Внутрішнє переміщення в Україні
Огляд ситуації за лютий 2019 року
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Станом на 25 лютого 2019 року на облік взято 1 364 611 внутрішньо переміщених
осіб з Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Розбіжність даних у
кількості ВПО

На початку цього року Міністерством соціальної політики України було
опубліковано інформацію, згідно якої можна зробити висновок, що кількість
зареєстрованих ВПО впродовж січня 2019 року зменшилася на 158 891 осіб. На
запит ГО «КримСОС» представники Міністерства пояснили, що причинами
розбіжності є перенесення інформації з регіональних баз до Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (ЄІБД ВПО). З
відповіддю Міністерства можна ознайомитися за цим посиланням.

У Києві представники
спільнот переселенців
зустрілися для
обговорення планів
співпраці на 2019 рік

9 лютого 2019 року в Києві ГО «КримСОС» разом з Управлінням Верховного
комісара ООН у справах біженців організували захід для громадських ініціатив,
які займаються допомогою переселенцям. У ньому взяли участь 79
представників ініціатив (понад 60 спільнот). За допомогою ГО «КримСОС» і УВКБ
ООН, минулого року спільноти переселенців пройшли 19 індивідуальних курсів,
а також, взяли участь у 2 навчальних турах, 13 візитах обміну, 11 тренінгах та
одному фестивалі. У активностях взяли участь 90 організацій та ініціативних груп
переселенців (загалом 144 особи) з центральної та західної частин України. У
2019 році планується співпраця зі 80 спільнотами внутрішньо переміщених осіб
з 15 областей.

«Почуй нарешті
виконай»

Звернення на гарячу
лінію КримСОС

Від початку воєнного конфлікту переселенці та мешканці окупованих територій
зіштовхуються з численними проблемами в реалізації своїх прав, що, часто, є
наслідком державної політики. Напередодні президентських виборів в Україні,
щоб дати майданчик для висловлювань кожному, кого цікавить доля людей з
Криму та Донбасу, громадські організації, які опікуються правами постраждалих
людей, об’єдналися у громадську ініціативу «Почуй Нарешті Виконай». Тепер
можна залишати свої питання кожному з кандидатів і дізнатися як учасники
президентських перегонів планують вирішувати ті чи інші питання. Детальніше
ТУТ.
У лютому актуальними були питання, що стосуються цивільних прав, отримання,
обміну паспортів, оформлення довідки ВПО та ін. Продовжують надходити
питання про допомогу: медичну, гуманітарну, юридичну. Також, у зв’язку з
майбутніми виборами актуальне питання «як громадянину України зі статусом
ВПО взяти участь у виборах».

