ПРИКЛАДИ СПІВПРАЦІ УВКБ ООН ТА КРИМСОС З ГРОМАДАМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Заходи для дітей та підлітків у м. Олександрія, Кіровоградська область
Ініціативна група переїхавши до м.
Олександрія розпочала активно
займатися розвитком дітей та
молоді як тих, що переїхали зі
Сходу України та Криму, так і з
місцевої громади, через відсутність
подібних заходів у місті. Членам
ініціативної
групи
вдалося
самостійно отримати дозвіл від
органів
місцевої
влади
на
використання приміщення старого
Будинку культури, де вони почали
проводити розвиваючі заняття з дітьми та підлітками.
Оскільки приміщення старе і не мало достатнього обладнання для проведення занять, Крим СОС та
УВКБ ООН надало ініціативній групі технічну підтримку для покращення їх діяльності. Окрім цього,
Крим СОС надавали членам громади інформаційну підтримку та юридичні консультації для
вирішення нагальних проблем пов’язаних з переселенням.

Соціальна школа англійської мови, м. Суми
Благодійна організація «Сагасітас-Україна» була створена в
2014 році і на сьогоднішній день реалізує проект «Діти АТО»,
що спрямований на підтримку сімей військових та внутрішньо
переміщених осіб.
У реалізації своєї діяльності члени організації виявили потребу
серед дітей у поглибленні знань з англійської мови, що
підштовхнуло їх на відкриття Соціальної школи англійської
мови. Органи місцевої влади підтримали проект та надали
приміщення та меблі. УВКБ ООН та Крим СОС, у свою чергу,
підтримали створену школи навчальними матеріалами для
проведення занять.

Облаштування спортивного майданчика, м. Козятин, Вінницька область
Козятин – невеличке містечко у Вінницькій
області, в якому не дуже розвинені можливості
для дозвілля місцевих жителів. Внутрішньо
переміщені особи, які переїхали до міста,
об’єдналися з місцевими активістами з метою
покрашення ситуації у громаді і разом підготували
план
облаштування
єдиного
місцевого
спортивного майданчика. Спортивне обладнання
було встановлено органами місцевої влади але
цементе
покриття
майданчика
заважало
безпечному тренуванню.
Ініціативна група розробила ідею заміни покриття майданчика на м’яке та безпечне. Крым СОС та
УВКБ ООН підтримало ініціативу з матеріалами для облаштування майданчика нижнім шаром
покриття. Верхній шар буде покладений за кошт місцевого бюджету.

Курси копірайтенгу для людей с обмеженими
можливостями, м. Львів
Ініціативна група активних переселенців виявила
потребу
у
покращенні
можливостей
працевлаштування людей з інвалідністю. Будучи
копірайтерами вони запропонували поділитися
своїми знаннями з переселенцями з інвалідністю
та військовими, які отримали інвалідність у зоні
проведення АТО, шляхом проведення курсу
копірайтенгу з можливим працевлаштуванням по закінченню.
Ініціативна група вже мала приміщення, пристосоване для людей з інвалідністю. В рамках роботи з
громадами УВБК ООН та Крим СОС підтримали проект, надавши обладнання необхідне для
проведення даного курсу, в результаті якого 34 людини стали учасниками проекту, з яких 4 були
працевлаштовані.
Курси

кримськотатарської

мови,

Херсон
Переїхавши на материкову частину
України через окупацію півострова, кримські
татари відчули нестачу можливостей для
підтримки власних традицій, що особливо
впливатиме на дітей, які будуть виховуватися
поза межами свого культурного середовища.
З метою вирішення даної проблеми,
ініціатива кримських татар організувала курси
кримськотатарської мови для дітей. В результаті домовленостей, одна із місцевих шкіл, з великою
кількістю кримських татар, виділила кабінет для курсів та взяли на роботу вчителя.

Через відсутність літератури кримськотатарською мовою УВКБ ООН та Крим СОС надали
технічну підтримку ініціативній групі, щоб вони мали можливість роздруковувати матеріали для
кожної дитини. Наразі, 18дітей відвідують мовні курси.

