2019

РІЧНИЙ
ЗВІТ

...УСІ ЦІ ПОЧИНАННЯ
СТАНУТЬ ФУНДАМЕНТОМ
ДЛЯ СИЛЬНИХ ТА
ДІЄВИХ ПРОГРАМ, ЯКІ
ДОПОМОЖУТЬ НАМ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРАВО
КОЖНОГО НА ЖИТТЯ Й
БЕЗПЕКУ. ТУТ, В УКРАЇНІ.

ОЛЕКСАНДР
ГАЛКІН

Президент БФ «Право на захист»

У 2019 році основним напрямом нашої роботи було надання кваліфікованої юридичної допомоги всім
основним групам бенефіціарів: внутрішньо переміщеним особам та тим, хто постраждав від збройного
конфлікту на сході країні; особам без громадянства; біженцям та шукачам захисту.
2019 рік також ознаменувався новими ідеями та проєктами, подіями, які змушували нас діяти оперативно,
покладаючись не тільки на досвід, а й на вміння аналізувати й передбачати. Він прогнозовано став
роком політичної турбулентності. Знаковими подіями цього періоду, які задали вектор розвитку країни
на подальші 5 років, стали вибори президента України та позачергові вибори до Верховної Ради.
Тож одним із найактивніших напрямів нашої роботи в першій половині 2019 року стало налагодження
плідної співпраці з новою владою та адвокація змін у законодавстві, скерованих на те, аби забезпечити
дотримання прав і гідних умов життя людей, яких ми захищаємо. Саме над низкою таких законодавчих
ініціатив працювали в цей період наші експерти спільно з представниками партнерських організацій,
відповідних державних структур та органів.
Було чимало й перемог у судах: у 2019-му наші юристи через суди домоглися зобов’язати державу
виплатити понад 30 млн грн заборгованостей із соціальних виплат та компенсацій людям, які
постраждали внаслідок конфлікту на сході країни.
Крім того, ми розпочали проєкт, пов’язаний із ризиками виникнення екологічних катастроф на сході
України. Саме такі — катастрофічні для всього живого — наслідки може мати несвоєчасна реакція
держави та суспільства на необхідність вжиття негайних заходів щодо проблем затоплення шахт та
знезараження промислових відходів у регіоні.
У 2019 році в нас також розпочалася робота в новому для нас напрямі сприяння працевлаштуванню
біженців та шукачів захисту в Україні. Наше завдання полягало не тільки в юридичному супроводі цієї
категорії бенефіціарів, а й в інформаційно-просвітницькій роботі з бізнес-спільнотою та українським
суспільством.
Новим, проте, безумовно, перспективним для нас став напрям організації і проведення діалогів між
представниками підконтрольної та непідконтрольної уряду України території.
Сподіваємось, що всі ці починання закладуть міцний фундамент для сильних та дієвих програм, які
допоможуть нам забезпечити право кожного на життя та безпеку. Тут, в Україні.
Дякую всім, хто був із нами у 2019 році. Підтримував наші ініціативи, долучався до спільної роботи,
спрямованої на покращення стану справ із дотриманням прав людини в Україні. Особлива подяка
команді «Право на захист» за щоденну роботу та нашим бенефіціарам — за довіру.
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Київ
Харків

Львів

Сєвєродонецьк
Слов’янськ
Бахмут

Дніпро
Запоріжжя

МИ ПРАЦЮЄМО В
МІСТАХ
УКРАЇНИ

Маріуполь

10

Допомога бенефіціарам
у наших офісах:

Курахове

ВПО
особи без громадянства
біженці та шукачі захисту

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

НАША ВІЗІЯ
БФ «Право на захист»
є лідером розвитку та
платформою об’єднання зусиль
громадянського суспільства
задля безпечного та гідного
життя бенефіціарів та всіх, хто
цього потребує.
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НАША
КОМАНДА
НАЛІЧУЄ

143
СПЕЦІАЛІСТА

76

ЖІНОК

67
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
АДВОКАЦІЯ
Ми працюємо над
представництвом і захистом
прав вразливих груп людей у
сфері міграції. Наша команда
активно взаємодіє з ГО та
представниками відповідних
гілок влади в царині розробки
законів і підзаконних актів щодо
забезпечення дотримання прав
наших бенефіціарів.

ІНТЕГРАЦІЯ
ПРЕДСТАВНИКІВ
ВРАЗЛИВИХ
СПІЛЬНОТ
Ми провадимо діяльність,
спрямовану на усунення
нерівності щодо можливостей
наших бенефіціарів реалізувати
свої права і свободи.
Зокрема ми допомагаємо їм у
працевлаштуванні, соціальній
та культурній інтеграції через
навчання і консультації.

ЮРИДИЧНА
ДОПОМОГА
Ми маємо потужну команду
фахівців у сфері права,
адвокатів і юристів. Щороку
вони надають десятки тисяч
безоплатних юридичних
консультацій, захищають
інтереси наших бенефіціарів
у судах, працюють над
стратегічними справами.

МОНІТОРИНГ
Наші спеціалісти з моніторингу
фіксують порушення прав
людини та пов’язані з ними
ризики. На основі опитувань
та інших даних ми готуємо
аналітичні звіти, довідки й
рекомендації, доступ до
яких надається міжнародним
партнерам, представникам
державних структур і
громадськості.

ДІАЛОГИ ТА
МИРНИЙ ПРОЦЕС

ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК ГО

Ми реалізовуємо проєкти,
метою яких є пошук
найефективніших шляхів
розв’язання проблем
та конфліктних ситуацій
різного масштабу завдяки
налагодженню діалогу
між сторонами конфлікту.
Напрацьовані під час
таких дискусій рішення
ми використовуємо для
просування змін «знизу» і
зміцнення поваги до різних
точок зору.

Ми надаємо менторську
та фінансову допомогу
інноваційним, корисним та
суспільно значущим проєктам,
ділимося організаційним
досвідом із командами,
створюючи сприятливі умови
для розвитку громадського
сектора в Україні.

РОБОТА В
ГРОМАДАХ

НАВЧАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАНИХ
ОРГАНІВ ТА СТРУКТУР

Ми оцінюємо потреби
окремих громад та надаємо
їм необхідну підтримку в
реалізації соціально значущих
ініціатив, спрямованих на
поліпшення життя наших
бенефіціарів та на їхнє
соціальне включення.

Наші спеціалісти проводять навчальні заходи з обміну досвідом
та з підвищення кваліфікації для представників профільних
держорганів і структур із метою покращити механізм забезпечення
дотримання прав людей в Україні.
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ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ» У 2019 РОЦІ
ПЕНСІЇ
У 2019 році за участю спеціалістів БФ «Право на захист» було
розроблено та зареєстровано у Верховній Раді Проєкт Закону
№ 2083-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо
реалізації права на пенсію». Відповідно до Проєкту закону
передбачено скасувати обмеження терміну виплати заборгованості,
пов’язаної з неотриманими пенсіями у зв’язку з конфліктом. Станом на
зараз такий термін становить 3 роки. Крім того, значно спрощується
процедура підтвердження необхідних для отримання пенсії даних. Так,
якщо внаслідок окупації було втрачено чи пошкоджено документи,
на підставі яких мали призначати пенсію, розраховувати таку
пенсію будуть на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб і
призначати її на основі даних, наявних у ПФУ. Та один із найголовніших
моментів — скасування вимоги щодо обов’язкової реєстрації
пенсіонера як ВПО для отримання власної пенсії. Ідентифікація
пенсіонерів, які проживають на ТОТ, буде відбуватись раз на 6 місяців.
Законопроєкт було розглянуто Верховною Радою в першому читанні й
скеровано на доопрацювання.

КОМПЕНСАЦІЇ

ВИБОРИ

Наші представники брали участь у діяльності
Робочої групи з питань доопрацювання
проєкту закону про захист цивільних осіб,
які постраждали від конфлікту. За їхньої
безпосередньої участі у 2019 році було
розроблено та погоджено доповнений Проєкт
Закону №1115 «Про статус і соціальний захист
мирних (цивільних) громадян, які постраждали
внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів».

У співпраці з іншими громадськими
організаціями, які опікуються питаннями осіб,
що постраждали від конфлікту на сході, до
Виборчого кодексу було внесено відповідні
норми щодо реалізації права голосування
переселенців і внутрішніх трудових мігрантів
на місцевих виборах. Така ініціатива стала
знаковою подією у сфері захисту прав ВПО в
Україні.

ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Одним із найважливіших напрямків нашої діяльності у 2019 році стала участь у роботі над
законопроєктом №2335 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання
особою без громадянства». Він покликаний створити процедуру визнання особою без громадянства,
оскільки у 2013 році Україна приєдналася до Конвенції про статус осіб без громадянства 1954 року
та Конвенції 1961 року про скорочення безгромадянства (ратифікована також у 2013 році) і взяла на
себе міжнародні зобов’язання щодо врегулювання та поліпшення статусу осіб без громадянства, які
перебувають на території нашої держави.
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СТВОРЕНО НАГЛЯДОВУ РАДУ
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»
Упродовж певного часу керівництво БФ «Право на захист»
визнає, що тенденції змінюються, відтак ми плануємо власний
розвиток, дивлячись у майбутнє. Ми хочемо стати ще кращими
в тому, що робимо щодня, та працювати з пріоритетними
напрямками гуманітарної політики й політики розвитку в
Україні. Ми твердо віримо, що наша щойно зібрана рада
може надати нам консультації та підтримку, необхідну для
відповіді на виклики майбутнього десятиліття. Крім того, її члени
представлятимуть та просуватимуть пріоритети БФ «Право на
захист» на міжнародному рівні й в різних сферах. Ми знаємо,
що завдяки досвіду та керівництву представників наглядової
ради БФ «Право на захист» зможе здійснити ще більший вплив
на життя наших бенефіціарів – громадян без громадянства та
вимушено переселених осіб в Україні.

ПАРТНЕРИ

СТРУКТУРА
ОРГАНІЗАЦІЇ
Члени
Наглядова рада

Президент
Менеджер із зв’язків з
громадськістю
Координатор напрямку
адвокації
Менеджер проєкту правової
допомоги ВПО
Головний експерт з
інформаційної аналітики
Фінансовий директор
Менеджер з розвитку
Координатор з розвитку
потенціалу
Менеджер проєкту правової
допомоги біженцям

Ми раді представити членів нашої наглядової ради:
• Євген Полтенко, виконавчий директор Мережі правового
розвитку (МПР);
• Мелінда Херінг, заступник голови Євразійського центру при
• Atlantic Council;
• Джок Мендоза-Вілсон, директор із міжнародних відносин і
• зв’язків з інвесторами СКМ;
• Марк Хетфілд, голова міжнародної неурядової організації
HIAS,
• Ксенія Проконова (Kseniya Prokonova), керуючий партнер
SBH Law Offices в Україні.
Дякуємо всім за прихильність до нашої команди!

Координатор зі стратегічних
справ
Менеджер проєкту правової
допомоги особам без
громадянства
Менеджер проєкту з побудови
мирного діалогу
Менеджер проєкту зі
зменшення ризиків стихійних
лих
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АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА
ПРАВОВА ДОПОМОГА
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ
ОСОБАМ
МАРІЯ
АЛЄКСЄЄНКО,

менеджерка проєкту
m.alekseenko@r2p.org.ua

2019 рік став надважливим
етапом в розвитку нашого
проєкту. За 4 роки роботи
ми налагодили механізм
надання правової допомоги
людям, які постраждали
від конфлікту на сході.
Крім того, наша команда
зробила великий внесок у
судову практику, працюючи
в площині донедавна
відсутніх у нашій правовій
системі питань та проблем.
Та саме в цей період стало
зрозуміло, що ми маємо
сфокусувати свою увагу на
глобальних довгострокових
цілях та шукати системні, а
не точкові рішення.

08

У межах проєкту «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо
переміщеним особам» спеціалісти БФ «Право на захист» виявляють
порушення прав внутрішньо переміщених осіб, а також інших груп
населення, постраждалого внаслідок конфлікту на сході України.
Спеціалісти Фонду:
• надають юридичні консультації та правову допомогу,
представляють інтереси бенефіціарів у судах;
• проводять моніторинг порушень прав людини та досліджують
ситуацію щодо окремих проблем і потреб людей, що постраждали
внаслідок конфлікту на сході, зокрема щодо питання житла,
матеріального забезпечення тощо;
• провадять активну роботу в місцевих громадах: здійснюють оцінку
потреб у громадах та надають допомогу;
• на основі отриманих даних здійснюють адвокаційні заходи,
спрямовані на вдосконалення законодавства та правозастосовної
практики.
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АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

КЛЮЧОВІ
ПОКАЗНИКИ
У 2019 РОЦІ

2 000

СУДОВИХ СПРАВ ВЕЛА
КОМАНДА ФОНДУ.

37 872

ОСОБИ ОТРИМАЛИ ЗАХИСТ ТА ПРАВОВУ
ДОПОМОГУ ВІД СПЕЦІАЛІСТІВ ФОНДУ.

31

МЛН ГРН ЗАБОРГОВАНОСТІ ВІД ДЕРЖАВИ
ОТРИМАЛИ БЕНЕФІЦІАРИ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЮРИСТІВ ФОНДУ.

5 129

МОНІТОРИНГОВИХ ВІЗИТІВ БУЛО ЗДІЙСНЕНО
ДО КПВВ ТА ДО НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У МЕЖАХ

20-КІЛОМЕТРОВОЇ ЗОНИ ВІД ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ.

Підтримка ініціатив громад, спрямованих на
мобілізацію громади для задоволення її першочергових
потреб, стала ще одним пріоритетним напрямком
діяльності БФ «Право на захист» у 2019 році.
Наші спеціалісти здійснили
оцінку потреб громад
населених пунктів Луганської
та Донецької областей уздовж
лінії розмежування. З’ясували,
що основні проблеми пов’язані
з відсутністю соціальної
згуртованості, з браком
обладнання в школах та
нестачею громадських центрів.

Було визначено найважливіші
та найефективніші ініціативи,
реалізація яких сприяла б
розв’язанню зазначених
проблем. 11 проєктів — ініціатив із
підтримки громад — отримали від
БФ «Право на захист» допомогу,
зокрема у вигляді необхідного
обладнання.

АДВОКАЦІЯ
ПРАВ ВПО
БУЛО ЗДІЙСНЕНО

109
123

АДВОКАЦІЙНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ І

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ.
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ПРО НАС

ПРОЄКТИ

ПАРТНЕРИ

АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

МИРОТВОРЧІСТЬ ЧЕРЕЗ
ПОБУДОВУ ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

НАТАЛІЯ
ПРОСКУРЕНКО,

менеджерка проєкту
n.proskurenko@r2p.in.ua

Коли минулого року
розпочали роботу над
діалоговим проєктом,
планували декілька
сценаріїв розвитку та
намагалися передбачити
всі ризики, у тому числі
й безпекові аспекти.
Якщо б ми зрозуміли, що
не можемо забезпечити
конфіденційного та
захищеного майданчика
для діалогу, то не почали
б його організовувати. Ми
дуже ретельно й упродовж
тривалого часу планували
цей проєкт, та нам вдалося
організувати низку зустрічей
активістів по обидва
боки лінії розмежування.
Результати перевищили
наші очікування, адже
діалог не тільки відбувся, а й
трансформувався в спільний
проєкт учасників діалогу –
концептуальну арт-виставку
митця з Луганська.
10

У квітні 2019 року БФ «Право на захист» розпочав реалізацію
проєкту з миротворчості. Його мета – налагодити діалог між людьми
з обох боків лінії розмежування на сході для взаєморозуміння,
примирення та формування спільного бачення майбутнього України.
Проєкт скерований на зміцнення довіри; регуманізацію; створення
комплексної картини конфлікту на сході; розуміння особистої ролі
учасників у трансформації конфлікту; планування подальших дій,
коли учасники повернуться до своїх громад тощо.
Важливо також зазначити, що проєктна робота не має на меті
переконати когось у неправоті чи нав’язати певні погляди. Натомість
вона покликана створити безпечне середовище, у якому учасники
можуть обговорювати важливі теми, пов’язані з професійною
діяльністю, сприяти побудові міжособистісних відносин.
У межах проєкту реалізовані три діалогові сесії між попередньо
відібраними активістами, представниками громадського сектора
з обох боків лінії розмежування. Усі сесії здійснюються добровільно
й на умовах конфіденційності. Модерують дискусію фасилітатори,
основне завдання яких – гарантувати безпечний простір для
рівноправної дискусії.

3

БУЛО РЕАЛІЗОВАНО

ДІАЛОГОВІ ЗУСТРІЧІ

16 УЧАСНИКІВ (8 ІЗ ПІДКОНТРОЛЬНОЇ ТА 8 ІЗ
НЕПІДКОНТРОЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЙ). РЕЗУЛЬТАТОМ
ДІАЛОГІВ СТАЛА СПІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
АРТ-ВИСТАВКИ У

5 МІСТАХ УКРАЇНИ

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ОДЕСА, ДНІПРО,
СЄВЄРОДОНЕЦЬК, КИЇВ).

ПРО НАС

ПРОЄКТИ

ПАРТНЕРИ

АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

ACCESS
Проєкт ACCESS реалізується з боку консорціуму
впливових міжнародних та національних
неурядових організацій, ініціатива спрямована
на захист життя, здоров’я та гідності населення,
що постраждало внаслідок конфлікту на сході
України. Однією із цілей проєкту є забезпечення
доступу уразливих груп населення, які живуть по
обидва боки лінії розмежування, до нейтральної,
неупередженої та незалежної багатогалузевої
гуманітарної допомоги та основних послуг.

У межах проєкту БФ «Право на
захист» долучався до актуалізації
гуманітарних проблем, пов’язаних із
конфліктом, сприяв пошуку адекватних
рішень та налагоджував співпрацю із
представниками різних гілок влади.
Завдання було особливо непростим в
останній рік, адже за короткий час в
Україні тричі змінювався склад уряду.

МАРІЯ
АЛЄКСЄЄНКО,

менеджерка проєкту

ЩО ВІДБУЛОСЯ ВАЖЛИВОГО?
У жовтні 2019 року Фонд організував тривалу
робочу поїздку Парламентського комітету
з прав людини в Донецьку та Луганську
області та участь парламентарів у Форумі з
реінтеграції в Маріуполі. Всі ці заходи надавали
широкі можливості для адвокації ключових
завдань проєкту ACCESS. Результатом поїздки
стали рекомендації від Комітету щодо питань,
на яких наголошували експерти БФ «Право
на захист» (як-от умови на КПВВ і надання
медичної допомоги на КПВВ та в сірій зоні,
доступ до послуг та документування).

Фонд тривалий час виступає
за лібералізацію правил
перетину лінії розмежування,
запроваджених 17 липня 2019 року. Завдяки
нашим зусиллям Кабінет Міністрів дозволив
дітям віком 14–16 років перетинати лінію
розмежування на підставі свідоцтва про
народження. Ми продовжуємо виступати за
спрощену процедуру перетину й для дітей
16–18 років. Окрім того, було скасовано список
дозволених для перевезення через лінію
розмежування товарів.

Звіт Фонду про медичну допомогу на
КПВВ сприяв створенню робочої групи
з перегляду умов доступу до медичної
допомоги в 20-кілометровій зоні від лінії
розмежування.
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ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ
КОАЛІЦІЙ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
НАТАЛІЯ
НОВИКОВА,

менеджерка проєкту
n.novykova@r2p.in.ua

Наш проєкт був дуже
цікавим та насиченим.
Було не просто, і я дуже
хвилювалася, коли в першу
хвилю конкурсного відбору
подалося дуже мало
організацій. Але, попри
все, ми змогли знайти
дуже активні та талановиті
команди під час другої
хвилі. Я рада, що вони
продовжують працювати та
розвивати свої громади.
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Проєкт мав на меті посилити потенціал молодих неурядових
організацій у розв’язанні проблем ВПО і приймаючих громад.
Ініціативи в межах проєкту були спрямовані на довгострокові
рішення наявних проблем у їхніх громадах. Реалізація проєктів
дала можливість на практиці закріпити знання й навички, отримані
на тренінгах. Упродовж всієї реалізації проєктів грантерів
супроводжувала менторка – керівниця проєкту, яка допомагала
вирішувати стратегічні та поточні питання проєктної діяльності.
Було проведене навчання з тем, які необхідні для успішної роботи
організації, а саме – управління проєктом, фінансовий менеджмент,
локальний фандрейзинг та комунікація, адвокація та співпраця з
органами влади.

5

МІНІПРОЄКТІВ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО З БОКУ ГРАНТЕРІВ ЗАДЛЯ
ПОСИЛЕННЯ ВЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ.

ПРО НАС

ПРОЄКТИ

ПАРТНЕРИ

ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ
КАТАСТРОФ ТА ВРАЗЛИВОСТІ
НАСЕЛЕННЯ В СХІДНІЙ УКРАЇНІ
Проєкт «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення
в Східній Україні» реалізується БФ «Право на захист» у складі
Консорціуму зі зниження ризиків. У рамках проєкту за підтримки
ECHO БФ «Право на захист» проводить правовий і політичний аналіз,
зосереджений на законодавстві щодо промислових та екологічних
ризиків. Зокрема команда проєкту ідентифікує прогалини в
нормативних документах, які створюють практичні перешкоди для
системного підходу до пом’якшення ризиків лих. Окрім того, наша
команда організовує робочі зустрічі з представниками місцевої влади
в Донецькій та Луганській областях. За підтримки OFDA БФ «Право
на захист» проводить тренінги, темою яких є міжнародні гуманітарні
стандарти захисту та їхнє застосування в українському контексті.

ЗА КРОК ДО ТЕХНОГЕННОЇ
КАТАСТРОФИ

Документальний репортаж розповідає
про проблему затоплення шахт
на Донбасі, що може спричинити
техногенну катастрофу в найближчому
майбутньому.

АРТЕМ
КРЕНБОК,

менеджер проєкту
a.krenbok@r2p.in.ua

Мінливий політичний
ландшафт і постійне
оновлення кадрів в органах
влади на всіх рівнях,
безумовно, ускладнюють
нашу роботу в реалізації
проєкту. Нові виклики
також ставлять перед нами
нові завдання. Проте будьякий проєкт у певному
сенсі – це конструювання
майбутнього. Цей
проєкт із самого початку
поставав як ініціатива
зі значним потенціалом
для нестандартних
рішень, постійного
пошуку й генерації нових,
нетривіальних ідей. Цим
він мені подобається,
і сподіваюся, команда
розділяє це відчуття.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА ОСОБАМ
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

ІРИНА
АЛЕКСЄЄВА,

менеджерка проєкту
i.aleksieieva@r2p.org.ua

Завдяки юридичним
перемогам БФ «Право
на захист» в Україні
стало на 106 осіб без
громадянства менше.
Юридичні консультації
отримала 721 особа. Після
виступу експертів Фонду
на Світовій конференції
з безгромадянства про
проблеми документування
дорослих та дітей в
Україні дізнались 290
іноземних фахівців із
60 країн світу. Експерти
Фонду є авторами першого
порівняльного звіту з
питань безгромадянства в
Україні та Росії.
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У межах проєкту «Правова допомога особам без громадянства»
юристи, адвокати та аналітики Фонду надають правову допомогу
апатридам — особам, яких не визнає своїми громадянами жодна
країна у світі та які не мають документа, що посвідчує особу.
Фонд також працює над покращенням законодавства й наявних
практик щодо осіб без громадянства, допомагає їм підтвердити
громадянство або набути його та оформити паспорт. Експерти
Фонду залучені до викладання семінарів для адвокатів та посадовців
із питань захисту апатридів.

ПРО НАС

КЛЮЧОВІ
ПОКАЗНИКИ
У 2019 РОЦІ

ПРОЄКТИ

ПАРТНЕРИ

721
106
177

ЛЮДИНА ОТРИМАЛА КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА
ДОКУМЕНТАЦІЇ.

БЕНЕФІЦІАРІВ ФОНДУ ОТРИМАЛИ ПАСПОРТ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПІДТВЕРДИЛИ СВОЮ
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ.

ДЕРЖАВНИХ ЧИНОВНИКІВ ТА ЮРИСТІВ
ПРОСЛУХАЛИ СЕМІНАРИ З ПИТАНЬ
БЕЗГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ.

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ ПРОЄКТУ

У 2019 році Фонд ініціював моніторинг
оформлення ДМС України паспорта для
мешканців тимчасово окупованих територій
та склав тематичний звіт із рекомендаціями
щодо поліпшення законодавства. Звіт фіксує
основні проблеми та тенденції у документуванні
паспортом громадянина України.

Під час Всесвітньої конференції з питань без
громадянства, яка відбулася в Гаазі, експерти
Фонду спільно з представниками АДЦ «Меморіал»
презентували порівняльний звіт щодо проблеми
без громадянства в Україні та Росії.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ
ТА ШУКАЧАМ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ОЛЕКСАНДРА
ЖУРКО,

менеджерка проєкту
o.zhurko@r2p.org.ua

Реалізація проєкту у 2019
році була складною, але
водночас дуже цікавою.
Завжди нелегко працювати
з людьми, які опинилися
в складних життєвих
обставинах. Ти маєш стати
для людини не тільки
юристом, а й другом. Для
того, щоб людина довірила
тобі свої переживання,
свою долю і якомога
детальніше розповіла свою
історію. Людина може не
розуміти цього,
але від того, наскільки
чітко та послідовно вона
розповість усе, що з нею
сталося, у прямому сенсі
залежить її подальша доля.
Упродовж року траплялися
невдачі та перемоги, але ми
впоралися!
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У межах проєкту «Правова допомога біженцям та шукачам захисту
в Україні» спеціалісти Фонду допомагають отримати доступ до
гарантованої законом процедури кожному, хто шукає захист
в Україні та звернувся до нас. Ми захищаємо право людини
на дотримання «принципу невислання»: ніхто не повинен бути
повернений до місця, де його життя чи здоров’я наражаються на
небезпеку. Ми представляємо бенефіціарів у суді та підтримуємо під
час інтеграції в українське суспільство. Наші експерти здійснюють
моніторингові візити до територіальних підрозділів Державної
міграційної служби України та пунктів тимчасового перебування
іноземців і осіб без громадянства для надання юридичної допомоги.

ПРО НАС

КЛЮЧОВІ
ПОКАЗНИКИ
У 2019 РОЦІ

ПРОЄКТИ

ПАРТНЕРИ

1 935
253

БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ЗАХИСТУ
ОТРИМАЛИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ З
ПИТАНЬ ПРИТУЛКУ В УКРАЇНІ.

ПРИКОРДОННИКА ТА УРЯДОВЦЯ
ПРОСЛУХАЛИ ТРЕНІНГИ З ПОСИЛЕННЯ
ПОТЕНЦІАЛУ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ЗАХИСТУ.
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ПОЗИТИВНИХ РІШЕННЯ БУЛО УХВАЛЕНО
НА КОРИСТЬ БЕНЕФІЦІАРІВ ФОНДУ
СУДАМИ РІЗНИХ ІНСТАНЦІЙ.

ЩО ВІДБУЛОСЯ
ВАЖЛИВОГО?
Після декількох петицій від
БФ «Право на захист»,
Європейська комісія визнала
український документ – проїзний
документ особи, що потребує
додаткового захисту. Його
було опубліковано на сайті
Генерального директорату з
питань міграції та внутрішніх
справ Європейської комісії.
Спеціалісти Фонду почали
надавати правову допомогу
шукачам захисту, які застрягли
у транзитних зонах аеропортів
України.

БФ «Право на захист» провів моніторинг реалізації Національної
стратегії з прав людини до 2020 року. Висновки та результати було
представлено під час круглого столу, організованого Комітетом
Верховної Ради з питань прав людини.
Адвокати зі стратегічних справ брали активну участь у підготовці
нової редакції профільного законодавства щодо біженців та осіб, які
потребують додаткового чи тимчасового захисту. Недоліки чинного
законодавства не дозволяють шукачам захисту повною мірою
реалізувати свого права на працю, освіту та медичну допомогу в
Україні.
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ПРО НАС

ПРОЄКТИ

ПАРТНЕРИ

ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ
БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ЗАХИСТУ
В УКРАЇНІ
ІЛОНА
СОЛОВЕЙ,

менеджерка проєкту
i.solovey@r2p.org.ua

На сьогодні одна зі
складових проблем
інтеграції для біженців
та шукачів захисту –
це труднощі із
працевлаштуванням.
БФ «Право на захист»
продовжує свою
роботу та регулярно
контактує зі спільнотами
біженців і потенційними
роботодавцями. Ми
постійно поповнюємо наші
бази даних кваліфікованим
кадрами, які шукають
роботу, і продовжуємо
проводити інформативні
та навчальні семінари,
з метою ознайомлення
представників
українського бізнесу з
вимогами до офіційного
працевлаштування
біженців.
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Проєкт має на меті допомогти біженцям та шукачам захисту
знайти роботу й упоратися з тими викликами, що виникають
у повсякденні (реєстрація народження та шлюбу тощо), щоб
сприяти можливості розпочати нормальне життя, ставши часткою
суспільства. Працівники БФ «Право на захист» створили й наразі
керують базою даних, що містить понад 500 резюме біженців, осіб,
яким надано додатковий захист, та шукачів захисту в Україні. Ми
також сформували мережу соціально відповідальних роботодавців,
які знаходять робітників за допомогою наших послуг. Цей обмін
є вигідним для всіх сторін, оскільки українські компанії часто
зіштовхуються з плинністю та нестачею кадрів персоналу.

ОДНИМ ІЗ ЯСКРАВИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ
ЗАХОДІВ У 2019 РОЦІ СТАВ ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ.
БЕНЕФІЦІАРИ ІЗ СИРІЇ, СУДАНУ, ДР КОНГО,
УГАНДИ, НІГЕРУ, КАЗАХСТАНУ, РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ ТА ІНШИХ КРАЇН МОГЛИ НАПРЯМУ
КОНТАКТУВАТИ З РІЗНИМИ РОБОТОДАВЦЯМИ,
ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ ТА БУЛИ
ВІДКРИТІ ДЛЯ ОСОБИСТОГО СПІЛКУВАННЯ.

Звіт щодо ключових
аспектів зайнятості
біженців, осіб, які
потребують додаткового
захисту, та шукачів
притулку в Україні.

ПРО НАС

ПРОЄКТИ

ПАРТНЕРИ

ДЯКУЄМО ПАРТНЕРАМ,
ЯКІ ПІДТРИМУВАЛИ НАШУ
ДІЯЛЬНІСТЬ У 2019 РОЦІ!
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