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

Станом на 30 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних
про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 511 переселенців з
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Міністр Оксана Коляда
зустрілася з
представником УВКБ
ООН в Україні Пабло
Матеу

13 вересня відбулася зустріч Оксани Коляди, Міністра у справах ветеранів,
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, та
Пабло Матеу, Представника Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців (УВКБ ООН) в Україні. Сторони обговорили подальші напрями спільної
діяльності, переважно мова йшла про підтримку
УВКБ ООН людей,
постраждалих від війни на сході України, від тимчасової окупації Російською
Федерацією окремих територій Донецької та Луганської областей і Автономної
Республіки Крим.

Відкриття навчального
року в центрі "Кримська
Родина"

22 вересня відбулось відкриття навчального року в кримськотатарському
культурному навчальному центрі "Кримська Родина". Надзвичайно талановиті
діти виконували національні пісні і танці, та декламували вірші. Були присутні
кримчани Володимир Балух та Олександр Кольченко, які попросили щоб для
них на біс виконали ще раз пісню "Гюзель Кирим" (Прекрасний Крим).

Діяльності Громадської Організації «Полум’я надії» присвятили сюжет на

«Вінниця – місто
суперлюдей»

телеканалі «Віта». «Полум’я надії» здійснює чимало сталих проектів на благо
розвитку міста Вінниця, охоплюючи роботу із молоддю та підлітками,
безхатченками та залежними особами, вимушено переселеними особами та
сім’ями у скрутних життєвих обставинах.

Навчальний тур «Арттерапія у роботі з дітьми
та протидія булінгу»

25-26 вересня в Києві ГО «КримСОС» провела Навчальний тур «Арт-терапія у
роботі з дітьми та протидія булінгу». Протягом двох днів з представниками
спільнот ВПО з Центральної та Західної України говорили про арт-терапефтичні
техніки для реабілітації діток з інвалідністю і, звичайно, не оминули актуальну
наразі тему булінгу.

Фундація Лукаса
Подольскі запросила
українську спільноту на
Саміт із Соціального
Футболу до Німеччини

Цього року у Саміті із Соціального Футболу вперше взяла участь делегація з
України! Фундація Лукаса Подольскі люб’язно запросила представників
благодійної організації «Ліга Толерантності», котра реалізовує Школу
Холістичного Футболу та кампанію «Грай за Права Людини!» на всеукраїнському
та міжнародному рівнях. За 3 роки від заснування «Ліга Толерантності» здобула
визнання у системній роботі з внутрішньо переміщеними особами та створенні
інтеграційних середовищ для їх соціального залучення, у тому числі через спорт.

Звернення на гарячу
лінію «КримСОС»

У вересні за консультацією на гарячу лінію звернулося 117 осіб. Актуальними
залишаються питання, що стосуються громадянських прав, паспортів, свободи
пересування, та банківських послуг.

