
ІНІЦІАТИВИ ГРОМАД  
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ  
ВПЛИВУ COVID-19

НА ПОСТРАЖДАЛІ ВІД КОНФЛІКТУ  
РЕГІОНИ УКРАЇНИ

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

ЦІЛІ ТА КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ:

Проєкт МОМ «Ініціативи громад для зменшення впливу 
COVID-19 на постраждалі від конфлікту регіони України», 
фінансований урядом Японії, розпочався в березні 2021 та 
триватиме до березня 2022. Проєкт допоможе зменшити 
вплив пандемії COVID-19 на головні чинники нестабіль-
ності на сході України шляхом підтримки багатосектор-
них ініціатив зі збільшення згуртування, самодостатності 
та витривалості постраждалих від конфлікту громад. 
МОМ відремонтує важливі об’єкти інфраструктури, які 
буде визначено самими громадами. Індивідуальний со-
ціальний захист буде надано постраждалим від торгівлі 
людьми, а також жінкам, чоловікам, дівчатам та хлопцям 
із груп ризику експлуатації та торгівлі людьми. Для мо-
лоді будуть доступні гранти на підтримку професійного 
навчання. Також грантову підтримку зможуть отримати 
власники чинних бізнесів і стартапів.

• 4 ініціативні групи (ІГ) 
буде засновано в громадах 
проєкту, 60 учасників  
та учасниць ІГ здобудуть  
підтримку з розбудови  
потенціалу

• 40 ініціатив із соціального 
згуртування буде  
впроваджено ІГ

• 4 проєкти з ремонту/ 
модернізації соціальних  
закладів буде проведено  
за лідерства громад

• 300 найбільш уразливих осіб 
отримають комплексну допомогу 
залежно від їхніх потреб

• 4 мультидисциплінарні тренінги 
буде проведено, щоб визначити 
уразливе населення й направити 
його за допомогою й захистом

• 100 місцевих спеціалістів сфери  
захисту пройдуть тренінги:  
соціальні, медичні працівники,  
правники, співробітники  
місцевих НУО, правоохоронці  
та прикордонники

• 20 грантів на стартапи  
буде надано соціальним  
підприємствам

• 32 гранти на розвиток  
буде надано чинним бізнесам

• 60 юнаків і дівчат  
отримають грантову підтримку 
для професійного навчання,  
а також IT-обладнання

• 60 юнаків і дівчат підвищать 
свою обізнаність про безпечну  
міграцію та про ризики 
шахрайських і насильницьких 
практик у працевлаштуванні

80 тис людей із чотирьох громад Луганської 
та Донецької областей, зокрема внутрішньо 
переміщені особи, молодь, члени місцевих 
громад віком від 18 до 35, насамперед жінки 
та люди з інвалідністю; особи, постраждалі 
від торгівлі людьми, експлуатації та знущань, 
а також представники груп ризику з контро-
льованої урядом частини Донецької та Луган-
ської областей і з сусідніх регіонів України.

Контрольовані урядом території Донецької 
та Луганської областей та сусідні області

Рівень соціального  
згуртування в цільових  
громадах підвищено  
шляхом інклюзивного  
управління та залучення  
до ухвалення рішень 

Найуразливіші особи  
з громад проєкту  
та сусідніх районів менш 
схильні до негативних 
стратегій адаптації

Соціально-економічні 
наслідки тривалої 
нестабільності та пандемії 
COVID-19 у громадах 
проєкту мінімізовано

ГЕОГРАФІЯ:


