
Близько чотирьох мільйонів людей постраждали від конфлікту на 
сході України, серед них понад 1,4 мільйона шукають прихисток 
в інших регіонах. Більшість цих українців зареєстровані як 
внутрішньо переміщені особи в сусідніх областях, зокрема 
Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, та 
на контрольованих урядом територіях Донецької та Луганської 
областей. Одним із викликів у приймаючих громадах є відсутність 
можли востей для працевлаштування місцевого населення і тих, 
хто переїжджає в цей регіон. Професійна кваліфікація ВПО часто 
не відповідає потребам місцевого ринку праці. Можливості для 
професійної перепідготовки обмежені через невідповідність 
кандидатівів критеріям відбору або наявність у них фінансових 
і логістичних труднощів. Ці обставини здебільшого стосуються 
жінок. Окрім особистих і сімейних проблем, безробіття викликає 
соціальну напругу через виникнення конкуренції серед населення, 
що зумовлена вкрай малою кількістю робочих місць. 

Майбутнє у власних 
руках

Виклик: Відсутність перспектив праце
влаштування для внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО)

Наш підхід: Нові навички, затребувані на 
місцевому ринку праці 

Професійне навчання відкриває нові 
можливості для працевлаштування 
внутрішньо переміщених осіб і людей,  
які потребують допомоги

За дорученням Федерального уряду Німеччини GIZ надає можливості 
отримати доступ до ринку праці внутрішньо переміщеним особам і 
людям, які постраждали внаслідок конфлікту, шляхом перепідготовки 
й підвищення кваліфікації. Завдяки аналізу попиту на ринку праці були 
виявлені найбільш затребувані професії в приймаючих громадах.  
До них відносяться: фахівці в області інформаційних технологій, 
адміністративні працівники, офісний персонал, а також фахівці з 
технічного обслуговування, кухарі, швачки. На основі цього аналізу були 
розроблені вузько спеціалізовані курси професійної перепідготовки. 
Залежно від навичок, які потрібно опанувати, курси можуть тривати 
від кількох тижнів до пів року. Усі навчальні курси є безкоштовними і 
проводяться на базі державних, приватних навчальних закладів або  
НГО, які мають хорошу репутацію в наданні освітніх послуг. 
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За дорученням Федерального міністерства економічного  
співробітництва та розвитку (BMZ)

Зміни й розробка учбових програм відповідно до потреб ринку 
праці, а також адаптація методів навчання спрямовані на  отримання 
слухачами курсів максимальної користі від тренінгів з перепідготовки. 
В якості учасника навчального процесу GIZ забезпечує рівні можливості 
для всіх учасників: жінок, чоловіків і вразливих груп населення. 

Станом на липень 2020 року майже 2000 осіб, які постраждали 
внаслідок конфлікту на сході України й мешкають зараз у Дніпро-
петровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській областях, а також 
на підконтрольних українському уряду територіях Донецької та 
Луганської областей, збільшили свої шанси на працевлаштування 
завдяки курсам професійної перепідготовки. Це сприяє покращенню 
добробуту людей та має позитивний вплив на економічний і 
соціальний розвиток регіонів, де реалізується проєкт. 

Наші результати: Можливості, орієнтовані на 
потреби, в шести регіонах

Навчання майбутніх офіс-менеджерів

Слухачі курсів після успішного завершення навчання

Заходи  з професійної перепідготовки можуть бути доповнені 
тренінгами з розвитку «м’яких» навичок (soft skills), професійної 
орієнтації, оцінкою навичок і консультаціями з питань кар’єри.

Окрім цього, GIZ заохочує представників державного, 
громадського і соціального секторів до спільного покращення 
рамкових умов професійної підготовки й сприяння зайнятості 
населення. Їхня співпраця в інноваційних проєктах вже 
продемонструвала свій успіх, зокрема, на підконтрольній уряду 
території Луганської області був представлений навчальний курс, 
який збільшує шанси слухачів отримати роботу в агросекторі. 
Завдяки співпраці місцевих фермерів з регіональною службою 
зайнятості й місцевими НГО забезпечується тривалий результат 
такого проєкту.

Вікторія Хмєлєва, випускниця курсу підвищення кваліфікації з налагодження та 
обслуговування сучасного швейного обладнання в Державному навчальному 
закладі «Бахмутський центр професійно-технічної освіти», каже:  
«Я вдячна проєкту GIZ за можливість безкоштовно покращити свої знання 
та навички з налагодження і ремонту сучасного швейного обладнання. 
Зараз я можу самостійно обслуговувати  швейні машинки в навчальному 
закладі, де працюю викладачем, і у своєму невеличкому ательє».

Руслан Амельченко – директор Донецького центру професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості. «Я пишаюся тим, що завдяки співпраці з 
GIZ наш заклад може запропонувати нові, унікальні й затребувані навчальні 
курси. Під час ознайомчого візиту до Німеччини наші викладачі отримали 
цінний досвід і знання. Зважаючи на постійний розвиток технологій, 
безперервне навчання стає невід’ємною складовою професійного розвитку 
будь-якого спеціаліста, і я радий, що в нашому учбовому закладі ми 
створюємо для цього всі передумови», - розповідає пан Руслан.

Руслан Амельченко: «Я пишаюсь нашими 
новими навчальними курсами»

Вікторія Хмєлєва: «Зараз я можу працювати 
незалежно»


