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Міністерства соціальної політики України
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Співпраця з державними та недержавними структурами
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.

Аналітична, адвокаційна та нормотворча діяльність
•
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».

Навчальні та інформаційні програми
НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
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•
Радником в Одеській області спільно з Центром допомоги внутрішньо
•
За безпосередньої участі радника в Дніпропетровській області, із залучанням
переміщеним особам в м. Одесі та Одеській області був проведений психологічпрофільних міжнародних та громадських організацій, було розроблено методичні
ний тренінг «Діти і війна. Техніки зцілення» для соціальних працівників, соціальматеріали
узагальнені
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•
Радниками в усіх областях було проведено тренінги «Протидія сексуальному
насильству в умовах конфлікту» для НГО, держструктур та органів місцевого самоврядування.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційна підтримка діяльності

У листопаді радники долучились до громадських обговорень та надання роз’яснень щодо чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, діяльності Програми. Загалом було 28 друкованих згадок про радників, 2 радіопередачі
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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.
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