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Проблема:
За останні чотири роки в Україні відбулися безпрецедентні події:
військова агресія з боку Росії, тероризм, антитерористична
операція. Все це призвело до внутрішньої міграції та появи
великої кількості переміщених осіб. За останніми даними
Міністерства соціальної політики, в Україні офіційно
зареєстрований 1 млн. 490 тис. переселенців, але реальну
кількість ВПЛ насправді не знає жодна служба.

Держава не може системно та ефективно вирішувати проблеми
переселенців, бо не знає, яку допомогу вони отримують, який в
них соціальний статус та чого вони потребують у першу чергу.
Тож, майже 3% населення опиняються осторонь від багатьох
процесів лише з причини, що немає повноцінної бази ВПЛ.

Вирішення:
Електронна база ВПЛ
Мета моєї програми – це розробка багатофункціонального реєстру,
який допоможе вирішувати проблеми переселенців, які накопичились
за 4 роки. У рамках проекту треба провести перереєстрацію всіх ВПЛ,
після чого ми побачимо реальну кількість переселенців, які
проживають на підконтрольній території. Це дасть змогу дізнатись
також їхні потреби, рівень освіти і соціальний статус. Реєстр має
відображати, яку допомогу отримує сім'я від держави і міжнародних
донорів.
Раніше кожен окремий орган соціального захисту в кожній області мав
свій реєстр. Вони працювали автономно, тому неможливо було уявити
загальну картину про кількість переселенців, їх місцезнаходження,
реальний стан виплат тощо. У 2016 році вже була спроба створити
Єдиний реєстр переміщених осіб, але, по-перше, дані про ВПЛ там
були мінімальні. По-друге, цей реєстр по суті не працює.
Наша Всеукраїнська асоціація переселенців запропонували своє
бачення реєстру на підставі грузинської бази переміщених осіб. Він
може виглядати таким чином. У ньому повинна відображатись не
лише персональна інформація, але і сімейний стан, що може
допомогти при вирішенні житлового питання; професія та місце
роботи.

Пластикова картка
Ще одне наше напрацювання, яке я пропоную реалізувати, - це
пластикова картка для переселенців з фотографією.
На неї треба замінити паперову довідку. Це не лише зручніше, але і
сучасніше. Картка повинна друкуватись у районному відділенні
управління праці та соціального захисту населення в той же день, коли
інформація про переселенця з’явиться в електронній базі.

Картка може виконувати функції «Соціальної картки переселенця», коли
кожен її власник отримує знижку на товари і послуги у великих мережах і
магазинах, які працюють з програмою. Це дозволить переміщеним
особам додатково економити на продуктах харчування, медикаментах та
інших товарах, без будь-яких істотних витрат з боку держави. Соціально
орієнтований бізнес візьме на себе соціальну відповідальність.

Коефіцієнт вразливості
Окрім власне даних, внесених в електронний реєстр, у ньому має
відображатись певна кількість балів. Бали буде отримувати кожна сім'я, в
залежності від її складу, наявності неповнолітніх дітей і людей з
інвалідністю, учасників АТО та загиблих в результаті бойових дій. Після
введення такого коефіцієнту вразливості буде простіше формувати чергу
на отримання житла, бо держава зможе допомогти у першу чергу
найбільш нужденним.
Ми пропонуємо таку систему оцінювання:

Кінцева мета проекту:
• ми дізнаємось реальну кількість переселенців, які проживають на
підконтрольній території;
• це зменшить черги у відділеннях управління праці та соціального захисту
населення;
• зручність зміни адреси проживання чи будь яких особистих даних;
• ми дізнаємось соціальний статус, потреби переселенців (житло, робота,
перекваліфікація, ліки). З цією інформацією зможуть працювати державні
органи. Наприклад, Служба зайнятості отримає список тих, хто потребує
роботи та зможе цілеспрямовано пропонувати вакансії. Міжнародні
гуманітарні організації надаватимуть допомогу в залежності від чітких
проблем ВПЛ;
• запровадимо “коефіцієнт вразливості ”, завдяки чому сформуємо чергу на
отримання житла;
• замінимо паперову довідку на зручну та сучасну пластикову картку з
фотографією;
• зберемо інформацію, яку допомогу отримують переселенці від
міжнародних донорів і держави;
• база дозволить аналізувати, як вирішуються питання переселенців та як
змінюються їх потреби. Ці дані мають бути основою річного стратегічного
плану по вирішенню проблем переселенців.

Етапи реалізації проекту:
1 етап.
• Створення робочої групи при Міністерстві соціальної політики. До її
складу повинні увійти представники Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерства
соціальної політики, представники Міністерства у справах вимушено
переміщених з окупованих територій осіб, біженців і розселення Грузії,
міжнародні партнери і керівники громадських організацій.
• Розробка технічного завдання. Проведення тендеру на розробку реєстру.
Термін реалізації: 6 місяців.
2 етап.
• Проект ”Соціальна картка ВПЛ”. Розробка технічного завдання.
Проведення тендеру на виконання та обслуговування проекту (розробка
сайту, пошук партнерів проекту).
Термін реалізації: 6 місяців.
3 етап.
• Перереєстрація всіх ВПЛ. Заповнення даних реєстру. Друк і видача
пластикових карток.
Термін реалізації: 9 місяців.
Загальний термін реалізації: 15 місяців.

