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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
ГО «Рука допомоги» перемогли в конкурсі соціальних інновацій від 
Карпатського Фонду. Організація працює з 2012 року, за цей час 
втілила чимало проєктів для допомоги ромським дітям. Вони 
реалізували кілька пришкільних літніх таборів для ромських дітей 
та їх батьків. Останній такий табір відбувся у 2021 році. За роки 
діяльності таборів оздоровили 372 учня.

ППротягом останніх років ГО «Вектор-плюс» з міста Пирятин  
брала активну участь у адвокації питання виділення соціального 
житла для ВПО. У результаті, в січні 2022 року, згідно нового плану 
соціально-економічного розвитку, в Пирятині та Великій Кручі 
було закуплено шість квартир для переселенців, як соціальне 
житло.  

На базі бібліотеки, ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» з міста 
БердБердичів за підтримки Посольства Великої Британії в Україні в 
межах програми «Активні Громадяни» від Британської Ради в 
України та в рамках волонтерської програми для молодіжних 
центрів проводять заняття з форум-театру.

За сприяння ГО «Закарпаття Донбас» Ужгородська міська рада 
взяла участь у Програмі придбання житла для внутрішньо 
переміщених осіб коштом співфінансування з державного та 
місмісцевих бюджетів. Наприкінці 2021 року було придбано 2 
квартири для сімей переселенців.

Міжнародний фонд «Відродження» в рамках проєкту «EU4USociety» 
у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс «Краудфандінг 
для соціального підприємництва». Дедлайни заявок до 15 лютого, 
15 травня, 15 вересня. Мета конкурсу – зміцнити діючі соціальні 
підприємства, популяризувати соціальне підприємництво та 
створити позитивну практику залучення соціальними 
ппідприємствами коштів спільноти. 

Онлайн-курс «Особиста ефективність 2.0» допоможе винайти 
власний рецепт як залишатися продуктивним завжди – у будь який 
час, день тижня, пору року. Дедлайн реєстрації 25 лютого 2022 року 
включно. Деталі за посиланням.

Едутон Creative Enterprise Ukraine, що дає карт-бланш на пошук 
нових освітніх рішень для креативних індустрій. У вас буде усе 
ннеобхідне, щоб придумати сильну ідею: концентрація 
різнопрофільних спеціалістів, підтримка менторів, наснажливі 
презентації та доступ до бази знань. Едутон пройде 31 березня - 
1 квітня. Місце зборів — «Освіторія хаб» у Києві. Приєднатись 
можна, заповнивши заявку.

Гранти на проєкти для творчої молоді. Грант допоможе 
16-25-річним з областей проявити себе. Втілити інклюзивні 
ттеатральні постановки, кінематографічні табори, урбаністичні 
лабораторії з переосмислення публічних просторів та інші 
ініціативи, що спонукають творити. Кінцевий термін: 21 лютого 
2022 о 15:00 за київським часом.

Zrozumilo освітня платформа з беліччю безкоштовних корисних 
курсів. Для перегляду курсів потрібно просто зареєструватись на 
платформі. 

Звернення на гарячу лінію ГО «КРИМSOS»
У січні за консультацією на гарячу лінію ГО «КРИМСОС» звернулося 174 особи та надано 385 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.

На місці модульних містечок для внутрішньо перемішених осіб 
збудують багатоквартирні будинки, в яких теж проживатимуть 
переселенці.

У 2022 році держава планує купити три тисячі квартир для 
внутрішньо переміщених осіб. За словами міністерки з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, 
ннаразі «Дуже мала кількість ВПО отримала житло або 
можливість взяти іпотеку під доступний відсоток».

Новини законодавства

https://www.msp.gov.ua/news/20309.html
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-kraudfandinh-dlya-sotsialnoho-pidpryjemnytstva
https://www.prostir.ua/?grants=rejestratsiya-na-onlajn-kurs-osobysta-efektyvnist-2-0
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/323
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/314
https://zrozumilo.in.ua/search-courses/
https://www.facebook.com/carpathianfoundation/posts/462064258920957
https://www.facebook.com/100017457455016/posts/978758179382755/?app=fbl
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4903473929743202&id=100002419305843
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397690-na-misci-modulnih-mistecok-zbuduut-bagatokvartirni-budinki-dla-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349443-nastupnogo-roku-na-pridbanna-zitla-dla-peremisenih-osib-vidilat-125-miljoniv.html

