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ПРО ПРОЄКТ РАДИ ЄВРОПИ
Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих
рішень – фаза 2» (далі – Проєкт) імплементується в межах Плану дій Ради
Європи для України на 2018-2022 роки.
Проєкт спрямований на розширення можливостей внутрішньо переміщених осіб
(далі – ВПО) впливати на покращення системи захисту прав людини та доступу
до правосуддя в Україні.
Проєкт фокусується на трьох компонентах:
. Вдосконалення нормативно-правової бази з питань захисту та відновлення
прав людини ВПО та інших осіб, що постраждали від конфлікту;
. Посилення потенціалу органів місцевої влади реагувати на потреби ВПО та
осіб, що постраждали від конфлікту;
. Сприяння інтеграції ВПО через впровадження цифрових рішень.
У 2019-2020 роках Проєктом та його грантерами розроблено низку продуктів
(опитувальник з оцінки потреб ВПО, гендерний аналіз місцевої політики
стосовно ВПО, тренінги з подолання посттравматичного стресового розладу та
ін.), що будуть запропоновані для впровадження у пілотних громадах за
підтримки Проєкту.
ЦІЛІ СПІВПРАЦІ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
В межах цієї співпраці Проєкт має на меті підтримати місцеву владу у розробці
довготривалих рішень для ВПО та осіб, що постраждали від конфлікту, зокрема
через надання експертизи, технічної допомоги та спільне впровадження
конкретних напрацювань в одному чи декількох напрямах, серед яких (перелік
не є вичерпним):
аналіз потреб ВПО та інших цивільних осіб, що постраждали від
конфлікту;
врахування гендерних аспектів під час впровадження державних та
місцевих програм та надання послуг для ВПО та осіб, що постраждали від
конфлікту;
посилення участі ВПО у громадському житті та вирішенні актуальних
для громади проблем;
залучення соціально відповідального бізнесу до сприяння інтеграції ВПО
та допомоги населенню, що постраждало від конфлікту;
цифровізація послуг для ВПО та осіб, що постраждали від конфлікту;
подолання наслідків посттравматичного стресового розладу у осіб, що
постраждали від конфлікту;
інформування ВПО та осіб, що постраждали від конфлікту, про
можливості отримання соціальних послуг та правової допомоги;
компенсація за зруйноване та пошкоджене житло для осіб, що
постраждали від конфлікту.

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ СПІВПРАЦЯ
1. В межах цієї пропозиції до співпраці буде відібрано до п'яти пілотних
громад. Кожна громада визначить команду людей, відповідальних за спільну
діяльність та спілкування з Проєктом; буде укладено Меморандум про
співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та громадою.
Ця співпраця здійснюватиметься разом із ключовими партнерами Проєкту, серед
яких:
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України;
- Міністерство соціальної політики України;
- Міністерство розвитку громад і територій України;
- Координаційний центр з надання правової допомоги;
- Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву;
- відповідні регіональні партнери.
2. Для кожної громади за підтримки Проєкту буде визначено їх бачення, потреби
та потенціал щодо такої співпраці; спільно з громадою буде сформовано план
подальшої діяльності та погоджено оптимальні форми роботи.
3. Протягом дії Меморандуму про співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні
та громадою пілотні громади будуть працювати з Проєктом над реалізацією
ініціатив та спільних заходів, наприклад, круглих столів, тренінгів, літніх шкіл,
сесій обміну досвідом у форматах онлайн та офлайн.
За потреби, Проєкт забезпечить роботу національних та міжнародних
консультантів з громадами та надаватиме технічну підтримку, у тому числі, у
вигляді комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, а також через
друк інформаційних матеріалів та іншої поліграфічної продукції.
Рада Європи покриватиме всі витрати, пов’язані з роботою консультантів,
організацією заходів, а також участю в цих заходах представників громад,
включаючи транспортні витрати, житло та харчування.
4. Після завершення запланованих ініціатив та заходів, буде проаналізовано
результати роботи та ефективність співпраці. Отримані результати та кращі
практики будуть представлені іншим громадам в країні.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ НАДАЄ СПІВПРАЦЯ ГРОМАДІ
Відібрані пілотні громади будуть включені до переліку основних партнерів та
бенефіціарів Проєкту. Завдяки співпраці з Радою Європи та іншими партнерами,
громади зможуть:
визначити та краще задовольняти актуальні потреби ВПО та інших
цивільних осіб, що постраждали від конфлікту;
покращити надання соціальних послуг й правової допомоги ВПО та
іншому постраждалому населенню, а також захист їх прав;
посилити злагодженість роботи місцевої влади, неурядових організацій та
соціально відповідального бізнесу;

впровадити гендерний підхід до місцевої політики та практик, що
стосуються ВПО;
сформувати групи фахівців, які володіють сучасними підходами по роботі
з психотравмою;
поділитися своїм досвідом з іншими громадами в країні та дізнатись про
те, яким чином долаються проблеми ВПО в інших громадах та в інших
країнах;
посилити змістовну участь ВПО у вирішенні актуальних проблем
громади;
впровадити цифрові та онлайнові інструменти для надання послуг ВПО та
особам, що постраждали від конфлікту;
організувати інформаційні кампанії щодо доступу ВПО до житлових
програм, а також механізмів компенсації за зруйноване та пошкоджене
житло.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ГРОМАД
Конкурсна комісія відбере до п'яти пілотних громад на основі щонайменше
трьох з наведених нижче критеріїв:
Наявність внутрішньо переміщених осіб в структурі населення громади;
Наявність стратегій / програм / планів щодо інтеграції ВПО або з надання
послуг цивільному населенню, що постраждало від конфлікту;
Наявність ініціативної групи або громадської організації, які опікуються
питаннями прав ВПО та інших цивільних осіб, що постраждали від
конфлікту;
Присутність в громаді фахівців / закладів / установ, що переміщені з
непідконтрольних Україні територій Луганської, Донецької областей та
АР Крим;
Присутність на території громади житла, що зруйноване або пошкоджене
внаслідок збройного конфлікту;
Наявність житлових фондів тимчасового або соціального призначення, що
можуть використовуватись для внутрішньо переміщених осіб;
Досвід успішних реалізованих проєктів соціального спрямування спільно
з міжнародними або національними партнерами;
Запропонований склад команди громади, яка буде відповідальна за
співпрацю з Проєктом;
Представлені громадою бачення та конкретні пропозиції щодо співпраці з
Проєктом, відображені у мотиваційному листі.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Пропозиція до співпраці з громадами охоплює всю територію України.
Громади, що зацікавлені у співпраці, повинні надіслати лист-заявку у довільній
формі (до 5 сторінок формату А-4), який включатиме:
а) мотиваційний лист із відповіддю на питання: Чому громада хоче взяти
участь у співпраці за напрямом “Інтеграція внутрішньо переміщених осіб та
захист прав населення, що постраждало від конфлікту”?
б) приклади, що підтверджують відповідність громади наведеним вище
критеріям відбору громад;
в) склад команди громади (до 5 осіб), яка буде відповідальна за спільну
діяльність та спілкування з Проєктом: прізвище, ім'я, організація чи установа,
посада
Документи повинні бути завізовані особою, відповідальною за ухвалення рішень
в громаді.
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