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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА
БФ «Право на захист» — одна з провідних правозахисних організацій в Україні. Ми
працюємо для захисту прав наших бенефіціарів та забезпечення їм умов гідного
життя. 2017 рік приніс помітні поліпшеннями в життя бенефіціарів, однак викликів, з якими вони стикаються щодня, не зменшилося. Найбільш глобальними
з них для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) були проблеми з інтеграцією та
доступом до соціальних виплат. Постраждалі внаслідок конфлікту поблизу лінії зіткнення на сході України, потерпаючи від фізичної небезпеки та обстрілів,
намагалися жити звичайним життям. Через суттєве скорочення програми
переселення для біженців та шукачів притулку єдиним виходом для них залишилася місцева інтеграція. Щодо осіб без громадянства в Україні, то вони й надалі
залишалися фактично невидимими для держави.

Олександр Галкін
Президент
БФ «Право на захист»

У 2017 році ми докладали всіх зусиль для розвитку поточних та запровадження
нових проектів. Одним із досягнень цього року стало відкриття напряму юридичної
допомоги особам без громадянства та без документів у Києві. Використовуючи
професійні знання та вміння, а також присутність в постраждалих внаслідок
конфлікту регіонах, а також серед ВПО та приймаючих громад, ми проводили
аналітичні дослідження, спрямовані на вдосконалення підходів до інтеграції ВПО
та постконфліктного примирення. Запроваджуючи власну модель успіху шляхом
зміцнення інституційного потенціалу громадських організацій, ми вели роботу
над побудовою соціальної єдності між ВПО та приймаючими громадами на сході
України.
Зміцнення ролі місцевих партнерів є одним із важливих елементів у вирішенні
гуманітарних та правових питань як в Україні, так і в усьому світі. Дякуємо
всім бенефіціарам, урядовим та громадянським організаціям, донорам, іншим
міжнародним та вітчизняним зацікавленим сторонам за підтримку. Ми продовжуватимо працювати над покращенням ситуації в Україні, доки не забезпечимо
дотримання прав наших бенефіціарів на всіх рівнях.
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ОСНОВНІ ФАКТИ
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ПРО НАС

основні категорії
бенефіціарів:

ōō внутрішньо переміщені особи та особи, що постраждали внаслідок конфлікту;
ōō біженці та шукачі притулку;
ōō особи без громадянства та
без документів.
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Команда БФ «Право на захист». Київський офіс
Наша візія: Благодійний Фонд
«Право на захист» — це визнаний лідер громадського сектору
у сфері міграції в Україні. Наші
бенефіціари мають усі умови для
безпечного та гідного життя. Ми
робимо внесок у зростання соціальної, економічної та політичної
стабільності та безпеки в Україні
та в усьому світі.

Наша місія: Ми прагнемо полегшити для своїх бенефіціарів
негативні наслідки масових конфліктів, репресивних режимів
та природних катаклізмів. Ми
захищаємо права бенефіцарів,
надаємо допомогу і сприяємо
створенню умов для побудови
нового, безпечного та гідного
життя.
7

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Захищаємо права бенефіціарів через пряму правову допомогу.
2. Проводимо регулярні моніторинги стану дотримання прав і свобод людини.
3. Просуваємо системні зміни за допомогою адвокаційних інструментів, включно із веденням стратегічних судових справ на національному й міжнародному рівнях та участі в законотворчій
діяльності.
4. Підвищуємо рівень обізнаності суспільства й наших бенефіціарів
щодо міграційних питань та їхніх прав.
5. Допомагаємо фахівцям, які працюють у державних структурах,
зміцнювати професійний потенціал та підвищувати обізнаність
щодо прав людини через освітні та тренінгові програми.
6. Підвищуємо обізнаність українського суспільства щодо проблем
наших бенефіціарів.

Команда БФ «Право на захист». Київський офіс

7. Розвиваємо громадянське суспільство, надаючи підтримку ініціативам активістів, сприяємо їхньому інституційному та професійному зростанню задля впровадження інноваційного підходу
у сфері допомоги бенефіціарам.
8. Надаємо гуманітарну допомогу найбільш уразливим групам населення.
8
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НАШІ ЦІННОСТІ

1. Цінність людини — людина є найвищою цінністю для нас. Наша
діяльність спрямована на розбудову суспільства. Ми цінуємо несхожість та неповторність кожної людини, визнаємо право кожного
на власну позицію та вибір. Толерантність і відкритість є основою
в нашій взаємодії з кожною людиною.
2. Довіра — нам довіряють тому, що ми небайдужі та відповідальні.
Ми чесні та прозорі щодо своїх бенефіціарів, партнерів і колег.
Ми будуємо відносини на взаємній довірі, зміцненій досвідом
та професіоналізмом. Ми об’єктивно оцінюємо ситуацію та відповідально виконуємо свою роботу.
3. Професіоналізм — усе, що робимо, робимо професійно. Наш колектив професіоналів, у якому кожен є експертом у своїй галузі,
орієнтованим на розвиток. Ми діємо в межах професійно-етичних
норм, впроваджуємо найвищі стандарти діяльності та управління
організацією.
Команда БФ «Право на захист». Маріупольський офіс
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4. Постійний розвиток — розвиваючи себе, допомагаємо іншим.
Ми прагнемо до лідерства, тому постійно вдосконалюємо свої
навички, підвищуємо свій професійний рівень та допомагаємо
розвиватися іншим. Ми сприяємо якісним системним змінам
у державі та суспільстві задля забезпечення гідного та безпечного
життя людей.

11

Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо
переміщеним особам та постраждалим внаслідок
конфлікту у Луганській, Донецькій, Харківській,
Дніпропетровській та Запорізькій областях
та у державних органах,
під час перетину контрольно-пропускних пунктів на та
з контрольованої Урядом
України території та в інших
місцях.
 41 942 консультації щодо
соціальних пільг, пенсій, реєстрації, документування,
свободи пересування, зруйнованого або пошкоджено Під час моніторингу стану реалізації прав осіб, які
постраждали внаслідок конфлікту, ми опитали 98 243
людини впродовж 4 787 моніторингових візитів до 619
населених пунктів, у тому
числі 126 по лінії зіткнення.

БФ «Право на захист» доклав багато зусиль,
звертаючись до урядовців на різних рівнях та
захищаючи ВПО та населення, що постраждало
внаслідок конфлікту: вдосконалення процедури
верифікації ВПО та забезпечення її прозорості,
сприяння законодавчим змінам, спрямованим на
відв’язування пенсій від статусу ВПО, просування
змін до законодавства та запровадження ефективних
процедур захисту прав осіб, майно яких було

 28 894 ВПО і постраждалим унаслідок конфлікту
було надано правову або
іншу допомогу, включно
з представництвом в суді
12

го житла, землі та майна, інших
загальних питань неюридичного
характеру, включно з проектами
гуманітарної, правової та медичної допомоги.

пошкоджене або зруйноване в результаті конфлікту.
Багато зусиль було докладено для забезпечення
прав людини та безпеки осіб, що перетинають лінію
зіткнення, а також гуманітарного доступу до людей,

 2 923 клієнтам надано супровід під час відстоювання їхніх прав у державних органах;
крім того завершено 1 073 судові
справи з 93% виграшів у судах
першої інстанції, 85% — у судах
другої інстанції та 76% — у судах
третьої інстанції.

 311 стратегічних судових рішень винесено на користь ВПО
і постраждалих внаслідок конфлікту на різних рівнях судової
системи України з питань, які
включають відновлення прав на
отримання пенсій, припинених
Постановою Кабінету Міністрів
№ 365, соціальних виплат, зруйнованого житла та колишніх ВПО.
 350 групових інформаційних
та юридичних консультацій для
3 474 клієнтів.

які потребують допомоги.
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ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
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1. Реєстрація ВПО (4889)
2. Персональна документація
(2523)
3. Соціальні пільги/пенсії
(23772)
4. Сімейне право (1628)
5. Свобода пересування (4389)
6. Зайнятість і фінансові
питання (1375)
7. Житло, земля, майно
(1583)
8. Злочин проти особистості
(200)
9. Громадські свободи (37)
10. Доступ до послуг (1546)

ПОНАД 60% КЛІЄНТІВ Є НЕЗАХИЩЕННИМИ
1. Особа, яка потребує
медичної допомоги
2. Особа з хронічними
захворюваннями
3. Людина з інвалідністю
4. Одинокий батько
чи одинока мати /
піклувальник
5. Самотня людина
6. Інше
7. Жодної інформації
8. Жодної вразливості
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Чоловіки
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Правова допомога особам без громадянства та особам, що знаходяться під ризиком безгромадянства

отримати або підтвердити
українське громадянство та
успішно вирішили питання
реєстрації народження із
пропущенням строку 18
дітей.
 У 2017 році ми допомогли
420 особам без громадянства або під ризиком безгромадянства та надали їм
інформацію про безкоштовну

 У червні 2017 р. БФ «Право
на захист» почав надавати
правову допомогу особам
без громадянства та під ризиком безгромадянства.

правову допомогу та можливі засоби правового захисту.
Багато з цих людей отримують правову допомогу в 2018
році.

 Правову допомогу надано
420 особам без громадянства або без документів,
що опинилися під ризиком
безгромадянства. Серед цих
клієнтів ми допомогли 15

 19 судових позовів з питань
громадянства було подано.

16

дянства та процедури визначення статусу особи без
громадянства.

 Уряду було надано 10 консультацій (звітів, аналізів
тощо) щодо питань грома17
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КЛІЄНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
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свідоцтв для дітей, народження яких не було
вчасно зареєстровано

19

Правовий захист біженців та шукачів притулку
яка потребує додаткового
захисту.
 37 громадян, які знаходилися під ризиком
примусового повернення
(видворення), отримали
консультації на державному
кордоні.
 Розпочато 6 стратегічних
судових справ.

 БФ «Право на захист»
надав юридичну допомогу
1028 особам у Києві, Львові,
Чернігові та на Волині, в тому
числі 485 новоприбулим з 29
країн, 83 дітям та 28 неповнолітнім без супроводу.

 Постійний моніторинг
якості процедури надання
захисту та рекомендацій
щодо роботи Державної Міграційної Служби.

 Адвокаційні зусилля були
спрямовані на створення та відпрацювання механізму виплати
компенсації біженціям та шукачам захисту на підставі рішень
Європойського суду з прав людини через порушення Україною
їхніх прав. Складності виконання
таких рішень в Україні повязані
із недостатнім документуванням біженців та шукачів захисту.
У 2017 році завдяки нашій роботі
два заявники змогли отримати
присуджену їм компенсацію.
 Після численних адвокаційних зусиль особи, яких визнано
такими, що потребують додаткового захисту в Україні, зможуть

скористатися своїми проїзними
документами для виїзду до ще
двох країн Європи: Чеської Республіки та Естонії. Робота з іншими країнами ЄС щодо визнання
проїздного документа особи,
якій надано додаткового захисту, триває.
 Крім того, до списку адвокаційних зусиль входило забезпечення доступу біженців та шукачів захисту до основних прав,
таких як: права на сімейне та
приватне життя (одруження та
реєстрація народження дітей)
права на працю, свободи пересування.

 Впродовж четвертого
кварталу 33 судді та особи, які надають безоплатну
правову допомогу у Києві та
Харкові, пройшли тренінги
щодо процедури надання
статусу біженця або особи,
20
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КЛІЄНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
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1. Афганістан –151
2. Росія –140
3. Узбекистан –100
4. Бангладеш — 76
5. Ірак — 69
6. Сирія — 66
7. Сомалі — 64
8. Таджикистан — 49
9. Іран — 44
10. Решта 50 країн не перевищують 3% від загального
судового навантаження
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СУДОВІ СПРАВИ

КЛІЄНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
(ЗА КРАЇНАМИ)
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У процесі

7%

23

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2017

Перетворюючи Україну в більш толерантне місце
для біженців та шукачів притулку
 Для широких верств населення проведено інформаційно-просвітницьку кампанію, спрямовану на спростовування міфів про
біженців та шукачів притулку. Кампанія складалася з 2 соціальних
відео та 1 документального фільму, які отримали понад 175 000
переглядів в інтернет мережі.
 Проведено низку тренінгів, які сприяли поліпшенню комунікації та
взаємодії Державної Міграційної Служби з громадами в районах,
де розташовані пункти перебування шукачів притулку.
Дослідження щодо інтеграції ВПО
 Надання європейським та українським політикам, спонсорам,
місцевим громадам і міжнародним організаціям оцінки ефективності законодавства та програмування інтеграції внутрішньо
переміщених осіб в Україні для вироблення майбутніх політичних
рішень та програмування.

Донор

Управління Верховного Комісара 39 159 087 українських гривень
ООН у справах біженців (UNHCR) (грн)
Посольство Федеративної Респу1 098 365 грн
бліки Німеччина в Україні
HIAS

43 075 дол. США

Інтерньюз Україна

42 683 дол. США

Національний фонд демократії
36 000 дол. США
(NED)
Нідерландська організація науко28 535 євро
вих досліджень (NWO)

 Проведено польове та аналітичне дослідження заходів, що приймаються органами влади на регіональному та місцевому рівнях,
з метою зменшення вразливості державної влади в Одеській та
Харківській містах та областях.

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Підвищення спроможності груп ВПО

Усього

 Проект базується на нашому успіху як національного діяча громадянського суспільства. Проект реалізується через надання
кураторства, тренінгів та грантів місцевим групам ВПО у східній
Україні. 50% отримувачів грантів стали самодостатніми організаціями, які допомагають ВПО і місцевому населенню у своїх містах.
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Сума

6 942 дол. США

Управління Організації Об’єднаних
3 685 євро
Націй з обслуговування проектів

40 257 451 грн
128 700 дол. США
32 370 євро
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса головного офісу: Україна, м. Київ, 04071,
вул. Щекавицька, 55
ǸǸ +38 044 337 17 62
éé r2p@r2p.org.ua
ķķ http://r2p.org.ua/uk/
oo https://www.facebook.com/right2protection/
ŌŌ https://twitter.com/R2Protection

• https://t.me/R2Protection
ŹŹ https://www.youtube.com/channel/UCkqCORrD37rrBxzceZC3tpw
20 червня, Київ, Софійська площа. Відкриття фотовиставки
з нагоди Міжнародного дня біженців. Захід було організовано Агентством ООН у справах біженців (UNHCR) спільно
з БФ «Право на захист» та Посольством Канади в Україні.
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