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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
Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться 
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». 
Мета акції – привернення уваги суспільства до проблем подолання 
насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії 
торгівлі людьми та захисту прав жінок. До акції також долучились 
спільноти ВПО по всій Україні.

ММолодь Івано-Франківщини, активісти і молодь ВПО за підтримки 
УВКБ ООН та ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» розробили 
концепцію анімації, щоб привернути увагу суспільства до проявів 
насильства щодо жінок.

ГО «ДОМ.48.24» до Міжнародної кампанії розпочала акцію 
«КрашКава». У місцевих кав’ярнях будуть наливати каву в паперові 
стаканчики з інформацією про прояви ранніх токсичних стосунків, 
ададже ознаки насилля можна побачити вже з перших побачень.

Представники ГО «Фундація добрих справ»  зустрілися з жінками, 
які наразі знаходяться у притулку для жертв, постраждалих від 
домашнього насильства. Активістки  надали благодійну допомогу 
дітям - дитяче харчування та теплий одяг.

ІГ «Бердичівська міська бібліотека» запустила в соціальних мережах 
онлайн-флешмоб #Не_мовчи_коли.

ІГ «Шлях ІГ «Шлях до нової себе», м. Черкаси стали героями для телепередачі 
«РАНОК З ІНТЕРОМ». Проект функціонує з 2015 року, передбачає 
безкоштовну психологічну, юридичну допомогу та заняття по 
самообороні для жінок.

Представники БО «Галицька громада» долучились до організації та 
проведення акції «Розірви коло» до Міжнародного дня боротьби за 
ліквідацію насильства по відношенню до жінок.

У мУ межах Всеукраїнської акції ГО «Мир на долоні», м. Житомир 
спільно з фахівцями різних державних інституцій  провели 
профілактичні зустрічі зі старшокласниками місцевих навчальних 
закладів аби розповісти дітям, що таке домашнє насильство та 
як можна захиститись від домашніх тиранів.

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.

Leaders Fund оголошує набір стипендіатів на фінансову та 
менторську підтримку протягом 6 місяців. Актуально для 
ггромадського сектору та активістів, що шукають можливості 
для реалізації своїх ідей та проєктів. Фонд надає стипендію в 
розмірі 10 000 грн на місяць, а також експертну допомогу та 
можливості для нетворкінгу спільноти. Дедлайн – 20.12.21.

ГО Вінницька міська організація соціального розвитку та 
становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» 
запрошує взяти участь у навчанні у «Школі інституційного 
ррозвитку представників ГО людей з інвалідністю». 
Дедлайн заявки- 16 грудня.

Інститут Креативних Інновацій запрошує взяти участь в 
тренінговій програмі з гендерно орієнтованого управління (онлайн) 
20-21 грудня (з 14:оо до 17:оо). Тренінг спрямовано на посилення 
потенціалу громад з питань гендерно орієнтованого планування.

Звернення на гарячу лінію ГО «КРИМSOS»
У листопаді за консультацією на гарячу лінію ГО «КРИМСОС» звернулося 132 особи та надано 282 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.

КМУ  на своєму засіданні 17 листопада 2021 року розподілив 
субвенцію з державного бюджету, коштом якої планується 
придбати 30 об'єктів нерухомості для тимчасового проживання 
приблизно 106 внутрішньо переміщених осіб.

3 листопада 2021 року, КМУ ухвалив рішення щодо впровадження 
можливості для  внутрішньо переміщених осіб подати заявку на 
ппродовження отримання грошової допомоги або її припинення 
онлайн на порталі Дія.

Новини законодавства

«Дослідження потреб громади. Навіщо? Як?». Під час вебінару 
будуть розкриті наступні теми:
навіщо проводити соціологічні дослідження та аналіз потреб 
громади;
етапи проведення дослідження;
інструменти соціологічних досліджень і їх результати.
СпіСпікерка: громадська діячка, підприємиця, аналітикиня, 
голова правління ГО Інноваційна дія Світлана Дмітрієва.

Вебінари

https://www.msp.gov.ua/news/20309.html
https://minre.gov.ua/news/kabmin-rozpodilyv-shche-ponad-13-mln-gryven-na-prydbannya-zhytla-dlya-vpo
https://minre.gov.ua/news/vpo-zmozhut-podaty-zayavu-na-groshovu-dopomogu-onlayn-na-portali-diya
https://www.prostir.ua/?grants=rejestratsiya-na-treninh-z-henderno-orijentovanoho-upravlinnya
https://www.prostir.ua/?grants=navchannya-u-shkoli-instytutsijnoho-rozvytku-predstavnykiv-ho-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/?grants=6-misyachna-stypendijna-pidtrymka-vid-leaders-fund-dlya-sotsialnyh-pidpryjemtsiv-hromadskoho-sektoru-ta-aktyvistiv-scho-shukayut-mozhlyvosti-dlya-realizatsiji-svojih-idej-ta-projektiv
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
https://www.mriemotadiemorazom.org/#rec282467481
https://www.youtube.com/watch?v=A64W4S9qg0M
https://fb.watch/9NOFwn6K--/
https://fb.watch/9AnNKPlWrd/
https://www.facebook.com/nadia.filimonovaskripka/posts/5152838281412310
https://www.facebook.com/mformacia/posts/4320352744742571
https://www.facebook.com/groups/1746907158887574/permalink/3133925976852345/
http://teren.in.ua/2021/11/25/ternopolyany-zalyshyly-mesedzhi-u-tsentr-mista-aby-zupynyty-nasylstvo-nad-zhinkamy-foto/?fbclid=IwAR2-sDe8bKDpJ5KnHDP0x0sJectRFSD9NbyHt_GvPVYkBAC-a-p7CiT6yMk
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1086310298852849&id=100024216668002

