2020

РІЧНИЙ
ЗВІТ

2020 РІК

19 300

дзвінків прийняли
оператори «гарячої лінії»,
а це...
420 000 секунд розмови

380 827
5 758
820

км проїхали наші водії
за 11 місяців,
а це…
9,5 раза навколо Землі

платежів здійснила
команда фінансовоадміністративного відділу

відправлень
«Новою поштою»

61 100

дзвінків здійснила
вся організація,
а це…
≈ 4 місяці
безперервної розмови
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ПРО НАС

ОФІСИ БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»
ПРАЦЮЮТЬ У
МІСТАХ УКРАЇНИ

10

Київ
Харків

Львів

Сєвєродонецьк
Слов’янськ
Дніпро
Запоріжжя

Бахмут

Курахове
Маріуполь

Допомога бенефіціарам
у наших офісах:

ВПО		

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

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

особи без громадянства		

НАША
КОМАНДА
НАЛІЧУЄ

156
СПЕЦІАЛІСТІВ

86

ЖІНОК

70

ЧОЛОВІКІВ

біженці та шукачі захисту

Щороку команда Фонду надає
допомогу тисячам людей по
всій Україні, захищає права
постраждалих від конфлікту
осіб, біженців та шукачів
захисту, осіб без громадянства
та сприяє розвитку громад.
За кожною з унікальних історій
та за кожним успіхом криється
робота професіоналів своєї
справи. БФ «Право на захист»
об’єднує досвідчених юристів
та адвокатів, проєктних
менеджерів, спеціалістів
з моніторингу, координації
та комунікацій.

ПРАВОВА
НАПРЯМИ ДОПОМОГА
ДІЯЛЬНОСТІ
ОСОБАМ
БЕЗ
БФ «ПРАВО
НАГРОМАДЯНСТВА
ЗАХИСТ»

АДВОКАЦІЯ
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МОНІТОРИНГ

Ми працюємо над представництвом і захистом
прав вразливих груп людей у сфері міграції. Наша
команда активно взаємодіє з ГО і представниками
різних гілок влади в царині розробки та впровадження державної політики щодо забезпечення прав
наших бенефіціарів.

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.

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

РОБОТА В ГРОМАДАХ

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.

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

ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК ГО

ДІАЛОГИ ТА МИРНИЙ
ПРОЦЕС

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

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

ІНТЕГРАЦІЯ
ПРЕДСТАВНИКІВ
ВРАЗЛИВИХ СПІЛЬНОТ

НАВЧАННЯ
ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ТА СТРУКТУР

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.

ЕКОЛОГІЯ

Наші спеціалісти проводять правовий аналіз зако
нодавства, яке регулює сферу екології та техногенних
ризиків. За допомогою використання інструменту діалогів ми виробляємо рекомендації зі спільних дій для
запобігання екологічній катастрофі на сході України.

Наші спеціалісти проводять навчальні заходи з обміну досвідом та підвищення кваліфікації для представників профільних держорганів і структур з метою
покращити механізм забезпечення дотримання прав
людей в Україні.
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НАГЛЯДОВА РАДА
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»
Наглядова рада БФ «Право на захист» опікується питанням реалізації стратегії та виконанням
стратегічного плану організації на 2020‒2021 роки, фандрейзингу та бюджету організації.
КСЕНІЯ ПРОКОНОВА,

ДЯКУЄМО ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ

голова наглядової ради, керуючий
партнер Conflict Lawyers

РАДИ ЗА ТЕ, ЩО ЗНАЙШЛИ
МОЖЛИВІСТЬ ДОЛУЧИТИСЯ ДО
НАШОЇ РОБОТИ, ПОДІЛИТИСЯ
СВОЇМ ДОСВІДОМ ТА

МАРК ХЕТФІЛД,

заступник голови
наглядової ради,
голова HIAS

ДОПОМОГТИ ФОНДУ ЗРОБИТИ
ЩЕ ОДИН КРОК НА ЗУСТРІЧ
ВЛАСНІЙ МЕТІ – СТАТИ ЩЕ
ЕФЕКТИВНІШИМИ У НАДАННІ
ПОСЛУГ НАШИМ БЕНЕФІЦІАРАМ.

ДО СКЛАДУ
НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ
ВХОДЯТЬ:

МЕЛІНДА ХЕРІНГ,

членкиня наглядової ради,
заступниця голови Євроазійського
центру при Atlantic Council

ЄВГЕН ПОЛТЕНКО,

член наглядової ради,
виконавчий директор Мережі
правового розвитку (МПР)

ДЖОК МЕНДОЗА-УІЛСОН,

член наглядової ради, директор з міжнародних
відносин і зв’язків з інвесторами СКМ

КСЕНІЯ ПРОКОНОВА,

голова наглядової ради БФ «Право на захист»
БФ «Право на захист» уже котрий рік демонструє впевнене та авторитетне лідерство в царині захисту прав
внутрішньо переміщених осіб, осіб без громадянства та біженців в Україні. Справжнє визнання цієї роботи –
тисячі людей, які завдяки Фонду змогли розв’язати свої життєво важливі проблеми. Попри виклики пандемії
та політичної невизначеності, команді Фонду успішно вдається зберігати і зміцнювати професійний рівень,
що гідний наслідування громадським сектором України.

СТРУКТУРА
ПРОЄКТІВ
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ОСОБИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
• Захист та правова допомога для внутрішньо переміщених осіб та
постраждалих внаслідок конфлікту у східній Україні
• Запобігання поширенню та реагування на COVID-19 у районах на сході
України, постраждалих від конфлікту
• Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від
конфлікту населенню на сході України
• Забезпечення стійкого гуманітарного захисту постраждалого від конфлікту
населення на сході України
• Ініціювання переходу до можливостей прямого надання правової
допомоги та підвищення обізнаності
• Правова підтримка ВПО та органів місцевого самоврядування

ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
• Правова допомога особам без громадянства

БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ЗАХИСТУ
• Правова допомога біженцям та шукачам захисту
• Інноваційні шляхи інтеграції біженців та шукачів захисту в Україні

ЧАТ-БОТИ
• Юридичний порадник для ВПО
• Refugee Helper

ІНШІ НАПРЯМИ

• Діалог крізь лінію розмежування у східній Україні
• Розширення можливостей для діалогу крізь лінію розмежування
• Зменшення вразливості від ризиків стихійних лих на сході України
• Забезпечення притулків для бездомних та людей з інвалідністю в Києві
та Київській області першочерговими засобами особистої гігієни та
продуктами харчування
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ПРАВОВА ДОПОМОГА
ОСОБАМ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

«Я ДОСІ НЕ МОЖУ ПОВІРИТИ,
ЩО ЦЕ ПРАВДА»
У 2020 році Неймулона нарешті набула громадянство
України після тривалої боротьби за свої документи.
Жінка отримала доступ до
всіх прав, які мають й інші
громадяни України.

ПРАВОВА ДОПОМОГА
ОСОБАМ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
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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. Наші спеціалісти також
працюють над покращенням законодавства й наявних практик щодо осіб без громадянства, допомагають їм підтвердити громадянство або набути його та оформити паспорт.
Експерти Фонду залучені до викладання семінарів для адвокатів та посадовців з питань
захисту апатридів.

610
107

ОСІБ ОТРИМАЛИ КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА
ДОКУМЕНТАЦІЇ

КЛЮЧОВІ
ПОКАЗНИКИ
У 2020 РОЦІ

122
44

БЕНЕФІЦІАРІВ ФОНДУ ОТРИМАЛИ
ПАСПОРТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ТА ПІДТВЕРДИЛИ СВОЮ
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ

ОСОБИ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВА
ПРО НАРОДЖЕННЯ

СУДДІ ТА ПРАЦІВНИКИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ПІДВИЩИЛИ РІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО
ВСТАНОВЛЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ГРОМАДЯНСТВА ФАКТІВ У СУДІ

СОФІЯ КОРДОНЕЦЬ,

менеджерка проєкту
s.kordonets@r2p.org.ua

У 2020 році бажанням, що стало реальністю, можна назвати закон, яким
запроваджено процедуру визнання особою без громадянства. Це те,
чого ми чекали й над чим працювали від початку нашого проєкту. Нова
процедура дасть змогу людям отримати документ особи без громадянства, урегулювати своє становище в України та отримати доступ до
основних прав.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА
ОСОБАМ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

АДВОКАЦІЯ ПРАВ
ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
• Розробка Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства», яким запроваджено процедуру визнання
особою без громадянства. Експерти продовжили роботу
з владою для ухвалення підзаконного акта, яким процедура визнання осіб без громадянства буде введена в дію.

• Обговорення проєкту Закону
«Про адміністративну процедуру» від 14.05.2020 року
№ 3475.

• Аналіз доступу осіб без гро-

Бенефіціари БФ «Право на
захист» отримали паспорт
громадянина України

мадянства до медичних послуг
у разі виявлення симптомів
COVID-19.

• Написання міжнародних звітів, зокрема альтернативного
звіту НУО «Дотримання прав
біженців, шукачів притулку та
осіб без громадянства» та альтернативного звіту «Про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини
за період з 2011 по 2020 роки».

Нова
процедура
визнання
особою без
громадянства
(ІНФОГРАФІКА)

НОВИЙ ПІДХІД
У РОБОТІ
У 2020 РОЦІ
Для консультацій клієнтів та проведення
тренінгів для суддів і працівників ДМС використано сервіс ZOOM.

Відео «Обличчя
безгромадянства. Роми»

У ролику розповідається історія двох
чоловіків – Маркуса та Йосипа, які
все своє життя живуть без документів
і є особами без громадянства.

Юристи та адвокати проєкту використали
метод телефонного опитування для оцінювання впливу карантину на осіб без громадянства. За результатами опитування 189 осіб
складено звіт про доступ до медичних послуг
в умовах COVID-19, а також про соціоекономічний стан осіб без громадянства.

ПРАВОВА ДОПОМОГА
БІЖЕНЦЯМ ТА ШУКАЧАМ
ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Ми захищаємо право людини
на дотримання «принципу
невислання»: ніхто не
повинен бути повернений
до місця, де його життя
чи здоров’я наражаються
на небезпеку.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА
БІЖЕНЦЯМ ТА ШУКАЧАМ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
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 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.

1463
90
29

КЛЮЧОВІ
ПОКАЗНИКИ
У 2020 РОЦІ

БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ЗАХИСТУ ОТРИМАЛИ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ З ПИТАНЬ
ПРИТУЛКУ В УКРАЇНІ

ПОЗИТИВНИХ РІШЕНЬ УХВАЛЕНО
НА КОРИСТЬ БЕНЕФІЦІАРІВ ФОНДУ
СУДАМИ РІЗНИХ ІНСТАНЦІЙ

МОНІТОРИНГОВИХ ВІЗИТІВ ЗДІЙСНЕНО
ЮРИСТАМИ ТА АДВОКАТАМИ ФОНДУ У МІСЦЯ
НЕСВОБОДИ

21

СУДДЯ ТА ПРЕДСТАВНИК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ ПРОСЛУХАВ ТРЕНІНГИ ЩОДО
ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ

ОЛЕКСАНДРА ЖУРКО,

менеджерка проєкту
o.zhurko@r2p.org.ua

2020 був роком змін, викликів та нестабільності. Пандемія, закриті кордони, заблоковане транспортне сполучення – здавалося, усе проти
нас. Але ми впоралися. Змогли швидко пристосуватися до нових обставин. Правова допомога онлайн – девіз року, що минув.

ПРАВОВА ДОПОМОГА
БІЖЕНЦЯМ ТА ШУКАЧАМ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
Адвокат БФ «Право
на захист» допоміг
возз’єднатися сину, який
отримав додатковий
захист в Україні, з батьком,
що до цього залишався
в охопленій війною
Сирії. Зустріч відбулася в
аеропорту Харкова в січні
2020 року.

АДВОКАЦІЯ ПРАВ
БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ
ЗАХИСТУ
• Відстоювали інтереси біженців і шукачів захисту під час
розробки законопроєкту про надання захисту іноземцям та особам без громадянства від 24.04.2020 року
№ 3387, законопроєкту про адміністративну процедуру
від 14.05.2020 року № 3475.

• Долучилися до розробки Національної стратегії у сфері
прав людини на період до 2023 року та Плану дій щодо
її реалізації.

• Забезпечили біженцям, шукачам захисту та особам, які

ПРАВОВА
ДОПОМОГА
ОНЛАЙН
У 2020 році вперше проведені
онлайн-консультації клієнтів через
ZOOM, Skype, Viber.
Частина тренінгів для суддів
та органів державної влади
організована онлайновому та
змішаному форматі за допомогою
засобів, використовуючи засоби
телекомунікаційного зв’язку.

потребують додаткового захисту, можливість реєструватися перекладачами в Довідково-інформаційному реєстрі
перекладачів.

Новий посібник «Правовий захист
шукачів захисту, біженців та осіб без
громадянства» допоможе адвокатам
та юристам систематизувати знання
та навички у сфері захисту прав
вищеперелічених категорій населення.
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IННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ
БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
Мета проєкту – допомогти біженцям та шукачам захисту знайти роботу й упоратися з тими
викликами, що виникають у повсякденному житті (реєстрація народження та шлюбу тощо).
Це має сприяти можливості розпочати стабільне життя і повноцінно інтегруватися в суспільство. Спеціалісти БФ «Право на захист» створили базу даних, що містить понад
500 резюме біженців, осіб, яким надано додатковий захист, та шукачів захисту в Україні.
Також сформовано мережу з понад 50 соціально відповідальних роботодавців, які знаходять робітників за допомогою наших послуг. Цей обмін є вигідним для всіх сторін, оскільки
українські компанії часто стикаються з плинністю та нестачею кадрів.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ

ТРЕНІНГІВ З РОЗВИТКУ

КОНСУЛЬТАЦІЙ

БЕНЕФІЦІАРІВ

ПОТЕНЦІЙНИХ

SOFT SKILLS ДЛЯ

ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНИХ

УСПІШНО

РОБІТНИКІВ

БІЖЕНЦІВ

РОБОТОДАВЦІВ

ПРАЦЕВЛАШТОВАНО

Для спеціалістів з персоналу розроблено спеціальний посібник, який містить інформацію про документи
біженців та шукачів притулку, а також покрокові інструкції для їх легального працевлаштування. Посібник презентовано представникам HR-комітету
Європейської Бізнес Асоціації та Центру корпоративної соціальної відповідальності.

ПРОЄКТ ПІДТРИМАЛИ:
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Процедура
працевлаштування
іноземців та осіб
без громадянства

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

В КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПЕРШОЧЕРГОВИМИ ЗАСОБАМИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ ТА ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ, СПРЯМОВАНОГО НА ПРОТИДІЮ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ

З моменту запровадження карантину багато бездомних людей втратили можливість для
заробітку та ночівлі в загальнодоступних місцях. Деякі притулки було закрито, і, відповідно,
збільшився потік бездомних до притулків, які працювали. Ці притулки не мають стабільного та достатнього фінансування для покриття базових потреб бездомних, особливо зі
зростанням їх кількості. Крім того, бездомні в більшості випадків не мають документів,
родичів, дуже часто це літні люди та люди з інвалідністю із ризиком складного перебігу
COVID-19. Метою проєкту було покриття базових потреб 100 бездомних осіб, що перебувають
у чотирьох притулках Києва та Київської області, а також запобігання розповсюдженню
серед них COVID-19. У межах проєкту здійснювалося інформування про хворобу та надання
засобів гігієни, побутових предметів, особистих речей та харчових продуктів.

50 %

20 %
20 %
10 %

• Приблизно 50 % бездомних осіб, що отримали допомогу, є особами похилого віку;

• 20 % – особи похилого віку, що мають інвалідність;

• 10 % – особи з інвалідністю;
• 20 % – працездатні жінки, що потрапили
у складні життєві обставини, та їх діти.

СОФІЯ КОРДОНЕЦЬ,

менеджерка проєкту
s.kordonets@r2p.org.ua

Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження стали справжнім викликом для бездомних осіб, які є однією
з найвразливіших категорій населення. Це люди, які в більшості випадків не мають документів, родичів, дуже
часто це літні люди та люди з інвалідністю. В Україні недостатньо притулків для бездомних осіб, а в заклади,
які працюють, мають обмежені можливості щодо задоволення потреб таких осіб. Ми намагалися допомогти
притулкам у найважчі часи та не зачинили свої двері перед тими, кому так була необхідна допомога через
брак ліків, гігієнічних засобів чи харчів.
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ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ
У СХІДНІЙ УКРАЇНІ

КПВВ «Новотроїцьке».
Регулярне моніторингове
опитування серед осіб,
які перетинають лінію
розмежування.

ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА

17

ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ

БФ «Право на захист» виявляє порушення прав внутрішньо переміщених осіб, жителів
«сірої зони» і ТОТ, а також інших груп населення, постраждалого внаслідок конфлікту на
сході України. Допомога бенефіціарам здійснюється через:
• юридичні консультації та правову допомогу, представлення інтересів клієнтів у судах;
• моніторинг порушень прав людини та дослідження ситуації щодо окремих проблем
і потреб людей, що постраждали внаслідок конфлікту на сході, зокрема щодо питання
житла, матеріального забезпечення тощо;
• активну роботу в місцевих громадах: оцінювання потреб у громадах та надання гуманітарної
допомоги;
• адвокаційні заходи, які спрямовані на вдосконалення законодавства та правозастосовної
практики.

10 680

ОСІБ ОТРИМАЛИ ЗАХИСТ ТА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

КЛЮЧОВІ
ПОКАЗНИКИ
У 2020 РОЦІ

ВІД СПЕЦІАЛІСТІВ ФОНДУ

608

СУДОВИХ СПРАВ ВЕЛА
КОМАНДА ФОНДУ

16 907

ОСІБ ОТРИМАЛИ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО РІЗНОМАНІТНИХ
СОЦІАЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ЗАХИСТУ

МАРІЯ АЛЄКСЄЄНКО,

менеджерка проєкту
m.alekseenko@r2p.org.ua

Найбільшим викликом 2020 року було залишитися в контакті з людьми,
які потребували нашої допомоги. Це було зробити важко, зважаючи на
обмеження, які виникли у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією.
Водночас ми скористалися усіма доступними можливостями, залишаючись
з людьми на зв’язку в телефонному режимі, через інтернет, онлайн-зустрічі
та особисте спілкування. Ми також спромоглися залишити правові та
соціальні послуги доступними для людей, які постраждали від конфлікту.
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ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА

ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ

Особливо важко
спостерігати, коли
КПВВ перетинають
люди похилого
віку або дуже
немічні люди…
Наші спеціалісти
з моніторингу роблять
усе, щоб полегшити
проходження КПВВ
для людей.

АДВОКАЦІЯ ПРАВ
ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Спільно з коаліцією громадських організацій розробили законопроєкт № 4487 про внесення змін до Закону
України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо
переміщених осіб». Запропоновані зміни передбачали,
зокрема, зміну реєстрації як ВПО, збільшення строку
перебування на попередньому місці реєстрації з 60 днів
до 6 місяців, право ВПО на житло, на компенсацію за
пошкоджене або зруйноване житло, врегулювання питання пенсій для ВПО та інтеграцію в місцеві приймаючі
громади.
Доопрацювали постанову Кабінету Міністрів України
№ 947 щодо грошової компенсації за житло, зруйноване
внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру,
забезпечивши її ефективність.

НОВИЙ ПІДХІД
У РОБОТІ
У 2020 РОЦІ
У першій половині 2020 року
консультації надавалися в
телефонному режимі замість роботи
в полях. Спеціалісти проєкту
цілеспрямовано обдзвонювали та
консультували людей, які раніше
зверталися по допомогу до Фонду.
Для ширшого інформування людей
стосовно актуальних під час
карантину питань команда юристів
організовувала вебінари, активно
використовуючи відеоповідомлення.
Для надання консультацій 24/7
запущені чат-боти, через які можна
отримати інформацію юридичного
характеру у Facebook, Viber і
Telegram.

ПРАВОВА ПІДТРИМКА
ВПО ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Проєкт передбачає окремий компонент з розвитку потенціалу, спрямований, серед іншого, на реалізацію заходів з надання правової
підтримки ВПО, підвищення спроможності
активних ВПО та місцевих мешканців.

ПРОТЯГОМ
ПРОЄКТУ:
• Організовано 4 презентації модельної житлової
програми для ВПО для 11 громад у 5 областях

• Надано 14 консультацій з житлових питань органам
місцевого самоврядування

• 70 ВПО дізналися про умови отримання житла під
час зустрічей-консультацій проєкту

ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ
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ГРОМАД УЖЕ ГОТУЮТЬ

МІСЦЕВІ ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ, ЯКІ
ВІДПОВІДАЮТЬ МІСЦЕВИМ ПОТРЕБАМ. ЦЕ
МАЄ ВИБУДУВАТИ БІЛЬШ ПРОЗОРУ СИСТЕМУ
РОЗПОДІЛУ ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ ВПО.

МОДЕЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ ЖИТЛОВОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВПО
Це пакет зразкових документів, який включає різноманітні
варіанти та зразки правового врегулювання забезпечення
житлових прав ВПО. Збірка підготовлена для того, щоб полегшити
процес розробки відповідної документальної бази в громадах,
які мають намір реалізовувати житлові програми та сприяти
розв’язанню житлових проблем переселенців.

МАРІЯ АЛЄКСЄЄНКО,

менеджерка проєкту
m.alekseenko@r2p.org.ua

Проєкт з юридичної допомоги та підвищення спроможності дав поштовх для більш тісної співпраці з місцевими органами влади щодо питання забезпечення ВПО житлом в 11 громадах Дніпропетровської, Запорізької,
Харківської, Луганської, Донецької областей (міста Кривий Ріг, Першотравенськ, Мелітополь, Гуляйполе, Чугуїв,
Сєвєродонецьк, Кремінна, Маріуполь, а також Комиш-Зорянська, Ізюмська та Новоайдарська ОТГ). Юристи
Фонду розробили модельну житлову програму для подальшої адаптації органами місцевого самоврядування
з урахуванням потреб та соціально-економічного становища громади, що безумовно сприятиме інтеграції
ВПО і підвищенню якості їх життя.
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НАДАННЯ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

ПОСТРАЖДАЛОМУ ВІД КОНФЛІКТУ НАСЕЛЕННЮ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Проєкт реалізується в межах міжнародного консорціуму неурядових організацій Access.
Ця ініціатива спрямована на захист життя, здоров’я та гідності населення, що постраждало внаслідок конфлікту на сході України. Однією з цілей проєкту є забезпечення доступу
вразливих груп населення, які живуть по обидва боки лінії розмежування, до нейтральної,
неупередженої та незалежної багатогалузевої гуманітарної допомоги та основних послуг.

Консультування бенефіціарів з
питання захисту життя та здоров’я

У РЕЗУЛЬТАТІ

3

АДВОКАЦІЙНИХ
ІНІЦІАТИВ ФОНДУ:

54

ЛЮДИНИ ОТРИМАЛИ
ПРОДУКТОВІ НАБОРИ

• медична допомога на КПВВ включена в перелік обов’язкових видів
послуг, які надає держава;

• збільшено у 2,5 раза загальну суму готівкових коштів, які можна переміщувати на ТОТ (з 20 до 50 тис. грн);

• закріплено повний і прозорий перелік гуманітарних підстав для пропуску на/з ТОТ в умовах карантину та умови застосування таких підстав.

МАРІЯ АЛЄКСЄЄНКО,

менеджерка проєкту
m.alekseenko@r2p.org.ua

Завдяки щоденному зв’язку адвокаційного відділу з моніторами, які працювали на діючих КПВВ, вдалося забезпечити інформування державних органів стосовно ситуації з переміщенням через лінію розмежування, а
також вносити зміни до процедур, які б полегшували людям умови переходу з НПУТ до ПУТ. Це було надзвичайно важливо в умовах, коли ситуація і процедури змінювалися протягом дня. Ми інформували про ці зміни
людей, щоб убезпечити їх від потрапляння в пастку обмеженого переміщення. Важливим було також те, що
в межах проєкту ми змогли надати продуктову допомогу людям, які були вимушені залишатися на КПВВ на
довший час – у зв’язку з обсервацією чи проблемами з перепусткою /документами.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ДІАЛОГУ
КРІЗЬ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ
За участі професійних фасилітаторів 4 екологи з підконтрольної та 4 з непідконтрольної
уряду України території обмінюються інформацією, аналітикою та дискутують про ризики
для навколишнього середовища в Донецькій та Луганській областях. У центрі дискусій –
затоплення шахт, просідання ґрунтів, викиди шахтного газу тощо. Учасники діалогового
проєкту, які є експертами у цій галузі, розробили рекомендації щодо спільних дій з обох
боків лінії розмежування для запобігання екологічній катастрофі.
РЕЗУЛЬТАТОМ

10

РОБОЧИХ СЕСІЙ

стала розробка спільної резолюції «Побудова миру та
налагодження діалогу щодо екологічних проблем на Сході
України». Документ містить рекомендації щодо дій з обох боків
лінії розмежування для запобігання екологічній катастрофі.
Резолюцію розглянуто в державних структурах та інстанціях,
сфера діяльності яких включає екологічні питання.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРОЄКТУ

ДІАЛОГ КРІЗЬ ЛІНІЮ

ДІАЛОГИ ЯК СПОСІБ

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

РОЗМЕЖУВАННЯ НА СХОДІ:

РОЗВ’ЯЗАННЯ

ПО ОБИДВА БОКИ ЛІНІЇ

ХТО І ЯК МОЖЕ ЙОГО

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

РОЗМЕЖУВАННЯ ДОПОМОЖЕ

НАЛАГОДИТИ

НАТАЛІЯ ПРОСКУРЕНКО,

ЗАПОБІГТИ ЕКОЛОГІЧНІЙ
КАТАСТРОФІ

менеджерка проєкту
n.proskurenko@r2p.org.ua

Ми дуже ретельно обирали діалогову групу. З боку підконтрольних територій у діалозі брали участь чотири
доктори наук. Ми запрошували вчених, екологів з боку непідконтрольних територій. У групі, яка представляє
непідконтрольну територію, були фахівець з утилізації побутових і промислових відходів, гірничий інженер,
шахтар, медик, який спеціалізується на професійних захворюваннях, експерт, який свого часу займався закриттям шахт і вивченням впливу цього на екологію.
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ДІАЛОГ КРІЗЬ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ
У СХІДНІЙ УКРАЇНІ
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.
Для комунікації ідеї
примирення організовано
серію виставок «Капсули»
майстра-різьбяра з Луганська
В’ячеслава Козака в
Івано-Франківську, Одесі,
Херсоні, Сєвєродонецьку,
Києві, Дніпрі.

ЗМЕНШЕННЯ ВРАЗЛИВОСТІ
ВІД РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Проєкт реалізується БФ «Право на захист» у складі Консорціуму зі зниження ризиків.
За підтримки ECHO Фонд проводить правовий і політичний аналіз, зосереджений на
законодавстві щодо промислових та екологічних ризиків. Команда проєкту ідентифікує
прогалини в нормативних документах, які створюють практичні перешкоди для системного
підходу до пом’якшення ризиків лих. Крім того, спеціалісти проєкту організовують робочі
зустрічі з представниками місцевої влади в Донецькій та Луганській областях. За підтримки
OFDA проводяться тренінги, темою яких є міжнародні гуманітарні стандарти захисту та їх
застосування в українському контексті.
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ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДІЗНАЛИСЯ БІЛЬШЕ ПРО СЕНДАЙСЬКУ РАМКОВУ
ПРОГРАМУ ЗІ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ КАТАСТРОФ ТА
ЇЇ ПРІОРИТЕТИ. ПРОГРАМА Є ОСНОВОПОЛОЖНИМ
МІЖНАРОДНИМ ДОКУМЕНТОМ У СФЕРІ ЗМЕНШЕННЯ
РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. ДОКУМЕНТ
ВИЗНАЧАЄ ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРІОРИТЕТИ ІНТЕГРАЦІЇ

НА РІВНІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА САМОВРЯДУВАННЯ
ПРЕДСТАВЛЕНО
АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ:

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БУДЬ-ЯКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДСТВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ.

158
9

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ПОЧАЛИ
КЕРУВАТИСЯ ГУМАНІТАРНИМИ
СТАНДАРТАМИ У ВЛАСНІЙ РОБОТІ.

ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ ПРАВОВІ АНАЛІТИКИ

НА

ПРОЄКТУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ

«ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ КАТАСТРОФ НА

СХОДІ УКРАЇНИ», ВКЛЮЧАЮЧИ СЛУХАННЯ В КОМІТЕТІ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.

• «Законодавство України у сфері екологічних /техногенних ризиків в контексті пріоритетів Сендайської
рамкової програми»

• «Законодавство України у сфері цивільного захисту в контексті пріоритетів Сендайської рамкової
програми»

• Опубліковано Білу книгу у сфері екологічних / індустріальних ризиків. Вона є довідковим документом та
містить роз’яснення щодо впровадження ризик-орієнтованого підходу в державну політику.

• Розроблено проєкт Концепції створення загальнодержавної системи моніторингу еколого-техногенних
ризиків надзвичайних ситуацій. Ключові ідеї концепції
додано до проєкту рекомендацій за результатами
комітетських слухань
Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів України.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗАХИСТУ

ПОСТРАЖДАЛОГО ВІД КОНФЛІКТУ НАСЕЛЕННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Проєкт спрямований на забезпечення правової допомоги внутрішньо переміщеним особам
та особам, які проживають у населених пунктах уздовж лінії розмежування. Особлива увага
приділяється наданню правової допомоги жителям неконтрольованих територій завдяки
забезпеченню присутності на КПВВ. Також вагомим компонентом проєкту є формування
практики та подальша адвокація питань, пов’язаних з процедурою компенсації цивільним
особам за шкоду, завдану в результаті бойових дій. Спеціалісти проєкту здійснюють ідентифікацію та подальше супроводження стратегічних справ у судах стосовно компенсації за
зруйноване житло та шкоду, завдану життю і здоров’ю громадян.

3304

БЕНЕФІЦІАРИ ОТРИМАЛИ

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ
КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗРУЙНОВАНЕ

789

ОСІБ ВІДВІДАЛИ ГРУПОВІ СЕСІЇ
З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ У КУРАХОВОМУ
ТА СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ

ЖИТЛО ТА ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ

За період реалізації проєкту
адвокати Фонду надали
юридичну підтримку у
18стратегічних справах щодо
компенсації за пошкоджене
житло та шкоду здоров’ю.
Супроводження справ
відбувалося як в національних
судах, так і в Європейському
суді з прав людини.

ЮЛІЯ ТРАЛО,

координаторка з питань надання юридичної допомоги
i.tralo@r2p.org.ua
У межах реалізації проєкту особливий акцент ставився на питанні реалізації державної програми надання компенсації цивільним особам, житло яких було зруйновано внаслідок збройного конфлікту, а також на
формуванні судової практики та адвокаційних заходів щодо питань компенсації шкоди, завданої життю та
здоров’ю цивільних осіб.

ІНІЦІЮВАННЯ ПЕРЕХОДУ

25

ДО МОЖЛИВОСТЕЙ ПРЯМОГО НАДАННЯ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ

Проєкт надав можливість місцевим жителям лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях отримати кваліфіковані правові консультації з найбільш актуальних питань.
Основні напрями проєкту:
• надання безоплатної правової допомоги особам, які постраждали від конфлікту;
• впровадження інтерактивних методів надання правової допомоги завдяки вдосконаленню
функціонування чат-бота «Юридичний порадник для внутрішньо переміщених осіб»;
• проведення серії вебінарів для громадських активістів про використання нових
комунікаційних технологій для проведення заходів та підтримки зв’язку з бенефіціарами.
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БЕНЕФІЦІАРІВ ОТРИМАЛИ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

КОНСУЛЬТАЦІЙ НАДАНО ЧЕРЕЗ ЧАТ-БОТ «ЮРИДИЧНИЙ
ПОРАДНИК ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»

Серія тренінгів для представників НГО і центрів БПД охопила
п’ять навчальних модулів, які стосувалися особливостей
проведення онлайн-заходів. Понад 30 учасників ознайомилися
з етапами підготовки вебінарів, навчилися користуватися
платформами для проведення онлайн-заходів, дізналися про
корисні застосунки для збору та візуалізації даних, навчилися
створювати презентації, працювати з PowerPoint, Zoom,
а також отримали інформацію про переваги сервісу TechSoup.

ЮЛІЯ ТРАЛО,

координаторка з питань надання юридичної допомоги
i.tralo@r2p.org.ua
У другій половині 2020 року доступність, у тому числі транспортна, до безоплатної правової допомоги була
суттєво обмежена. Саме тому в ході реалізації проєкту ми приділили особливу увагу розвитку інтерактивного
онлайн-спілкування з бенефіціарами. Вони змогли взяти участь у вебінарах на корисну тематику та отримати
консультації за допомогою чат-бота. Наші спеціалісти на основі власного досвіду та найкращих практик організували для представників НГО і центрів БПД серію тренінгів про проведення онлайн-заходів. Поштовхом
для реалізації такої ідеї стали карантинні обмеження і неможливість офлайн-заходів.
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ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ТА РЕАГУВАННЯ

НА COVID-19 У РАЙОНАХ НА СХОДІ УКРАЇНИ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ
БФ «Право на захист» як учасник 3Р консорціуму інформував населення непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей про ризики поширення
та протидію COVID-19.

6

•

4 003
МЕШКАНЦІ НКУУТ ОТРИМАЛИ

ІНФОРМАЦІЮ ПРО РИЗИКИ ТА
ПРОТИДІЮ ПОШИРЕННЮ COVID-19

ДОСТУП ДО ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ (ЛИПЕНЬ)

•

ДОСТУП ДО ВОДОПОСТАЧАННЯ (ЛИПЕНЬ)

ТЕМАТИЧНИХ ЗВІТІВ

•

СИТУАЦІЯ З ТЕСТУВАННЯМИ НА COVID-19 (СЕРПЕНЬ)

ПІДГОТОВЛЕНО

•

СИТУАЦІЯ З ЛІКУВАННЯМ COVID-19

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
МОНІТОРИНГОВИХ
ВІЗИТІВ

•
•

СИТУАЦІЯ З ҐЕНДЕРНИМ НАСИЛЬСТВОМ (ЖОВТЕНЬ)

ВИСНОВКИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ (ЛИСТОПАД)

Спеціалісти
проєкту розробили
інтерактивну онлайнмапу, яка містить
інформацію про
доступ до послуг
та водопостачання
вздовж лінії
розмежування під
час дії карантинних
обмежень.

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСЕНКО,

менеджер проєкту
v.oleksenko@r2p.org.ua

Враховуючи суспільну потребу, спеціалісти проєкту провели численні години на телефоні, намагаючись
зв’язатися з бенефіціарами та повідомити про останні оновлення щодо запобігання COVID-19. Моніторингові групи проєкту слідкували за ситуацією навіть у найвіддаленіших населених пунктах за будь-яких обставин та умов.

ВИКЛИКИ
2020 РОКУ
ОСОБИ
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
ІНФОРМУВАННЯ ТА
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ОБГ ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ
СЕРВІСУ ZOOM.

ШУКАЧІ ЗАХИСТУ
ТА БІЖЕНЦІ

• Юристи та адвокати БФ «Право на захист» не припинили
надання правової допомоги
бенефіціарам Фонду після
запровадження карантинних
заходів. Для консультування
шукачів захисту та біженців
використовуються засоби
віддаленого зв’язку: ZOOM,
Skype, Viber.

ОСОБИ, ЯКІ
ПОСТРАЖДАЛИ
ВНАСЛІДОК
КОНФЛІКТУ
НА СХОДІ УКРАЇНИ
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• У зв’язку з поширенням COVID-19 та запровадженням карантину особи
без громадянства стикнулися з низкою гострих проблем: відсутністю
доходу у зв’язку зі втратою роботи на час карантину, неможливістю
забезпечити себе медичними товарами, медикаментами, засобами
гігієни, обмеженим доступом до медичної допомоги.
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕНЕФІЦІАРІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
СПЕЦІАЛІСТИ ФОНДУ ПРОВЕЛИ ТЕЛЕФОННЕ ОПИТУВАННЯ 189 ОСІБ.
МЕТОЮ ОПИТУВАННЯ БУЛО ВИЯВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ДОСТУПІ
ДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, А ТАКОЖ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ У ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ КАРАНТИНУ.

• Після запровадження на території України карантину основні проблеми
шукачів захисту та біженців лише загострилися. Це і втрата роботи,
і неможливість винаймати житло, і обмежений доступ до медицини.
Шукачі захисту тимчасово позбавлені можливості подати заяву про
визнання особи біженцем або такою, що потребує додаткового або
тимчасового захисту.
• Спеціалісти Фонду регулярно
проводять онлайн-конференції
у вигляді вебінарів для шукачів
захисту та інформують про обмеження та карантинні заходи.

• БФ «Право на захист» запустив
чат-бот Refugee Helper, який
працює на платформі соціальної мережі Facebook та може
відповісти на найважливіші
питання отримання захисту
в Україні 24/7.

Найгостріші проблеми, з якими стикнулися бенефіціари у 2020 році,
пов’язані із закриттям пунктів перетину лінії розмежування:
• мешканці непідконтрольних територій пенсійного віку не можуть дістатися
до підконтрольної території та, як наслідок, втрачають доступ до
соціальних та пенсійних виплат;
• багато людей змушені постійно бути неподалік контрольно-пропускних
пунктів в очікуванні дозволу на повернення додому і возз’єднання
із сім’єю.

У РОБОТІ З БЕНЕФІЦІАРАМИ
ВИКОРИСТАНО НОВІ

ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА ЖИТТЯ ВПО ТА ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ

ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ

Для розуміння спектру складнощів, змін та потреб, які виникли через
запровадження карантину, БФ «Право на захист» провів телефонне
опитування.

НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ (ОРГАНІЗАЦІЯ
ВЕБІНАРІВ, ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ
МЕТОДІВ, КОНСУЛЬТАЦІЇ
В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ).

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РОБОТИ ДЕРЖОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
У ході моніторингу вивчалися особливості їх роботи під час карантину,
а також обмеження в доступі до продуктів, медицини та транспортних
послуг. До моніторингу була включена й робота Ощадбанку, Укрпошти,
Бюро вторинної правової допомоги.
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ЮРИДИЧНИЙ ПОРАДНИК
ДЛЯ ВПО
Проєкт спрямований на забезпечення цілодобового доступу ВПО, мешканців тимчасово
окупованих територій та населених пунктів поблизу лінії розмежування до безоплатної
правової допомоги та перевіреної інформації щодо змін у законодавстві за допомогою
чат-бота на базі Facebook, Viber, Telegram та сторінки у Facebook.
Категорії, які мали найбільший попит

«Соціальні
виплати»

ПОНАД

3000

ОСІБ ОТРИМАЛИ

«Пенсія»

ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ
ЧЕРЕЗ ЧАТ-БОТ
У 2020 РОЦІ

«Паспорт»

«Житло»

Чат-бот є першим та поки що
єдиним сервісом, який 24/7 надає
безоплатну правову допомогу ВПО
та особам, які постраждали від
конфлікту в Україні. Наразі чатбот працює у трьох найбільших
соціальних мережах та дозволяє
отримувати швидкий доступ
до зразків процесуальних та
інших документів, а також
адміністративних послуг онлайн.

«Перетин / КПВВ»

ЧАТ-БОТ
«ЮРИДИЧНИЙ
ПОРАДНИК ДЛЯ
ВПО» У СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ:

ДАР’Я ЛИСЕНКО,

менеджерка проєкту
d.zaiarna@r2p.org.ua

2020 рік та запроваджений карантин яскраво продемонстрували, що цифрові рішення – це рух нашої організації у правильному напрямі. Чат-боти працюють навіть тоді, коли не можуть інші; допомагають там, де
потрібні найбільше. За рік роботи нам вдалося розширити кордони надання юридичної допомоги – часові та
територіальні – та, окрім того, голосно заявити про те, що «Право на захист» – це двигун інноваційних змін
у сфері захисту прав людини в Україні.

REFUGEE HELPER

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ЗАХИСТУ 24/7
У 2020 році на базі соціальної мережі Facebook розпочав свою роботу чат-бот Refugee
Helper від БФ «Право на захист». Цей інструмент покликаний спростити надання юридичної інформації для такої категорії клієнтів Фонду, як біженці та шукачі захисту в Україні.
Чат-бот розроблено в тестовому форматі у грудні
2019 року під час правового хакатону Access to
Justice Hackathon у Києві.

ЯК ПРАЦЮЄ
REFUGEE
HELPER?
Сервіс доступний у Facebook 24/7:
у будь-який момент користувачі
можуть отримати безоплатні
юридичні поради та відповіді на
найбільш розповсюджені питання.
Наприклад, за його допомогою
можна дізнатися, як подати заяву
на статус біженця, що робити у разі
відмови, як поводити себе при
перевірці документів на вулиці, де
знайти житло та як влаштуватися
на роботу, а також отримати безліч
інших порад англійською мовою.

СВІТЛАНА БУТЕНКО,

старша юристка з питань стратегічного судочинства БФ «Право на захист»

Потрібно зважати на специфіку життєвих обставин, у яких опиняються наші бенефіціари. Це люди, які можуть
потребувати допомоги юриста в будь-який час: під час перетину кордону або вночі під час незаконного
затримання. Багато з них ще не володіють українською мовою, тож порозумітися з контролюючими органами чи приймаючою громадою буває важко. Саме тому для нас було дуже важливо, використовуючи сучасні
технології, створити собі помічника, який був би доступний з будь-якої точки земної кулі в будь-який час. Крім
того, його поради мали бути зрозумілою потенційному користувачеві мовою.
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ФІНАНСУВАННЯ

ДЯКУЄМО ПАРТНЕРАМ,
ЯКІ ПІДТРИМУВАЛИ НАШУ
ДІЯЛЬНІСТЬ У 2020 РОЦІ
ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ
Партнер

Кількість (UAH)

Агентство ООН
у справах біженців

51 738 916

ACTED

фінансування
ECHO та OFDA

PIN

фінансування
ECHO

NRC

6 919 135

4 205 927

фінансування
ECHO та NMFA

3 012 123

FOSI

1 751 963

USIP

1 084 306

UCBI

1 006 576

HIAS

989 540

УФСі

фінансування
KFW

312 953

МФ «Відродження»

243 879

NED

210 466

Усього:

71 475 784

Українська гривня - UAH

вул. Щекавицька, 57, м. Київ, України, 04071
r2p@r2p.org.ua
+38 044 337 17 62
www.r2p.org.ua
www.facebook.com/right2protection
www.twitter.com/R2Protection
www.instagram.com/right2protection

