ОГЛЯД СИТУАЦІЇ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ
(30 ЛИПНЯ 2020)
ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ ТА ПОТРЕБ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

У березні 2020 року Кабінет Міністрів України запровадив карантинні обмеження у зв’язку з поширенням COVID-19. Тим
часом МОМ здійснила опитування серед постраждалих з метою визначення впливу пандемії та карантинних обмежень
на їхні потреби. У червні МОМ провела другий раунд опитування серед постраждалих, які були включені до реінтеграційної програми протягом березня — травня 2020. Загалом 20 громадських організацій — виконавчі партнери МОМ
у більшості областей України (крім міста Києва, Криму та неконтрольованих урядом районів Донецької та Луганської областей) — надали дані для опитування. З поступовим послабленням карантинних обмежень більшість громадських організацій повернулися до звичного чи змішаного режиму роботи, лише 35% з них все ще працюють дистанційно. Громадські
організації продовжують здійснювати звичну роботу: готувати звіти, проводити опитування бенефіціарів, консультувати
клієнтів онлайн чи телефоном тощо. Деякі представники громадських оранізацій (43%) зазначили, що їхнім співробітникам
необхідні психологічні консультації щодо зменшення рівня стресу.
МОМ продовжила надавати комплексну
реінтеграційну допомогу постраждалим
через своїх виконавчих партнерів задля
того, щоб бенефіціари могли отримувати
послуги та підтримку відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Зокрема, для
зменшення впливу пандемії на психічне
здоров’я постраждалих спеціалісти громадських організацій проводили психологічні консультації телефоном та онлайн.

Усього отримали
допомогу — 411*

121 жінка

32,9%
засоби гігієни

31,8%
ліки

18,8% оплату
3,5% сплату
оренди житла комунальних послуг

Відповідаючи на запитання: «Яким чином підтримка МОМ вплинула на ваше
становище під час карантину?» — більшість респондентів зазначили, що
завдяки цій допомозі вони змогли
уникнути боргів та вижити протягом
карантину. Один респондент розповів:
Після того як я втратив роботу, я ледве міг забезпечувати
сім’ю, не мав, за що купити їжу, тож
ця допомога була дуже вчасною».
* Протягом березня — травня 2020

1 дитина

114 жінок

178 чоловіків

Із загальної кількості респондентів 192 (65,8%) особи отримали
допомогу від МОМ протягом дії карантинних заходів.

Під час дії карантинних обмежень
МОМ надавала фінансову допомогу особливо вразливим постраждалим від торгівлі людьми, які втратили
роботу через пандемію. Більшість
із тих, хто отримав фінансову допомогу, витратили її на:

38,8%
їжу

289 чоловіків

Усього було
опитано — 292 (71%)

104 особи
отримали
психологічну допомогу

84 особи
отримали
фінансову
допомогу

76 осіб
отримали
професійне
обладнання

54 особи отримали
медичне лікування
(лікування в місцевих
спеціалістів та
забезпечення ліками)

20 осіб
отримали
засоби
першої
необхідності

Постраждалі також отримували юридичні консультації, інформаційні послуги
та послуги з перенаправлення.
До того ж кожен восьмий опитаний
зазначив, що фінансова підтримка допомогла запобігти конфліктам у родинах, стати психологічно стійкішими та відновити надію на майбутнє.
Респонденти також наголошували, що
психологічні консультації допомогли
пропрацювати чи попередити такі проблеми психічного здоров’я, як стрес,
депресія та тривожність, спричинені
пандемією та неможливістю забезпе-

чувати родини. Одна жінка зазначила:
Ця допомога запобігла домашньому насильству в моїй родині». Деяким респондентам допомога
надала можливість зібрати й перерозподілити свої ресурси та заощадження,
а відтак спрямувати більше часу та сил
на розробку бізнес-планів, пошук нових сфер зайнятості, а також розвиток
нових навичок, необхідних для самозайнятості.

6%

Постраждалі так описали своє фінансове становище протягом карантинних обмежень
погіршилося

9,8%

не змінилося
покращилося

84,2%

50,3% респондентів втратили роботу, з них 66,7% чоловіків та 33,3%
жінок.

66,7%

чоловіків

23,6% опитаних постраждалих зазначили, що вони мали менше
замовлень чи завершили старі і з того часу не мали нових.
7,2% сказали, що вони перебували у відпустці без збереження
заробітної плати, а тому не працювали.
17,5% вказали на те, що вони продовжували працювати під час
карантину (це переважно стосується аграрного сектору, адже попит на
сільськогосподарську продукцію не лише не знизився, а подекуди навіть зріс).
1,4% респондентів сказали, що вони перебували у відпустці по
догляду за дитиною чи проходять навчання і тому не працювали.

33,3%
жінок

29,8% сказали, що вже повернулися до своєї попередньої
зайнятості.
28,1% усе ще не працюють та планують шукати роботу відповідно до
своєї спеціальності.
22,3% висловили своє бажання розвивати вже існуючий бізнес,
розпочати власну справу чи самозайнятість.
10,2% планують шукати роботу в новій сфері.
6,1% вказали, що вони перебувають у відпустці по догляду за
дитиною чи відновили навчання, а тому тимчасово не працюють.
3,5% планують шукати роботу за кордоном після зняття карантинних
обмежень.

ПОТРЕБИ ТА ВИДИ ПОДАЛЬШОЇ ДОПОМОГИ
118

фінансова допомога
91

лікування, зокрема в Медико-реабілітаційному центрі МОМ у Києві
67

психологічна допомога
58

професійне обладнання

56

освітні потреби
26

юридичні консультації

19

допомога родині
інформаційні потреби та засоби першої необхідності
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Зайнятість і фінансове становище
Незважаючи на надану підтримку, фінансове становище більшості постраждалих
погіршилося. Єдиною сферою, яка зазнала
помірних негативних наслідків від карантинних обмежень, стало сільське господарство.
У цій сфері люди мали можливість адаптуватися до нових умов роботи та продовжували працювати.

2. Оцінка потреб
Найнагальнішими для постраждалих є потреби в продуктах харчування, засобах гігієни, ліках та сплаті за оренду житла/комунальні
послуги. Серед інших актуальних потреб —
професійне навчання, інструменти та тренінги з ведення малого бізнесу. Значно виросла
кількість людей, які потребують медичної
допомоги (91 респондент), порівняно з першим раундом опитування (13).

3. Рекомендації щодо подальшої допомоги
У короткостроковій перспективі допомога
має бути спрямована на подолання негайних наслідків пандемії COVID-19 та збереження психічного здоров’я постраждалих.
Водночас у довготривалій — допомога має
бути спрямована на утвердження їхньої економічної незалежності через навчання та
розвиток самозайнятості.

