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ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»
ОЛЕКСАНДРА ГАЛКІНА
БФ «Право на захист» у партнерстві з HIAS є клієнтоорієнтованою громадською
організацією, що прагне виконати свою місію – зробити Україну кращим місцем для
людей, які були вимушені покинути свої домівки: внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
та постраждалого від конфлікту населення, біженців та шукачів притулку, осіб без
громадянствата таких, що опинилися під ризиком безгромадянства. 2016 рік був
важким для всіх груп бенефіціарів БФ «Право на захист». Наші клієнти зіткнулися з різними
труднощами, включаючи гуманітарну кризу на сході України, неспроможність уряду приймати
важливі рішення та закони і впроваджувати законодавчі та політичні реформи, припинення
пенсійних виплат для сотень тисяч пенсіонерів ВПО на сході України та багато іншого.
Протягом 2016 року БФ «Право на захист» допомагав клієнтам боротися з цими проблемами
шляхом впровадження нових програмних напрямів, посилюючи надання правової допомоги
ВПО та постраждалому від конфлікту населенню, впроваджуючи стратегічне судочинство від
імені біженців, шукачів притулку та ВПО, реалізуючи пілотний проект з надання допомоги
ромському населенню під ризиком безгромадянства у м. Харків. Окрім розширення
напрямів послуг, що пропонуються клієнтам, БФ «Право на захист» продовжує зростати у
своїх масштабах. Таке внутрішнє вдосконалення зміцнює позицію БФ «Право на захист» щодо
задоволення зростаючих потреб у захисті серед наших клієнтів, але для забезпечення повної
реалізації прав наших бенефіціарів потрібно зробити набагато більше.
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НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Тренінг БФ «Право на захист» для НУО з надання допомоги ВПО у Старобільську, Луганська обл.

Програмні напрями БФ «Право на захист» включають правову допомогу, адвокацію,
моніторинг проблем захисту прав людини та зміцнення приймаючих громад. Бенефіціарами
БФ «Право на захист» є біженці та шукачі притулку, особи без громадянства та такі, що
опинились під ризиком безгромадянства, а також особи, які перемістилися в середині
країни та постраждали від конфлікту. Ми надаємо пряму юридичну допомогу, включно з
представництвом у національних та міжнародних судових органах та державних інституціях,
а також допомагаємо розпочати нове життя в Україні. Окрім надання індивідуальної правової
допомоги, ми стежимо за ситуацією дотримання прав людини на місцях з метою збору
інформації для подальшої адвокації та сприяємо соціальній єдності шляхом адміністрування
громадських ініціатив, спрямованих на інтеграцію ВПО та приймаючих громад.
БФ «Право на захист» також сприяє системним змінам; ми здійснюємо адвокаційну
діяльність, підвищуємо рівень обізнаності щодо законних прав, подаємо та ведемо стратегічні
судові справи на національних та міжнародних рівнях та проводимо аналіз законодавства і
розробку проектів для модернізації та узгодження існуючих в Україні механізмів роботи з
біженцями, особами без громадянства та ВПО з урахуванням міжнародних стандартів прав
людини. З метою створення більш гуманного середовища та підвищення спроможності
наших партнерів, ми співпрацюємо з адміністративними, правоохоронними, судовими і
державними органами, громадянським суспільством.
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ГАРЯЧІ ПИТАННЯ

Співробітники БФ «Право на захист» надають юридичні консультації неподалік лінії зіткнення. Вересень 2016.

• Захист бенефіціарів, включно з індивідуальною допомогою та адвокацією
• Моніторинг порушень прав людини, просування законодавчих та системних змін, зміцнення
громад та підтримка місцевих ініціатив
• Стратегічне судочинство у справах, що стосуються серйозних порушень прав людини
• Захист вразливих ВПО та постраждалого від конфлікту населення, осіб без громадянства,
біженців та шукачів притулку
• Забезпечення доступу ВПО до соціальних та економічних прав
• Відстоювання виплат пенсій пенсіонерам, які мешкають на неконтрольованих Урядом
України територіях (НКУУТ)
• Сприяння розширенню надання доступу та послуг у важкодоступних районах та у зоні
конфлікту
• Покращення доступу до отримання притулку в Україні, сприяння адекватному
документуванню та доступу до реалізації прав шукачів притулку
• Сприяння кращій інтеграції біженців та шукачів притулку в Україні
• Створення процедури визнання осіб без громадянства та гармонізація національного
законодавства відповідно до міжнародних зобов’язань України щодо осіб без громадянства
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НАША ВІЗІЯ ТА МІСІЯ
Наша візія: БФ «Право на захист» у партнерстві з HIAS виступає за демократичний розвиток
України. Ми віримо, що верховенство права, повага до прав людини, різноманітність та
толерантність є фундаментальними елементами розвитку. Адже справжня демократія
можлива лише тоді, коли більшість захищає меншість, в тому числі мігрантів, які були змушені
покинути свої домівки і шукати притулок та захист на новому місці. Саме тому ми прагнемо,
щоб в Україні поважалися та ефективно захищалися права тих меншин, які є особливо
вразливими до ізоляції, дискримінації та дегуманізації, наприклад, внутрішньо переміщених
осіб, постраждалих від конфлікту, біженців, осіб без громадянства, мігрантів.

Співробітники Слов’янського та Сєвєродонецького офісів БФ «Право на захист».
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Наша місія: З огляду на цінності і принципи, якими вже більше століття керується у своїй
роботі HIAS, та застосовуючи здобутий Україною унікальний досвід подолання міграційних
проблем, характерних для пострадянського простору, БФ «Право на захист» у партнерстві
з HIAS використовує цілісний підхід для захисту ВПО, осіб, які потребують міжнародного
захисту, осіб без громадянства і тих, хто опинився під ризиком безгромадянства, надаючи
пряму юридичну допомогу і просуваючи комплексні правові та юридичні реформи, на
основах рівності, гідності, співчуття та відповідно до міжнародних стандартів прав людини.

Правовий аналітик БФ «Право на захист» Олена Виноградова спілкується з представниками ЗМІ.
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ОРГАНІЗАЦІЯ

• У 2016 р. чисельність працівників організації склала:
129 осіб з повною зайнятістю та 27 - з неповною
• Наші офіси розташовані у 12 містах: Київ, Чернігів, Луцьк, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя,
Слов’янськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь, Курахове та Бахмут
• Команда БФ «Право на захист» говорить 9 мовами
• 70% керівних посад у БФ «Право на захист» займають жінки
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ФІНАНСИ ТА ПРОЕКТИ 2016
ДОНОРИ

ФОНДИ

Управління Верховного Комісара
ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

37 242 504 грн +
46 165 доларів США

Інтерньюз Україна (Internews)

18 776 доларів США

Європейська мережа
безгромадянства (ENS)

5 000 фунтів стерлінгів

Нідерландська організація з наукової роботи Дослідження (WOTRO)

301 306 грн

Європейська Комісія

1 209 489 грн

HIAS

70 000 доларів США

Загальне фінансування

38 914 601 грн +
134 941 доларів США+
5 000 фунтів стерлінгів

УВКБ ООН профінансувало проект «Адвокація, захист та правова допомога ВПО і
постраждалому від конфлікту населенню та розвиток місцевих громад» у Луганській,
Донецькій, Харківський, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У проекті працювали 103
співробітника з повною робочою зайнятістю та 8 - з неповною, включно з 7 адвокатами, 15
юристами, 38 моніторами та 6 менеджерами з обробки даних.
Інтерньюз було профінансовано проект «Захист прав ВПО в Україні». У проекті працювала
1 особа з повною робочою зайнятістю та 6 працівників з частковою, включно з правовим
аналітиком.
У 2016 році програма внутрішнього переміщення стала продовженням проекту, який
розпочався у 2014 році. Завдяки цій програмі БФ «Право на захист» здійснює моніторинг
порушень прав ВПО та постраждалого від конфлікту населення, підвищує рівень їхньої
обізнаності щодо своїх прав шляхом надання групових та індивідуальних юридичних
консультацій, допомагає у підготовці документів, забезпечує представництво у судах та
інших органах влади, проводить підготовку провайдерів безоплатної юридичної допомоги
та представників органів влади, приймає участь у стратегічних судових процесах на
національних та міжнародних рівнях, проводить інші адвокаційні заходи шляхом діалогу
з національними та місцевими органами влади, забезпечуючи зворотний зв’язок під час
громадських обговорень законопроектів та постанов, бере участь у розробці законодавства
та інформуванні відповідних зацікавлених сторін, а також осіб, що приймають рішення,
включно з членами дипломатичного корпусу, міжнародних та міжурядових організацій.
УВКБ ООН профінансуло проект «Надання правової допомоги біженцям та шукачам притулку»
у Києві, Львові, Луцьку та Чернігові. У проекті працювали 18 співробітників з повною робочою
зайнятістю та 5 - з неповною, у тому числі 5 адвокатів (1 - у Львові), 6 юристів (2 з неповною
зайнятістю працюють у Луцьку та Чернігові), 3 юридичних консультанта/перекладача та
консультант з прийому відвідувачів.
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У рамках проекту БФ «Право на захист» надавав юридичну допомогу шукачам притулку та
біженцям, що мешкають у Києві та Київській області, Львові та Львівській області, Луцьку,
Чернігові, ПТПІ Журавичі та ПТПІ Розсудів; проводив моніторинг діяльності відділу міграційної
служби м. Києва по роботі з шукачами притулку; здійснював контроль за дотриманням
принципу невидворення Державною прикордонною службою (ДПСУ); працював над
посиленням спроможності відповідних державних інституцій; здійснював моніторинг ситуації
з дотримання прав людини в ПТПІ; і виступав за вдосконалення національних законодавчих
та інституційних механізмів у сфері надання притулку та міграції відповідно до міжнародних
стандартів.
УВКБ ООН профінансувало проект «Ідентифікація та надання допомоги особам без
громадянства та особам, що знаходяться під ризиком безгромадянства» у Київській та
Харківській областях. У проекті працювали 3 співробітника з повною робочою зайнятістю та
1 - з неповною, включно з 2 адвокатами, 1 юрисконсультом та 1 помічником адвоката.
У рамках проекту БФ «Право на захист» надав юридичну допомогу особам без громадянства
та під ризиком безгромадянства, які проживають у Києві та Київській області, Харкові
та Харківській області; провів соціологічне дослідження характеристик, демографічних
показників та потреб осіб без громадянства у цих регіонах; підготував рекомендації щодо
законопроекту № 5385 про внесення змін до чинного закону «Про іноземців та осіб без
громадянства», що передбачають процедуру визнання особи без громадянства.
ENS профінансувала проект «Захист осіб без громадянства від свавільного затримання», в
якому був задіяний один дослідник з неповною робочою зайнятістю.
Проект дослідив ситуацію щодо осіб без громадянства, які утримувались у пунктах тримання
мігрантів в Україні.
Завершено дворічний проект «Адвокація та підвищення спроможності уряду в сфері міграції»,
що здійснювався за підтримки Європейського Союзу. У проекті працювали 3 співробітника з
повною робочою зайнятістю та 2 з неповною, включно з керівником проекту, адвокаційним
експертом та експертом зі стратегічного судочинства.
Роботу проекту було зосереджено на: 1) Підвищенні обізнаності громадськості щодо проблем
в сфері міграції, приділяючи особливу увагу відсутності законодавства та порушенням прав
мігрантів (у тому числі біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства та інші незахищених
груп мігрантів в Україні), підвищенні обізнаності громадськості з використанням різних
інформаційних та комунікаційних джерел, створенні інформаційної платформи для біженців
та іноземців; 2) Впровадженні адвокаційної стратегії щодо законодавчих та системних змін
стосовно вищезазначеного; 3) Підвищенні спроможності НУО та органів влади, що працюють у
цих сферах; 4) Встановленні конструктивного діалогу та відносин з відповідними державними
суб’єктами, надаючи експертну підтримку та консультування з питань прав людини в
сфері міграції. У 2016 році БФ «Право на захист» провів серію тренінгів для представників
міграційної служби, суддів та адвокатів, а також провів Національний міграційний форум.
Розпочато багаторічний проект за фінансування WOTRO «Безпека людей та конфлікт в Україні:
місцеві підходи та транснаціональні масштаби» у партнерстві з Лейденським університетом,
Фондом Карнегі та Українським інститутом публічної політики (УІПП). У проекті працювали 4
співробітника з неповною зайнятістю, у тому числі 2 дослідника і менеджер проекту.
Мета проекту – формування нових поглядів та зміцнення потенціалу місцевих дійових
осіб в Україні шляхом проведення досліджень та обміну знаннями щодо постконфліктного
примирення та спроможності влади на місцевому рівні. БФ «Право на захист» розпочав
роботу над проектом, організувавши перший захід у Києві та початок дослідження на тему
безпеки людей, постконфліктного примирення та інституційної реформи.
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2016 У ЦИФРАХ
• 545 біженців та шукачів притулку отримали правову допомогу
• Впроваджено понад 15 адвокаційних ініціатив щодо захисту прав біженців та шукачів
притулку
• Проведено пілотне соціологічне дослідження, що визначало структурні передумови,
соціальні потреби, характеристики та демографічні показники виявлення осіб без
громадянства та осіб, що перебувають під ризиком безгромадянства у Київській та
Харківській областях. Отже, було визначено, що особи без громадянства у цих регіонах
насамперед належать до 4 категорій: особи старше 50 років, які мають радянські паспорти,
колишні ув’язнені та безпритульні особи, роми
• Підготовано доповідь про захист осіб без громадянства від свавільного затримання
• Наприкінці 2016 року створено новий програмний напрям шляхом започаткування науководослідницького проекту з постконфліктних процесів примирення у партнерстві з відомими
аналітичними центрами та університетом
• Проведено Національний форум з питань міграції, присвячений найбільш актуальним та
гострим проблемам в міграції в Україні
• 1,17 млн переглядів публікацій на сторінці у Facebook
• 31 547 унікальних відвідувачів сайту
• 530 згадок у засобах масової інформації, у тому числі 64 - на телебаченні
• Відділ комунікацій БФ «Право на захист» створив та розповсюдив тематичну та загальну
інформацію серед ключових зацікавлених сторін щодо законодавчих змін, специфічних
місцевих проблем, національних питань, наших адвокаційних зусиль, юридичних успіхів,
аналізу законопроектів та нормативних актів, законодавчих прогалин та правової практики.
Крім того, відділ комунікацій розробив та розповсюдив 137 600 буклетів та плакатів, 2 880
аналітичних брошур для інформування вимушених переселенців та постраждалого від
конфлікту населення щодо захисту їхніх прав, законодавчих нововведень, які мають на них
безпосередній вплив, та матеріали для інформування ключових зацікавлених сторін

Виступ перед спеціальним доповідачем ООН з питань прав людини щодо ВПО.
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У МЕЖАХ ПРОГРАМИ ВПО
• Моніторинг, правова та соціальна допомога, що надаються переселенцям та постраждалому
від конфлікту населенню у 8 регіональних офісах, розташованих у 5 регіонах України
• У 2016 році проведено 6 894 моніторингових візита до 925 унікальних місцевостей, у тому
числі 124 з них розташовані на лінії зіткнення
• Надано юридичну допомогу 26 406 постраждалим від конфлікту та ВПО
• Правова допомога за підрозділами:
Юридичний підрозділ –
17 907 справ (68%)
Підрозділ із захисту прав людини –
5 382 справи (20%)
Спільні зусилля підрозділу із захисту
прав людини та юридичного
підрозділу – 250 правових групових
сесій для 3 117 бенефіціарів (12%)

• Серед бенефіціарів ВПО та постраждалого від конфлікту населення, що отримали правову
допомогу, переважну більшість становлять жінки

12 663 жінки (75%)
4 215 чоловіки (25%)
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• У 2016 р. юридичний підрозділ проекту БФ «Право на захист» вів справи з таких питань:
соціальні пільги та пенсії (49%)
доступ до послуг (11%)
питання майнового права (10%)
реєстрація ВПО (8%)
посвідчення особи (7%)
сімейне право (5%)
свобода пересування (4%)
зайнятість та фінансові проблеми (4%)
громадянські свободи (1%)
питання, пов’язані з переслідуванням
(1%)

• Юридичний підрозділ проекту БФ «Право на захист» ВПО подав до суду 400 позовів

256 справ вирішено
позитивно (80%)
58 справ призупинено
(18%)
7 справ завершено
негативно (2%)

321 справу (70%) було завершено у 2016 році
139 справ (30%) перебували в суді на кінець 2016 року
• Монітори БФ «Право на захист» поспілкувалися з 92 040 особами, що потребували допомоги
• Ініційовано понад 100 міжнародних, національних та локальних адвокаційних заходів,
пов’язаних з ВПО та постраждалим від конфлікту населенням
• Розпочато 44 стратегічних справи щодо ВПО та постраждалого від конфлікту населення

БФ «Право на захист»
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ОСНОВНІ МОМЕНТИ
• Ключова роль у парламентських слуханнях щодо проблем, пов’язаних із ВПО. 		
БФ «Право на захист» увійшов до складу Організаційного комітету парламентських слухань
з питань ВПО, засідання якого відбулося 17 лютого 2016 року. Це був перший випадок,
коли український парламент провів громадські слухання з питань ВПО. БФ «Право на
захист» зіграв ключову роль у розробці рекомендацій, які були прийняті парламентом.
Слухання стали важливою національною платформою високого рівня для обговорення
поточних проблем, що виникають у сфері захисту прав ВПО в Україні, а також прав людей,
що проживають у Криму та у східних районах Луганської та Донецької областей по обидва
боки лінії зіткнення. Особливу увагу було приділено затяжному характеру переміщення,
нагальній потребі у прийнятті рішень та погоджені відповіді від національних органів влади
для гарантування прав ВПО та тих, хто живе у постраждалих від конфлікту громадах.
• Просування законодавчих змін у сфері захисту прав ВПО. 			
БФ «Право на захист» став одним з ключових авторів та адвокаторів закону «Про забезпечення
прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» та подальших змін до нього. На початку 2016
року Україна прийняла важливі зміни до цього закону, які посилюють захист прав приблизно
1,7 мільйона ВПО в Україні. Слід зазначити, що поправки покращують життя ВПО шляхом
зменшення документального навантаження, необхідного для офіційної реєстрації як ВПО,
що надає можливість переселенцям отримати доступ до соціальних послуг та житлових
субсидій. Крім того, поправки передбачають, що у разі наявності довідки ВПО статус даної
особи вважається визначеним і більше не вимагає поновлення кожні шість місяців. Також
поправки тепер дозволяють особам без громадянства та іноземцям, які проживають в
Україні, реєструватися у якості ВПО.
• Участь у дискусіях високого рівня з питань ВПО у штаб-квартирі Ради Європи, Страсбург,
Франція.
24-25 травня 2016 року українська делегація високого рівня, до складу якої увійшов правовий
аналітик БФ «Право на захист», провела конструктивний діалог стосовно поточних проблем
та стратегічного бачення національного підходу до внутрішнього переміщення. Серед інших
членів делегації були члени Верховної Ради України, Міністр з питань тимчасово окупованих
територій та ВПО (МТОТ) Вадим Черниш, Перший заступник Голови ВРУ Ірина Геращенко та
Голова Комітету ВРУ з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин
Григорій Немиря.
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• Захист вразливих шукачів притулку.
Е. – 17-річний юнак із Сомалі, який звернувся по допомогу до БФ «Право на захист». Він
залишив свою батьківщину у 2014 році з через терористичне угрупування Аль-Шабааб та
загрозу смерті, спричинену внутрішнім збройним конфліктом у Сомалі. Е. приїхав в Україну
у жовтні 2016 року. Витративши всі свої гроші, він не мав ні місця, де б зупинитися, ні навіть
теплого одягу. Юнак приїхав до БФ «Право на захист» у жахливому психологічному стані
через втому та страх. Проте найбільше він був пригнічений через першу довготривалу
розлуку зі своєю родиною. Той день був дуже важким для Е. Він вперше зустрівся з юристом
БФ «Право на захист» та соціальним працівником виконавчого партнера УВКБ ООН БФ
«Рокада», що надає соціальну підтримку шукачам притулку та біженцям в Україні. Від того
вечора Е. оселився у київському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, де він
нарешті зміг відпочити. Юнак навіть посміхнувся. Наразі Е. забезпечений не тільки місцем
проживання та належним харчуванням, але й підтримкою людей, які допомагають йому
адаптуватися до нових умов. І найголовніше, що він у безпеці. Ми сподіваємося, що Е. зможе
адаптуватися до своєї нової країни і тут, в Україні, буде мати краще життя.

БФ «Право на захист»
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• Допомога ромові-переселенцю без громадянства, який залишив свій радянський паспорт
у Донецьку на непідконтрольній території, в отриманні тимчасового посвідчення особи.
Ром-ВПО переселився з Макіївки Донецької області у лютому 2016 року. Протягом декількох
місяців він безуспішно намагався відновити свій паспорт. У вересні 2016 року чоловік
звернувся по допомогу до Харківського офісу БФ «Право на захист». Співробітники БФ «Право
на захист» супроводжували переселенця під час його візиту до Державної міграційної
служби (ДМС) у м. Мерефа Харківського району. Виникло багато непорозумінь щодо того,
куди ВПО має звернутися із заявою для відновлення своїх документів. Ситуація ще більше
ускладнювалася тим фактом, що ВПО ніколи не мав українського паспорта – його втрачений
документ був паспортом радянського зразка. Врешті-решт, юристові БФ «Право на захист»
вдалося переконати співробітників ДМС дотримуватися розпорядження Міністерства
внутрішніх справ №320 та прийняти документи ВПО для оформлення паспорта. У жовтні
2016 року переселенцю було видано тимчасове посвідчення особи. Цей тимчасовий
ідентифікаційний документ дозволить чоловікові зареєструватися, отримати довідку ВПО та
мати доступ до інших прав.
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• Переселення ВПО похилого віку та 3-х дітей з однієї кімнати до просторого гуртожитку у
Дніпровській області.
У травні 2015 року з Макіївки Донецької області перемістилася родина ВПО у складі бабусіпенсіонерки та її 3-х онуків. У Кривому Розі пенсіонерка, що опікувалася 3 неповнолітніми
онуками, провела 2 місяці в одній кімнаті гуртожитка, яку розділяла з сім’єю з 7 переселенців.
У липні 2016 року під час моніторингового візиту до смт. Софіївка та спілкування з головою
місцевої сільради монітори БФ «Право на захист» Олена Пазенко та Наталія Сільтєєва
виявили, що в нещодавно відремонтованому місцевому модульному містечку наявні
порожні кімнати, а сільська рада готова надавати ці кімнати для ВПО. У серпні 2016 року
ВПО бабуся з трьома онуками переїхали до набагато просторіших помешкань у Софіївці.
Гуртожиток був нещодавно відремонтований за фінансової підтримки ЄС та Програми
розвитку ООН в Україні.

БФ «Право на захист»
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• Жінка та її діти отримали довідки ВПО через два роки.
У 2014 році ВПО та її двоє дітей переїхали з Горлівки, непідконтрольної території Донецької
області, до маленького села у Бахмутському районі Донецької області, розміщеному на
контрольованій Урядом України території (КУУТ). На жаль, жінка отримала новий паспорт
без реєстраційної відмітки м. Горлівка, тож не могла довести, що вона та її діти були ВПО.
Отже, родина була позбавлена права на отримання адресної допомоги. Мати, яка ледве
отримала середню освіту, потребувала допомоги, тому що не розуміла, яку довідку або
печатку їй необхідно мати для отримання державної допомоги. Монітори БФ «Право на
захист» Єлизавета Гончарова та Ольга Мещерякова, а також юрист Ганна Букрєєва зуміли
отримати витяг з виписки про реєстрацію виборців та зібрати непрямі докази того, що
родина мешкала у м. Горлівка а, отже, є ВПО. У співпраці з Управлінням соціальних служб у
Бахмутському районі, було знайдено вихід із глухого кута і сім’я нарешті отримала довідки
ВПО, на які чекала протягом двох років.
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• Надання юридичної допомоги в сірій зоні.
Монітори та юристи БФ «Право на захист» відвідали Новотроїцьке, Волноваського району
Донецької області. Це селище міститься у так званій «сірій зоні». Під час консультації на
контрольно-пропускному пункті для в’їзду-виїзду більшість ВПО та постраждалих від
конфлікту осіб ставили питання щодо спрощення процедури перетину кордону. Це не дивно,
адже ті, хто прагне перетнути кордон, в тому числі літні люди, змушені очікувати в черзі
під палючим сонцем протягом декількох годин, щоб пройти контрольно-пропускний пункт.
Крім того, співробітники БФ «Право на захист» надали роз’яснення з питань отримання
спадщини та права власності, електронних дозволів на переселення на НКУУТ, поновлення/
продовження пенсійних виплат тощо. Також співробітники БФ «Право на захист» відвідали
Новотроїцьку сільську раду та поспілкувалися з жителями, які постраждали від військових
дій. Пенсіонерка, чий будинок був пошкоджений в наслідок конфлікту, розповіла, як снаряд
знищив її двері, дах і ворота, та розбив вікна. Це найбільший страх, який жінка пережила за
своє життя. Експерти БФ «Право на захист» пояснили, які дії необхідно вчинити для захисту
порушених майнових прав цієї жінки.
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• Допомога інваліду ВПО відновити призупинену допомогу.
У травні 2014 року хлопець з ІІ групою інвалідності та його мати були змушені залишити
свій будинок у Горлівці та оселитися у Бердянську, де зареєструвалися як ВПО. Вони почали
отримувати адресну допомогу та виплати пенсії по інвалідності. У червні 2014 року родина
переїхала до Запоріжжя. Їхні виплати було припинено в лютому 2016 року через те, що місце
проживання не було зазначено на зворотному боці довідок ВПО. Сім’я була позбавлена
необхідного й не могла придбати їжу або ліки. Хлопця-інваліда довелося госпіталізувати,
поки його мати намагалася відновити виплати ВПО. Мати пішки ходила до органів
соціального захисту та пенсійного фонду, бо не мала грошей на громадський транспорт.
Проте самостійно їй не вдалося досягти успіху. Жінка звернулася по юридичну допомогу до
офісу БФ «Право на захист» у Запоріжжі у липні 2016 року. У серпні адвокат БФ «Право
на захист» Вадим Стремухов допоміг їй відновити цільову допомогу, пенсійні виплати за
інвалідністю та отримати виплату накопичених пенсійних заборгованостей.
• Допомога в отриманні свідоцтва про народження дитини, народженої на НКУУТ.
Влітку 2016 року Л. народила дитину у м. Харцизьк на непідконтрольній території Донецької
області. Згодом Л. переїхала до Запоріжжя, де вона намагалася отримати довідку ВПО
для себе та своєї дитини. Проте реєстрація дитини виявилася проблематичною, оскільки
необхідно було встановити факт народження дитини, що можливо зробити лише через
суд. 30 вересня 2016 року жінка звернулася по допомогу до офісу БФ «Право на захист» у
Запоріжжі. 4 жовтня 2016 р. Жовтневий районний суд м. Запоріжжя визнав факт народження
дитини. Тепер Л. може отримати українське свідоцтво про народження, яке дозволить її
дитині отримати всі передбачені чинним законодавством соціальні гарантії та допомогу.

Співробітники БФ «Право на захист» проводять групову юридичну консультацію для 200 ВПО та постраждалого від
конфлікту населення у м. Авдіївка. 26 жовтня 2016 року.
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ПАРТНЕРИ
Коаліції та координаційні органи. БФ «Право на захист» є членом Наглядової ради
Українського форуму НУО та її робочої групи з адвокації. БФ «Право на захист» є членом
неформальної національної коаліції адвокації, яка також включає в себе Крим СОС, Восток
СОС, Донбас СОС, Центр Зайнятості Вільних Людей, Донецьку філію «Група Впливу» та інших.
БФ «Право на захист» також є Членом та регулярно бере участь у реанімаційному пакеті
реформ (РПР), Українській Раді з питань біженців, кластері «Укриття», кластері захисту прав
людини та субкластері з протидії сексуальному та гендерному насильству.

Співробітники БФ «Право на захист» разом з Георгієм Тукою, Заступником міністра з питань ТОТ.

Уряд України. БФ «Право на захист» активно співпрацює з українським парламентським
Комітетом з прав людини, надаючи аналіз та рекомендації відносно законодавства щодо
ВПО, постраждалого від конфлікту населення та непідконтрольних територій. БФ «Право на
захист» є членом Громадської ради при ДМС. БФ «Право на захист» тісно співпрацює з
офісом Уповноваженого з прав людини в Україні, ДМС, Міністерством юстиції, Міністерством
соціальної політики, Державною прикордонною службою, надавачами правової допомоги,
що фінансуються державою, та місцевими адміністраціями на контрольованій Урядом України
території Луганської та Донецької областей, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської
областей. БФ «Право на захист» є одним з 11 членів Ресурсного центру для вимушених
переселенців Омбудсмена, створеного з національних НУО та покликаного налагоджувати
та покращувати комунікації між різними ініціативами та організаціями, які надають допомогу
ВПО задля досягнення більш успішної координації та підвищення загального ефекту шляхом
перерозподілу запитів на допомогу ВПО між організаціями-членами.
Міжнародні коаліції. БФ «Право на захист» є членом Європейської Мережі з Питань
Безгромадянства (ENS), Європейської Ради з питань біженців та вигнанців (ECRE) та
Міжнародної коаліції із протидії затриманню (IDC).
Міжнародні та міжурядові організації, та інші. БФ «Право на захист» працює у тісному
партнерстві з HIAS. Серед інших партнерів БФ «Право на захист» також Рада Європи, УВКБ
ООН, Міжнародна організація з Міграції (МОМ), Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй
(ЮНІСЕФ), Делегація Європейського Союзу в Україні, Місія ООН з моніторингу прав людини,
посольства, Фонд Карнегі, Данська рада у справах біженців (DRC), Лейденський університет,
БФ «Рокада» та Internews.
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