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Розподіл кількості задоволених звернень
в результаті дій радників щодо 
соціальних питань, у % до вирішених 
звернень з соціальних питань

Оформлено довідки 
про ВПО

Призначено 
одноразові виплати

Допомога в 
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Радниками національного рівня для Мінсоцполітики було підготовлено 261 
відповідь на запити різних органів державної влади щодо облікових даних ВПО з 
ЄІБД, дві відповіді на звернення громадянки та одне клопотання від Мінсоцполітики 
до судового органу.  Радники національного рівня присутні під час консультування 
ВПО в Громадській приймальні  Мінсоцполітики.

Радник у Донецькій області взяв участь у робочій координаційній нараді ОСНА та 
військово-цивільного співробітництва ООН.  

У березні відбувся спільний візит радника у місті Києві, представників УВКБ ООН та 
Посла доброї волі ООН до Хоспісу для літніх людей з метою вирішення житлових 
питань.

• Радники Програми продовжили роботу у трьох підгрупах робочої групи з 
удосконалення законодавства, створеної при МінТОТ. 

• Радник у Донецькій області взяв участь як супроводжуючий в офіційному 
прийомі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Лутковської В.В. у містах 
Волновасі та Маріуполі. 

• У березні радниками в Запорізькій області у партнерстві з Громадським 
холдингом «Група впливу» було організовано ряд заходів щодо адвокації виборчих 
прав ВПО.

• Радником у місті Києві в березні було проведено моніторинг ситуації невиплат 
пенсій громадянам та встановлено, що від статусу ВПО вже відмовилося 263 
пенсіонери.

• Радник у Львівській області провів моніторинг надання послуг із реєстрації 
тимчасового місця проживання внутрішньо переміщеним особам Центром обліку 
бездомних громадян.

• 6 березня в прес-центрі УНІАН відбулась презентація моніторингу «Аналіз 
динаміки конфліктів між внутрішньо переміщеними особами та приймаючими 
громадами».

Співпраця з державними та недержавними структурами

Аналітична, адвокаційна та нормотворча діяльність



Складовою частиною Проекту є тренінгова програма «Актуальні питання 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». Протягом березня 126 осіб взяли 
участь у трьох тренінгах в Житомирі, Хмельницькому та Полтаві, організованих за 
підтримки обласних та міських адміністрацій.

Радники проводять освітні зустрічі, тренінги як із ВПО, так і з фахівцями соціальної 
сфери та активістами громадських організацій. Протягом звітного періоду радники 
під час відвідування УПСЗН вели постійну роботу щодо надання консультацій щодо 
роботи з ЄІБДВПО та передачі навчальних матеріалів. 

• В рамках грантової угоди із Агентством США із міжнародного розвитку радни-
ком в Луганській області було підготовлено та проведено тренінг для потреб 
представників неурядових організацій області з питання фінансового менеджменту.

• Актуальні питання соціального захисту ВПО та особливості роботи з ВПО були 
озвучені радником у Львівській області на лекціях для слухачів Академії державного 
управління при Президентові України.

• За безпосередньої участі радника в Дніпропетровській області, із залучанням 
профільних міжнародних та громадських організацій, було розроблено методичні 
матеріали — узагальнені рекомендації для УПСЗН області.

• Радниками в усіх областях було проведено тренінги «Протидія сексуальному 
насильству в умовах конфлікту» для НГО, держструктур та органів місцевого самовря-
дування.

У березні радники долучились до громадських обговорень та надання роз’яснень 
щодо чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, діяльності 
Програми. Загалом було 30 друкованих згадок про радників, 4 радіопередачі та                     
12 сюжетів і телевізійних ефірів за їх участі. Окрім того, радники взяли участь у                      
17 круглих столах, 2 прес-конференціях, 1 брифінгу та 35 інших заходах.

Навчальні та інформаційні програми

Інформаційна підтримка діяльності

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

Складовою частиною Проекту є тренінгова програма «Актуальні питання 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». Протягом листопада 121 
особи взяли участь у 5  тренінгах, що пройшли в Луганській та Київській областях, 
організованих за підтримки обласних та міських адміністрацій.

Радники проводять освітні зустрічі, тренінги як з ВПО, так і з фахівцями соціаль-
ної сфери та активістами громадських організацій.

• Фахівцями Програми радників були підготовлені рекомендації ВПО, як вбе-
регтися від шахрайства під час уточнення персональних даних телефоном.

• Радник у Харківській області щотижня проводить тренінги для ВПО з
питань правової грамотності.

• Радник в  Херсонській області разом із організаційним комітетом No Hate
Speech Movement в Україні почали проводити тренінги в школах м. Херсон.

• Радником в Донецькій області у м. Маріуполь було проведено розширену
«Зустріч з громадою с. Широкіне».

• Радником в Одеській області спільно з Центром допомоги внутрішньо
переміщеним особам в м. Одесі та Одеській області був проведений психологіч-
ний тренінг «Діти і війна. Техніки зцілення» для соціальних працівників, соціаль-
них педагогів, шкільних психологів та психіатрів медичних закладів м. Ізмаїла. 

У листопаді радники долучились до громадських обговорень та надання роз’яс-
нень щодо чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, діяль-
ності Програми. Загалом було 28 друкованих згадок про радників, 2 радіопередачі 
та 13 сюжетів та телевізійних ефірів за їх участі. Окрім того, радники взяли участь 
у 25 круглих столах та в понад 33 інших заходах.

Повний текст звіту українською мовою 
у форматі PDF завантажуйте за  ПОСИЛАННЯМ
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