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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
24 вересня у Києві пройшов дводенний навчальний тур «Вирішення 
проблем внутрішнього переміщення в Україні: вимір спільнот ВПО». 
Його організувала команда «КримSOS» за підтримки 
Агентства ООН у справах біженців. Всього у заході взяли участь 
14 громад переселенців з усієї України. За два дні вони напрацювали 
перелік своїх пропозицій для подолання трьох важливих проблем, 
з якими стиз якими стикаються громади ВПО: допомога для дітей, складнощі 
у оформленні документів та землі для будівництва.

30 вересня – 1 жовтня тривав форум «Внутрішнє переміщення в 
Україні: сучасні виклики та перспективні рішення», організований 
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України за підтримки Ради Європи. Протягом двох 
обговорювались актуальні проблеми внутрішнього переміщення 
шляхи їх вирішляхи їх вирішення та досягнення представників влади та 
представників громадянського суспільства.  

У вересні в м. Суми Громадська організація Ініціативи 
Слобожанщини відкрила студію запису аудіокниг на базі бібліотеки.
 Люди з інвалідністю по зору на разі мають можливість долучитись 
до процесу створення аудіокниг та мають змогу їх слухати.

Ініціативна група ВПО м. Чигирин залучила кошти та організувала 
ммолодіжний простір в с. Тіньки Чигиринського району. Офіційне 
відкриття відбулося 19 вересня. Ремонтні роботи  приміщенні 
зроблені власними силами – місцевими мешканцями та ВПО. Також 
ініціативна група започаткувала новий напрямок роботи – 
проведення тренінгів для молоді.

Ужгород було відібрано для отримання коштів субвенції з 
державного бюджету на придбання житла для внутрішньо 
ппереміщених осіб за так званою програмою 70/30. Вітепер сім'ї 
переселенців, які мешкають в Ужгороді, можуть подавати пакет 
документів  про  можливість взяття на облік, якщо потребують 
надання тимчасового житла.

Гранти 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. Детальніше за 
посиланням.

ІІСАР Єднання запрошує організації громадянського суспільства до 
участі в новому грантовому конкурсі «Сприяння покращенню 
правового середовища для громадянського суспільства України». 
Прийом проєктних пропозицій за цим конкурсом триває до 21 
жовтня 2021 року.

БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» оголошує другий конкурс 
соціальних ініціатив. У 2021 році конкурс має на меті підтримати 
орорганізації, які протягом 2021 року реалізували/реалізовують 
соціальні ініціативи. Термін подачі заявки — з 01 до 31 жовтня 2021 
року включно.

Гранти на підтримку культурних ініціатив від House of Europe, 
що залучають кошти громади. Ви можете отримати до 200 000 
гривень, що покриють половину витрат на реалізацію проєкту. 
Другу половину потрібно зібрати впродовж шести місяців на 
«Сп«Спільнокошті» або іншій краудфандинговій платформі. Кінцевий 
термін: 01 листопада 2021.

Звернення на гарячу лінію ГО «КРИМSOS»
У серпні за консультацією на гарячу лінію ГО «КРИМСОС» звернулося 177 особи та надано 533 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.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 22 вересня 2021 
року удосконалив механізм виплати пенсій та грошової допомоги 
громадянам України шляхом запровадження додаткової 
можливості проходження ідентифікації  для їх одержувачів - 
віддалено. Деталі за посиланням.

Новини законодавства

«Застосування інструментів локальної демократії на прикладі 
діяльності ГО «Закарпаття - Донбас». Спікерка: Анжела Бабкіна, 
консультатнтка з питань розвитку громад Ресурсного центру у 
Закарпатській області, радниця з питань внутрішньо переміщених 
осіб ГО «Закарпаття-Донбас». Відео за посиланням.

«Підготовка звіту щодо кінцевого бенефіціарного власника 
ггромадської організації», спікерка Анастасія Прокопенко, виконавча 
директорка ГО «Точка доступу». Відео за посиланням.

Вебінари

https://www.msp.gov.ua/news/20309.html
https://www.youtube.com/watch?v=7Jyvb2zuDy8
https://www.youtube.com/watch?v=A8SP99VD2a0
https://krymsos.com/gromady-pereselencziv-obgovoryly-try-problemy-yaki-dosi-ne-vyrishyla-derzhava/
https://minre.gov.ua/news/oleksiy-reznikov-zabezpechennya-zhytlom-vpo-ye-odnym-z-priorytetnyh-zavdan-vlady
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1202716923546151&id=100014235634728
https://www.facebook.com/zakarpattiadonbas
http://
http://ednannia.ua/181-contests/12277-grantovij-konkurs-spriyannya-pokrashchennyu-pravogo-seredovishcha-dlya-gromadyanskogo-suspilstva-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=bo-merezha-100-vidsotkiv-zhyttya-rivne-oholoshuje-druhyj-konkurs-konkurs-sotsialnyh-initsiatyv
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/130
https://www.kmu.gov.ua/news/vidteper-meshkanci-tot-zmozhut-prohoditi-viddalenu-identifikaciyu-dlya-otrimannya-pensij-ta-socviplat

