 Нової	 Зеландії	
довелося	зачекати	до	кінця	лікування.
Рентген	 був	 однозначним	 і	 проби	 мо-
кротиння	підтвердили	діагноз	руйнівної,	
кавернозної	 форми	 туберкульозу	 леге-
нів.	 Лікар	МОМ	направив	 його	 до	 фахо-
вого	 спеціаліста,	 щоб	 почати	 лікування.	
Сергій	 ретельно	 виконував	 усі	 необхідні	
настанови.	Після	майже	двох	 років	 ліку-
вання	стан	Сергія	не	змінився,	і	його	було	
направлено	 на	 лікування	 до	 Інституту	
туберкульозу	в	Києві,	де	йому	порадили	

зробити	 операцію	 на	 легенях.	 Сергій	 ви-
дужав	 і	 позбувся	 туберкульозу.	 Попри	 те,	
що	він	не	мав	хворого	вигляду	під	час	своєї	
першої	 зустрічі	 з	МОМ,	 співробітники	ме-
дичного	відділу	відзначили,	що	після	опе-
рації	 він	 виглядав	 набагато	 краще.	 Сергій	
був	дуже	вдячний	МОМ	за	обслуговування	
і	турботу,	та	сказав:	«Я	ніколи	не	міг	уявити,	
що	одного	дня	рутинне	медичне	обстежен-
ня	може	врятувати	моє	життя».
На	щастя,	більшість	клієнтів	МОМ	підпа-
дають	під	категорію	«придатні	для	подо-
рожей»,	 але	 такі	 випадки,	 як	 із	 Сергієм,	
нагадують	 нам,	 що	 ми	 маємо	 справу	 зі	
здоров’ям,	і	що	іноді	навіть	звичайні	ме-
дичні	 огляди	 можуть	 виявити	 серйозне	
захворювання	і	врятувати	людське	життя.
Сергій	не	підкорив	Південні	Альпи	Нової	
Зеландії.	 Він	 змінив	 свої	 плани	 і	 тепер	
живе	 в	 Преторії,	 Південна	 Африка,	 але	
ми	впевнені	в	тому,	що	він	піднявся	(або	
принаймні	 мріє	 про	 сходження)	 на	 пів-
нічний	схил	гори	Блуберг.
                                                                                                                            

*Ім’я змінено

  НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
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Радіолог	МОМ	вивчає	
рентгенівський	знімок	

мігранта,	літо	2016	року
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ПОДОРОЖНЯ ТА 
РЕІНТЕГРАЦІЙНА ДОПОМОГА

П
редставництво	 МОМ	 в	 Україні	 на-
дає	 допомогу	 мігрантам,	 яких	 за-
раховано	до	програм	переселення,	
допомагає	 в	 евакуації	 українців	 із	

конфліктних	зон	та	сприяє	реінтеграції	укра-
їнських	громадян,	які	добровільно	поверта-
ються	з	Канади	та	країн	Європи.	
З	1996	року	Представництво	МОМ	в	Украї-
ні	 організувало	 подорож	для	 більш	ніж	 66	
500	осіб	в	рамках	Програми	США	з	прийнят-
тя	біженців	(USRAP).	Бенефіціари	програми	
скеровуються	до	МОМ	іншими	організація-
ми,	 переважно	УВКБ	ООН.	МОМ	 в	 Україні	
також	 надала	 логістичну	 допомогу	 більш	
ніж	620	особам,	які	їдуть	до	Данії,	Фінлян-
дії,	 Норвегії,	 Нідерландів,	 Швеції	 та	 Ав-
стрії	в	рамках	програм	з	переселення,	що	
фінансуються	урядами	відповідних	країн.
У	рамках	Канадської	програми	для	біжен-
ців	більше	180	мешканців	Шрі-Ланки,	Ефі-
опії,	 Сомалі,	 Афганістану,	 Ірану	 та	 інших	
країн	 отримали	 підтримку	 від	 Представ-
ництва	МОМ	в	Україні.	

МОМ	надає	реінтеграційну	допомогу	укра-
їнським	 громадянам,	 які	 повертаються	 з	
Канади,	 Італії,	 Польщі,	 Бельгії,	 Нідерлан-
дів,	 Великої	 Британії,	 Швейцарії,	 Ірландії,	
Словаччини,	Чехії	та	Латвії.	Ці	програми	фі-
нансуються	 урядами	 відповідних	 держав.	
МОМ	 допомагає	 українським	 мігрантам,	
що	 повернулися,	 пройти	 професійне	 нав-
чання	 і	 підтримує	 їх	 у	 відкритті	 власного	
бізнесу.	МОМ	також	може	надавати	бене-
фіціарам	 програми	медичні	 послуги	 та	 лі-
кування,	житлову	та	матеріальну	допомогу.	
З	2004	року	близько	2	000	українських	мі-
грантів	стали	учасниками	програми	реінте-
грації	МОМ.
МОМ	 допомагала	 евакуювати	 громадян	
України	з	Лівії	та	Сирії,	коли	там	почалися	во-
єнні	дії.	
З	2015	року	Представництво	МОМ	в	Україні	
реалізує	проект	«Адаптація	мігрантів	у	Кана-
ді»	(СОА).	Орієнтаційні	сесії,	що	проводяться	
перед	 від’їздом,	 важливі	 для	 забезпечення	
майбутніх	іммігрантів	корисною	інформацією	

щодо	переїзду	та	подальшої	інтеграції.	Вони	
покликані	допомогти	приймати	обґрунтовані	
рішення	 щодо	 проживання	 і	 працевлашту-
вання	 в	 Канаді.	 За	 перший	 рік	 роботи	 про-
грами	понад	500	осіб	відвідали	орієнтацій	ні	
сесії	у	Києві,	Львові,	Одесі,	Дніпрі,	Кишиневі	
та	Москві.

	 Лікар	МОМ	супроводжує	маму	з	дитиною,	 
які	переселяються	до	США,	літо	2014	року
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Українці,	які	збираються	іммігрувати	до	Канади,	
на	сесії	проекту	«Адаптація	мігрантів	у	Канаді»	в	

офісі	МОМ	у	Києві,	весна	2016	року

	 Подорожня	допомо-
га	мігрантам	в	ае-
ропорту	Бориспіль,	
літо	2014	року
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Н
аталя	та	її	діти	віком	сім,	дев’ять	
та	 одинадцять	 років	 були	 одни-
ми	зі	150	українців,	яким	МОМ	у	
співпраці	з	Міністерством	закор-

донних	 справ	 України	 допомогла	 вряту-
ватися	від	конфлікту	в	Сирії.	
Сім’я	 Наталі	 жила	 на	 околицях	 міста	
Дейр-ез-Зор.	 Її	 чоловік,	 громадянин	 Си-
рії,	поїхав	вчитися	в	Україну,	а	коли	в	Си-
рії	 почався	 конфлікт,	 виявилося,	 що	 він	
не	має	змоги	повернутися	додому.
Коли	насилля	докотилося	до	Дейр-ез-Зора,	
Наталя	 вирішила	 повернутися	 в	 Україну.	
Однак	її	перша	спроба	дістатися	до	Посоль-
ства	України	в	Дамаску	ледь	не	закінчилася	
трагедією:	 бомба	 вибухнула	 менш	 ніж	 за	
сто	метрів	від	їхнього	автомобіля.
З	 другої	 спроби	 сім’ї	 вдалося	 дістатися	
до	 Дамаска,	 але	 на	 зворотному	 шляху	
озброєні	 люди	 зупинили	 їхнє	 таксі	 і	 по-
грожували	вбити	Наталю	та	її	дітей	через	
підозри	 щодо	 інших	 пасажирів	 у	 маши-
ні.	Коли	Наталя	згадує	про	цей	випадок,	
вона	 потребує	 пари	 хвилин,	щоб	 заспо-
коїтися.	 «Я	 так	 злякалася!	 Злякалася	 за	
дітей!	Тільки	з	Божої	волі	ми	вижили.	Я	

не	повернусь	туди,	доки	це	все	не	закін-
читься»,	–	каже	вона.
Наприкінці	 червня	 2012	 року	 Посоль-
ство	 України	 в	 Дамаску	 звернулося	 до	
МОМ	 із	проханням	допомогти	Наталі	 та	
її	дітям.	Наталя	вдячна	консулу	України	в	
Дамаску,	який	зробив	усе	можливе,	щоб	
допомогти	її	родині,	та	Міжнародній	ор-
ганізації	 з	 міграції.	 «Наше	 повернення	

також	не	було	б	можливим	без	МОМ»,	–	
додає	 вона.	 За	 словами	 Наталі,	 багато	
українських	 жінок	 живуть	 в	 Дейр-ез-Зо-
рі,	одружені	з	сирійцями,	які	навчалися	в	
українських	вузах.
Серед	 тих,	 хто	отримав	допомогу	МОМ	у	
поверненні	в	Україну,	були	люди	в	особли-
во	вразливому	становищі,	зокрема	вагітна	
пані	та	81-річна	паралізована	жінка.
 

	 Евакуація	Наталя	та	її	дітей	із	Сирії	влітку	2012	року	завершилася	зустріччю	 
із	працівником	МОМ	в	аеропорту	Бориспіль

  ПОДОРОЖНЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЙНА ДОПОМОГА
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СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ  
ТА ОЦІНЮВАННЯ, ПРОЗОРОСТІ  
ТА РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ

Д
отримуючись	міжнародно	визнаних	стандар-
тів	і	передового	досвіду,	Систему	моніторин-
гу	та	оцінювання	(МіО)	Представництва	МОМ	
в	Україні	очолює	спеціальний	підрозділ,	який	
здійснює	 керівництво	 та	 забезпечує	 дотри-

мання	цілей	всім	Представництвом	у	всіх	програмних	об-
ластях	з	метою	запровадження	підходу	до	розробки	про-
грам	на	основі	отриманих	результатів.	
Структуру	системи	МіО	Представництва	доповнює	систе-
ма	розгляду	скарг,	засоби	вимірювання	рівня	задоволення	
бенефіціарів,	а	також	механізми	забезпечення	прозорості	
та	 боротьби	 з	 корупцією.	МОМ	дотримується	 найвищих	
стандартів	 у	 своїй	 діяльності	 та	 гарантує	 відповідальну,	
етичну	та	прозору	роботу	свого	персоналу.	
У	 разі	 виникнення	 будь-яких	 запитань,	 занепокоєння,	
скарг	щодо	послуг,	які	надає	МОМ,	їх	оплати	або	поведін-
ки	персоналу,	будь	ласка,	звертайтеся	до	нас	у	будні	дні	
за	телефоном	+38	067	406	63	27	або	за	електронною	адре-
сою	kievtransparent@iom.int.

33



КОЛИШНІ ТА НИНІШНІ  
ПАРТНЕРИ ПРЕДСТАВНИЦТВА  
МОМ В УКРАЇНІ

Уряд	Австралії

Уряд	Республіки	
Польща

Уряд	Сполученого	 
Королівства	Великої	

Британії	 
та	Північної	Ірландії

Посольство	Великої	 
Британії	в	Україні

Уряд	Сполучених	
Штатів	Америки Агентство	США	 

з	міжнародного	розвиткуДержавний	 
департамент	США

Генеральне	управління	
з	розвитку	співпраці	

Міністерства	
закордонних	справ	Італії

Уряд	Республіки	 
Корея

Від  
народу Японії

Уряд	Великого	 
Герцогства	Люксембург

Уряд	Литовської	
Республіки	 

Уряд	Нової	Зеландії Уряд	Королівства	
Норвегія

Міністерство	 
закордонних	справ

	Королівства	Норвегія

Служба	імміграції	
та	натуралізації	

Міністерства	безпеки	
та	юстиції	Нідерландів

Уряд	Королівства	
Бельгія

Уряд	 
Португальської	
Республіки

Служба	з	питань	кордонів	
та	іноземців	Міністерства	 
внутрішніх	справ	Португалії

Уряд	провінції	 
Квебек

Шведське	агентство	з	
питань	міжнародної	
співпраці	та	розвитку

Швейцарське	агентство	
з	питань	розвитку	та	
співробітництва

Уряд	Канади Уряд	Чеської	
Республіки

Уряд	Федеративної	
Республіки	 
Німеччина

Федеральне	відомство	
Німеччини	з	питань	
міграції	та	біженців

Європейський 
Союз

Міністерство	
закордонних	справ	
Королівства	Данія
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Представницька	група	
ООН	в	Україні

Агентство	ООН	 
у	справах	біженців

Дитячий	фонд	ООН Всесвітня	організація	
охорони	здоров’я

Міжнародна	 
організація	праці

Міжнародний	Комітет	
Червоного	Хреста

Данський	 
Червоний	Хрест

Міжнародний	дитячий	фонд	
Й.В.	Королеви	Швеції	Сильвії

Організація	з	безпеки	 
та	співробітництва	в	Європі	
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Якщо	ви	маєте	запитання	або	хотіли	б	отримати	публікації,	
звіти	чи	тематичні	роздаткові	матеріали	Представництва	МОМ,	будь	ласка,	зв’яжіться	з	нами:

iomkievcomm@iom.int

вул.	Михайлівська,	8,	Київ	01001,	Україна	
Тел.:	+38	044	568-50-15
Факс:	+	38	044	568	50	16

www.iom.org.ua

https://www.facebook.com/IOM.Ukraine


