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

8-9 серпня у м. Вінниця
відбувся навчальний тур
для спільнот ВПО

Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 переселенців з тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
8-9 серпня у м. Вінниця відбувся навчальний тур для спільнот ВПО на тему:
«Соціальне замовлення в Україні та як отримати громадській
організації фінансування на свою діяльність з місцевого бюджету», під час якого
вдалося провести низку зустрічей із представниками громадських організацій,
що мають досвід реалізації соціальних проектів за кошти місцевого бюджету.
Навчальний тур був організований за сприяння ГО «Спільна справа».

Меморандум про
співпрацю регіональної
федерації футболу та
БФ «Ліга толерантності»

16 серпня було підписано Меморандум про співпрацю між Благодійною
організацією «Благодійний фонд «Ліга толерантності» та Івано-Франківською
обласною федерацією футболу. Сторони домовились співпрацювати з питань
розвитку та популяризації футболу на території Івано-Франківської області, а
також сприяти залученню та реєстрації футболістів у рамках проекту UEFA GROW
в Івано-Франківській області.

Спільна оцінка потреб.
Звіт 2019 року для
біженців, шукачів
притулку, і внутрішньо
переміщених осіб в
Україні

19 серпня в офісі ГО «КримСОС» відбулася презентація та обговорення
дослідження «Спільна оцінка потреб. Звіт 2019 року для біженців, шукачів
притулку, і внутрішньо переміщених осіб в Україні». Звіт був презентований
Вірою Шелест, молодшою польовою радницею з правових питань УВКБ ООН,
представниками ГО «КримСОС», а заслухали його представники ГО «Об’єднання
переселенців «Спільна справа» та інші представники внутрішньо переміщених
осіб.

Спортивні досягнення
дітей ВПО

Ксенія Гарбузюк, волонтерка ІГ «Полтава Самодопомога» залучає дітей та
молодь до здорового способу життя у м. Потлава, проводячи спортивні заняття.
На сьогодні існують три різновікові групи: «Kids shaping» для малечі, «Shape up»
– для підлітків, «Спорт для всіх» – для жінок-переселенок.

Акція: «Привітай
депутата та нагадай про
ВПО»

29 серпня в день першого засідання Верховної Ради 9 скликання переселенці з
усіх куточків України, а також київські активісти нагадали народним депутатам
про право голосу на місцевих виборах для ВПО та трудових мігрантів провівши
акцію «Привітай депутата та нагадай про ВПО».

Звернення на гарячу
лінію «КримСОС»

У липні за консультацією на гарячу лінію звернулося 107 осіб. Актуальними
залишаються питання, що стосуються громадянських прав, паспортів, свободи
пересування, та банківських послуг.

