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Протягом звітного періоду Програма «Радник з питань внутрішньо переміщених осіб» (далі – 
Програма) надала 1 533 послуги.

У партнерстві з Українським католицьким університетом було проведено цикл з п’яти 
тренінгів (у Харкові, Києві, Львові, Рівному та Івано-Франківську) на тему захисту персональних 
даних для працівників державних соціальних служб. У заходах взяли участь представники 
департаментів та управлінь соціального захисту населення, Пенсійного фонду України (далі – 
ПФУ), об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) та Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ).

Також Програма ініціювала у Києві 4 заходи "Не нашкодь", на яких працівників МТОТ, ПФУ, 
Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики (далі – Мінсоцполітики), ОТГ та 
департаментів соціального захисту населення навчали як ефективно допомагати 
постраждалим від війни і при цьому уникати можливих негативних наслідків.

Радники регіонального рівня провели 26 лекцій з конфліктної чутливості "Конфліктна 
чутливість в контексті розробки регіональних планів реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення 
на період до 2020 року" у всіх областях, які охоплює Програма.

У рамках співпраці з Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників 
АТО, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інші захворювання під час участі в АТО, 
задокументовано та проаналізовано кейси 74 осіб, що були незаконно ув'язнені на тимчасово 
непідконтрольних територіях. 15 справ підготовлено для подання до Міжнародного 
кримінального суду. 

Для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) із вадами зору оптимізовано сайт організації 
http://sss-ua.org/. Встановлено плагін, який читає тексти та дозволяє збільшувати розмір тексту 
на екрані.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

АНАЛІТИЧНА, МОНІТОРИНГОВА ТА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У березні 2018 р. радники Програми провели 28 моніторингів та аналізів. 

Зокрема, радники національного рівня провели аналіз тексту законопроекту щодо 
реабілітації полонених для підготовки зауважень від Мінсоцполітики. Було написано 
аналітичну довідку щодо єдиної інформаційної бази даних ВПО (далі - ЄІБД ВПО) та 
програмного продукту, який використовувався до введення в експлуатацію ЄІБД ВПО.

Радниками регіонального рівня було проведено дослідження за участю представників 
неурядових організацій та ВПО з метою оцінки перспектив розвитку системи соціальної 
допомоги ВПО. Всього було проведено 24 фокус-групи в областях, що охоплюються 
Програмою.

Радник національного рівня Мінсоцполітики підготував аналіз впливу скасування постанови 
Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) №365 на виплату адресної допомоги та пенсійних 
виплат ВПО та пропозиції щодо гармонізації правових норм у випадку такого рішення.
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НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

МЕДІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

У березні 2018 р. радники Програми надавали роз’яснення, листи та експертні висновки з 
питань поновлення порушених прав ВПО та щодо правильного застосування норм права із 
соціального захисту. Підготовлено 53 тематичні документи. Також радники Програми 
організували або взяли участь як тренери у 25 навчальних зустрічах з передачі досвіду 
(тренінги, лекції, семінари, воркшопи). Учасниками таких навчальних зустрічей загалом стали 
593 фахівці (з них – 73 % жінок). Загальна кількість заходів, до яких долучилися радники, у 
березні становить 134. 

Протягом березня 2018 р. було 2 друковані згадки про радників та Програму та 3 телеефіри 
за їх участю. Окрім того, радники надали 1 коментар, взяли участь у 5 круглих столах та 2 інших 
медійних заходах. Також на сайті Програми http://www.radnyk.org було розміщено 12 
матеріалів.

На основі настільної антидискримінаційної гри "Переселенська  блуканина" Програмою 
було розроблено та поширено онлайн версію гри. У результаті було залучено аудиторію 
більше ніж 10 000 осіб.

До четвертої річниці початку конфлікту на Донбасі Програмою підготовлено медіа кампанію 
"Відомі українці з Донбасу". Відповідні банери було поширено у соціальній мережі Facebook. 
Кампанія охопила аудиторію більше, ніж 40 000 осіб.  Також банери були встановлені у Києві у 
форматі вуличних сітілайтів.

Триває медіа підтримка інтерв’ю з працівниками управлінь праці та соціального захисту 
населення у регіонах України. Протягом звітного місяця опубліковано 3 інтерв’ю, ще 9 
планується опублікувати у квітні 2018 р.

Радниця у Київській області та місті Києві взяла участь у підготовці наказу Міністерства 
охорони здоров’я України "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти". Також результатом майже дворічного лобіювання радницею змін 
до програми "Турбота. Назустріч киянам" стало видання Наказу Департаменту соціальної 
політики №13 «Про внесення змін до Порядку забезпечення киян ортопедичним взуттям та 
ортопедичними устілками, засобами особистої гігієни, шапочками для купання лежачих 
хворих». До переліку документів, які необхідно подати громадянам для отримання 
вищеперерахованих засобів внесено довідку ВПО, в якій зазначено фактичне місце 
проживання в місті Києві. А це означає, що тепер ВПО, що мешкають в столиці, матимуть 
доступ до засобів гігієни, аналогічний до місцевих жителів. 

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

http://radnyk.org/reports/monthly_report/report_radnyk_march-2018_ukr.pdf

