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Загальний огляд
Станом на 6 липня 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 473 650 
переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей та АР Крим.

Можливості

Новини спільнот
20  липня, у міській бібліотеці м. Кам’янець-Подільський відбувся 
тренінг «Бюджет участі: де взяти гроші громадянам на добрі 
справи». Тренеркою виступила Чаплигіна Людмила, голова 
ГО «Асоціація переселенців в Кам’янець-Подільському».

Ініціативна група «Арт-студія «Долоньки» з Черкас розпочала 
реалізацію нового проекту «Миротворці серед нас». На учасників 
ччекає 3 дні насиченої програми з використанням інструментів 
ігрофікації, тренінгових сесій та елементів арт-терапії. 
Ініціатива реалізується за фінансування урядів Чехії, 
Угорщини, Польщі та Словаччини за допомогою Вишеградських 
грантів Міжнародного Вишеградського фонду. 
Місія фонду — просувати ідеї сталого регіонального 
співробітництва в Центральній Європі.

27 липня ст27 липня стартувала робота Координаційної зустрічі з 
партнерськими громадами «Місцеві ініціативи - тривалі рішення», 
яка проходить в Одесі під патронатом Міністерства з питань 
інтеграції тимчасово окупованих територій України та Ради 
Європи. Представником партнерської громади від Чернівецької 
області виступає Сторожинецька міська територіальна громада 
та ГО «Ми з України».

31 липня в рам31 липня в рамках реалізації проєкту «Створення молодіжного 
простору в селі Тіньки» проведено показ фільму просто неба. Даний 
проєкт реалізується ініціативною групою м. Чигирин за підтримки 
Українського жіночого фонду,  Черкаської агенції регіонального 
розвитку та Чигиринської міської ради.

Грантова програма «МОРЕ МОЖЛИВОСТЕЙ» у рамках програми 
USAID «Мріємо та діємо». Загальний обсяг фінансування, доступний 
для цієї можливості, становить приблизно 300 тис доларів США на 
проекти з максимальним строком до 12 місяців. Максимальна сума 
одного гранту не повинна перевищувати 100 тис доларів США. 
Деталі за посиланням.

ГГранти з організаційного розвитку, що надаються на конкурсній 
основі у межах проекту «Платформа розвитку громадянського 
суспільства», який впроваджується завдяки фінансуванню 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Розгляд заявок 
Відбірковою Комісією відбувається щомісяця.

Відкрито набір в Українську Миротворчу Школу – 2021. 
Організатори забезпечують проїзд, проживання та харчування 
уучасників, надають їм необхідні навчально-методичні матеріали. 
Для участі у відборі треба заповнити анкету учасника за 
посиланням. Дедлайн заповнення анкети 15 серпня, повідомлення 
про відбір 17 серпня.

Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс «Дієві інструменти 
фандрейзингу», який надає можливості для реалізації 
фандрейзингових кампаній, впровадження ефективних механізмів 
для для збору коштів та розвитку власної інституційної спроможності 
завдяки залученню постійного кола донорів. 
Розмір гранту — до 300 тис грн. Прийом заявок: Від 1 липня до 15 
серпня 2021 року до 23:59 включно.

Проект «Вір у себе» оголошує другу хвилю набору учасників! Академія 
праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ) в рамках проекту «Вір у 
себе» надає   можливість для людей з інвалідністю отримати 
вищу вищу освіту за спеціальностями «Менеджмент та «Туризм» за 
кошти Фонду соціального захисту інвалідів. Для участі у проекті 
потрібно зареєструватися за посиланням. Актуально 
до 18.10.2021 р.

CANactions School та Western NIS Enterprise Fund,  який підтримує 
ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні 
проєкти, оголошують початок 4-го випуску Конкурсу малих грантів 
DREAMaDREAMactions. Мета DREAMactions 4.0. — підтримка громад  в 
процесі їх трансформації та розвитку шляхом надання мікрогрантів 
та освітнього компоненту. Кінцевий термін прийому заявок: 
24 вересня 2021 року. Деталі за посиланням.

Звернення на гарячу лінію ГО «КРИМSOS»
У липні за консультацією на гарячу лінію ГО «КРИМСОС» звернулося 200 особи та надано 495 первинних юридичних консультацій.   
Актуальними питаннями людей, які звернулись на гарячу лінію громадської організації «КРИМСОС» в цьому місяці стали питання про 
перетин адміністративного кордону з Кримом в обох напрямках на період карантину, отриманя освітніх та медичних послуг.

21 липня Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву провів перший етап відбору отримувачів кредиту із 
числа кандидатів, включених до реєстру для участі у програмі 
«Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».
За результатами комп’ютерного відбору відібрано 150 
кандидатів із числа зареєстрованих у проєкті. Обсяг коштів 
першого траншу для надання кредитів складає 5 млн євро.

ППрезидент України підписав Закон «Про внесення зміни до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від 
негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за 
кредитними договорами та договорами позики» № 1646-ІХ, який 
Верховна Рада ухвалила 14 липня 2021 року. Цей документ 
сприятиме захисту осіб, постраждалих від збройної агресії 
РоРосійської Федерації на сході України та від тимчасової окупації 
АР Крим.

Новини законодавства
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