2018

РІЧНИЙ ЗВІТ

ЗМІСТ
Вітальне слово президента
Про нас
Головне
Проєкти
Фінансова інформація
Конакти

R2P.ORG.UA

Президент БФ «Право на захист»

2018 рік не був простим для українського суспільства через соціальну втому від політичної та економічної
нестабільності. Крім того, так і не було запропоновано та впроваджено дієвих механізмів, які забезпечували
б реалізацію прав, гарантованих Конституцією України громадянам, постраждалим від конфлікту на Донбасі.

Тому головною метою БФ «Право на захист», як однієї з найбільших українських правозахисних організацій,
було зробити все, щоб голос цих людей був почутим — як на рівні громади, так і на рівні відповідних
державних органів та відомств.

Ось чому ми активно працювали в контрольних пунктах в'їзду-виїзду в цей період. Збирали інформацію,
вивчали ситуацію. Ділилися результатами нашої роботи, думками експертів та рекомендаціями з
відповідними держструктурами. Наша юридична команда також надавала юридичну допомогу внутрішньо
переміщеним особам (ВПО), які потребували консультацій чи представництва в судах.
У 2018 році наші юристи виграли зразкову справу щодо відновлення пенсії для ВПО. Зараз це рішення
мають враховувати всі адміністративні суди України при розгляді подібних справ.

Крім того, ми продовжили наполегливу боротьбу за права осіб без громадянства та тих, хто перебуває під
ризиком потрапити до цієї категорії. Ми допомогли 55 особам отримати паспорти вперше в житті. Ми
ділилися нашим досвідом роботи в цій царині з колегами з центрів безоплатної правової допомоги та
адміністрацій пенітенціарних установ, щоб збільшити їхню спроможність надавати юридичну допомогу
особам, які не мають документів, що підтверджують особу. Ми також виступали за прийняття нової
процедури визнання осіб без громадянства, залучаючи до цього Комітет Верховної Ради з прав людини.
Також у 2018 році ми почали співпрацю з найактивнішими представниками громад біженців. Ми
інформували їх про права та обов'язки в Україні та робили все, аби покращити їхню здатність до інтеграції в
українське суспільство. Параюристи, навчені БФ «Право на захист», передали знання своїм співгромадянам.
У межах проекту «Правовий захист біженців та шукачів притулку в Україні» ми також провели підготовку
представників державних органів, у тому числі Державної міграційної служби, Державної прикордонної
служби, адміністративних судів, державних адвокатів. Завдяки такому комплексному підходу, який включав
пряму юридичну допомогу, навчання для громад біженців та представників держави, ми маємо чудові
результати.
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ТРИ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ

ВРАЗЛИВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ

Внутрішнє переміщення
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) - люди, які були змушені покинути
своє житло на Донбасі та в Криму у період з 2014 року. В Україні
зареєстровано понад 1,4 млн таких осіб.
Особи, які постраждали внаслідок конфлікту - люди, які мешкають
поблизу або в зоні конфлікту на Донбасі. Вони можуть проживати на
контрольованій Урядом України території, поблизу лінії розмежування
або на тимчасово непідконтрольних Уряду територіях. В Україні
налічується приблизно 5 млн осіб, постраждалих від конфлікту.

Міжнародна міграція
Шукачі притулку - це люди, які шукають міжнародного захисту за
межами своєї країни через війну, переслідування чи насильство. Їх
вимога про надання притулку ще не визначена повністю. В Україні
налічується приблизно 6 000 шукачів притулку.
Біженці - це люди, чиї вимоги про надання притулку були остаточно
визнані. В Україні є приблизно 3 000 визнаних біженців та осіб, що
потребують додаткового захисту.

Безгромадянство
Особи без громадянства (ОБГ) - це люди, які не вважаються
громадянами жодної країни. В Україні це передусім літні люди, які так і
не поміняли свого часу паспорт радянського зразка, діти батьків, які є
ОБГ тощо. Багато ОБГ також серед людей, що перебувають у місцях
позбавлення волі. Варто зауважити, що показник безробіття серед осіб
без громадянства набагато вище, ніж серед громадян України. В Україні
приблизно 75 000 ОБГ або осіб під ризиком безгромадянства.

Особи з незадокументованим або частково задокументованим статусом
— це особи, які можуть належати або не належати до ОБГ, але при
цьому не мають документів, які підтверджують їхнє громадянство.
Особи під ризиком безгромадянства — люди, які потенційно мають
громадянство, але не можуть його підтвердити. Більшість із них - майже
40 000 дітей, народжених на тимчасово непідконтрольних територіях
Донецької та Луганської областей з початку конфлікту у 2014 році, які
ніколи не отримували українських свідоцтв про народження.
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ПРО НАС

17

РОКІВ

в Україні

12

9

156

ПРАЦІВНИКІВ

156 у штаті
5 поза штатом

Наша місія

ОФІСІВ у

МОВ

спілкування

областях України

75%

Ми змінюємо правила гри між «системою»
та людиною заради безпеки та людської
гідності.

19

КЕРІВНИКІВ
жінки

1

пес
із івалідністю

Наша візія

БФ «Право на захист» - лідер розвитку та
платформа об'єднання зусиль громадянського суспільства для безпечного та
гідного життя бенефіціарів та всіх, хто
цього потребує.
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Захищаємо права бенефіціарів через
надання прямої юридичної допомоги.
Здійснюємо регулярний моніторинг
дотримання прав і свобод людини.

Що ми робимо

Сприяємо
системним
реформам
завдяки
інструментам адвокації, у т.ч. участі в законодавчому
процесі та стратегічних судових процесах в
національних та міжнародних судах.
Підвищуємо рівень обізнаності громадянського
суспільства та бенефіціарів щодо їхніх прав і
свобод, а також із міграційних питань.
Допомагаємо урядовцям та місцевим органам влади
підвищувати компетенцію та обізнаність в галузі
прав людини через освітні та навчальні програми.

Інформуємо
українське
суспільство
щодо
проблем, які стоять перед
нашими бенефіціарами.

Сприяємо розвитку громадянського суспільства
через підтримку ініціатив активістів та сприяння
їхньому інституційному та програмному розвитку.
Надаємо гуманітарну допомогу тим, хто
цього потребує.

Worth of the human person
Цінність людини

Reliance
people rely on Довіра
us because we are
responsible and passionate. We are honest
andдовіряють,
transparent
withщоour
Нам
тому
ми beneficiaries,
небайдужі та
partners
and
colleagues.
Weщодо
buildдоour
відповідальні. Ми чесні та прозорі
своїх
relationships
on
mutual
trust
strengthened
клієнтів, партнерів і колег та будуємо наші
by experience
andдовірі,
professionalism.
We
відносини
на взаємній
зміцненій досвідом
та objectively
професіоналізмом.
Ми client’s
об’єктивно
оцінюємо
assess each
situation.

humanity is the highest value for us. Our
activities
are directed
community
Людина
є найвищою
цінністю. at
Наша
діяльність
development.
is respect for
спрямована
на Dignified
розбудовуlife суспільства,
де
individuals, freedom
equality.повага
Tolerance
задоволення
потреб and
людини,
до
особистості,
її прав
рівність
and openness
are та
the свободи,
foundations
of our і
розвиток
є нормою
життя. Ми цінуємо
interactions
with beneficiaries.
несхожість та неповторність кожної людини та
вбачаємо у цьому джерело для руху та розвитку.
Ми визнаємо право кожного на власну позицію
та вибір. Толерантність та відкритість є основою
у нашій взаємодії з кожною людиною.

Constant development
by developing our skills we are helping
Постійний
others.
We aspire toрозвиток
become a leader in our
Розвиваючи
Ми
activities. себе,
That допомагаємо
is why we іншим.
constantly
прагнемо
бутиour
лідером
improve
skillsв своїй
and діяльності,
innovate. тому
We
постійно
вдосконалюємо
навички, підвищуємо
promote
qualitative systematic
changes in
професійний
допомагаємо
the state andрівень
in society та
so people
can live
розвиватися іншим. Ми дивимося далеко
safe and dignified lives.

вперед та маємо амбітні цілі, створюємо та
впроваджуємо інновації. Ми сприяємо якісним
системним змінам у державі та суспільстві для
створення гідного та безпечного життя людей.
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ситуацію та відповідально виконуємо свою
роботу. Співчутливість та виважені дії наших
працівників сприяють найкращому задоволенню
інтересів клієнтів і партнерів.

Our Values
Наші цінності

Professionalism
everything we do, we do professionally. In
Професіоналізм
our organization,
everyone is an expert in
his
field
and
strives
develop.
We– це
Ми все робимо професійно.toНаша
команда
adhere
to
professional
ethics
and
колектив професіоналів, де кожен є експертом,
implement на
theрозвиток,
highestщоstandards
орієнтованим
спрямовуєofнаш
organizational
and
programmatic
ентузіазм
на вдосконалення
професіоналізму;
команда,
готова втілювати своє бачення з
management.
повною самовіддачею і відповідальністю. Ми
діємо в межах професійно-етичних норм,
впроваджуємо найвищі стандарти діяльності та
управління організацією.

ГОЛОВНЕ
БФ «Право на захист» став членом Української групи з гуманітарних питань, що складається з
провідних агентств ООН, міжнародних неурядових організацій та членів українського
громадянського суспільства, які працюють з наслідками конфлікту та надають допомогу ВПО та
постраждалому населенню. Фонд ділиться з колегами власною експертизою захисту та сприяє
посилення голосу українського громадянського суспільства.
Організація отримала знакову перемогу у Верховному Суді в зразковій справі щодо доступу ВПО
до пенсій. Суд визнав припинення виплат пенсії ВПО незаконним та зобов’язав Пенсійний фонд
виплачувати пенсійну заборгованість. Рішення у зразковій справі спрощує та уніфікує судову
практику щодо всіх типових справ. Ця ухвала сприяла процесу відкликання урядом України
суперечливої постанови Кабінету Міністрів № 365. Остання вимагала, щоб мешканці та переселенці
з тимчасово непідконтрольної території Луганської та Донецької областей реєструвалися як ВПО
для отримання пенсій та соціальних виплат. Фактично це створило величезні перешкоди в доступі
до
єдиного
джерела
існування
для
понад
мільйона
громадян
України,
що
постраждали внаслідок конфлікту.
Зусилля наших експертів із адвокації сприяли вдосконаленню остаточної версії закону про
реінтеграцію Донбасу, яка була прийнята в лютому 2018 року. Помітним поліпшенням, яке
пропонувалося та було внесене до остаточного тексту документа, було скасування положення, яке
вимагало акредитації гуманітарних суб'єктів на Донбасі у керівництва ООС.
Наші спеціалісти внесли вагомий внесок у поправку до постанови КМУ № 1085 «Про затвердження
переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення». Перелік був
розширений, що дозволило більшій кількості людей отримувати цільову допомогу уряду для ВПО.
Експерти організації розпочали реалізацію проєкту, спрямованого на допомогу біженцям та
шукачам притулку в процесі інтеграції в українське суспільство. Йдеться про допомогу та
консультування в таких галузях як працевлаштування, налагодження комунікації з представниками
українського
бізнесу
щодо
працевлаштування
біженців
та
шукачів
притулку.
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2018 ПРОЄКТИ
Проєкт «Адвокація і надання правової допомоги ВПО та
населенню, що постраждало від конфлікту на сході України»
реалізується за підтримки Управління Верховного Комісара
ООН у справах біженців (УВКБ ООН); організації People in Need,
яка фінансується за підтримки Генерального Директорату
Європейської Комісії з питань цивільного захисту та
гуманітарної допомоги (ЕСНО); Посольства Королівства
Нідерландів в Україні; ACTED, а також Internews Network.

advocacy targeting key stakeholders about the poor conditions at the EECPs and the
improvements required contributed to the EECP facilities undergoing major renovations,
dramatically improving crossing conditions.
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Адвокаційна діяльність щодо дотримання прав дітей сприяла спрощенню процедури отримання
статусу дитини, яка постраждала внаслідок конфлікту
БФ «Право на захист» надавав системний доказовий аналіз робочим групам Організації з
безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) та посольствам, залученим до Мінського процесу, для
забезпечення обговорення на переговорах на найвищому рівні найактуальніших питань, що
стосуються ВПО та постраждалого від конфлікту населення.
Адвокаційна діяльність передусім була зосереджена на покращенні процедури фізичної
ідентифікації ВПО в Ощадбанку. Вона є однією з багатьох процедур, які ВПО повинні пройти для
отримання зароблених пенсій, гарантованих державою соціальних виплат. У результаті
моніторингу та адвокаційної діяльності БФ «Право на захист» кількість випадків порушення прав
ВПО працівниками Ощадбанку різко зменшилась.

98 166 осіб опитано щодо потреб та проблем, яких вони зазнали, під час 5 233 моніторингових
візитів наших спеціалістів до 566 окремих локацій, у т.ч. 226 локацій вздовж лінії розмежування.
35 856 ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, отримали юридичну допомогу або консультації.

∙ 20 476 ВПО та особам, постраждалим від конфлікту, наші експерти надали 26 467 юридичних
консультацій, у т. ч. 4 211 вторинних юридичних консультацій. Із 2 216 судових справ, де інтереси
позивачів представляли наші юристи, понад 98% (1322) отримали позитивне рішення суду.
∙ 24 624 ВПО та особи, постраждалі від конфлікту, отримали консультації з питань захисту.
721 успішне стратегічне судове рішення на різних рівнях судової системи України з таких питань:
відновлення виплати пенсій, припинених згідно з Постановою КМУ №365; соціальних виплат та
доступу до пенсій; виконання судових рішень; колишніх ВПО; пошкодженого або зруйнованого
житла, землі та майна (ЖЗМ).

Сприяння реалізації
соціального потенціалу ВПО
за підтримки Національного
фонду демократії (NED)

321 групова сесія із правової обізнаності та консультування дозволила 5 965 особам підвищити
рівень знань щодо своїх прав та способів їхньої реалізації
89 здійснених національних адвокаційних ініціатив для забезпечення дотримання соціальних та
економічних прав, свободи пересування, а також «пом’якшення» фінальної версії закону щодо
реінтеграції Донбасу, розширення доступу до пенсій та соціальних виплат, документації та
покращення процесу фізичної ідентифікації для пенсіонерів-ВПО в Ощадбанку.
180 здійснених регіональних адвокаційних ініціатив, які покращили загальні умови захисту та
забезпечення прав бенефіціарів.

Регулярний моніторинг умов та причин перетину на всіх п'яти контрольних пунктах в'їзду-виїзду
(КПВВ) до непідконтрольних уряду територій. Щомісяця їх перетинають понад мільйон разів.
Адвокаційна робота на національному та регіональному рівнях щодо поганих умов на КПВВ,
сфокусована на необхідних поліпшеннях і спрямована на тих, хто ухвалює ключові рішення,
сприяла тому, що об’єкти на території КПВВ були капітально відремонтовані, що значно
покращило умови перетину.
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Advocacy on the rights of children resulted in a simplified procedure for children to obtain
conflict-affected child status.

В результаті реалізації проєкту створено 5 нових громадських платформ для ВПО, які покликані
сприяти розв'язанню проблем інтеграції та адаптації переселенців на їхніх нових місцях
проживання — у місцевих приймаючих громадах.
90 активістів-представників громадянського суспільства в регіонах отримали додаткові
інструменти для реалізації можливостей завдяки навчальним проєктам щодо розвитку
внутрішньої політики, збору коштів для власних проєктів, розроблення стратегій, організаційного
та фінансового управління тощо. Організації, які отримали підтримку в рамках реалізації проєкту, і
сьогодні продовжують свою діяльність у громадах, і 40% з них перебувають у процесі отримання
фінансування нових проєктів завдяки отриманню міжнародної та місцевої бюджетної підтримки.
75% регіональних локальних громадських організацій з-поміж тих, які отримали таку підтримку в
2017 році, залишились активними та стали лідерами сегменту у своїх приймаючих громадах.
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Дослідження з безпеки людей та наслідків
конфліктів в Україні в партнерстві з Лейденським
університетом, Carnegie Europe та Українським
інститутом публічної політики the Netherlands
Institute for World Research (WOTRO)

БФ «Право на захист» організував дослідження щодо інтеграції ВПО з залученням місцевих
органів влади в Одесі, Харкові та на Донбасі. Проєкт надав владним інституціям на центральному
та місцевому рівнях набір інструментів, які мали сприяти поліпшенню соціальної адаптації ВПО у
нових громадах.
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Правова допомога біженцям та шукачам
притулку, що фінансується УВКБ ООН

1 638 біженцям та шукачам притулку, які рятуються від війни та/або переслідувань, надано
правову допомогу та консультації. Серед них 671 особа, яка нещодавно прибула до України, та 41
неповнолітній без супроводу дорослих.
Завдяки тренінгам, проведеним в межах проєкту, 109 співробітників Центру безоплатної правової
допомоги та 63 судді поглибили знання щодо розв'язання питань та надання правової допомоги
біженцям та шукачам притулку.

Безпосереднім результатом масштабного та активного співробітництва з офісом омбудсмена (як
це було визначено в новому Меморандумі про взаєморозуміння) стало отримання БФ «Право на
захист» можливості відвідувати та надавати правову допомогу бенефіціарам, які опинилися в
«транзитній зоні» аеропортів та інших місцях затримання. В результаті наші експерти отримали
доступ до 16 осіб у транзитній зоні, до яких за інших умов ми б не мали доступу. Також згаданий
Меморандум дає можливість посилити дії із захисту прав усіх бенефіціарів та спільно виступати
за внесення змін до національного законодавства.
БФ «Право на захист» почав адвокаційну діяльність у сфері медичної реформи для забезпечення
доступу шукачів притулку до безкоштовних медичних послуг. В результаті наші експерти увійшли
до робочої групи Міністерства охорони здоров’я з питань запобігання інфекційним хворобам. Це
стане платформою для системних зусиль із поліпшення доступу бенефіціарів до медичних послуг
та лікування.

Адвокація та надання правової
допомоги населенню без громадянства
в Україні за підтримки УВКБ ООН

429 осіб, у тому числі 286 нових бенефіціарів, отримали юридичну допомогу. Всупереч значним
бюрократичним та законодавчим труднощам, БФ «Право на захист» вдалося домогтися видачі 55
паспортів, 72 свідоцтв про народження, у тому числі 45 дублікатів свідоцтв про народження для
дорослих та 27 свідоцтв про народження для дітей, чиї батьки раніше не могли зареєструвати
факт народження.

84 держслужбовці після відвідування наших тренінгів вперше змогли покращити рівень
надання консультацій щодо безгромадянства.
Проєкт системно виступає за те, щоб Україна прийняла процедуру визнання особою без
громадянства відповідно до міжнародних зобов'язань, взятих Україною у 2013 році через
ратифікацію Конвенції про статус осіб без громадянства (1954) та Конвенції про зменшення
безгромадянства (1961). Завдяки адвокаційній діяльності БФ «Право на захист» у вересні 2018 року
уряд зареєстрував законопроєкт, який вимагає імплементації процедури визнання особою без
громадянства.

12 • Річний звіт 2018

Навчання параюристів та інтеграція біженців та шукачів притулку
за фінансової підтримки УВКБ ООН та Фундації «Відкрите суспільство»
37 неформальних лідерів 6 біженських спільнот у Києві та Харкові з афганських, арабськомовних
(сирійських та іракських), французькомовних (Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго та
Гвінея), російськомовної (російської, узбецької та таджицької) та сомалійської громад пройшли
низку тренінгів для параюристів від наших експертів. Тепер ці бенефіціари зможуть надавати
необхідні юридичні консультації своїм співвітчизникам у спільнотах.
219 біженців та шукачів притулку стали більш інтегрованими в українське суспільство, отримавши
допомогу у працевлаштуванні, дізнавшись про працевлаштування та культурні особливості нашої
країни та/або отримавши юридичну допомогу щодо документів та фінансових питань.
Майже 450 анкет біженців та шукачів притулку проаналізовані по відношенню до потреб
приблизно 200 компаній з Києва та Харкова для виявлення потенційних можливостей із
працевлаштування бенефіціарів. Аналіз показав, що бізнес має незадоволений попит на водіїв,
бухгалтерів і менеджерів із продажу, і що компанії, як правило, готові найняти біженців та
шукачів притулку, якщо ті мають необхідну кваліфікацію.
Проведена низка заходів та активностей, спрямованих на інформування бізнес-спільноти про
працевлаштування біженців та шукачів притулку. Утім основним бар'єром в соціальній та
економічній інтеграції та адаптації цих людей лишається їхній мінімальний доступ до ринку праці.
У 2018 році БФ «Право на захист» системно виступав за те, щоб український уряд дозволив
шукачам притулку працювати легально. Це б дозволило не тільки пришвидшити їхню інтеграцію,
але й забезпечити засоби для існування під час тривалого процесу надання статусу та отримання
необхідних документів.
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