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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
На початку серпня БО «Фундація добрих справ» у співпраці з  
Валенсійською фундацією Juntos Por la Vida організували четвертий 
табір для дітей. Табір відвідало 23 дитини, а за весь час співпраці 
оздоровилось 220 дітей. Кожного дня, у Громадському центрі по 
роботі з впо, протягом тижня дітки поринали у тематику дня, 
відвідуючи острів Любові, Радості, Доброти, Терпіння та Щедрості.

В рамВ рамках святкування Дня Незалежності України в Києві пройшов 
театралізований перформанс Ахтема Сеітаблаєва «Земля моя ... 
Крим». До постановки долучились актори Київського національного 
університету культури та мистецтв, талановиті діти 
ГО «Кримська родина. Qırım ailesi» та команда Кримського дому.

Керівниця ГО «ДОМ.48.24» Наталія Вишневецька з проєктом 
«Перша кризова кімната на Прикарпатті» увійшла до списку 
«100 «100 вчинків відповідальних людей». Це довгостроковий проєкт, що 
має на меті сформувати всеукраїнську спільноту відповідальних 
громадян, підвищити рівень відповідальності суспільства в Україні, 
створивши список зі 100 вчинків відповідальних громадян. 

БФ «Ліга Толерантності» з Івано-Франківська з 4 по 11 серпня 
провели першу міжнародну конференціюв рамках Кампанії розвитку 
підприємництва «Молоді Батьки - Молодіжне Уповноваження! 
ККампанія присвячена розширенню повноважень молодих батьків 
через набуття підприємницькіх компетенцій та зміцненню 
потенціалу діючих або потенційних молодіжних працівниць(-ків). 

ІГ «Бердичівська бібліотека» з Житомирської області виступили 
координаторами проєкту «Молодь in UA» в місті Бердичів. «Молодь 
in UA» – національна арт-подія, організована Програмою USAID 
«Мріємо та діємо» та стартувала  24 серпня одночасно в усіх 
ккуточках України.

Представники ГО «Переселенці Донбасу та Криму» організували 
та провели інклюзивний літній табір для дітей та батьків ВПО 
«Стежина добра» у Волинській області. Вп'яте мами з дітьми з 
сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах та 
багатодітних сімей насолоджувались свіжим лісовим повітрям, 
брали участь в різноманітних майстер-класах, купались в басейні, 
стрстрибали на батутах, грали в настільні та спортивні ігри, 
катались на мопедах.

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.

Міжнародна організація «Pact» оголошує конкурс на отримання 
грантів в рамках Програми сприяння громадській активності 
«Д«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Метою Програми 
«Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у 
громадській діяльності на національному, регіональному і місцевому 
рівнях. Орієнтовний строк дії грантів: 1-9 місяців. Незалежно від 
дати початку, усі запропоновані проєкти мають завершитися 
до 30 червня 2023 року.

У 2020 У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової 
підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою 
Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, 
актуальності та впливу українського громадянського суспільства 
у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних 
викликів. 

Звернення на гарячу лінію ГО «КРИМSOS»
У серпні за консультацією на гарячу лінію ГО «КРИМСОС» звернулося 176 особи та надано 462 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.

Президент 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.  

Новини законодавства

14 серпня на Виставковому центрі в Києві відбувся четвертий 
«Фестиваль натхнення для спільнот». На захід були запрошені 
громадські ініціативи, що працюють з внутрішьно переміщеними 
особами. Унікальність цьогорічної програми у тому, що самі 
ініціативи були спікерами, які надихають інших своїм досвідом та 
результатами.  
ДетДеталі за посиланням.

Фестиваль

https://www.msp.gov.ua/news/20309.html
https://krymsos.com/kak-pereselencz%d1%8b-stroyat-dom-provodyat-spektakly-y-vorkshop%d1%8b-rasskazaly-na-festyvale-soobshhestv/
https://biggggidea.com/opportunities/grantova-programa-more-mozhlivostej-u-ramkah-programi-usaid-mriemo-ta-diemo/
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
https://www.prostir.ua/?grants=korotkoterminovi-hranty-dlya-shvydkoji-vidpovidi-na-vyklyky-scho-postayut-pered-ohs
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-mini-hrantiv-evropejske-merezhuvannya-ta-spivpratsya
https://www.facebook.com/groups/1073586619352727/permalink/4489427111101977/
https://www.facebook.com/anifekur/posts/1778561645665203
https://www.facebook.com/CEDEMUA/posts/1356225031440294
https://www.facebook.com/loft.cfco/posts/4597043280330013
https://berdychiv-rada.gov.ua/2021/08/%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C-in-ua/
https://www.facebook.com/groups/1572793393006654
https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-sho-zvilnyaye-vnutrishno-peremishen-69973

