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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.

http://surl.li/bbwwd

https://www.instagram.com/crimeasos/

Можливості

Новини спільнот
Завдяки взаємодії керівниці ГО «Фенікс –Коломия» 
Ольги Золотарьової та Коломийської міської ради було придбано 
дві квартири за програмою державної субвенції місцевим 
бюджетом для ВПО.

У грудні 2021 року, на запрошення ГО «АМІ-СХІД», голова ГО «Вулик» 
Наталія Діда відвідала Луганську область, де провела серію 
мамайстер-класів для дітей з інвалідністю.

Голова ГО «Громадський рух переселенців Донбасу» зустрілась з 
представниками ОБСЄ у Львові та розповіла про свою організацію 
та її діяльність.

19 грудня в місті Аксарай відбулося урочисте відкриття 
соціального та адміністративного центру для мешканців районів 
«Крим» та «Бахчисарай». Теплий відгук глядачів отримав виступ 
ммузично-танцювального ансамблю «Кримська родина», які 
завітали до Туреччини з Києва, а також творчого колективу 
кримськотатарської діаспори з Анкари «Джийїн».

2 грудня представники ГО ОП «Спільна справа» зустрілися з 
представниками Ірпінської міської ради, депутатського корпусу, 
ГО «Зоря Донбасу» та ГО «Перспектива» для презентації проекту 
«Житлово-будівельний кооператив «Спільна справа» і домовилися 
ддо конкретних дій з приводу реалізації цього проекту в Ірпінськії 
громаді. 

Восток SOS спільно з партнерами American Bar Association Rule of 
Law Initiative (ABA ROLI Ukraine) та Центр Громадянських Свобод 
оголошує збір заявок на участь у другому молодіжному освітньому 
таборі «Сила розмаїття», що відбудеться 24-29 січня 2022 року. 
Дедлайн заявки – 10 січня 2022.

Міжнародний фонд «Відродження» в рамках проєкту «EU4USociety» 
у співпраці з Єву співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс «Краудфандінг 
для соціального підприємництва». 
Дедлайни заявок до 15 лютого, 15 травня, 15 вересня.

House of Europe шукають табори відпочинку та оздоровлення, 
які долучаться до організації літніх таборів європейської молоді. 
Буде обрано чотири організації з різних областей України. 
Дедлайн 31 січня 2022 року, 15:00 за київським часом. Деталі за 
попосиланням.

House of Europe оголошує Конкурс: «Стипендії для громадських 
активістів: залучення спільнот». Це реальна можливість змінити 
вашу громаду на краще. 
Кінцевий термін подання заявок: 17 січня 2022.

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES Україна) оголошує 
конкурс на участь в онлайн програмі для внутрішньо переміщених 
ччоловіків та жінок «Рівноправне партнерство жінок та чоловіків», 
яка спрямована на сприяння рівноправному партнерству чоловіків 
та жінок у побуті, громадах та на інституційному рівні.

Звернення на гарячу лінію ГО «КРИМSOS»
У грудні за консультацією на гарячу лінію ГО «КРИМСОС» звернулося 474 особи та надано 1220 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.

29 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України спростив процес 
перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані 
території в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та 
м. Севастополя й виїзду з них (КПВВ).

Кабінет Міністрів України у 2021 році розподілив 113,6 млн гривень 
субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
зазаходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України. 

Новини законодавства

«Як перестати залишати своє життя на потім. 
«Синдром очікування» у внутрішньо переміщених осіб». 
Спікерка: Наталія Зуєва, голова ГО «ВГО «КЛАС». 
Під час вебінару будуть розкриті наступні теми:
Життя у часі, де я в даний момент?
Чому ВПО мають  тривогута страхи? Наслідки таких станів.
ПлПланування життя, а не справ.
Бачення себе через рік, п'ять років.

Вебінари

http://surl.li/bbwwf

community@krymsos.com

Наші контакти

https://www.msp.gov.ua/news/20309.html
https://www.facebook.com/375239686392388/posts/1021538701762480/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/groups/vulik/permalink/3155558811433373/
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/505882?fbclid=IwAR30r8NF7lAhYX6iEbHdeT4rwf_LexEt-tlnC7acJyXhXEtdyq-nTg4vwsM
https://www.facebook.com/UAinTR/posts/219308543711855
https://www.facebook.com/Yrizykov/posts/3061457357436396
https://www.youtube.com/watch?v=6o-syp1Ta64
https://www.prostir.ua/?grants=osvitnij-molodizhnyj-tabir-syla-rozmajittya&fbclid=IwAR1ISUfUTvJJRBBnUhr8HCtWx2tBivI3yzy2RTvuAQVBsOMKVcjgSsyQxQM
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-kraudfandinh-dlya-sotsialnoho-pidpryjemnytstva
https://houseofeurope.org.ua/programme/european-youth-camps
https://gurt.org.ua/news/grants/75175/
https://gurt.org.ua/news/trainings/75579/
https://minre.gov.ua/news/uryad-sprostyv-proceduru-peretynu-kpvv
https://minre.gov.ua/news/ponad-1000-vpo-otrymayut-tymchasove-zhytlo-zavdyaky-realizaciyi-uryadovoyi-programy-7030-u-2021
https://www.youtube.com/channel/UCJPYgT9XmsJDBLTbNg3swAQ
https://www.facebook.com/krymsospl

