
МОЛОДЬ З ЧИСЛА ВПО: ДОПОМОГТИ СОБІ ТА ІНШИМ 
У ПОШУКУ РІШЕНЬ НАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ.

ПРО ПРОЕКТ
МЕТА ПРОЕКТУ: 

встановлення діалогу між молоддю серед ВПО та владою, волонтерами, 
представниками НУО тощо; 
руйнація стереотипів у сприйнятті один одного; 
формування простору, де можна почути думки одне одного та виробити 
спільне бачення вирішення конфліктів та проблем молоді серед ВПО; 
обмін досвідом у громадській діяльності; 
навчання учасників впливати на владу, змушувати владу чути громаду; 
встановлення тісних контактів між активною молоддю задля ефективної 
співпраці.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ПРОЕКТ? 
Для молоді з числа ВПО; людей, які працюють з ВПО (державні/недержавні установи).

ЩО ЦЕ? 
5 триденних заходів для молоді серед внутрішньо переміщених осіб.

ДЕ?
У Харкові, Вінниці Дніпропетровську, Запоріжжі та Києві.

ЯКИМ ЧИНОМ?
Серія круглих столів та інтерактивних тренінгів із використанням активних 
методик та практик.

Контакти:
www.ya.org.ua

youth.alternative.ua@gmail.com
www.facebook.com/youth.alt



ЗМІСТ ПРОГРАМИ:
- проведення круглого столу за участю внутрішньо переміщених осіб, представ-
ників соціальних служб, влади, НУО та волонтерів, які опікуються питаннями вну-
трішньо переміщених осіб;
- психологічні тренінги для учасників по подоланню стереотипів та конфліктів, ве-
денню переговорів, протистоянню маніпуляціям;
- тренінги про те, як відкрити власну справу;
- тренінги про захист прав людини, про те, як відстоювати власні права і впливати 
на владу тощо;
- «open space» для виявлення проблем та визначення шляхів їх подолання;
- прес-конференція та оголошення пропозицій до влади.

НАПРАЦЬОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
Учасниками заходів розроблено резолюції «Молодь з числа ВПО: допомогти собі 
та іншим у пошуку рішень нагальних проблем» для кожного окремого регіону, 
визначено основні кроки для подолання проблем молоді з числа ВПО. 

Деякі з пропозицій учасників:
• Проводити освітні та соціальні заходи для ВПО у ВНЗ, навчання/перенавчання 
соціальних працівників, психологів в контексті роботи з ВПО.
• Сприяти/допомагати налагодженню контактів між волонтерськими організа-
ціями, молодіжними НУО, владою у питаннях вирішення проблем ВПО. 
• Створити єдину захищену електронну базу даних, яка вміщуватиме всі дані 
про громадян, в т.ч. ВПО, які завдяки цьому зможуть надавати всі документи у 
електронному вигляді.
• Створити механізми щодо залучення ВПО в малі міста та села для ведення 
господарства.
• Розробити та впровадити державні програми, спрямовані на будівництво або 
придбання молодими спеціалістами з числа ВПО  житла, землі з частковою ком-
пенсацією з боку держави.
• Розробити механізм щодо стимулювання бізнесу та створення робочих місць 
для ВПО. Розробити механізми впровадження закону про надання першого робо-
чого місця для молоді з числа ВПО.
• Забезпечити замовлення з боку держави на соціальну рекламу щодо ВПО. 
Постійно інформувати громадськість щодо діяльності НУО, волонтерів тощо в сфері 
роботи з ВПО та використовувати місцеві ЗМІ для популяризації та інформування 
населення щодо вирішення проблем ВПО.
• Розробити програми щодо кращих практик адаптації ВПО до нормального 
життя.
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