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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
19 жовтня у Вінниці відбувся Форум «Міста солідарності». 
ГО «Спільна справа» за підтримки УВКБ ООН  організували дискусію 
для обміну унікальними практиками досягнення довгострокових 
рішень у питаннях житла для переселенців, які бажають 
інтегруватись у місцеві громади та поділились напрацюваннями 
рекомендацій для центральних та місцевих органів влади в сфері 
ззабезпечення соціальним житлом та підтримки кооперативного 
будівництва.

В жовтні у Києві стартував унікальний соціально-культурний 
проект «Різноманіття культур в Україні: казки народів світу 
голосами дітей». У рамках проекту буде створено аудіокнигу, що 
складається з 15 аудіотворів-казок народів світу, які озвучать 
діти-біженці та шукачі притулку з різних країн. Організаторами 
ппроекту виступають:  УВКБ ООН в Україні спільно з ГО «Веселка TВ» 
за підтримки Великого Герцогства Люксембургу.

ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» спільно з УВКБ ООН за 
підтримки Департаменту молодіжної політики та спрорту 
провели дводенні виїзні тренінги для молоді Івано-Франківська та 
інших громад області. Метою тренінгів є сприяння обізнаності 
молоді про проблему домашнього насильства, а також написання 
ппроєктів щодо проведення превентивних заходів щодо запобігання 
та протидії домашньому насильству, які будуть реалізовані в 
рамках проведення всеукраїнського акції «16 днів проти 
насильства».

ГО «Інвасопрт», м. Шостка разом з ГО «Спорт для всіх» 
19 жовтня 2021 року провели спортивний захід серед людей з 
інвалідністю. Учасники змагались в трьох видах спорту : стрільбі 
з пз пневматичної гвинтівки, штанги та дартсу. Захід проводиться 
з метою підтримки реабілітації людей з інвалідністю.

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.

БритБританська Рада оголошує набір учасників на програму стажувань 
для молоді в органах місцевого самоврядування, молодіжних радах 
та молодіжних центрах місцевого рівня. Деталі конкурсу за 
посиланням https://cutt.ly/jRKaApv Для участі необхідно заповнити 
заявку. Кінцевий термін подачі заявки – 15 листопада.

Грант на реалізацію проєкту “На зв’язку” у програмі USAID 
«Мріємо та діємо». Обрана партнерська організація 
співпрацювспівпрацюватиме з IREX у впровадженні, розгортанні та просуванні 
програми, щоб забезпечити молодим людям віком 10-17 років 
можливість обміну молоді з різних регіонів і типів населених 
пунктів. Кінцевий термін подачі заявки – 28 листопада.

Грант на просування плюралізму і поваги до різноманіття серед 
молоді засобами мистецтва у програмі USAID «Мріємо та діємо». 
Запрошуються кваліфіковані партнерські організації для розробки 
й й реалізації таких програм для молоді, які використовують 
образотворчі або перформативні види мистецтва. 
Кінцевий термін подачі заявки – 28 листопада.

Звернення на гарячу лінію ГО «КРИМSOS»
У жовтні за консультацією на гарячу лінію ГО «КРИМСОС» звернулося 192 особи та надано 541 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.

28 жовтня 2021 року, Кабінет Міністрів України схвалив 
«Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2024 року».

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 
28 жовтня 2021 року розподілив субвенцію з державного бюджету 
та нта направив 21, 877 млн гривень на придбання житла для 
внутрішньо переміщених осіб.

Новини законодавства

«Молодіжне лідерство та можливості для інвестування в себе». 
Спікери: Еміль Ібрагімов - Голова правління Q-hub та 
Валерія Будаква - громадська діячка, викладачка англійської мови, 
студентка Полтавського державного аграрного університету.

«Профілактика емоціного вигорання в громадській діяльності». 
Спікерка - Тетяна Хорошилова, психологиня Кризового Центру, 
заступниця гзаступниця голови ГО «Закарпаття-Донбас».

Тренінг з бухгалтерії для керівників неприбуткових організацій. 
Спікерка - Олена Своровська, консультантка з бухгалтерського 
обліку та звітності неприбуткових організацій. 

Вебінари

https://www.msp.gov.ua/news/20309.html
https://www.youtube.com/watch?v=fQYX5q0z9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=LLlV-0FhlGw&t=2271s
https://www.youtube.com/watch?v=pMlW9G6b3gA&t=3194s
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
https://cutt.ly/jRKaApv
https://www.prostir.ua/?grants=hrant-na-realizatsiyu-projektu-na-zvyazku-u-prohrami-usaid-mrijemo-ta-dijemo
https://www.prostir.ua/?grants=hrant-na-prosuvannya-plyuralizmu-i-povahy-do-riznomanittya-sered-molodi-zasobamy-mystetstva-u-prohrami-usaid-mrijemo-ta-dijemo
https://www.facebook.com/spilnaspravavinnytsia/posts/2082551141902617
https://www.facebook.com/groups/190043165662195/permalink/574113253921849/
https://www.facebook.com/depmolodsportif/posts/2997968030522035
https://www.facebook.com/groups/Invasport2018/permalink/1034823133961632/
https://minre.gov.ua/news/kabmin-shvalyv-strategiyu-integraciyi-vpo
https://minre.gov.ua/news/kabmin-rozpodilyv-shche-mayzhe-22-mln-gryven-na-prydbannya-zhytla-dlya-vpo

