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ВСТУПНЕ СЛОВО
Перед сучасним українським суспільством зараз постає безліч
викликів, які спричинені військовою агресію на сході країни. Зокрема, це виклики інтеграції – як для тих, хто був змушений покинути рідні домівки через загрози життю і намагаються адаптуватися на нових місцях свого проживання, так і для спільнот, які
прийняли вимушених переселенців. Постає гостра необхідність у
покращенні комунікації між різними соціальними групами: переселенці, місцеві громади, сім’ї, які під час війни втратили когось із
близьких та владними структурами, а також необхідність надання
психо-соціальної допомоги, яка спрямована на зменшення рівня
стресу, збільшення впевненості у власних силах, здатність відкритися на добросусідську підтримку, долання стереотипів.
За таких умов особливо зростає роль сім’ї як середовища адаптації. Саме тому сім’я, як базова спільнота, займає особливе місце
в організації соціальної допомоги. Суспільство й державні органи
мають бути організовані субсидіарним способом, тобто знизу вгору. Таким чином може бути забезпечено оптимальний розвиток
особистості та гарантовано збереження менших спільнот, зокрема родин. Допомогу членам родини у Польщі надають насамперед
органи місцевого самоврядування – районні центри з надання допомоги сім’ї, основна мета діяльності яких – надання допомоги і
соціальної інтеграції завдяки тривалому супроводу цілої родині (за
ознакою приналежності усіх, чи певних членів родини до потребуючих груп, визначених законодавством: дітям та батькам з занедбаною опікуючою функцією батьків, літнім людям, особам поважно
хворим та з інвалідністю). Саме такий досвід був перейнятий та
застосований для потреб переселенців. Такі практики соціальної
допомоги ґрунтуються на принципах соціальної доктрини Церкви: субсидіарності, солідарності й загального добра. Ці принципи в
свою чергу випливають із християнської концепції людини й тому
є свого роду її конкретизацією і фокусом.
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З розумінням цього, Міжнародний благодійний фонд «Карітас
України», як офіційна благодійна організація Української ГрекоКатолицької Церкви, розпочав у 2017 р. реалізацію проекту «Створення Центрів Підтримки Сім’ї як моделі інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та місцевого населення в Україні». Проект діє в
рамках Програми співпраці у сфері розвитку «Польська допомога»
Міністерства закордонних справ Республіки Польща для надання
спеціалізованої підтримки, спрямованої на соціальну інтеграцію
сімей, у т.ч., дітей та літніх людей та місцевого населення, створення умов для реалізації різних видів допомоги. Проект несе у собі
глибоку мету: активізувати та підтримати процес об’єднання та інтеграції українців, через працю зі сім’ями.
Основна мета роботи Центрів – підвищити рівень соціальної
інтеграції між переселенцями та місцевим населенням шляхом
створення спільного рівня спілкування між особами, включаючи
також членів їх сімей; осіб, що постраждалих від військових конфліктів, використовуючи спільні потреби: творче дозвілля, освіта,
обмін інформацією та досвідом.
Одним із завдань Центрів є допомога тим, хто відчуває труднощі в інтеграції у нове середовище, зокрема тих, хто отримав статус вимушених переселенців. Для цього організовується комплекс
соціальної підтримки – соціальної допомоги для окремих груп,
використовуючи ресурси місцевих громад. Соціальну підтримку
тут розуміють, як розвиток вмінь, необхідних для самостійного
та активного життя, організацію в суспільстві допомоги зі сторони родини, інших осіб, груп, громадських організацій та установ, і
надання фінансової, матеріальної допомоги, а також інші дії на засадах, окреслених законом про соціальну допомогу. Співробітники
Карітасу допомагають у зав’язуванні соціальних контактів, особливо з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами і
покращують соціальну адаптацію проводячи різного роду тренінги, зустрічі в групах, інтеграційні заходи та терапевтичні заняття. Важливим елементом допомоги родині стало введення посади
6

Вступне слово

«асистент родини». Така особа виконує опікунсько-виховну роль.
Асистент сім’ї працює разом з сім’єю, за її згодою та за активної
участі членів сім’ї у процесі, мотивуючи сім’ю до активної співпраці в реалізації визначеного плану дій.
Маємо зробити все можливе з боку Церкви, суспільства та держави, щоби якісно та цілісно підтримати сім’ю, яка, можливо на даному етапі, є у економічній чи/та психологічній кризовій ситуації,
на шляху посилення її внутрішнього потенціалу і адаптації та інтеграції у нових реаліях життя.
о. Андрій Нагірняк,
заступник Голови Відділу соціального служіння
Української Греко-Католицької Церкви,
віце-президент Карітасу України
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МЕТОДОЛОГІЧНІ РЕМАРКИ
Оцінювання та розвиток можливостей
соціального служіння родинам ВПО
для посилення їх інтеграції
Соціальне служіння є добровільною працею на благо інших,
яка вмотивована бажанням стверджувати світоглядні переконання у форматі конкретних ініціатив. Реалізується, насамперед,
через надання соціальних, а також психологічних, юридичних
та інших послуг людям у потребі. Така діяльність потребує ретельної підготовки. Зокрема, важливим є оцінювання потреб,
проблем людей, з одного боку, та можливостей тієї чи іншої організації, зорієнтованої на соціальне служіння та благодійність,
з іншого. Сказане стосується і діяльності Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» (надалі – Карітас) з посилення
інтеграції сімей, які постраждали від військового конфлікту на
сході України, зокрема, родин вимушено переміщених осіб (ВПО).
У роботі з цією групою бенефеціаріїв Карітас орієнтується на два
типи документів.
По-перше, це рекомендації ООН1 щодо покриття основних гуманітарних проблем цивільного населення, яке (згідно висновків
організації) продовжувало у 2017 р. зазнавати ризиків у сфері безпеки, добробуту та основних прав внаслідок постійних активних
бойових дій.
По-друге, це власний моніторинг потреб і проблем бенефеціаріїв проектів Карітасу через проведення статистичних опитувань та
фокус-груп. Цільовими об’єктами таких досліджень є: а) внутрішньо переміщені особи (надалі, ВПО), які, починаючи з 2014 року,
змінили місце свого постійного проживання в зв’язку з подіями
на Сході України й анексією АР Крим; б) місцеві жителі територій
1
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присутності ВПО, які мають досвід взаємодії/стикалися у повсякденному житті з вимушеними переселенцями, які мешкають в їх
місті/населеному пункті; в) особи, зайняті у соціальному служінні:
працівники Карітасу та його партнерських (неурядових та державних) організацій.
Починаючи з 2017 р. Карітас розширює формат оцінювальних
досліджень через актуалізацію евалюативного підходу в рамках
проектних ініціатив. Йдеться про одночасне використання двох
підходів в оцінюванні та розвитку можливостей соціального служіння родинам ВПО для посилення їх інтеграції.
Перший підхід є традиційним в практиці соціального служіння. Він передбачає постійний супровід соціальних програм та проектів для контролю та корекції процесів їх реалізації, зокрема,
здійснення на постійній основі соціальної діагностики із використанням технологій соціологічного дослідження. Другий підхід – є
відносно новим в практиці соціального служіння. Він передбачає
оцінювання (через методологічну гнучкість, еклетизм, адаптивність інструментарію) та розвиток проектних ініціатив. Підхід зорієнтований на пошук умов для трансформацій в суспільстві через конкретні соціальні зміни в складних та невизначених умовах. Тобто в цьому разі має місце не лише відстеження соціального
ефекту програми чи проекту, але й активізація взаємодій членів
команди проекту з його бенефіціаріями2.
Так, у травні 2017 р. розпочав роботу соціальний проект «Створення Центрів Підтримки Сім’ї як моделі інтеграції ВПО та місцевого населення в Україні» (далі – ЦПС). Проект реалізовується в
рамках Програми співпраці у сфері розвитку «Польська допомога»
Міністерства закордонних справ Республіки Польща для надання спеціалізованої підтримки, спрямованої на соціальну інтегра2

Каплун М. Сучасні підходи до евалюації: навіщо вони українському суспільству / Евалюація: наукові, освітні та соціальні проекти. – Випуск 1: матеріали
інноваційного семінару «Евалюація освітнього простору.– К., Франкфурт-наМайні, Луцьк, 2015.– С. 35.
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цію сімей, у т.ч., дітей та літніх людей (ВПО) і місцевого населення, створення умов для реалізації різних видів допомоги. У 2017 р.
Проект діяв у семи локаціях: Запоріжжя, Харків, Кам’янське, Коломия, Кривий Ріг, Дрогобич, Івано-Франківськ.
Метою проекту «ЦПС», уже на етапі розроблення його концепції, було визначено підвищення рівня соціальної інтеграції ВПО
та місцевого населення шляхом розширення просторів комунікацій. Останні здійснюються на декількох рівнях: горизонтальному (між ВПО і місцевими родинами, включаючи також членів їх
сімей; осіб, постраждалих від військових конфліктів), в контексті
задоволення спільних потреб, через творче дозвілля, освіту, обмін
інформацією та досвідами; вертикальному (між потребуючими
сім’ями та командою фахівців Карітасу – асистентами родин, психологами, кейс-менеджерами, які
допомагатимуть у налагодженні
соціальних контактів з органами
місцевого самоврядування та закладами освіти для покращення соціальної адаптації в рамках
тренінгів, зустрічей у групах, інтеграційних заходів і терапевтичних занять. Серед актуальних
форм соціально-психологічної допомоги, які застосовуються в цьому проекті – цілісний супровід
сім’ї через підтримку різних вікових і соціальних груп: діти, молодь, батьки та діти з числа ВПО
та місцевої громади (жертв війни,
учасників АТО); інтеграційні виїзди на західну Україну; праця з
духовенством на західній Україні;
робота з вчителями; ідентифікація зацікавлених сторін (органи
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місцевого самоврядування, державні установи, ГО, ЗМІ, спортивні
та культурні заклади – координатори) тощо.
Уже у 2017 р., який був першим роком реалізації ЦПС, розпочалося оцінювання потенціалу дії Проекту через визначення його ролі
у посиленні інтеграції родин в потребі, зокрема, тих, які постраждали від збройного конфлікту на сході України. Метою оцінювання
було виявити, наскільки ЦПС, відповідно до своїх завдань, реалізують інтеграційну політику цільових груп проекту, зокрема, як
допомагають родинам, як співпрацюють з іншими зацікавленими
сторонами. Відповідно до програми проекту, не було передбачено
дослідження проекту як такого чи визначення досягнутих результатів; натомість мало місце оцінювання інформації щодо оптимізації процесу створення розгорнутої карти-схеми отримання фахової допомоги сім’ям. Було реалізовано три етапи оцінювання.
На першому етапі було проведено пре-анкетування. Для цього
було розроблено дві різні анкети, які було застосовано у двох групах респондентів. Опрацювання масивів анкет було здійснено із
застосуванням програми обробки соціологічних даних ОСА. Перша група респондентів — бенефіціарії з числа ВПО і місцеві бенефіціарії проекту. Станом на липень 2017 року загальна кількість бенефіціаріїв проекту у 7-ми центрах підтримки сім’ї становила 793
особи. З них ВПО – 529, місцевих жителів – 264 особи. Відповідно,
67% і 33%. Кількість опитаних осіб було визначено пропорційно до
кількості бенефіціаріїв у кожному ЦПС методом крокової вибірки.
Відповідно до програми проекту, було опитано 20% всіх бенефіціарів: 106 ВПО та 53 особи з місцевих жителів. Щоб уникнути ризику психологічного травмування респондентів, було обрано метод
анонімного анкетування. Анкети було роздано бенефіціарами для
особистого заповнення з метою отримати інформацію щодо потреб ВПО та приймаючої громади в контексті процесів інтеграції і
з огляду на необхідність підтримки окремих членів родини. Друга
група респондентів — працівники проекту, а також інші зацікавлені сторони: експерти – група незалежних від Карітас осіб, яких
11
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визначили працівники ЦПС (державні службовці, представники
громадських організацій, волонтери, активісти). Загальна кількість
респондентів: 76 осіб. З них працівників проекту по 7-ми ЦПС 38
та експертів. Завдання анкети – виявлення співпраці з Карітасом.
На другому етапі були проведені фокус-групові-інтерв’ю в
локаціях дії проекту (Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське, Харків,
Дрогобич, Івано-Франківськ, Коломия). Всього було проведено 14
фокус-груп (середня наповнюваність груп становила 8 осіб). Фокус-групові інтерв’ю проводилися у двох середовищах: 1) особи,
зайняті у соціальному служінні; 2) представники громад. Позаяк
останні зараз проходять складний період трансформації і постають
як «змінені», інтерв’ювання проводилися як серед ВПО, так і серед
інших людей у потребі, а також серед представників «корінного»
населення; фокус-групові інтерв’ю також проводилися з представники «третього» сектору та соціальних державних служб.

Фокус-група в рамках здійснення евалюації моделі Центру підтримки сімей

На останньому етапі було здійснено телефонне пост-анкетування
з працівниками проекту ЦПС. Метою анкетування було узагальнити
сильні та слабкі сторони початкового етапу проекту, а також окреслити ті сфери проектної діяльності, які потребують корекції.
12
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Аналіз результатів проведеної роботи здійснювався у розвиваючому контексті, з урахуванням чинників реального та потенційного впливу на посилення внутрішніх інтеграційних процесів, в т.ч.,
через аналіз правового контексту ситуації та пошук латентних тенденцій як виявів особливих соціальних досвідів.
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ВИКЛИКИ, МЕХАНІЗМИ ТА АКТУАЛЬНІ
МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ РОДИН У СИТУАЦІЇ
ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ
Аналітична записка 1:
Соціально-правові виклики інтеграції постраждалих від військового конфлікту на сході України
Військовий конфлікт, який розпочався у 2014 р. на сході України і
все ще триває, поставив питання не тільки збереження цілісності нашої держави й самої державності, а й питання забезпечення захисту
людей, які були змушені покинути свої домівки через загрози життю.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Я сиділа під бомбьожками, єдінственна больніца робила на всю Ясенувату. Ни света, ни води, ни хлеба, ничего. Люди сидели по подвалах и
работала одна больница. Дизель включали. Приходили люди, приходили,
больше не было куда идти днем, когда они бомбили. Выписать справку
о смерти, и я спрашиваю, а где вы будете хоронить? Прикопаю в огороде. Да, я вам рассказываю то, что я пережила. [Я сиділа під обстрілами,
єдина лікарняпрацювала на всю Ясенювату. Ні світла, ні води, ні хліба, нічого. Люди сиділи у підвалах і працювала лише лікарня. Дизель вмикали.
Приходили люди, приходили, більш не було, куди йти вдень, коли вони
бомбили]». (м. Харків).

Вимушене переселення постраждалих від військового конфлікту на сході України ми не можемо розглядати, як «звичайне» соціальне переміщення (міграцію): таке переміщення містить значно
більше факторів. Зокрема, в контексті подій на сході України воно
постає як складова стратегії виживання (самозбереження) в новому соціальному просторі.
Насамперед, звісно, йдеться про вирішення ключових проблем
гуманітарного характеру, якими, згідно класифікації ООН3, є захист
3

Див. докладніше: Ukraine: 2018 Humanitarian Response Plan (HRP) Summary.
Retrieved from https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/
document/ukraine-2018-humanitarian-response-plan-hrp-summary
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Селище Тошківка, Луганська область. Тут загинуло найбільше мирних мешканців з
усіх сел району. Станом на середину 2017 р. в с. Тошківці залишалися близько 15 родин,
деякі з дітьми

Селище Талаковка, Донецька область. Найбільше страждають від бойових дій діти.
Вони ще не розуміють в повній мірі того, що їм довелося пережити, але отримані
травми вони понесуть через все своє життя
15
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прав цивільного населення; забезпечення доступу до гуманітарних
товарів і послуг; надання термінової (медичної) допомоги у разі потреби; забезпечення необхідними засобами існування. На даний момент, за висновками організації, ці потреби повністю не покриті.
Проблема й надалі залишається актуальною. Необхідною умовою її вирішення (понад актуалізацію зовнішніх ресурсів гуманітарної допомоги) є інклюзія в приймаючий соціум4 для подальших
адаптації та інтеграції.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Первое, что нам надо было, это просто нам надо было искать
бытовые принадлежности. Вот это было самое сложное …. Ни подушек,
ни одеял. [Перше, що нам було потрібно – це просто нам потрібно було
шукати побутові речі. Ось це і було саме складне…Ні подушок, ні покривал]» (м. Кривий Ріг);
«Ми приїхали з Донецька, у нас нічого не було. Все, що встигли взяти,
це сумки з дитячими речами. Ми навіть не знали, де наші діти. Тобто
ми загубили дітей, ми шукали їх два місяці по якось інтернатах, по якихось дитячих будинках» (м. Івано-Франківськ).

Відтак, вимушену міграцію постраждалих від військового конфлікту на сході України слід розглядати не лише як форму виходу з
гуманітарної кризи, але і в ширшому – інтеграційному – контексті,
беручи до уваги можливі труднощі на цьому шляху.
Так, навіть у випадку «звичайної» (не вимушеної через небезпеку життю в зоні військового конфлікту) міграцію, традиційно має
місце не надто привітне (а часом і відверто вороже) ставлення «місцевих» до «новосельців», коли перші звинувачують других у загостренні соціальних проблем в громаді5. В ситуації з ВПО процес
інтеграції апріорі ускладнений через вимушеність міграції у зв’язку
із загрозами життю.
4

5

Mérove Gijsberts. Ethnic Minorities and Integration. Outlook for the Future. Social
and Cultural Planning Oﬃce. – The Hague, September 2004. – P.4.
Малес Л. Вивчаючи тексти культури. Соціокультурний аналіз як пізнавальна
стратегія соціології. К.: «КІС», 2011 – С. 234 – 237.
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Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Тяжело за собой, и физически, и морально таскать все это имущество, узлы эти с собой в Черновцы. Правильно? Я даже принципиально,
я не хочу ни ложки, ни вилки забирать. Потому что я знаю, что возвращаться, муж мой говорит... У меня иногда бывает, знаете, депрессия
наступает, как у женщины, как у переселенцев, вот что мы уже ненужные, мы уже никчемные, мы уже в возрасте таком. Ну вот. И я говорю,
плюну и уеду туда. Уеду на войну, пойду борщи варить атошникам. Мне
все равно. Вот я говорю. Я настолько уже устала, потому что государство, действительно, просто, мне не нужно ничего ото этого государства. Мне не дали на 400 этих гривен несчастных, которые я должна
заплатить за аренду квартиры. Там у меня дом стоит. Брат напалил
этого газа, нам отрезали газ, потому что там насчитали по такой
цене, как наш кабинет министров принял. Цены на газ я не могу оплачивать. Брат получает полторы тысячи, он бывший военный. Он прапорщик. Он не может оплачивать полторы тысячи со своей пенсии за
этот газ. Ему пришли и отрезали. Здесь я не могу субсидию оформить.
Ни там, ни здесь. Понимаете? Я осталась у разбитого корыта. [Важко
за собою, і фізично, і морально тягнути все це майно, торби ці з собою у
Чернівці. Вірно? Я принципово не хочу ні ложки, ні виделки забирати. Бо
я знаю, що повертатися, мій чоловік так каже… в мене іноді буває, знаєте,
депресія находить, як у жінки, як у переселенців, ось ми вже не потрібні,
ми вже нікчемні, ми вже у такому віці. Ну, ось, і я кажу, плюну і поїду туди.
Поїду на війну, буду борщі варити атошникам. Мені все рівно. Ось я кажу.
Я так втомилася, бо держава, дійсно, мені нічого не потрібно від цієї держави. Мені не дали на 400 гривень нещасних, які я повинна заплатити за
оренду житла. Там у мене дім стоїть . брат напалив того газу, нам газ відрізали, бо полічили по такій ціні, що наш кабінет міністрів прийняв. Ціну
на газ я не можу оплатити. Брат отримує півтори тисячі, він колишній
військовий. Він прапорщик. Він не може оплатити півтори тисячі зі своєї
пенсії за той газ. До нього прийшли – і відрізали. Тут я не можу оформити
субсидію. Ні там, ні тут. Розумієте? Я залишилася біля розбитого корита.]» (м. Коломия);
«Ему все не нравится. Город не нравится. Люди не нравятся. Там
квартира, ну вот все ему не так. Ему домой-домой. [Йому все не подобається. Місто не подобається. Люди не подобаються. Там квартира, ну, ось
все йому не так. Йому лиш додому-додому.]» (м. Кривий Ріг).
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Селище Майорськ, Донецька область. Вид з вікна у п. Марії. Будинок, в якому мешкає
п. Марія, під постійними обстрілами артилерійської та стрілецької зброї

Окрім самого факту ведення бойових дій, відсутності контролю певної частини території держави та необхідності в зв’язку з
цим покинути частиною громадян України місць свого постійного
проживання, постає низка викликів соціально-правового характеру інтеграції постраждалих від військового конфлікту на сході
України.
Насамперед відзначимо, що забезпечення реалізації прав зареєстрованих ВПО здійснюється на загальних підставах. Йдеться про
право на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, на отримання соціальних послуг. Однак, в реальному житті ці права порушуються. Зокрема, це підтверджують результати статистичних опитувань, проведених під егідою Карітас,
18
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де фіксують ситуації (не)реалізації передбачених чинним законодавством та належних (як громадянам України) прав осіб, які опинилися у ситуації вимушеної міграції (ВПО). Найбільше труднощів
виникає при отриманні адміністративних послуг та при оформлені
пільг і субсидій (49%), а також у вирішенні житлових питань (45%).
Дещо в меншій мірі респонденти відзначають поширеність порушення прав ВПО в рамках працевлаштування (22%) та отримання
медичних послуг (17%)6.
Однак, це лише статистика, яка потребує уточнення, якщо розглядати ці та інші виклики соціально-правового характеру в інтеграційному контексті. Такий підхід передбачає розуміння права не
лише як набору «вказівок до виконання», а як загального нормативного кодексу, котрий регулює певним чином дії членів спільноти і визначає ситуацію для них. Компонентами права при цьому
виступають два елементи: обов’язковість, з одного боку, та моральна легітимація, з іншого7. Зокрема, важливими постають чинники
гальмування та/або унеможливлення процесів інтеграції ВПО та їх
сімей в нових соціальних середовищах. Відповідно, для такого аналізу потрібен адекватний (комплексний) інструментарій.
Для поглибленого розуміння викликів інтеграції постраждалих
від військового конфлікту на сході України та для повної й всебічної оцінки ситуації з законодавчим регулюванням прав ВПО нами
6

7

Наведено дані репрезентативного статистичного опитування щодо ситуації у
сфері інтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих громад територій
їх теперішнього проживання, проведеного компанією IFAK наприкінці 2017 р.
на замовлення Карітас України за підтримки фонду Реновабіс. Компоненти дослідження: 1-а компонента – опитування внутрішньо переміщених осіб; 2-а
компонента – опитування місцевих жителів територій присутності внутрішньо переміщених осіб. Вибіркова сукупність у рамках дослідницького компоненту 1: 1000 респондентів. Вибіркова сукупність на рівні 1000 респондентів
забезпечує граничну похибку вибірки ±3% при довірчій ймовірності Р=0,954.
Вибіркова сукупність у рамках дослідницького компоненту 2: 1620 респондентів. Вибіркова сукупність на рівні 1620 респондентів забезпечує граничну похибку вибірки ±2,5% при довірчій ймовірності Р=0,954.
Парсонс Т. Система современых сообществ.– М.: Аспект-Пресс, 1998 – С. 33.
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було використано аналітичну схему, яка передбачає три компоненти аналізу: а) виявлення «вузьких місць» в системі чинного законодавства щодо ВПО8; б) аналіз актуальних практик людей в ситуаціях вимушеного переселення (свідчення учасників фокус-груп в
територіальних громадах) та в) оцінювання перспектив інтеграційних процесів в сучасній Україні.
Насамперед нагадаємо, що Закон «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб» дає визначення ВПО. Нею
є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка
8

Зокрема, було проаналізовано: Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова від 8 червня 2016 р. № 365 Про деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та затверджений нею порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, порядок здійснення контролю за проведенням
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного
проживання/перебування; Постанова правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37 «Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам,
які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», від 11.12.2014 № 20 «Про затвердження
Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території
і районів проведення антитерористичної операції»; Постанова № 646 від 22
вересня 2016 р. «Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу
до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених
осіб»; Розпорядження від 31 серпня 2016 р. № 892-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних
регіонах України»; Наказ МСПУ від 19.01.2016 № 26 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень
об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення»,
Постанова від 4 червня 2015 р. № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а також проект закону
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». При підготовці даної довідки не використовувалися документи напрацьовані підгрупами в процесі роботи Мінського формату переговорів.
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перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або
покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Така довідка діє
безстроково (окрім випадків, коли вона може бути скасована), засвідчуючи місце фактичного проживання ВПО на період наявності підстав переміщення. Інформація про статус і реєстрацію ВПО
вноситься до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб. За відсутності відповідної довідки (не важливо,
з якої причини) громадянин України (який по факту є ВПО) опиняється поза рамками правового поля.
Втім, підтверджений документально статус ВПО, на жаль, далеко не в усіх випадках гарантує доступність усього спектру можливостей, які має «звичайний» громадянин. Зокрема, одним з найперших соціально-правових викликів інтеграції ВПО з приймаючим середовищем, є неможливість для ВПО скористатися правом
брати участь у місцевих виборах як одним із базових конституційних прав громадянина України.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Для мене один із таких, найважливіших зараз, дуже болісних маркерів, є відсутність виборчого права на місцях. Є така проблема, ми з цим
працюємо. І нам поки що не вдається. Тобто, внутрішньо переміщена
особа не має права брати участь у місцевих виборах» (м. Запоріжжя);
«Перед нами ставлять таку умову, що ти виписуєшся, ну, умовно, ти
виписуєшся з місця свого проживання. І тільки після цього, коли в тебе
буде в паспорті штампік стояти «місто Запоріжжя», тільки тоді ти
можеш тут приймати участь у виборах. Тобто ти знімаєшся з реєстрації з зони АТО або з тимчасово окупованої території, тут стаєш
на реєстрацію і втрачаєш статус ВПО» (м. Запоріжжя).
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Вимушені переселенці сприймають таку ситуацію дуже болісно.
Не володіючи виборчим правом у повному обсязі, вони ранять самі
себе, внутрішньо позиціонуючи себе «неповноцінними» членами
соціуму, що, зрештою, ставить під сумнів увесь процес інтеграції
в громаді9.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Я чувствую себя ущербной, потому что у меня нет таких же прав,
как у других граждан Украины. [Почуваю себе недолугою, бо в мене нема
тих же прав, як у інших громадян України.]» (м. Запоріжжя);
«Не можна розрізняти, кому є потреба, а кому потреби немає. Я вважаю, що мені потреба теж є в тому, щоб мене держава захистила, в
тому, що я змушена була покинути свою територію і просити допомоги
деінде» (м. Коломия);
«До тебе ставляться як до [людини], яка побуде тут трошки і повернеться, тебе не сприймають, як нового жителя цієї громади»
(м. Івано-Франківськ).

Звісно, таку ситуацію можна обійти, якщо проігнорувати право отримання статусу ВПО та «перетворитися» з вимушено переміщеної на «звичайну» переміщену особу, яка «переїхала» з однієї
територіальної громади в іншу. Однак ціною цього буде втрата державної соціальної підтримки.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Вот эта прописка, она очень тяготит. Даже мы вот столкнулись с ситуацией в нашей семье, как переселенцы. Мы живем в очень
маленьком доме моих родителей. Мы многодетная семья. И, значит,
муж обратился в исполком с тем, чтобы стать на очередь на жилье.
И нам отказали по причине того, что у нас донецкая прописка. Если
мы, да, мы можем выписаться и там, ну, прописаться у родителей,
мы, то есть, таких проблем у меня нет, как у переселенки. Но я же
тогда потеряю статус переселенца. А без поддержки я сейчас просто
9

Гоффман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью [Электронный ресурс] https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/
Goﬀ man_stigma.pdf
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физически не вытяну. Вот при всем желании, несмотря на то, что
мы работаем, все мы не сможем. [ота реєстрація, вона дуже обтяжує.
Навіть ми ось зіткнулися із ситуацією у нашій сім’ї, як переселенці.
Ми проживаємо у дуже маленькому будинку моїх батьків. Ми – багатодітна сім’я. Чоловік звернувся до РДА, аби стати у чергу на житло. І нам
відмовили, з огляду на донецьку прописку. Якщо ми, так ми можемо
виписатися і там, ну, прописатися у батьків, ми, тобто таких проблем
у нас немає, як у переселенки. Але ж тоді я втрачу статус переселенця. А без підтримки я зараз просто фізично не витягну. От при всьому бажанні, незважаючи на те, що ми працюємо, все ми не зможемо]»
(м. Запоріжжя).

Наявні до недавнього часу проблеми з реєстрацією осіб, в
яких у паспортних документах були відсутні відомості про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення,
на законодавчому рівні вже є частково врегульовані. Тепер такі
особи мають можливість альтернативним чином довести свою
приналежність до відповідної адміністративно територіальної одиниці через подання доказів, які підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці,
з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, які спричинили внутрішнє переміщення. Такими
документами можуть слугувати військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, свідоцтво
про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну
середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь), довідку з місця навчання, рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі
державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у
прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення
опіки чи піклування, медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.
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Село Орловське, Донецька область ніколи не було під в зоні бойових дій, але знаходячись
поблизу лінії фронту мешканці дуже добре відчувають присутність війни

Однак, це не можна вважати цілковитим вирішенням питання, адже даний перелік не повний. Інакше кажучи, понад достатнє
нормативне регулювання питання визначення статусу і подання
доказів про реєстрацію особи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, закон містить оціночні норми, які залишають місце як для суб’єктивного розгляду документів, так і
для зловживань з боку уповноважених посадових осіб. Зокрема, заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо докази, надані заявником
для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не доводять факту проживання заявника на території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці.
Жорсткі вимоги до «легалізації» перебування ВПО в новому середовищі створюють сильні напруження, формуючи в територіальних
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громадах своєрідний «пасивно-агресивний» дискурс (на відміну від
соціального конфлікту соціальна напруженість в цьому разі є закритою формою конфлікту інтересів соціальних суб’єктів, тобто є латентною, допоки не постає можливість колективної (протестної) дії)10.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Коли ти починаєш телефонувати і питати за роботу, то перше
питання: а звідки ви?[…]. Ти розумієш, що ти нікому не потрібний»
(м. Івано-Франківськ);
«Мы понимали, что люди даже будут бояться сюда ехать именно изза того, что их не примет общество. [ми розуміємо, що люди навіть будуть остерігатися переїжджати сюди саме через те, що їх середовище
не прийме.]» (м. Кривий Ріг);
«Приходить якась купка людей з «вилами» і: чого ви сюди приїхали, і
це все через вас, і ви у всьому винні, і забирайтеся звідси» (м. Запоріжжя).

Після періоду, коли почергово змінювалось нормативне регулювання питання внесення та невнесення відомостей про місце фактичного
перебування в довідку, 4.04.2016 року набули чинності деякі зміни до
Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», згідно яких довідка ВПО була включена до переліку документів до яких вносяться відомості про місце перебування
особи. Механізм проставлення печатки органів міграційної служби
фактично ніким і ніде не обліковувався, а тому таке рішення не можна
вважати таким, що спрощує життя ВПО. Водночас попередня проблема із необхідністю внесення змін до відомостей у довідку про місце
фактичного проживання при кожному переїзді (зокрема з місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, містечка із збірних
модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю до приватного помешкання) частково вирішена
законодавцем в кінці 2016 року і поновлювати інформацію про місце
проживання в разі переїзду в межах одного населеного пункту зараз
уже не потрібно, незалежно від кількості таких переїздів.
10

Резнік О. Від соціальної напруженості до протестної поведінки: мотивація участі
у колективних діях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018 – № 2 – С. 45 – 46.
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Село Андріївка, Донецька область знаходиться під горою Карачун, де кожна друга
хата була зруйнована в наслідок обстрілів у 2014 році. Багатодітна родина має
п’ятеро дітей. За допомоги благодійних фондів будинок було відновлено. Карітас
надав допомогу на розвиток власного сільського господарства, за рахунок якого вони
виживають

Що стосується передбаченої Законодавством України можливості надання ВПО органами місцевого самоврядування житлових
приміщень, то з цим також все непросто, адже необхідною умовою
при цьому є платоспроможність особи11.
Відтак, на рівні повсякденних практик, дана правова норма є
практично нівельована.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Был продуктовый набор и вода была. Ну, жилья никто не дал. Сказали: «Если найдете печку, электрическую, значит, мы вам предоставим
жилье». По-моему, какое-то общежитие, я не помню… Я нашла печку. Через два дня сказали: «мы вас не можем поселить». Я была беременна. [Був
11
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продуктовий набір і вода була. Та, житла ніхто не дав. Сказали: «Якщо
найдете обігрівач, електричний значить, ми надамо вам житло». Здається,
якийсь гуртожиток, я не пам’ятаю… Я знайшла. Через два дні сказали:
«ми васм не можемо поселити». Я була вагітною.]» (м. Кам’янське);
«В чем сейчас сложность? Что мы не можем ни здесь субсидию, мы
должны по полной программе. Три триста я должна заплатить за аренду квартиры и плюс коммунальные услуги. У нас так же почти кончилось, с отоплениями. Єто мы за квартиру, значит, должны заплатить
почти 7000. в Черновцах! Семь! Понимаете? Где жа я буду с этих четырехсот гривень, то что мне государство дает. [у чому зараз трудність?
Що ми не можемо ні навіть субсидію, ми повинні по повній програмі. Три
триста я повинна заплатити за оренду квартири і плюс комунальні послуги. У нас майже закінчилося з опаленням. Це ми за квартиру, отже,
повинні заплатити майже 7000. У Чернівцях! Сім! Розумієте? Де ж я буду з
цими чотирьохстами гривень, ті що держава платить.]» (м. Коломия).

Село Лобачеве, Луганська область. Сергій зі своєю мамою і тіткою змушений жити в
сараї. Їхній будинок повністю зруйнований в результаті влучення снаряда
27
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Втім, традиційно мають місце і цілком інші практики ВПО, коли
право на соціальну підтримку перетворюється на засіб адаптації до
нових умов через закріплення споживацьких патернів. Такі ситуації є закономірними, адже «певна реакція людини природна при
певній низці обставин»12.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Очень много людей в модульном поселке. Вот именно, которые живут в модульном, они вот сидят на системе вот на этой. Они не будут
ничего делать, просто не будут. Это уже очень удобно. [дуже багато людей у модульному містечку. Оті, які живуть у модульному, осьо вони сидять на тій системі. Вони не будуть нічого робити, просто не будуть. Це ж
так зручно]» (м. Запоріжжя);
«Вони мають виплати від соціальних служб, по різних категоріях
там, пенсії, дитячі там, якісь малозабезпечені, багатодітні сім’ї. Той
фонд дав щось, щось цей дав, ні і звичайно, що простіше сидіти собі там,
лежати вдома на дивані» (м. Запоріжжя);
«Тут ідеться про споживача… Вони жили своїм життям і тут треба все лишати. І часто лишати, втратити багато, лишати роботу,
лишати будинки. І цей шок такий, чому це сталося зі мною? Чому саме
зі мною?… І тоді з того виходить, що мені всі винні, і мені повинні, мені
віддати» (м. Дрогобич).

Окремо слід зазначити, що в Україні законом заборонено дискримінацію людей при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на
тій підставі, що вони є ВПО. Однак довідка про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи все ще залишається тим документом, який буде відрізняти ВПО від будь-якого іншого громадянина
України, який подає документи на отримання того чи іншого виду
соціальної допомоги чи намагається реалізувати інше конституційне право (на працю на пенсійне забезпечення, тощо). Відмінність
полягає не лише у тому, що при подачі переліку документів для
отримання соціальних виплат ВПО подаватиме на один документ
12
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більше, але й у тому, що ВПО та місце його фактичного проживання (і підтвердження факту перебування за місцем проживання)
буде перевірятися ДМС (при виробленні довідки) та працівником
соціальних служб (при призначенні відповідного виду допомоги).
Це буде відбуватися як на етапі прийняття рішення про призначення відповідного виду допомоги, так і протягом усього періоду
перебування на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування, відвідування членом родини дитячого садочку, навчання в школі, професійно-технічному навчальному закладі чи в
університеті. Це також створює закономірні соціальні напруження.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Ще один покажчик. Ще один такий момент, що обмеження пересування територією України. Якщо я виїжджаю з місця проживання фактичного більше ніж на 60 днів, я маю відзвітуватися, що мене не буде.
Психологічно це дуже сильно давить. Тому не відчуваючи цієї свободи, і
пересування в тому числі, я не відчуваю себе повноцінною частиною цієї
громади, не зважаючи на цю, на те, що я працюю, я сплачую податки в
цю громаду, але я не є членом цієї громади. Ні юридично, ні фактично за
своїм, скажемо так, відчуттям» (м. Запоріжжя);
«Те, з чим я стикалася як викладач, це те, що оті дівчата, які мають
статус ВПО, вони ж кожного місяця мають йти відмічатися… Они к
тебе подходят и говоря: «Ирина Сергеевна, меня завтра не будет, потому что мне надо ехать, отмечаться, я в 6 утра пойду занимать очередь». Это, конечно, дикость в том, что вот кого-кого, а студентов по
журналам чрез деканат проверить можно. [Вони до тебе підходять і говорять: «Ірино Сергіївно, мене завтра не буде, бо мені необхідно поїхати,
щоб відмітитися, я о 6 ранку поїду займати чергу». Це, звісно, дикість у
тому, що ось кого-кого, а студентів по журналу через деканат можна перевірити]» (м. Харків).

Такі напруження посилюються й іншими обставинами.
Так, на перший погляд усе відбувається у відповідності до Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженого постановою № 365 КМУ від
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8 червня 2016 р. № 365, шляхом відвідування не рідше ніж один раз
на шість місяців фактичного місця проживання/перебування ВПО,
про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов
сім’ї. За відсутності ВПО за фактичним місцем проживання/перебування представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення має зробити відповідний запис в акті обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і залишити ВПО повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з’явитися
до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для проходження фізичної ідентифікації. У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом трьох робочих днів не з’явилася,
їй надсилається рекомендованим листом повторне повідомлення
про необхідність протягом трьох робочих днів з’явитися для проходження фізичної ідентифікації. Зокрема, у разі відсутності ВПО,
«структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
робить запит до Державної прикордонної служби щодо виїзду внутрішньо переміщеної особи за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».
Однак, при цьому можуть виникати несподівані колізії.
По-перше, графіків таких відвідин ніхто ВПО заздалегідь не повідомляє. По-друге, перебування за місцем фактично проживання
на підконтрольній Україні території поставлено в єрархії обставин,
що підлягають перевірці на найвищий щабель, адже нормативне
регулювання цього питання достатньо докладно прописане. Як наслідок, виникають гострі ситуації, в яких внутрішньо переміщена
особа почуває себе (і небезпідставно) дискримінованою.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Ще є такі моменти, з якими внутрішньо переміщені стикаються,
коли там раз на півроку людині мають прийти і перевірити соціальні
служби […]. Вчора ми дитину забирали зі школи, в цей момент подзвонили, ми у вас (...) ну зачекайте пів години. Ні, ми не будемо чекати»
(м. Запоріжжя).
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Такі ситуації виникають тому, що залишається незрозумілим,
яким чином процедурно уповноважена особа «залишає внутрішньо
переміщеній особі повідомлення». Також бачиться достатньо дискримінаційним нормативне припущення, що відсутність за місцем
фактичного проживання означає що ВПО покинула підконтрольну
територію, або виїхала за кордон.
Підсумовуючи зазначимо, що процес інтеграції ВПО в сучасних
умовах постає як складний і багатофакторний, який має відбуватися (і відбувається) у певному правовому полі. Будь-які порушення прав вимушених переселенців постають як системні, тобто такі,
що впливають на всю систему взаємовідносин в суспільстві, на усіх
рівнях. Особливим елементом такої системи є сім’я ВПО та її адаптаційні можливості в ситуації вимушеного переселення.
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Аналітична записка 2:
Родина у ситуації вимушеної міграції: механізми соціальної
адаптації
Соціальні переміщення віддавна вважаються одним із способів
вирішення соціальних проблем та реалізації потреб не лише індивіда, але й соціальних груп. Для того чи іншого періоду життя суспільства характерними є відповідна інтенсивність та вектори соціальнопросторових орієнтацій населення, зокрема, орієнтація на внутрішній vs зовнішній тип міграцій. Сказане стосується і українського
суспільства, яке починаючи з початку 90-х рр. минулого століття почало переорієнтувалось з внутрішньої міграції на зовнішню13. Однак, розпочинаючи з літа 2014 р., у зв’язку з початком бойових дій на
сході України, ситуація змінилася: понад те, що зовнішня міграція
все ще залишається в наші дні актуальним механізмом вирішення
соціальних проблем сучасних українців, має місце активізація внутрішніх (вимушених) переселень із зони бойового конфлікту.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Вони жили своїм життям і тут треба все лишати. І часто лишати багато – лишати роботи, лишати будинки» (м. Дрогобич);
«Приїздили без нічого, в гумових капцях, наприклад. І вони такі історії розказували, що просто було страшно. Як вони пішки бігли, дитині
там скільки там років, потім як вони ноги ламали там бігли, ну тобто
це було страшно» (м. Кривий Ріг).

Кожну родину ВПО, навіть за найсприятливіших умов адаптації на новому місці, маємо підстави вважати такою, що перебуває у
потребі, не лише на перших етапах вимушеного переселення. Людям потрібен час для того, щоби «наново узвичаїти повсякденність
мирного життя», яке раніше було звичним14 , та здолати виклики,
13

14

32

Іванкова-Стецюк О. Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та
соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців. – Л.: Артос,
2012. – С. 102 – 105.
Даниленко О. Інтерпретація ідей А. Шюца при дослідженні ситуацій солдата, який повертається додому, в сучасній Україні// Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. – 2018– № 1. – С. 129.

Виклики, механізми та актуальні моделі інтеграції родин у ситуації вимушеної міграції

Покинуті будівлі в селищі Тошківці. Люди просто бігли, рятуючись, залишаючи майно
та, навіть, сімейні фотографії

пов’язаних з цілим спектром порушень у «координації співіснування». Останні, понад начебто звичну для нас мобільність соціальних
акторів в сучасному світі, є неминучими, адже будь-яка діяльність
так чи інакше завжди є «прив’язаною» до певного простору, а отже,
примусова і раптова його зміна завжди включає необхідність адаптації. Цей процес є складним і передбачає вироблення якісно нових
уявлень щодо свого перебування в нових умовах та розуміння особливостей діяльності інших людей, співвіднесення себе з ними15.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Будь яка сім’я, що переселенців що місцева, потребує підтримки як
явище, а переселенці вони більш замкнені. Тому що це нагадує, якщо людина потрапила в біду чи якісь нестандартні форс-мажорні ситуації,
то паралізується воля часто. Або вона концентрує волю в одному напрямку, щоб заробити гроші і вижити» (м. Дрогобич);
15

Бурлачук В. Мережева влада і соціальний порядок / Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. – 2016– № 3. – С. 63.
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«Дуже багато сімей […] не тягнуться. Вони залишились «там» […].
Вони ету, ну дєйствітельність не приймають. Розумієте. Яка б вона не
була» (м. Кривий ріг);
«Проблеми є у всіх, місцевих і всіх переселенців, звичайно. Ну, в одних
одні, в других другі. І загальні проблеми. І вони всі українці, з українськими паспортами. І їх так ділити, це не коректно» (м. Запоріжжя).

На перших порах вимушеного переселення родини ВПО гостро
потребують залучення зовнішніх ресурсів для адаптації та інтеграції,
ї зокрема, для розширення середовища комунікацій та його
перетворення на дружній простір взаємодій з конкретною соціокультурною спільнотою. Остання у контексті вимушеної міграції,
з одного боку, постає як група безпосереднього контакту, а з іншого – широким контекстом культури (соціально-територіальної,
соціально-професійної; соціально-етнічної тощо)16. Саме в такому
просторі і за тих умов, через постійні соціальні взаємодії, формуються навички адаптації.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Це адресна допомога, це якісь пільги, наприклад, при працевлаштуванні. Державні програми працевлаштування, при яких, якщо переселенця бере на роботу якийсь там підприємець, то йому відшкодовується єдиний соціальний внесок і заробітна платня за півроку або за рік»
(м. Кривий Ріг).

Водночас, слід брати до уваги, що родина вимушених переселенців (як і будь-яка інша) є складною соціальною системою. Вона
включає в себе сукупність елементів, котрі взаємодіють один з одним і з навколишнім середовищем для досягнення певної мети,
утворюючи при цьому нерозривну цілісність.
Відтак, родину ВПО, з одного боку можна представити як структуру, тобто низку одиниць зі стабільними властивостями, а з іншого – як події, процеси, в ході яких «щось відбувається», змінюючи
ті чи інші властивості та відносини. Таке утворення засадничо має
16
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Село Орловське, Донецька область, в якому залишилося до 100 людей. Серед них і сім’я,
де мати Катерина піклується як може сама про трьох дітей. Діє всього один колодязь
на село, благодійники привозять воду і їжу

здатність до самоорганізації, а саме, до реорганізації самої себе та
еволюціонування у потрібному керунку – до самостабілізації, тобто до досягання стійкості у протистоянні зовнішнім збуренням в
критичних ситуаціях. Необхідною умовою адаптації стає актуалізація внутрішніх ресурсів.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Для того, щоби перейти із розряду неінтегрованої в інтегровану […]
має усвідомити, що вона хоче конкретно. В чому себе реалізовувати. Що
вона хоче досягнути, чим вона може бути корисною громаді […], що конкретно вона хоче попросити, яку допомогу, (…) і як вона далі буде жити,
отримавши допомогу» (м. Івано-Франківськ).

Як наслідок, в родинах ВПО відбуваються системні зміни, обумовлені переплетенням різного роду факторів. Останні зазвичай
складно виокремити та оцінити. Ще складніше буває виокреми35
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ти якийсь із цих факторів для
його окремого вивчення в контексті актуальних соціальних
викликів в Україні.

Село Лебединське, Донецька область. У цих
селах віра в Бога часто залишається
єдиною опорою для людей. Ця літня пара
вірить в те, що стара ікона врятувала
їх життя в ту страшну ніч, коли їхній
будинок був зруйнований в результаті
чергового обстрілу

З іншого боку, якщо розглядати буття родин (вимушених)
мігрантів на рівні їх повсякденних практик, ми отримуємо хорошу нагоду вивчити певний тип
соціального досвіду (інтеграції
з приймаючим середовищем),
концептуалізувати його та на цій
основі вибудувати моделі соціального служіння. В такому (екзистенціональному та, водночас,
практичному) контексті ситуація вимушеного переселення бачиться не просто, як «сукупність
обставин і зовнішніх умов», а як
певна «структура суб’єктивного
досвіду, що має одиничні і загальні властивості»17.

Означений підхід до розуміння процесів інтеграції свого часу
нами було вже застосовано у дослідженнях і потреб родин українських (трудових) мігрантів18. Зокрема, через аналіз життєвих до17
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Мельников А. Соціальна екзистенція як предмет соціологічного аналізу // Соціологія, теорія, методи, маркетинг. – 2017– № 4. – С. 138.
Іванкова-Стецюк О., Г. Селещук, В. Сусак. Виклики та адаптаційні резерви
полілокальних родин українських трудових мігрантів. Л. , Ін-т регіональних
досліджень НАН України, Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2011. – 130 с.;
Ivankova-Stetsiuk O., Seleschuk G. Le sﬁde e le potenzialità di adattamento delle
famiglie polivocali dei migranti per lavoro ucraini / Reti migratorie femminili
transnazionali tra Italia e Ucraina. Atti della Conferenza Internazionale «Famiglie
transnazionali come esito della migrazione ucraina: problemi e soluzioni», Lviv, 22
marzo. Milano, 2012. – P. 70–74.
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свідів, нами було виявлено три групи механізмів адаптації родин в
міграційному контексті.
1. «Елімінація». Пошук адаптаційних ресурсів відбувається поза
межами родини, яка поступово перестає бути середовищем підтримки та референтною групою. Фактично відбувається «виведення» того чи іншого члена родини поза її простір, а пошук адаптаційних (компенсаторних) ресурсів здійснюється на особистісному рівні.
2. «Кооперація». Пошук відповідей на виклики вимушеної міграції відбувається через об’єднання зусиль усіх членів родини.
Проблеми вирішуються із використанням ресурсів родини – як
малої соціальної спільноти.
3. «Солідаризація». Виклики міграції долаються через входження у певну громаду чи об’єднання людей з подібною долею,
розділення з ними споріднених цінностей та готовності до спільної відповідальності. Основним адаптаційним ресурсом є соціальна спільнота середнього рівня.
Актуальні свідчення, отримані нами від представників родин
ВПО, дають підстави стверджувати, що виокремлені механізми
в ситуації вимушеного переселення працюють по-іншому. Це зумовлено як загальним соціальним контекстом, так і відмінністю у
структурах родин трудових мігрантів і вимушених переселенців:
якщо перші є (апріорі) т. зв. полілокальними родинами19, то другі –
зазвичай є монолокальними.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Вони родинами приїхали. Тобто переважна більшість» (м. Кривий
Ріг);
19

Полілокальна (транснаціональна, дистанційна) родина – це родина, члени якої
тривалий час проживають нарізно. Докладніше див.: Малиновська О. Транснаціональна родина в контексті транснаціональної міграції: концептуалізація
понять /Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової міграції: проблеми та шляхи їх розв’язання. Зб. Наукових статей і виступів на Міжнародній
науково-практичній конференції, 22 березня 2012 р. – Львів: МІОК НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 3 – 12.
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«Нас приняли, всю нашу семью наши друзья. Когда я видела, как приезжают люди, у которых здесь никого нет, мы понимали, что люди
даже будут бояться сюда ехать именно из-за того, что их не примет
общество.[Нас прийняли, наші друзі всю нашу сім’ю. коли я бачила, як
приїздять люди, у кого тут нікого немає, ми розуміли, що люди навіть
будуть боятися сюди їхати саме через це, що їх не прийме середовище.]»
(м. Кам’янське);
«Вот нас 10 человек. Я, муж и вот 6 детей, зять и внучок. Я никуда не
денусь, потому что зять – сирота, тоже с нашего города. И вот мы все
вместе. [ось нас 10 осіб. Я, чоловік і ось 6 дітей, зять і внук. Я нікуди не
дінусь, бо зять – сирота , теж з нашого міста.]» (м. Харків).

Відповідно, у ситуації вимушеного переселення стратегія «кооперації» практично не використовується, з огляду на обмеженість
ресурсів родини ВПО. Натомість має місце відчуження та дезінтеграція, деколи неусвідомлена, а деколи – навпаки, як результат постійних (і невтішних) рефлексій стосовно можливостей «доступу в
конкретне соціальне поле»20.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Человек может быть закрытым даже в своей собственной семье. То
есть нарушаются контакты с детьми, нарушается контакт с мужем,
потому что для него сейчас его состояние – это закрыться где-то в свою
оболонку, как равлик. [Людина може бути замкнена навіть у своїй власній
сім’ї. Себто порушуються контакти з дітьми, порушуються стосунки з чоловіком, бо для нього зараз його стан – це десь закритися у свою мушлю,
як равлик]» (м. Харків);
«[У человека] был свой врач, стоматолог, гинеколог, парикмахер, и человек, попадая в новую среду, он какой-то период времени [одинок]. Редко
когда находятся люди, когда сразу начинают там в каком-то таком
драйве устанавливать контакты. Если не получилось сразу установить, человек может уйти в себя и стать таким закрытым. [У людини] був свій лікар, стоматолог, гінеколог, перукар, людина, потраплюючи
у нове середовище, вона на певний період часу [самотня]. Рідко коли від20
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найдуться люди, які одразу починають там на якомусь драйві встановлювати контакти. Якщо одразу не вдалося налагодити, людина може увійти
у себе й стати замкнутим]» (м. Харків).

На відміну від родини трудового (е)мігранта, в якій матеріальні проблеми вирішуються за рахунок полілокальності (хоча це й
тягне за собою низку інших проблем), родина ВПО не має таких
можливостей. Навпаки, якщо частина родини роз’єднана, тобто залишилася на непідконтрольних на даний час Україні територіях, то
це означає додаткове фінансове (а також соціальне та психологічне)
навантаження на тих, хто перебуває в ситуації вимушеного переселення. Навіть більше того – зазвичай це означає входження в специфічне (поза)правове поле з розмитими межами21.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Ті, які лишили там батьків, то дуже велика туга за батьками. І
з одного боку це є туга, а з другого – це безперервний конфлікт, з якого
вони поки що не вийшли. І вони з нашою навіть допомогою навряд чи
вийдуть. Тому що там говорять про те, що ви поїхали, а у нас тут все
нормально» (м. Кривий Ріг);
«И когда мы ехали в 14-м году, мама моя не верила, что будут бомбить, я ее тоже хотела с собой забрать. В общем, мы расстались. [і коли
ми їхали у 14-ому році, мама моя не вірила, що будуть бомбити, я її також
хотіла забрати з собою. Тож, ми роз’їхалися.]» (м. Харків);
«Дружина, наприклад не хоче повертатися, а чоловік наприклад розуміє, що йому потрібно доглянути стареньку матір» (м. Кривий Ріг);
«Є такі сім’ї, які фізіческі не можуть виїхати. Ось в мене родичі,
тітка, моя тітка рідна, батькова сестра, в неї син інвалід первой групи,
сахарний діабет. Він в коми падає, сознаніє тєряєт. Сидять вони, все
розбомблене там, ходит по городу, осколкі збирає» (м.Харків).

21

В більшості випадків причини для тривалого перебування на непідконтрольній території або обставини, що їх викликали, будуть територіально знаходитися на непідконтрольній території. Зокрема, питання підтверджуючих документів, походженням з тимчасово окупованої території, опосередковано може
вести до легімітизації окупаційної влади.
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Такі родини внутрішніх переселенців зазвичай є замкнутими;
вони настроєні не на інтеграцію, а на повернення.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Вони кажуть, що вони чекають, коли закінчиться конфлікт. Але
якщо він завтра навіть закінчиться – в них нічого по великому рахунку,
не зміниться. Бо це для них просто слова, виправдання для себе – чого
вони щось не роблять – бо ми чекаємо от чого нам тут починати, як ми
поїдемо туди» (м. Кривий Ріг);
«Вони думають, що то скоро закінчиться і ми повернемося. Тут я
нікого не знаю мені тут не комфортно. І тому я тут не хочу бути мене
це не цікавить більше. Мене тут ніхто не чекав і тому я закриваюсь і не
хочу інтегруватись» (м. Дрогобич).

В родинах ВПО, які не зорієнтовані на інтеграцію, домінують «споживацькі» настрої та «атмосфера тимчасовості» того, що
відбувається22.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Коли люди привикли, звикли до того що їм дають щось, вони тільки
беруть. І тут перелом, коли їм нада і що-то самим дати, шо-то зробити, піднятись з міста, десь іти, то люди просто сидять і ждут. А може
там щось буде якесь добре, а може там щось, а луччє я там посидю, десь
закриюсь в куточку від всих, почекаю, поки там буде ще якийсь кусок,
коли мені роздадуть його, а я нічого не буду робити, просто буду сидіти,
чекати» (м. Харків);
«Вони не розуміють, люди, взагалі різницю, що таке благодійний фонд.
Вони сприймають, вони думають, що вони будуть, як пенсію отримувати. І «а чого мені дали, а чого мені далі не дають? А мені також треба,
а мені більше треба, а чого, а от я знаю, а от там Василь, з сусіднього
під’їзду, от їй дали, а мені треба більше» (м. Запоріжжя);
«Вони поки що не бачать, що найголовніше є сім’я. Тобто ми вчимося
показати їм, що це є для них важливим. Якщо їхня сім’я буде щаслива, то
вони собі порадять із економічною і в інших сферах» (м. Дрогобич);
22
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«Я знаю много таких людей у нас, которые не будут уже устраиваться на работу, потому что они подсели вот на эту систему «материальная помощь». И они открыто говорят: «А зачем мне работать, если я
получу переселенческие, адресную помощь? В разных фондах, не только
в Каритас, я везде буду получать. [Я знаю багато таких людей в нас, які
не будуть вже влаштовуватися на роботу, бо вони підсіли на цю систему
«матеріальна допомога». І вони відверто кажуть: «навіщо мені працювати,
якщо я отримаю переселенські, адресну допомогу? У різних фондах, не
тільки у Карітасі, я всюди буду отримувати.»]» (м. Запоріжжя).

Такі стани не є чимось унікальним; вони завжди актуальні на
перших етапах адаптації до змінених умов індивіда чи малої соціальної групи, якою є сім’я. Йдеться про відчуття дискомфорту, хаосу,
збентеження та, водночас, розуміння (часом несвідоме) необхідності
сформувати нову картину світу через постійний пошук відповіді на
запитання «що у нас є?», яке суттєво поступається актуальністю за-

Селище Андріївка, Донецька область. Малозабезпечена родина отримала
грант на розвиток власного сільського господарства. Завдяки гранту родина
купила корову та отримує додатковий прибуток. Хлопчик позує з собакою
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питанню «чого б нам ще хотілося?»23 . Відтак, більш актуальним (у
порівнянні з «кооперацією») в середовищах родин ВПО постає механізм «елімінації». На щастя, в цьому випадку часто йдеться не так
про відчуження, як про темпоральні відмінності у процесі адаптації та інтеграції окремих членів родини. Так, активними «інтеграторами» зазвичай виступають жінки, молодь та діти.
Саме через них зазвичай «запускаються» процеси інтеграції усієї родини – через акумуляцію індивідуальних дій та їх наступними
трансформації у колективні.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Жена уже подставляет тем плечо, что она ходит в эти благотворительные фонды, получает помощь. И она на какой-то период времени
становится основным добытчиком. [Жінка вже підставляє плечетим, що
ходить у ті благодійні фонди, отримує допомогу. І вона на якийсь час стає
осоновним годувальником.]» (м. Харків);
«Молодим треба якось жити. Ну він перестроюється, того що в нього сім’я, в нього діти, йому треба працювати хоч якось» (м. Кривий Ріг);
«Иногда бывает, что дети, которые интегрируются, у которых
появляются новые друзья и родители на это смотрят и понимают,
что ну, там, нужно привыкать, потому что детям хорошо. То есть,
если, допустим, вовлекать детей, детей больше, наверное, как-то
развлекать, там куда-то, ну, обучать, или что-то новое, как бы, показывать новые, какие-то, я не знаю, ну, развлечения, путешествия.
И, то есть, ребенок привыкает, если он привыкает к школе, ему нравится то, чем он занимается вне школы, тогда родителям, глядя на
это, приходится приспосабливаться и уже любить ситуацию, в которой они являются. [Трапляється іноді, що діти, які інтегруються, у
яких з’являються нові друзі і батьки на це дивляться і розуміють, що ж
там, слід звикати, бо дітям добре. Тобто, якщо, припустімо, задіювати
дітей, більше дітей, мабуть, якось розважатися, там десь навчати, або
щось нове, якби показувати нові якісь, я не знаю, розваги, мандрівки.
Тобто, дитина звикає, якщо він звикає до школи, йому до вподоби те,
чим він займається поза школою, тоді батькам, дивлячись на це, дово23
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диться пристосовуватися і вже любити ситуацію, в якій вони опинилися.]» (м. Харків);
«Ми спочатку залучаємо дітей. Потім потихеньку залучаємо батьків. Наприклад, якісь свята. От діти театрального гуртка щось підготували, батьки прийшли, подивилися, разом чай попили, поспілкувалися. Це вже йде як би така легка інтеграція. Таким чином ми працюємо.
Тому що не всі батьки готові визнати, що вони потребують допомоги»
(м. Кам’янське).

Натомість чоловікам буває складніше пристосовуватися до змінених соціальних умов в ситуації вимушеного переселення.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Я скрізь ходжу, скрізь з дітьми займаюся, мій чоловік – ні. Постійно
мене за це сварить: куди ти йдеш? Воно тобі потрібно? Він постійно
хоче сидіти вдома, він нікуди не хоче ходити, а я скрізь ходжу. Я його
постійно підштовхую, підштовхую, щоб він якось почав. Він втратив
свою роботу з Донецька. Йому це важко. Куди йде, не береться тут на
роботу. Це третє місце. Івано-Франківськ – це третє місце, куди ми переїхали. І скрізь, де ми не йшли, його не приймали. І він склав ручки. І
тут вже, у Франківську, він сидить, він не хоче нікуди йти на роботу»
(м. Івано-Франківськ);
«Если мужчина был достаточно там успешен, и он теряет полностью бизнес, теряет все, что у него есть и приезжая на новое место,
тут выключается, потому что у него, естественно, стресс. Горе потери гораздо больше у него, потому что он потерял больше, чем потеряла жена, которая занималась домохозяйством и растила двух детей.
Да? Она со своими переехала, с тем, чем она занималась, а мужчина
потерял очень многое. Этот момент мужчина проживает более болезненно, он может закрываться и сидеть вообще дома, не находить себе
работу в течении полутора этих лет и психовать [Якщо чоловік був
достатньо успішний там, і він повністю втрачає бізнес, втрачає все, що
в нього є, і переїжджає на нове місце, тут вимикається, бо у нього стрес.
Біль втрати у нього значно більший, бо він втратив більше, ніж втратила
дружина., яка займалася господарством і виховувала двох дітей. Так?
Вона переїхала зі своїми, з тим, чим займалася, а чоловік втратив дуже
багато. Цей момент чоловік переживає дуже важко, він може замкнути43
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ся і взагалі сидіти вдома, не знаходить собі роботу протягом півтори
роки і психувати.]. (м. Харків);
«Психологи працювали супер з дитиною. Дитина всього навчилась.
Приходить додому, тато десь п’є, або його нема, або в телевізорі. Мама
заганяється […]. Якщо не затягнути того наразі неактивного тата,
то намарно піде вся робота […]. Бо інакше, тоді не буде змін в суспільстві» (м. Івано-Франківськ);
«Дети идут легко на контакт, женщины идут легче, когда их
объединяет что-то общее, с мужчинами – тяжело. Ну и как всегда, зачем мне ваш психолог, я сам по себе. [Діти легко йдуть на контакт, жінки йдуть легше, коли їх об’єднує щось спільне, з чоловіками – важко. Ну й як завше, навіщо мені ваш психолог, я сам по собі.]»
(м. Кам’янське).

Неадаптація чоловіків до ситуації вимушеного переселення
може мати (і зазвичай має) наслідком перехід родини у формат «по-

Місто Мар’їнка, Донецька область. Олександр за останні 2 роки другий раз
відновлює свій будинок. Його дитинство і подальше життя було пов’язане з
роботою в шахті. Зараз цієї роботи немає. Переїжджати в інше місто просто
немає можливості
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лілокальності»: чоловіки повертаються туди, звідки приїхали – на
непідконтрольні Україні території, з усіма наслідками соціальноправового характеру.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Наскільки ми спілкуємося, вони розказують, що приїхали сюди з
чоловіком, чоловік побув, йому, припустим, некомфортно. Він ставить
просто ультиматум і він каже: або ми переїжджаєм, повертаємося назад, чи десь ближче туди, або ви хочете, залишайтеся, я їду сам»
(м. Коломия).

Побічним наслідком такого роду «полілокальності» є зростання «питомої ваги» сімей, які позиціонують себе як неповні, хоча по
факту такими їх можна вважати з великими застереженнями.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«В Донецьку і Луганську, складається враження, що були лише самотні матері. Мати-одиначки. Розумієте? Бо в мене завжди цікавить: де
ваші чоловіки?» (м. Кривий Ріг).

Втім, спостерігається і позитивна тенденція щодо включеності
чоловіків в процеси інтеграції.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«В мене є такі пару сімей, де приходять тільки тати. І коли ми вирішуємо якісь питання в поїздки поїхати, то в мене є тільки тати, я
дзвоню татові. Тобто тато. Є такі сім’ї, це дуже тішить, до речі, що
тато справді там щось вирішує» (м. Коломия).

Цьому сприяє актуалізація механізму «солідаризації» в середовищах родин, зокрема, через використання ресурсів громади, неурядових організацій та самоорганізованих об’єднань.
Останні (у обраному нами контексті) постають, як «комунітарні», тобто такі, які окрім своїх безпосередніх цілей, виконують
ще й дуже важливе завдання – сприяти відновленню духу колективізму, виховувати «відчуття ліктя» (weness)24. Соціальні
24

Etzioni A. The Spirit of Community. – L.: Fontana Press, 1995. – С. 124.
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Дитячий майданчик Карітасу було створено як простір комунікації усіх
мешканців територіальної громади м. Кам’янського

взаємодії в рамках таких об’єднань відбувається внаслідок безпосередніх і неформальних контактів, забезпечуючи можливість комунікації, інтеграції та соціальної адаптації людей, які
опинилися в складній та нестабільній життєвій ситуації, а самі
об’єднання постають як результат структурування взаємодії соціальних суб’єктів.
В контексті вище сказаного варто згадати про успішний досвід
творення спільнот, покликаних допомагати чоловікам у відповідях на виклики відповідального батьківства через взаємопідтримку. Йдеться про новостворені при Центрах підтримки сімей в
Україні т зв. Тато.клуби – із використання польського досвіду ініціативи для чоловіків tato.net. Дана ініціатива пропагує позитивний образ відповідального батька в сьогоднішньому суспільстві.
Окрім навчально-формаційних тренінгів, розвиваючих квестпригод та інформаційних кампаній і форумів, tato.net широко відомий мережею сотні створених Тато.клубів. Метою таких клубів
є створення простору для спілкування чоловіків, які прагнуть на
щодень бути хорошими батьками для своїх дітей та чоловіками
для своїх дружин25.
25
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«Батьківський клуб» БО «Карітас Запоріжжя». Колективна світлина перед
початком роботи

Свого часу, аналізуючи досвід об’єднань українських (е)мігрантів26, ми акцентували увагу на певних ризиках самоорганізованих
об’єднань. Понад те, що вони по суті актуалізують фактом свого
творення «легендарний мотив» З. Фройда про те, що чиясь доля
може хвилювати нас лише тому, що могла б бути нашою власною
долею27, тобто мають високий інтеграційний потенціал, є певні потенційні загрози ефективності їх діяльності.
26
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Див. Іванкова-Стецюк О. Спільнота як Дім: матеріали дослідницького проекту «Церковна громада як активна форма організації життя українців в умовах
трудової міграції». – Л. Вид-во Тараса Сороки, 2010. – 68 с.; Іванкова-Стецюк О.,
Г. Селещук. Соціально-економічні практики українських трудових мігрантів у
вимірах соціокультурних орієнтацій: самоорганізація vs патерналізм // Вісник
ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса,ОНУ ім. І. І. Мечнікова, – 2013. – Т. 18. – Вип.
2 (18), ч. 1 : Соціологія і політичні науки. – С. 274–281; Ivankova-Stetsiuk O., Seleshchuk Н. Deepening the Dialogue with Society and State. Institutionalization
of migration work of the Ukrainian Greek-Catholic Church // Religion and Transformation in Contemporary European Society (Austria). – Göttingen: V & R Unipress, Vienna University Press, 2015. – Volume 9. Religion im Wandel. Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Miусgration – Interdisziplinäre
Perspektiven. – P. 337–356.
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Так, з одного боку, розуміємо, що люди «тим самим речам і вчинкам у різних локальних середовищах і різних комунікативних колах можуть надавати цілком різного сенсу, різної значущості, цебто
по-різному вибудовувати власні картини світу»28.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Знайти таких, як і я, з такою білью. С такой білью. Своє оточення.
Бо воно є на моє оточення було. Найти таких же самих. Своїх людей. І
щоби ця біль була в нас разом» (м. Івано-Франківськ).

З іншого боку, не маємо забувати, що відсутність «інакомислячих» в замкнутому середовищі комунікацій може містити в собі
загрозу штучного нагнітання проблем серед «однодумців», невмотивованих агресивних колективних дій, замість пошуків справді
конструктивних варіантів виходу із кризи.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Жили на всьому готовому. Це гроші громади […]. Робили безлад у кімнатах, [бо] знали, що прийде горнична там через день і вона це прибере.
Вони ніколи там за собою не прибирали. Вони кидали у сміття в коридорах […]. Пройшов рік, і керівництво зробило модульне містечко. Керівництво цього профілакторію пропонує поїхати в модульне містечко. Це
було страшне. Вони робили пікет коло міськвиконкому, вони лягали там
на дорозі. Вони не хотіли відтуди відтіля виїзжать взагалі. Хоча ну так
подумати, чого вони там повинні бути? Їм дали рік, щоб інтегруватися
якось, прийти до тями. Але вони не хотіли. Їм було комфортно там. І
вони не хотіли звідтіля виїджати» ( м. Кривий Ріг).

Що стосується структур, які є не самоорганізованими, а (штучно) сконструйованими – чи то органами місцевого врядування, а чи то (іншими) громадськими організаціями (скажімо «під
грант»), їх (структур) ефективність буде не надто високою, адже
передбачатиме зовнішній контроль за діяльністю і низьку ініціативу «знизу».
28
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Типові свідчення учасників фокус-груп:
«У нас є єдина у місті громадська організація переселенців, вона є повністю штучно зроблена […]. Переселенці, які спершу туди вступали, зараз виходять і кажуть, що то профанація» (м. Кривий Ріг).

Загалом же, понад усі виклики вимушеного внутрішнього переселення, на даному етапі в територіальних громадах України формується виразна тенденція до розширення просторів комунікацій
родин ВПО. Така тенденція є природньою і неминучою; її варто
оцінювати позитивно і підтримувати. Позаяк регулюючу дію при
цьому завжди виявлятиме т. зв. «емоційний зміст солідарності»,
насамперед через мотиваційні прив’язаності індивідів до своїх
(нових) ролей, до колективів і колег29, особливо уваги потребують
ініціативи із формування просторів допомоги «неближнім іншим»
(волонтерство, громадянська активність) як актів самовизначення
в ході повсякденних комунікацій30. Відтак, актуалізується потреба
у пошуку та активізації нових форм організації соціального служіння родинам у потребі для їх повноцінної інтеграції.

29
30

Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 245.
Макеєв С. Диференціація солідарностей в екстраординарних обставинах //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016 р. – №1. – С. 4.
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Аналітична записка 3:
Актуальні тенденції підтримки сімей ВПО в контексті посилення внутрішньої української інтеграції
Інтеграція є процесом засвоєння певних цінностей, цілей, інтересів через актуалізацію міжособистісних зв’язків, практик взаємодії, взаємної адаптації між соціальними групами та інтегрованими індивідами. Її наслідком є об’єднання різного роду системних
елементів в типові форми. В такому контексті родинні відносини
постають як вираження добровільної солідарності у стосунках між
близькими людьми31, які не можуть бути раз і назавжди визначеними, сталими, а натомість передбачають можливість модифікації –
перетворення, перебудови, еволюції тощо32.
Важливим елементом системи нових взаємовідносин в українському суспільстві є сім’я ВПО, потреби і проблеми якої є віддзеркаленням загальносуспільних викликів, зокрема, тих, які стосуються внутрішньої української міграції в часі тривання збройного
конфлікту на сході країни. Вимушене переселення та необхідність
швидкої інтеграції не лише актуалізують внутрішні ресурси таких
сімей, але й посилюють їх дисфункції. Тож фактично кожна сім’я
ВПО на даний час потребує соціальної підтримки.
Звісно, що така підтримка має бути фаховою і включати (в широкому значенні) актуалізацію (зовнішніх) ресурсів (інституцій,
організацій та соціальних груп) та (у вузькому значенні) – застосування відповідних методик в роботі з сім’ями, соціальну терапію з
елементами психотерапії і соціотерапії, на основі фахової діагностики ситуації.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Я видела, как приезжают люди, у которых здесь никого нет…. Мы
понимали, что люди даже будут бояться сюда ехать именно из-за
31

32
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Село Гнутово, Донецька область. Анастасія – дитина, яка звикла до звуків
роботи гармат і пострілів зброї

того, что их не примет общество. И поэтому первые усилия, которые
были потрачены, в принципе, это первые шаги Каритас, когда мы начали людей убеждать, что мы будем с ними, мы поможем. По тем же
департаментам походить. То есть, я понимаю, насколько это может
быть тяжело. Нам повезло. Но мне хотелось, чтобы тем людям, которые приедут, тоже максимально комфортно было. Чтобы им было не
страшно. Чтобы они знали, что они могут прийти и их поддержат,
их проведут и что-то уже подскажут. [Я бачила як приїздять люди, у
яких тут нікого немає… ми розуміємо, що люди навіть будуть бояться
сюди їхати саме через те, що їх не прийме суспільство. І тому перші зусилля, які були зробленні, в принципі, це перші кроки Карітасу, коли ми
стали людей переконувати, що будемо з ними, ми допоможем. По тим
же відділам ходити. Себто я розумію, наскільки це може бути складно.
Нам пощастило. Та ж мені хотілося , щоб тим людям, які прийдуть, теж
максимально комфортно було. Щоб їм було не страшно. Щоб вони знали,
що вони можуть прийти і їх підтримають, їх проведуть і щось ще підкажуть.]» (м. Кам’янське);
«У нас є заняття з родинами. І ми вже бачимо проблему кожної родини. І ми стараємося їх як раз розвв’язати» (м. Запоріжжя).
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Інтегаційна група взаємопідтримки родин учасників АТО та ВПО (ЦПС
м. Івано-Франківськ)

Такої підтримки очікують і самі вимушені переселенці: абсолютна більшість бенефеціарів проектів Карітас «Центри підтримки
сім’ї» в ході їх анкетування (n=150) стверджують, що якість життя
безпосередньо залежить від знання про людину/організацію, куди
можна звернутися за допомогою у складних життєвих обставинах.
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Соціальна допомога сім’ям ВПО була гостро актуальною на початках збройного конфлікту на сході України. На той час основним
її завданням було покриття базових гуманітарних потреб людей,
які постраждали від бойових дій.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Це був червень 14-й рік […]. Спочатку з дітьми потягом ми поїхали
до Києва. Але там кромє як сепаратизм, ми нічого не почули. І потяг
наш камінням обкидували вже з Дніпропетровської області. Ми з Києва
повернулись сюда в Кам’янське […]. За допомогою родичів поселили нас на
якусь хатину, на якій не було взагалі нічого. Господиня не залишила нам
ні одної виделки, ні ложки» (м. Кам’янське);
«Нас кожного тижня збирали, усі громадські державні установи, і настроювали на те, що ми повинні приймати і працювати над тим. І ми
шукали шляхи, як приймати» (м. Івано-Франківськ).

На жаль, у певних локаціях проблеми забезпечення базових потреб
сімей ВПО (вода, їжа, медикаменти, дах над головою тощо) залишаються актуальними й досі. Більше того, такі проблеми можуть навіть загострюватися через суб’єктивні чинники. Для прикладу, якщо у 2014 р.
статус ВПО забезпечував реальний доступ до безкоштовної медичної

Село Красна Талівка, Луганська область. Місцевим жителям привезли дрова
для обігріву. Село перебуває на кордоні з РФ. Люди пережили масовані обстріли
села «градами» в 2014р.
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допомоги, то сьогодні ситуація з цим складніша: все частіше фіксуються випадки змушування людей оплачувати медичні послуги33.
Водночас, є позитивні тенденції. Відбувається розширення спектру соціальної допомоги з боку (благодійних) громадських організацій, скерованої на покриття потреб щодо підтримки в належному стані
здоров’я (фізичного і психічного), любові, щасливого сімейного життя.
Наскільки важливою для Вас є потреба
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Такі потреби бачаться респондентами важливими і водночас
мало задоволеними (опитування бенефіціаріїв, n=150).
Наскільки задоволеною у Вас є потреба
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Оптимальними формами отримання допомоги у вирішенні
проблем у сім’ї респонденти відзначають індивідуальні консультації (64%) та групові – у групі людей з такими ж потребами
(48%).
Значення постійного соціального супроводу сімей у потребі
особливо зростає в контексті викликів поглибленої інтеграції людей, що постраждали від конфлікту на сході України (а це, окрім
родин ВПО, сім’ї загиблих в АТО, мешканці міст, які пережили
окупацію, а також «звичайні» мешканці громад, які вже тривалий
час використовують частину ресурсів на вирішення проблем сімей
у потребі). Люди починають усвідомлювати необхідність інтеграції в громадах.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Їм вже дійсно, не треба матеріально […]. Вони вже на другий план
відсувають матеріальне. Люди повністю змінюються. І відносини в
родинах стають [іншими], і спілкування між чоловіком і жінкою появляються зовсім інакші. На другому рівні. А це найголовніше. Україна отримує зовсім інакшу людину, здорову. І війна вже стає не війною»
(м. Запоріжжя).

Позитивні модифікації у соціальній поведінці є характерними
для тих ВПО, кого змінені соціокультурні умови штовхають до активного пошуку оптимізації життя, для набуття позиції «зацікавленого діяча» в результаті нового соціального інтересу, сформованого «на мові» нового культурного зразка34.
На жаль, все ще актуальною залишається й інша тенденція, соціальна допомога трактується лише як надання матеріальної підтримки – пільги, гроші, гуманітарна допомога тощо (опитування
експертів, n=70).

34

Сорока Ю. Культурный шок и повседневное социальное восприятие / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу. Зб. наук. пр. – Харків: ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 165.
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На основі своїх спостережень за бенефіціаріями, дайте
оцінку їх участі у громадському житті
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Така «дотаційна психологія» ускладнює процеси внутрішньої
української інтеграції і навіть унеможливлює її (опитування експертів, n=70)35. За таких умов ігноруються базові «рівні соціального
захисту», по-перше, такі, як родичі, друзі сусіди; по-друге, громада.
Натомість відбувається невиправдане узалежнення від державної
допомоги, яка в соціальній державі (а Україна претендує на те, щоб
називатися такою) має надавати допомогу тим своїм членам тоді,
коли інші можливості (само)допомоги вичерпані36 .
Які, на вашу думку, ТРИ головні ознаки, які характеризують особу як НЕ інтегровану
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Для порівняння: із опитаних бенефіціаріїв (n=150), 64% респондентів зверталися в інші місця окрім Карітасу, з них 70% – по матеріальну підтримку: гроші,
субсидії, гуманітарну допомогу.
Див. Etzioni A. The Spirit of Community. – L.: Fontana Press, 1995. – С. 124 – 125.
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Це призводить до втрати почуття відповідальності у вирішенні
власних проблем.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Виходить що «мені всі винні», і «ви повинні мені віддати», і «чому
це сталося зі мною?», і « чому ви маєте хату а я не маю, чому ви живете
в домі, де ви виросли, а я маю все лишити і переїхати», тому всі винні»
(м. Дрогобич).

З метою уникнення розвитку споживацької психології у бенефіціарів проектів соціальної допомоги доцільним бачиться розширення спектру соціальних послуг та переорієнтація з разових
матеріальних допомог на постійний супровід (на різних етапах він
може передбачати різну якість – від патронажу до порадництва) у
вирішенні усіх проблем сімей ВПО у комплексі задля посилення їх
інтеграції.

Працівники ЦПС (м. Дрогобич) в ході планування активностей
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Що би Ви порадили людям, які мають певні життєві
проблеми?
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Водночас, потрапляючи самостійно в складні життєві обставини, респонденти вирішують їх дещо інакше.
Як ви впливаєте на покращення свого становища, коли виникає така потреба.
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На цьому шляху виокремлюються три найбільш ефективні способи
вирішення життєвих проблем сім’ї. По-перше, це знайти організацію,
яка б їм допомагала (68%); по-друге, це об’єднатися у групи однодумців і вирішувати спільними зусиллями (66%) та, по-третє, вирішувати
проблеми власними силами (48%) (опитування бенефіціаріїв, n=150).
Такі відповіді респондентів дають підстави думати, що ідея
об’єднатися у громади взаємодопомоги може для них стати ефективною, однак респондентам ще бракує віри у ресурс власної сім’ї.
Створення стабільних просторів, де кожен зможе проявити власний потенціал, мала би надати ідеї гуртування у спільноти взаємодопомоги сталого розвитку та ефективності.
При цьому найактуальнішими формами соціальної допомоги, виходячи з результатів наших опитувань, бачаться а) сімейні
та індивідуальні психологічні консультації, сімейний супровід; б)
групові психологічні заняття (самопізнання, міжособистісне спілкування, саморозвиток); в) організовані асистентами родини тематичні групи творчого та розвиткового дозвілля – культурні, мистецькі, спортивні, краєзнавчі, просвітницькі заходи тощо, спільні
зустрічі для дозвілля -- майстер-класи, екскурсії, творчі вечори, кіноперегляди, спортивні ігри (опитування бенефіціаріїв, n=150).
Чим, на вашу думку, Карітас може бути корисним для людей,
які потрапили у складні життєві обставини?
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Переорієнтація з надання разової (гуманітарної) допомоги на
постійний фаховий супровід родин у потребі під егідою Центрів
підтримки сімей передбачає якісну зміну парадигми надання соціальних послуг – від «зробити замість» до «зробити разом».
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Карітас допомагав тільки матеріальною допомогою, тобто давав
людям, і люди звикли до цього, а певний час вони просто отримували.
Нічого. Ми прийшли, а ось оце, а оце, а оце, а отаке, отаке, отаке. І все,
люди тільки за цим і ходили. А тепер, коли перелом, де скорочується
матеріальна допомога, є соціальна помащь, десь розвиватися, десь іти
трудоустроюватись. Десь ходити на групи, знаходити нове спілкування, нових друзів, десь якесь общеніє з людьми. То вже постає питання, от
навіть до мене на групи чи привести
дитину, чи чого туда іти» (м. Харків);
«Потрібно не один крок, а декілька пройти. І всій родині пройти оці
кроки, щоб трохи стати на ноги»
(м. Кам’янське);
«Не делать за людей, а научить
их делать самих. [не робити за людей, а навчити їх самих робити]»
(м. Запоріжжя).

На цьому шляху актуалізується
потреба у такого роду соціальному
супроводі, який би був націленим
на розширення у бенефеціарів т.зв.
зони найближчого розвитку. Така
зона знаходиться поміж діями, які
Село Орловське, Донецька область. люди можуть реалізовувати самоВдячність місцевих мешканців, котрі
почали отримувати гуманітарну стійно, та тими, які вони поки що
не освоїли37. Фактично тут йдеться
допомогу
про процес підвищення адаптацій37
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Див. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика,
1991. – С. 391 – 410.
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них можливостей, в результаті якого соціальні одиниці набувають
більший вибір ресурсів, звільняючись у своєму функціонуванні від
попередніх обмежень38.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Є такі родини, які нам говорять відкрито, що на Луганщині […] лишилися їхні родичі, батьки. А тут вони самі. І для них Карітас став
родиною. І як? Вони в суботу приходять до нас, як на свято. В гості. Маленький хлопчик каже: «Ми підемо ж в Карітас в гості?» Він не каже навіть в Карітас. Така вже асоціація з домом» (м. Запоріжжя);
«Міцніє момент довіри, що ми змогли так спрацювати, що вони на
довіряють тих маленьких діточок на півтори години і мама зможе, знає,
що вона сьогодні прийде і там щось поприбирала, чи приготувала, чи
сходила в крамницю. А може завтра вона і попрацює ці півтори години.
Бо вона знає, в неї серце спокійне, що з дитиною нічого не трапиться»
(м. Кам’янське).

Сказане демонструють успішні кейси ВПО, які у стислі терміни
реалізували програми власного розвитку в такий спосіб, що зуміли
не лише забезпечити базові гуманітарні потреби родини, але й вийти на рівень розвитку вищий, у порівнянні з ситуацією до початку
збройного конфлікту і гуманітарної кризи.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Ко мне на сопровождение ходила вся семья, психологическая. Они
приехали, у них не было своего жилья, не было ни работы, никакого обеспечения. За этот год они позволили себе... Как интегрировались? Они
восстановили социальные связи, у них новые знакомства. В Запорожье
здесь обрели поддержку, среди друзей, знакомых. А также начали заниматься частным, частным бизнесом где-то так разом. То есть у них
восстановилась мотивация, вера в достижение цели, способность, собственно говоря, в установление вот этих социальных связей и контактов. Так, как. Позитивное видение будущего. [до на підтримку приходила
вся сім’я, психологічна. Вони приїхали, у них не було свого житла, не було
роботи, жодного забезпечення. За цей рік вони дозволили собі…як інтегрувалися? Вони налагодили соціальні зв’язки, у них нові знайомства. У
38

Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998 – С. 44.
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Запоріжжі тут отримали підтримку, серед друзів, знайомих. А також почали займатися приватним, приватним бізнесом якось так разом. Себто,
в них відновилася мотивація, віра у досягненні мети, можливість, власне,
у налагодженні соціальних зв’язків і контактів. Якось так. Позитивне бачення майбутнього]» (м. Запоріжжя).

Ключовою особою у процесі інтеграції ВПО постає асистент
родини. Така постать є новою для українських реалій, хоча в європейській практиці (Польща) саме через інститут родинного
асистування провадиться уся робота з сім’ями, які перебувають у
складних життєвих обставинах, здійснюючи опікунсько-виховну
функцію. В українському контекті – це спеціаліст, який виконує
модераційну функцію як для покращення комунікації між самими родинами, так і координацію діяльності «вузьких» спеціалістів.
Родинний консультант не є (і не може бути) людиною, яка має вирішувати проблеми родини, але він може завжди бути поруч / спільно
«з» членами родини та задавати загальну спрямованість до якісних
змін. Таким чином, основним завданням асистента є підтримка
батьків у здійсненні ними опікунсько-виховної функції та розвиток
у членів сім’ї навичок щодо вміння знаходити вирішення проблем,
зокрема: допомога родині у вирішенні соціальних, психологічних,
педагогічних проблем, суспільна і професійна активізація та мотивування батьків і дітей скористатися іншими формами допомоги та
інтеграції. Від асистента родини вимагається широке коло знань та
умінь, які він повинен отримати або а) через вищу освіту за спеціальністю педагогіка, психологія, соціологія, наука про сім’ю та соціальну роботуу39.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Ми зараз зробили майстерню господаря, де у нас працює головним
майстром, головним прикладом чоловіка Н. Він як волонтер у нас про39

«Див. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/sprawozdania-z-realizacji-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zasteczej/informacji-rady-ministrow-o-realizacji-w-roku-2014-ustawy-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-dz-u-z-2015-r-poz-332-z-pozn-zm/
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водив цю творчу майстерню, для хлопчиків. І допомагає йому інколи Д.
Тут ми закупили інструменти. Н. проводить зайняття з хлопцями.
Показує інструменти, як вони називаються, дозволяє ними користуватися. Дає завдання. Вони працюють разом, допомагають ще. Матусі
дивляться, можуть дивитися на це зі сторони. І це їх дуже тішить, що
їх хлопці займаються суто чоловічою працею. Потім вони спілкуються
між собою, дуже подружилися ці хлопці. Вони виконують ці завдання і
вони обов’язково після зайняття прибирають своє робоче місце. Це теж
дуже важливо, бо матусі дуже хвилюються на те, що вдома нема чоловічого прикладу» (м.Запоріжжя);
«[Допоміг] асистент родини. Як? В мене була проблема спілкування з
сином. Йому 11 років. Я як мама не могла його розуміти. Ну чого? Тобі ось
все, а ти мені на голову сів і взагалі капець. І донька почала його копіювати […]. І ми почали ходити. Я, син, донька. І він каже: мам, дивися, як
я можу. О, молодець, а я не можу, покажи, як то. Тобто, сплотило семью
и помогло может где-то понять, ребенка. И более адекватно уже относиться к нему» (м. Івано-Франківськ).

«Майстерня господаря» під керівництвом асистента родини проекту ЦПС як
простір інтеграції Карітасу Запоріжжя
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Формування нових просторів комунікацій в Карітасі Івано-Франківськ як майданчик
для роботи з усіма членами родин ВПО. Діти традиційно найактивніші

Акцент в роботі родинного консультанта робиться на тому, що
зміна певної проблемної ситуації не наступить одразу 40, а лише в
результаті ціннісних переорієнтацій.
Типові свідчення учасників фокус-груп:
«У нас [поки що] не так розвинені ці (cімейні – авт.) цінності. Але
зараз якось суспільство до цього вже приходить. І мені важливо, мені,
здається, важливо популяризувати сімейні традиції і цінності»
(м. Запоріжжя).

Необхідність допомоги сім’ям в потребі на постійній основі також передбачає якісні зміни в структурі процесу їх соціального супроводу, а саме, переорієнтацію з визначеної у часі підтримки на
пошук форм тривалого збереження контакту.
40
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Томас У. Определение ситуации Человек и общество. Хрестоматия. – К.: Ин-т
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Типові свідчення учасників фокус-груп:
«Я не погоджуюся з такою позицією деяких з наших спонсорів, що потрібно працювати з сім’єю півроку, а потім сказати сім’ї «до побачення», бо ми маємо надавати допомогу новій сім’ї. Тому що реально є сім’ї,
з якими ми працюємо вже два роки і які далі потребують [допомоги], бо
не вийшли на якийсь рівень такий, щоб вони могли самі давати раду зі
своїми проблемами» (м. Кам’янське);
«Вони здружилися, вони нам почали довіряти, вони побачили, що ми
не несемо загрози для них. Так? Що ми для них відкриті, що ми бажаємо
їм допомогти. І потім вони до нас вже з радістю йдуть» (м. Запоріжжя).

Водночас маємо усвідомлювати, що трансформація соціальної
системи як зміна її стану внаслідок ціннісно-поведінкових переорієнтацій індивідів та соціальних груп є тривалим процесом. На
даний момент поки що рано говорити про якісні зміни в системі
соціального супроводу сімей в потребі в Україні, зокрема, про повноцінне використання ресурсів інституту родинного асистування та його включення в загальну систему організації соціального
супроводу сімей задля оптимізації їх інтеграції з приймаючим середовищем. Однак, позитивні тенденції тут мають місце і їх слід
увиразнювати.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Внутрішня українська інтеграція на тлі незатухаючого
збройного конфлікту на сході України є процесом складним і
неоднозначним, пов’язаним із необхідністю долання викликів
соціально-правового характеру, пошуком нових ідентичностей та актуалізації нових ресурсів для вирішення актуальних
проблем та задоволення нагальних потреб індивідів та їх сімей через адаптацію до змінених умов буття й інтеграцію.
Для активізації процесів інтеграції родин ВПО з приймаючим середовищем необхідним є пошук нових форм організації
соціальної допомоги людям в потребі. На цьому шляху важливим є аналіз досвіду реалізації соціальних проектів, реалізованих українськими благодійними організаціями у співпраці із міжнародними структурами в останні декілька років.
Такий досвід до цього часу є мало вивченим, не узагальненим
та не систематизованим.
Системні трансформації соціального поля передбачають
наявність (не)сприятливого контексту. З цієї перспективи процеси інтеграції, скеровані на якісні системні зміни в сучасних
територіальних громадах, пов’язані із необхідністю відповідати на соціально-правові виклики вимушеного переміщення
великої кількості людей через загрози їх життю. Враховуючи
ситуацію з рівнем захищеності прав і свобод людини пересічного громадянина в Україні, недостатній або малоефективний захист прав ВПО скоріше віддзеркалює загальний рівень
захищеності прав і свобод людини і громадянина в державі в
цілому.
Створення режиму максимального сприяння реалізації
прав і свобод для такої категорії осіб як ВПО, не беручи до
уваги загальний стан законності гарантування прав і свобод
людини, є підстави розглядати як штучне і таке, що сприйматиметься громадою як зворотна дискримінація. Це, зокре66
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ма, стосується виборчих прав, свободи пересування (питання
скасування інституту реєстрації), реалізації своїх цивільних
прав у користуванні майном та коштами, реалізації права на
працю, право на належний рівень освіти та охорони здоров’я
пенсійного забезпечення тощо.
Адаптація родин ВПО до змінених умов життя для подальшої інтеграції з приймаючим середовищем передбачає використання як зовнішніх, так і внутрішніх ресурсів, в ідеалі – їх
взаємодоповнення. На даний момент слабкими є обидва типи
ресурсів: ані держава, ані громадські організації, ані родини
ВПО не здатні цілком покрити потреби людей, які постраждали від військового конфлікту на сході України. Водночас, розуміння можливості повноцінної інтеграції родин вимушених
переселенців як принципової створює методологічне підгрунтя для актуалізації їх внутрішніх соціоінтегративних ресурсів через входження до структур, які оптимізують інтеграцію,
створюючи умови для урізноманітнення та інтенсифікації взаємодій в рамках приймаючих середовищ. Поліпшення життєвих можливостей сімей у визначеному контексті відбувається
завдяки дії специфічних механізмів адаптації, зокрема, через
формування просторів комфортної комунікації та взаємопідтримки на шляху до інтеграції.
В темпоральному розрізі можливі два варіанти соціальної
підтримки сімей, які постраждали від військового конфлікту в Україні. По-перше, вирішення (разове) конкретної проблемної ситуації; по-друге, це тривалий (навіть до 3х років)
комплексний соціальний супровід усієї родини. Разові вирішення проблем родин ВПО були актуальні на початках збройного конфлікту, в часі гострої гуманітарної кризи, коли було
потрібно забезпечити базові потреби людей. На жаль, актуальними вони залишаються і надалі для мешканців прифронтової зони. На даному етапі, понад те, що повне покриття гуманітарних проблем ВПО ще не здійснено, ми вже ввійшли
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у транзитно-трансформаційний період, де все актуальнішим
стає створення розвиткових передумов для повноцінної інтеграції в рамках сучасних локальних об’єднаних територіальних громад. Зокрема, зростає значення вже вище згаданого
асистування родинам – тривалого комплексного супроводу
сімей. На цьому шляху має місце парадигми у соціальному
служінні від «зробити замість» до «зробити разом» – через
створення умов та ситуацій, які сприяють розширенню зон
найближчого розвитку.
Існує гостра потреба у пошуку нових форм організації соціального служіння, із використанням зарубіжного досвіду
соціальної допомоги сім’ям у потребі. Прикладом тут може
слугувати модель Центру підтримки сімей для їх поглибленої
інтеграції з приймаючим середовищем, яка реалізується Міжнародним благодійним фондом Карітас України у партнерстві
з Карітас Польщі та за підтримки Міністерства закордонних
справ Польщі. Водночас здійснюється евалюація даної моделі
та її адаптація до умов в сучасній Україні.
Складні життєві обставини, в яких перебувають родини,
постраждалі від збройного конфлікту на сході України, посилюють дисфункції сімей. Це у свою чергу актуалізує не лише
потребу у фаховому втручанні через застосування відповідних методик в роботі з сім’ями, соціальну терапію з елементами психотерапії і соціотерапії, на основі попередньо здійсненої фахової діагностики ситуації, але й через якісні зміни
в структурі їх соціального супроводу. В цьому сенсі проект
Карітасу України «Центри підтримки сімей» має високий соціоінтегративний потенціал. Його організаційна структура є
збалансованою, завдяки включенню посади асистента родини, який є дружнім до свої клієнтів і, водночас, має достатньо ресурсів для вирішення широкого кола проблем, тобто є
елементом збалансованої системи соціального супроводу, яка
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включає окрім родинного консультування психологічну підтримку та кейс-менеджмент.
Важливу роль в евалюації моделі Центру підтримки сімей
відіграють територіальні громади. В цьому сенсі є дуже важливим, що проект Центрів підтримки сімей реалізовується
одночасно у східних та у західних регіонах України, з урахуванням специфіки кожної з громад. Регіональний контекст
пошуку адекватних форм соціального служіння родинам ВПО
для посилення їх інтеграції передбачає, серед іншого, включення до загального тезаурусу методів та форм роботи в Проекті заходи із обміну ресурсами, зокрема, через активізацію
обміну візитами родин зі сходу і заходу, а також через роботу дитячих загальноукраїнських дитячих таборів під егідою
Карітасу.
На даний момент зафіксовано декілька тенденцій в організації роботи Центрів підтримки сімей. По-перше, це актуалізація ресурсів усіх наявних членів сім’ї через базову роботу з
дітьми, які, у свою чергу, актуалізують резерви дорослих членів сімей. По-друге, це зміцнення соціальних зв’язків всередині родини через активне залучення чоловіків в роботу Центрів. І по-третє, це орієнтація діяльності працівників центрів
на включення сімей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, в життя громади. Остання у визначеному контексті постає як відкритий простір, який стає все більше дружнім
до новоприбулих мешканців, модифікуючись у відповідності
до викликів часу. Це дає підстави для додаткових аргументів
на користь запровадження і підтримки в Україні моделі соціального служіння, яка передбачає фаховий супровід родини
як цілісної соціальної системи.
Активності Карітасу України щодо активізації внутрішніх
інтеграційних процесів в Україні посилюються. Особливо, це
відчутно у східних регіонах дії Проекту. І хоча поки що рано
говорити про повноцінне включення організації в загальну
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систему організації соціального супроводу сімей, зокрема, з
огляду на існуючі упередження соціокультурного характеру,
позитивна тенденція таки має місце і її слід увиразнювати.
Той факт, що проект зі створення Центрів підтримки сімей
відбувається за міжнародної підтримки, є тим фактором, який
посилює цю тенденцію.
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