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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «MART» ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ:
ПРОГРАМІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ, МІЖНАРОДНОМУ ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ», АГЕНСТВУ США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID), ПРЕДСТАВНИЦТВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ, УКРАЇНСЬКІЙ ГЕЛЬСІНСЬКІЙ СПІЛЦІ ПРАВ
ЛЮДИНИ, НАЦІОНАЛЬНОМУ ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ (NED), КОМАНДІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «РОЗУМІЄМО ПРАВА ЛЮДИНИ», ОСВІТНЬОМУ ДОМУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ЧЕРНІГОВІ, ВСІМ ОРГАНІЗАЦІЯМ-ПАРТНЕРАМ, ВСІМ, ХТО ДОПОМІГ ВТІЛИТИ НАШІ ПРОЕКТИ, ІДЕЇ ТА МРІЇ В ЖИТТЯ.
БЕЗ ВАС ЦЕ БУЛО Б НЕМОЖЛИВО!
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«В 2015 РОЦІ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«MART» ЗУСТРІЛА СВОЄ 16-ТИРІЧЧЯ.
ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМОК, МОЖЕМО СКАЗАТИ, ЩО ЦЕ БУЛИ НЕПРОСТІ, АЛЕ НЕЗАБУТНІ 16
РОКІВ, ПОВНІСТЮ ПОКЛАДЕНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ
ЛЮДИНИ ТА ЗОСЕРЕДЖЕНІ НА ПОСТІЙНОМУ
РУСІ ВПЕРЕД».
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ПРО НАС
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Моніторинг
Активність
Результат
Товариство

Громадська організація

«MART»

Ми – недержавна організація, яка консолідує громаду для активного захисту прав людини, зокрема прав дитини та соціально уразливих груп шляхом надання правової допомоги, освіти, моніторінгу
та адвокації.

Громадська організація «МART» (раніше ММГО «Молодіжна АльтеРнаТива» або ММГО М’АРТ») фактично розпочала роботу в 1998 році, але як юридична особа була зареєстрована14 квітня 1999 року.
Засновниками організації виступили молоді вчителі, студенти та учні старших класів загальноосвітніх шкіл м. Чернігова.
ГО «МART» - незалежна неполітична неприбуткова організація, яка бачить своїм завданням розвиток громадянського суспільства, навчання та просвітництво в сфері прав людини, моніторинг дотримання прав людини, відстоювання суспільних інтересів з використанням механізмів захисту прав людини. ГО «МART» підтримує всіма можливими законними засобами та захищає жертв порушень прав
людини, допомагає їм домогтися справедливості. ГО «МART» розповсюджує інформацію щодо стану
дотримання прав людини, сприяє укріпленню потенціалу організацій громадянського суспільства за
допомогою експертної та ресурсної підтримки, навчання та партнерської взаємодії у діях на захист
суспільних інтересів.
На місцевому рівні ГО «МART» надає безкоштовну первинну правову допомогу всім, хто звертається до організації, проводить адвокаційнікампанії, акції та заходи в цілях своєї діяльності та виходячи із
актуальної ситуації з дотриманням прав людини.
На національному рівні ГО «МART» опікується, передусім, захистом прав дитини, прав людей з інвалідністю та права на освіту, зокрема, права знати свої права.
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Ми працю
ємо для:
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За досвідом роботи організФація напрацювала логіку втручання, яка відображена в сучасній назві
організації і передбачає обов’язкову наявність декількох елементів в організації роботи по будь-якому проекту або пункту плану дій:

Ми проводимо постійне спостереження за ситуаці-єю з дотриманням
прав людини на локальному рівні (Чернігів та Чернігівська область), а також періодичні тематичні моніторинги в межах сфери діяльності організації, моніторинг та оцінку власної діяльності.

- Правові дії - правова допомога населенню, предста-влення інтересів
клієнтів у судах та адміністративних установах, ведення стратегічних судових справ.
- Освітні дії - тренінги з актуальних питань у сфері прав людини, просвітницькі заходи з прав людини, дистанцій-не навчання.
- Ми проводимо кампанії на захист суспільних інтересів – організовуємо та
проводимо громадські кампанії, беремо участь у мережевих кампаніях.
- Ми інформуємо громадськість про існуючий стан справ з дотриманням
прав людини на локальному рівні та за результатами тематичних моніторингів;
- Готуємо рекомендації за результатами локального та тематичних моніторингів;
- Готуємо заяви стосовно системних проблем щодо дотримання прав людини в межах сфери діяльності організації.
Ми цінуємо кожного представника і кожну представницю нашої команди.
Тільки разом ми є організацією, яка може діяти успішно. Більшість співробітників організації прийшли до неї як волонтери, активні члени. Діяльність
організації передбачає урахування індивідуальних інтересів й використання індивідуального досвіду.

Дізнатись як стати волонтером або членом
громадської організації «MART» можна за посиланням:

http://mart-ngo.org.ua/ua/tovaristvo/volonteri
та

http://mart-ngo.org.ua/ua/tovaristvo/priednatisya
Наша адреса: Україна, м. Чернігів,
вул. П’ятницька, 39, оф. 700-703;
Телефон/факс: (0462) 77-41-10;
Сайт: www.mart-ngo.org.ua;
E-mail: mart.ngo@gmail.com
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ЗАПРОШУЄМО ВСІХ
БАЖАЮЧИХ СТАТИ
ВОЛОНТЕРАМИ
ГО «МАRТ»!

Ми об’єднуємо активних,
комунікабельних, ініціативних та
творчих людей для:
- організації правозахисних акцій, інформаційних заходів;
- створення дискусійних платформ з прав людини;
- допомоги у висвітленні та популяризації ініціатив;
- допомоги в організації Міжнародного фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA
на Чернігівщині;
- проведення виставки «Кожен має право знати свої права»;
- участі в освітніх заходах для школярів та студентів;
- участі в моніторингах дотримання прав людини;
- роботи в громадській приймальні організації;
- стажування на базі організації.

ПРИЄДНУЙСЯ!
КОРИСНИМ
МОЖЕ БУТИ
КОЖЕН!

Facebook:
www.facebook.com/ngomartcn
ВКонтакті:
https://vk.com/ngo.mart
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Організаційна структура

ГО «MART»
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Склад Правління:
1. Олександр Войтенко – голова Правління, член ГО «MART», експерт та тренер Всеукраїнської
освітньої програми «Розуміємо права людини», м. Гадяч.
2. Дар’я Свиридова – член ГО «MART», Української гельсінської спілки з прав людини, м. Київ.
3. Андрій Кінаш – член ГО «MART», м. Полтава.
4. Тетяна Пашук – член ГО «MART», м. Чернігів.

Склад Наглядової ради:
1. Лариса Шумна – голова Наглядової ради. Член президії обласної організації Спілки жінок України, член Української Асоціації фахівців трудового права.
2. Олена Ромашко – член громадських організацій «Чернігівський яхт-клуб» та «Молодіжні інціативи-100». Спеціаліст у відділі у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради з 2004 року.
3. Елла Ситник – вчитель-методист історії та правознавства спеціалізованої школи №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району міста Києва. Відмінник освіти України, нагороджена Почесним знаком «Василь Сухомлинський».

Склад контрольно-ревізійної комісії:
1. Сергій Потапенко – голова КРК, член громадської організації «MART».
2. Регіна Гусак – голова Правління недержавної громадської організації «Міський молодіжний
центр «Жменя», методист відділу інклюзивного навчання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, практичний психолог, волонтерка, активістка.
3. Віктор Тарасов – керівник громадської приймальні УГСПЛ в м.Чернігові. Виконавчий директор
громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини».

Офіс ГО «MART»
1. Сергій Буров– виконавчий директор
2. Руслана Бурова
3. Наталія Шляхтур
4. Денис Мурза
5. Оксана Карпенко - фінансовий директор
6. Ольга Ткаченко
7. Інна Сімакіна
8. Дмитро Науменко
9. Дмитро Шумар
10. Маріанна Вараниця
11. Надія Кривопаленко
12. Марина Забара
13. Сергій Забара
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НАВЧАННЯ
ПРАВАМ
ЛЮДИНИ
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Всеукраїнська школа з прав людини для формування
мережі молодих активістів ромських громад
Координатор проекту Руслана Бурова
З 15 по 21 серпня 2015 року в Освітньому Домі Прав Людини в Чернігові вже вдруге проходила
ІІ Всеукраїнська школа з прав людини для молодих активістів ромських громад. Це базовий курc,
орієнтований на молодих ромів – діючих і потенційних представників національних громад, а також
активістів громадських об’єднань з різних регіонів України. Школа була організована громадською
організацією «MART» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках плану
дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
У семиденному тренінгу взяли участь 19 представників ромських громад з різних регіонів України,
переважно – Одещини, Київщини та Харківщини.

Олександр Войтенко: «Ми живе-

мо в період трансформації суспільства, коли
дедалі більшого значення набуває інтеграція
ромів у громадське життя, поява ініціатив з
боку ромських громад. При цьому міжнародні фонди-донори демонструють дуже бережне ставлення до національних традицій,
які оберігаються самими громадами. Пошук
балансу дає нам можливість спільно знайти
шлях до залучення ромських активістів».

Очікування учасників цілком збулися – здобути або поглибити правові знання, отримати експертну
оцінку власних ідей у сфері суспільної активності, налагодити зв’язок з іншими активними українськими ромами. На них чекала насичена навчальна програма від провідних експертів, яка включала
спеціальні теми на зразок геноциду ромів у ІІ Світовій війні, міжкультурного взаєморозуміння як необхідну умову поваги до прав людини та мирного співіснування та способів протидії дискримінації,
а також загальні теми – філософія та еволюція прав людини, національні та міжнародні механізми
захисту прав та інші.
«Ця Школа є великим шансом для мене, - говорить наймолодший учасник школи, Микола Мацаценко, - тому що в подальшому я буду навчати свій народ. Ромам потрібно дізнатися, як можна
відстояти свої права, і перестати боятися це робити.
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Традиційно у поколінь наших батьків, дідів і прадідів було прийнято тікати від проблем, пов’язаних із відносинами у суспільстві. Обходити їх, відкупатися – але не вирішувати. Відтепер ми не
будемо боятися вирішувати проблему, бо ми знаємо, як це зробити».
Учасниця Віолета Шведченко на запитання, що мотивувало її взяти участь у тренінгу, відповіла аналогічно:
«Ромська громада вкрай потребує активістів, бо чимало ромів – неграмотні і тому не можуть
захистити свої права, просто не знають їх. Їм потрібні люди, які будуть вести просвітницьку
діяльність та захищати їх юридично. Чому саме ромських активістів? Специфіка нашого народу
в тому, що ми схильні довіряти «своїм». Усвідомлюючи суспільну ізольованість ромської громади,
молодь водночас демонструє сильний зв’язок із нею і прагнення мінімізувати негативні наслідки
ізоляції ромів»
Серед тренерського та експертного складу Школи були: Сергій Буров (координатор ВсеукраїнсьІрина Федорович: «Я намагакої освітньої програми «Розуміємо права людилася робити наголос на дискримінації не
ни»), Руслана Бурова (координатор проекту, ГО
лише ромів, а взагалі всіх, намагаючись
«MART»), експерти Олександр Войтенко та Анпоказати, що це проблема, яка стосується
дрій Кінаш (Всеукраїнська освітня програма «Родуже багатьох людей, і це проблема, яку
зуміємо права людини»), Максим Єлігулашвілі
можна вирішувати разом. В тому числі для
(Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо
того, щоб спонукати їх до роботи з різними
права людини», Фонд громади міста Херсон «Загромадськими організаціями, і для цього
хист», КВНЗ «ХАНО»), Ірина Федорович (ГО Центр
в них є програма стажувань. Займаючись
«Соціальна Дія»), Андрій Палуда (Правозахисний
правами людини, не можна говорити: «Я
центр «Вясна») та Володимир Яворський (грором – я займаюся правами ромів, а всі інші
мадська спілка «Українська Гельсінська спілка
не мають прав». Загальний принцип рівних
прав людини»).
прав для кожної людини незалежно від її
ознак – це те, що учасникам потрібно було
зрозуміти і мені здається, що принаймні це
нам вдалося.
Ізоляція ромів існує. І тут є дві паралельні
причини: можливо, правозахисний мейнстрім не завжди готовий співпрацювати
з ромськими організаціями, але є й інша
сторона медалі, коли ромські організації
не намагаються шукати цих контактів, просити про допомогу або пропонувати співпрацю.
Поступово ситуація змінюється. Ще кілька років тому неможливо було працювати
з ромською молоддю неромським тренерам. Ми неодноразово запрошували ромські організації долучитися до коаліції. І
якщо кілька років тому ми отримували відповідь «ні категорично», бо серед членів
коаліції є ЛГБТ-організації, то сьогодні нам
кажуть: «Ми подумаємо», і є якісь точки
перетину, в яких можна домовитися.
Це тривалий поступовий процес – коли
люди вчаться розуміти одне одного і дивитися трошки ширше за рамки своїх інтересів. На сьогодні важливіше навчати
існуючі ромські організації, шукати нових
лідерів, працювати з молоддю».
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По закінченні Школи розпочалося втілення випускниками отриманих знань на практиці.Стажування цього року відкрило учасникам школи широкі можливості.
Мабуть, найяскравішим прикладом можна назвати візит до Варшави, під час якого одні з кращих
випускників школи взяли участь у щорічній зустрічі бюро ОБСЄ з демократичних інституцій і прав
людини «Реалізація людського виміру», що є однією з найбільших щорічних конференцій, присвячених правам людини в регіоні ОБСЄ.
Хто з випускників школи поїде на міжнародну конференцію вирішували шляхом проведення конкурсу кращого есе на тему захисту прав людини, зокрема представників ромських громад, а також
можливості самих молодих активістів у здійсненні цієї мети.
З особливою увагою хочеться відмітити випускниць Дорогу Ілону та Купіну Зінаїду, що проходили
стажування в ГО «MART». За досить короткий час дівчата ознайомились з особливостями та напрямками роботи організації, взяли участь у всіх сферах її діяльності, і, навіть, стали активними учасницями сесії стратегічного планування Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
Звичайно, стажування випускників школи не обмежилось лише ГО «MART». У листопаді 2015 року
випускниця Рада Волошина пройшла стажування у Асоціації українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних органів, Казанська Альона та Вайдалович Олена здобували практичні навички на базі Української Гельсінської спілки з прав людини, а Віолетта Шведченко проходила стажування у Харківській правозахисній групі.
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Співробітництво місцевої влади і НУО - просування
польської моделі демократії в Україні
Координатор: Руслана Бурова
Мабуть, основою успіху у становленні Польщі, як справді демократичної держави європейського простору, стало проведення децентралізації та налагодження ефективного місцевого самоврядування,
що базується на співпраці місцевої влади та громадських неурядових організацій.
З прийняттям закону про децентралізацію, Україна також стала на шлях свого демократичного розвитку і має всі можливості, керуючись досвідом наших колег, повторити «польське диво».
Відносини України та Польщі стали унікальним прикладом партнерства. Адже саме Польща активно
сприяє руху України в напрямку Європейського Союзу.
З 1 лютого по 31 жовтня ГО «MART» спільно із Гельсінським Фондом Прав Людини проводили проект
«Співробітництво місцевої влади і НУО – просування польської моделі демократії в Україні», що також
був частиною плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
До участі в проекті були запрошені представники чотирьох населених пунктів України (м. Мена Чернігівської області, м. Кременчук Полтавської області, м. Бурштин Івано-Франківської області та Білозерський район Херсонської області). Це активісти неурядових організацій та працівники місцевих органів
влади, загалом чотири групи по шість осіб.
Проект реалізовувався у декілька етапів. Представники цих груп пройшли спільне навчанняна базі
Освітнього дому з прав людини в Чернігові, побували в Польщі для безпосереднього ознайомлення з
польським досвідом, після чого разом напрацювали процедури місцевого демократичного співробітництва.
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Навчання учасників проекту супроводжували координатор проекту ГО «MART» Руслана Бурова, експерти Гельсінського Фонду Прав Людини Ельжбета Чиж, Зенон Колодзей та Богна Хмелевська, тренер
від ЧММГО «Молодіжна спілка юристів» Роман Семешко та координатор Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» Сергій Буров.
З самого початку проекту і до його закінчення здійснювався аналіз права відносно можливостей
для ефективного співробітництва місцевих органів влади та громадянського суспільства, делегування
повноважень, створення де-мократичних процедур співробітництва. Представники 4-х груп від місцевих спільнот мали змогу в процесі проекту доповнювати висновки над якими працював експерт з
аналізу права.
За час проекту здійснювалася постійна робота представників 4-х команд над розробкою прозорих
демократичних процедур, співробітництва влади і громадянського суспільства, делегування повноважень та суспільних задач. Проводилася систематизація отриманого учасниками досвіду, регулярно
здійснювався експертний супровід в цій роботі.
Кожна програма представляла собою цінні ідеї впровадження інновацій до місцевого управління та
діяльності НУО. Але були і спільні риси. Це можна пояснити тим, що є тенденція спільних проблем як
для маленького міста, на зразок Мени, так і для більш населеного як, наприклад, Кременчук. А отже,
розробки учасників є універсальними і підходять для впровадження у різних регіонах України.
Серед пропозицій учасників були широке залучення до самоуправління містом або населеним пунктом громадськості, шляхом створення громадських рад, вуличкомів, активізація і підтримка молодіжних ініціатив, посилення культури і правової свідомості громад, створення громадських приймалень
тощо.
Найбільш значущим є те, що розроблені процедури співробітництва були схвалені громадою і органами влади, а в деяких груп програми вже були прийняті місцевою владою до впровадження.
20 жовтня 2015 року розроблені процедури учасники представили на прес-конференції в м. Київ.
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Катерина Павловська,
учасниця проекту:
«Ми розробили та затвердили програму співробітництва Широкобалківської сільської ради з неурядовими
громадськими організаціями. Після представлення цієї
процедури представили на круглому столі, до нас приєдналась ще одна сільська рада з нашого району, яка також
затвердила розроблену нами процедуру на законодавчому рівні.
Тепер спільно ми можемо ефективно співпрацювати та
залучати додаткове фінансування в громади. Вже можемо реалізовувати заходи з правової просвіти. В рамках
цієї програми сільська рада може нас підтримувати власними ресурсами і ця підтримка важлива як для нас, так і
для громади. Намагаємось популяризувати ці програми
серед других сільрад, і вже отримали позитивне схвалення».

Віталій Грицюк, учасник проекту:
«У серпні в Бурштині відбувся круглий стіл на тему
«Місцева демократія – польський досвід. Механізми
впровадження в Україні», де представники органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства обговорили можливість майбутньої співпраці
на прикладі польського досвіду. Після остаточних доопрацювань та коректив, створено Програму співпраці
Бурштинської міської ради з неурядовими організаціями, її було затверджено на засіданні міської ради міста
Бурштин”.
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Зенон Колодзей:

Сергій Буров:

«В Польщі, вже багато років існує налагоджений механізм делегування громадським
організаціям повноважень від органів місцевого самоврядування - зазначає Зенон Колодзей, - Ми намагалися порівняти законодавство
України та Польщі, побачити їх схожі та відмінні особливості.
Глибоко проаналізувавши специфіку життя
громадянського суспільства органів місцевого самоврядування України, ми знайшли широкі можливості для спільної діяльності. При
цьому, під час навчання учасників проекту ми
прагнули показати шляхи, завдяки яким ми досягли конкретних результатів. Показати їм яка
користь від демократичного співробітництва
державі та громаді, та які небезпеки і проблеми можуть спіткати на шляху до розвитку місцевого самоврядування».

«Ми часто говоримо про проблеми, що відбуваються в Україні на національному рівні.
А в нашій державі ніколи не відбудеться великих змін, поки ми не звернемо увагу в першу чергу на те, що відбувається на місцевому
рівні - в невеличких містечках і селах. Коли я
думаю про зв’язок прав людини з місцевою
демократією, то завжди згадую слова Віктора Осятинського - він каже про те, що права
людини тримаються на трьох стовпах: перше
- це автономія особистості, в яку не може втручатися жодна держава свавільно, друге - це
коли, будь яка державна влада визнає ті рамки, які створюють права людини, а третє, дуже
важливе, без чого не буде сприйматися вся ця
концепція - це наявність процедур і наявність
можливості для кожного громадянина брати
участь у розвитку держави. І саме процедури,
які існують чи мають існувати на місцевому
рівні, були предметом цього проекту».

Як підсумок, ГО «MART» випустила видання до якого увійшли події та публікації проекту, аналіз
українського та польського законодавства щодо співробітництва місцевої влади і НУО, а також розроблені учасниками процедури співробітництва.
Проект «Співробітництво місцевої влади і НУО – просування польської моделі демократії в Україні»
як і запровадження закону про децентралізацію влади - лише початок змін по всій державі на місцевому рівні, ще один крок в напрямку європейського майбутнього країни. Тож розповсюдження в різних
регіонах України процедур ефективного співпраці між громадськими організаціями і місцевою владою
- лише питання часу.
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Мандрівна методична виставка «Кожен має право
знати свої права»
Координатор: Руслана Бурова

Мандрівна виставка «Кожен має право знати свої права» була розроблена та вперше видана в 2011
році як освітній ресурс для навчання правам людини. Виставка орієнтована на широкий загал відвідувачів, але перш за все на молодь, що навчається. Саме ця цільова група була обрана для навчання
новими засобами.
Проект був створений ГО «МАRТ», спільно з організаціями-партнерами за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження» в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
Концепт виставки полягає у поєднанні кількох складових, що простежуються на кожній із панелей:
історія боротьби за права, тлумачення конкретного права через приклади та кейси Європейського
Суду з прав людини, актуальність права в сучасному житті кожного – все це висвітлюється за допомогою 24 стендів пересувної експозиції.
Проект несе значний просвітницький та навчальний ефект, виставка дозволяє привертати увагу широкого кола людей до проблем, пов’язаних з правами людини, мобілізувати місцеві громади, впливати на офіційну освіту. Також, особливістю є те, що екскурсії по виставці проводять молоді гіди учні-старшокласники та студенти, що пройшли спеціальне навчання та підготовку.
Тренінги для гідів виставки та просвітницькі заходи проводять тренери та експерти Всеукраїнської
освітньої програми « Розуміємо права людини» Сергій Буров, Руслана Бурова,Олександр Войтенко,
Максим Єлігулашвілі, Андрій Кінаш.
Так, наприклад, 14-15 листопада 2015 року на базі ГО «MART» пройшли навчання групи гідів мандрівної методичної виставки «Кожен має право знати свої права».
За 4 роки мандрівна експозиція відвідала 15 областей, побувала в великих містах, містечках та селах.
Незважаючи на те, що її основною аудиторією є молоді люді – загалом її відвідали щонайменше
30000 осіб різного віку.
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В 2013 році методична виставка «Кожен має право знати свої права» була оновлена за змістом та
її тираж було збільшено.
Всі дії за цим унікальним проектом спираються на потенціал активістів, які отримали підготовку в
рамках освітньої програми «Розуміємо права людини», але потребують підтримки в своїй активності. До роботи виставки активісти на місцях залучаються школи, вузи, технікуми та училища, які
виявляють свою зацікавленість в ній.
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Освітні екскурсії тривають 40-60 хвилин і
включають в себе як безпосередньо інформаційно-навчальний блок, так і обговорення
найбільш актуальних для відвідувачів питань
щодо прав людини та можливостей їх обстоювання. Так виставка стає своєрідним майданчиком для дискусій про права людини та
актуальні проблеми, що турбують кожного
відвідувача та громаду в цілому.
Починаючи з 2015 року кількість запитів на
виставку зросла в кілька разів. Високий рівень
зацікавленості виставкою мав наслідком бажання створити її копії та мати її у регіонах.
Таку ініціативу висловили випускники програми «Розуміємо права людини». З власної ініціативи та за рахунок фандрайзингових коштів
копія виставки була видана в Івано-Франківську.
В 2015 році покази виставки були організовані в багатьох регіонах України, одними з
яких були Чернігівщина, Київщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина та інші. Деякі покази виставки були проведені в рамках фестивалю документального кіно Docudays UA.
20 лютого 2015 року, в День вшанування
пам’яті Героїв Небесної сотні, інтерактивна
виставка проходила в м. Чернігів, в приміщенні Коледжу економіки та технологій ЧНТУ.
Студенти та викладачі Коледжу ще раз наголосили відвідувачам виставки про важливість
дотримання прав людини та знань про механізми захисту прав. Ініціатором виставки
виступила ГО «МАRТ», НГО «ММЦ «Жменя»
та активісти-волонтери Коледжу.
У Тернопільському державному медичному
університеті імені І.Горбачевського з виставка
проходила з 14 по 18 листопада на запрошення ГО «Інформаційно-правовий центр «Права
людини».
Близько 150 чоловік Менського району переглянули виставку 1 грудня 2015 року, під час
її показу в Центрі культури та дозвілля молоді
Менської районної ради. Гіди виставки - Роман Четвертаков, Інна Скляр, Ольга Болва, познайомили глядачів із темою прав людини та
важливості їх розуміння й знання.
З 7 по 8 грудня виставка проходила в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.
Її відвідали близько 60 осіб, серед них громадськість міста, учні загальноосвітніх шкіл,
ліцеїсти ліцеїсти та студенти університету та
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та місцевого коледжу, віком в середньому 1625 років.
Гідами виставки стали Геєць Ірина Віталіївна
(к.ю.н., викладач університету), Бурляй Олександра (студентка ІІІ курсу історико-юридичного факультету).
9 грудня 2015 року протягом двох днів виставка проходила у Прилуках. На відкриття виставки також завітали заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради,
Тетяна Фесенко, спеціаліст управління освіти
Прилуцької міської ради, Олеся Сайко, директор гімназії №5 імені В.А.Затолокіна, Наталія
Бурлаку та представники правоохоронних
органів. З особливостями виставки глядачів
знайомили учні гімназії №5, які є волонтери
проекту «Школа-територія прав людини».
В Деснянському районі виставка була представлена вчителям Києва і Київської області в
рамках міжнародного семінару з методик усної історії, як одна із форм комунікативних технологій в освіті та приклад співпраці підлітків з
громадою та громадськими організаціями.
За час проведення виставки її переглянули
близько 120 чоловік.
7 травня 2015 року на базі гімназії № 143 Оболонського району м. Києва мандрівна виставка проходила для учнівської молоді Оболонського району. Естафету виставки передано
управлінням освіти Деснянського району м.
Києва. Крім того на базі гімназії виставка експонувалася під час проведення ІІІ (міського)
етапу олімпіади з правознавства.
Дуже цікаво, що в Оболонському районі
Києва учні самі зняли 25 хвилинний фільм про
виставку. Остаточна його версія буде представлена 21 травня на урочистій церемонії
нагородження переможців ІІ міського етапу
конкурсу науково - дослідних робіт МАН з правознавства (гімназія 143, Оболонський район). Десятихвилинну версію фільму планується подати на Всеукраїнський конкурс відео
проектів з подолання всіх форм насильства
щодо дітей та просування прав людини і демократичного громадянства, який проводить
МОН України спільно з Офісом Ради Європи в
Україні в рамках проекту «Зміцнення та захист
прав дітей в Україні», що фінансується за сприяння Уряду Норвегії, та проектом «Освіта для
демократичного громадянства та освіта з прав
людини», що співфінансується Європейським
Союзом та Радою Європи.

Відгуки відвідувачів:
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В Шевченківському районі презентація виставки відбулася на базі ЗНЗ №138 для методичного
об’єднання вчителів правознавства району, та слухачів курсів підвищення кваліфікації Інституту
післядипломної педагогічної освіти. Екскурсії по виставці проводили підготовлені гіди, як цього
навчального закладу, так і підготовлені вже минулого року гіди школи № 250 Деснянського району.
Проведенню екскурсій по виставці сприяла і адміністрація і районні Управління освіти. Виставка
викликала неабиякий резонанс і зацікавленість педагогів та адміністрацій шкіл, в зв’язку з чим
виникло бажання мати таку виставку на постійній основі, оскільки її можна з успіхом використовувати як безпосередньо на уроках історії, правознавства та інших суспільних наук, так і в позакласній роботі.
Трохи більше місяця, з 21 січня по 27 лютого 2015 року, виставка «Кожен має право знати свої
права», мандрувала Дніпропетровською областю. Спочатку – у Дніпродзержинську, потім у
Дніпропетровську. Підготовлено 48 гідів – учнів та студентів, що проводили екскурсії близько 2
тисяч відвідувачів – учнів, не рахуючи «дорослу» аудиторію – 70 учителів – викладачів історії та
правознавства, що були запрошені на відкриття виставки, та ті, що супроводжували учнів. Таким є
приблизний кількісний показник.
І це ще далеко не всі заходи, під час яких були організовані покази мандрівної виставки!
Таким чином, можна зробити висновок, що такий освітній ресурс, як мандрівна виставка «Кожен
має право знати свої права» працює і затребувана як в офіційній системі освіти, так і в неформальній освіті в сфері прав людини. Вона гуртує навколо себе як освітян так і молодь, спонукаючи
спільно обговорювати проблеми прав людини в Україні.
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Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини в Чернігівській області
Docudays UA
Координатор: Надія Кривопаленко

Docudays UA– єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Він є
неполітичний і некомерційний, проходить щороку впродовж останнього тижня березня у Києві. Щоосені
Docudays UA традиційно презентує
найкращі фільми в регіонах України
під час Мандрівного фестивалю.

Починаючи з 2006 року ГО «МАРТ» є регіональним координатором єдиного в Україні фестивалю
документального кіно про права людини.
Цей фестиваль – унікальна можливість для українців і, зокрема, мешканців м. Чернігів не тільки
побачити роботи режисерів-документалістів, що здобули міжнародне визнання, а й подивитися
на, часом, буденні речі з іншої сторони. Це можливість побачити нових героїв, аспекти людської
моралі, мужність і боягузтво, гидке і прекрасне. Це можливість впізнати і побачити себе.
Фестиваль постійно збирає велику кількість бажаючих стати його модераторами або модераторами власних кіноклубів. 2015 рік не став виключенням. Надійшло багато заявок на участь в
спеціальному навчальному тренінгу. Це і вчителі, і студенти, і учні шкіл, і активісти – одним словом ті, хто прагне розбудовувати нове українське суспільство, в якому дотримання і захист прав
людини є однією з найвищих цінностей його існування.
Навчальний тренінг складався з двох днів. Перший день був присвячений темі саме теорії та
практики прав людини, другого ж дня учасники дізнались про методичні правові особливості
та підводні камені проведення показів документального кіно, а розповідали їм про все це координатор Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», Сергій Буров, експерт з
медіа-грамотності, Валентина Потапова, координатор громадської приймальні ГО «MART», Інна
Сімакіна, та регіональний координатор фестивалю Docudays UA в Чернігівській області. Організатори та тренери заходу намагалися зробити тренінг якомога цікавішим для учасників.
Початок дванадцятого фестивалю про права людини Docudays UA в Чернігівській області прийшовся на 1 грудня 2015 року.
На прес-конференції з цього приводу фестиваль відкрили його організатори в області регіональний координатор фестивалю в Чернігівській області, Надія Кривопаленко, координатор Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» Сергій Буров, голова громадської організації
«Чернігівський громадський комітет з захисту прав людини», Віктор Тарасов, а також тренер та
експерт Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», Олександр Войтенко.
В 2015 році фестиваль тривав до 13 грудня та завітав цього року не тільки до Чернігова, а й до
Прилук, Ніжина та Мени.
Покази фестивальних фільмів відбувалися в кінотеатрах, будинках культури, вищих навчальних
закладах, школах, молодіжних клубах, бібліотеках, а також в установах пенітенціарної системи.
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Глядачами стали 1536 осіб різного віку (не враховуючи 659 осіб, що взяли участь у позапрограмних заходах фестивалю), які мали можливість не тільки побачити унікальні фільми, а й поспілкуватися з відомими правозахисниками, діячами культури та митцями. Завершальною частиною всіх
переглядів були обов’язкові обговорення та дискусії, що традиційно влаштовуються організаторами для спонукання аналізу учасниками порушеної в ньому проблеми та пошуку оптимальних
шляхів її вирішення на локальному та державному рівнях.
До програми цьогорічного Мандрівного фестивалю увійшли фільми-переможці та фільми позаконкурсних програм XІІ Docudays UA. Центральною в цьогорічному фестивалі була тема пропаганди. І представлені фільми «Звідки з’являється пил і куди зникають гроші» Тійто Оясоо та
Ене-Лііс Семпері та «Це моя земля» Тамари Ерде торкаються важливих сфер суспільного життя
– освіти та політики.
Загалом глядачі Мандрівного фестивалю на Чернігівщині побачили 25 найкращих документальних фільмів України та світу.
В рамках Мандрівного Docudays UA в Чернігові була показана виставка світлин «Чуєш, брате?» відомого українського фотографа Олександра Глядєлова. В експозиції – чорно-білі фото, які
розповідали про Революцію Гідності та війну в Україні. Глядєлов досі знімає на аналогову камеру з
ручним наведенням фокусу, механічним взводом затвора і без функції «серійна зйомка». Знімати
таким чином в епіцентрі бою практично неможливо, а тому фотографу доводиться вдивлятися в
те, що відбувається в проміжках. Іншими словами – знімати не момент знищення, а життя.
Також разом із фестивалем Чернігівщиною мандрувала інноваційна просвітницька виставка «Кожен має право знати свої права» - експозиція зі 24 стендів, кожен з яких розповідає історію виникнення та становлення прав людини у світі, про цінності, що закладені в основу прав людини.
У Мені, Ніжині, Прилуках та Чернігові пройшли лекції та тренінги з основ медіаграмотності. Учасники цих заходів дізнались як розпізнати у інформаційних повідомленнях маніпуляційні технології та пропаганду.
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Розширення географії фестивалю на Чернігівщині стало можливим
завдяки ентузіазму наших друзів - викладачів та студентів Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя; активістів Мещини - Громадська організація «ГРОМ», Громадська організація «Менська сотня»,
Центр культури та дозвілля молоді Менської районної ради; педагогів
та учнів Прилуцької гімназії № 5 імені В.А.Затолокіна; викладачів Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді; та підтримці наших партнерів - Громадське телебачення: Чернігів,
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка,
Громадянська мережа «ОПОРА», Чернігівський обласний художній музей ім. Г.П. Галагана, Музей сучасного мистецтва «Пласт-арт», ресторан
«Avenue33».
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Розвиток спільноти моніторів Національного превентивного механізму
Координатор: Наталія Шляхтур

Починаючи з 2012 року в Україні працює Національний превентивний механізм (НПМ). Це незалежний
національний, що діє з запобігання катуванням та
жорсткому поводженню в місцях несвободи. Головна
ідея національного превентивного механізму полягає у запровадженні системи регулярних, незалежних відвідувань будь-якого місця, що перебуває під
юрисдикцією та контролем держави, де утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені
волі, за розпорядженням державного органу чи за
його вказівкою, або з його відома чи мовчазної згоди.

Ці відвідування здійснюються з метою посилення, за необхідності, захисту таких осіб від катувань
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Моніторингові відвідування місць несвободи незалежними експертами мають стримуючий
вплив на державні органи й, відповідно, мінімізують ризик стати жертвою неналежного поводження та катування.
Модель його роботи в Україні є унікальною. Особливо тим що до його роботи залучені активісти недержавних організацій останнім часом отримали можливість здійснювати візити до місць
несвободи разом з регіональними представниками Уповноваженого. Це дозволяє робити НПМ
гнучкішим, впливовішим й охоплювати моніторинговими візитами значно більшу кількість місць
несвободи яких в Україні налічується біля 6000. Втім залишаються виклики пов’язані з ресурсним
забезпеченням роботи НПМ, ефективним використанням потенціалу спільноти моніторів яка наразі активно формується і налічує на даний час більше 150 осіб.
Керівник громадської організації «MART», Сергій Буров, є членом Експертної ради з питань НПМ
при Уповноваженому Верховної ради України з прав людини і монітором НПМ, а організація приєднується до здійснення плану дій в рамках роботи і розвитку НПМ в Україні, беручи участь в організації та проведенні спеціалізованих навчальних тренінгів з підготовки моніторів НПМ.
Крім того в 2015 році до спільноти моніторів долучилися координатор громадської приймальні
«MART», Інна Сімакіна та волонтер організації Юлія Вауліна.
14-15 квітня 2015 р. відбувся перший тренінг «Робота з персональними джерелами інформації,
планування та проведення інтерв’ю під час візиту НПМ» для моніторів НПМ. Під час тренінгу учасники дізналися про: способи роботи з персональними джерелами інформації, планування та проведення інтерв’ю, стандарти захисту персональних даних, методи отримання інформації та особливості їх використання. Робочою групою тренінгу стали Василина Яворська (МВФ), Денис Мурза
(ГО «MART»), Катерина Чумак, Світлана Кривда (Секретаріат Уповноваженого Верховної ради
України з прав людини), Ольга Совенко (Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка),
Юрій Білоусов (Секретаріат Уповноваженого Верховної ради України з прав людини), Сергій Буров
(ГО «MART»), Тетяна Король (ОДПЛ-Ч), Віталій Потапенко (ОДПЛ-Ч). Проведено робочу зустріч з
оцінки тренінгу та його результатів. Результати узагальнено та враховано під час підготовки наступних тренінгів.
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15-16 травня 2015 р. проведено другий тренінг «Особливості візитів НПМ в умовах військового конфлікту», під час якого учасники працювали зі стандартами гуманітарного права та його застосування, навчалися підготовці до здійснення моніторингу в зону АТО, організації безпеки під
час візиту. Доповідачами, тренерами, експертами на тренінгу були Катерина Чумак (Секретаріат
Уповноваженого Верховної ради України з прав людини), Сергій Буров (ГО «MART»), Олена Темченко (Секретаріат Уповноваженого Верховної ради України з прав людини), Олександр Гатіятуллін
(член Експертної ради НПМ), Антон Кориневич (Інститут міжнародних відносин, КНУ ім. Т.Г. Шевченка), Олександра Делеменчук (Центр Громадянських Свобод), Тетяна Король (ОДПЛ-Ч), Віталій
Потапенко (ОДПЛ-Ч).
7-8 червня 2015 р. проведено третій тренінг «Розвиток аналітичних навичок для моніторів НПМ».
Під час тренінгу учасники дізнались про різні етапи державної політики, їх моніторинг та оцінювання, різновиди оцінювання державної політики, оцінювання політики з точки зору стейкхолдерів,
методику, вибір індикаторів та вибір джерел інформації. Основним експертом став Роман Кобець
(медійний активіст, політичний аналітик, автор посібників та тренінгових курсів з аналізу державної політики та адвокатування, менеджер багатьох досліджень у сфері комунікації).
15-19 червня 2015р. проведено п’ятиденний тренінг для 21 монітора НПМ. В ході тренінгу монітори Національного превентивного механізму освоїли сутність і походження прав людини, підвищили свою кваліфікацію щодо сучасних стандартів захисту від катувань та інших видів поганого і такого, що принижує гідність, поводження та покарання. Тренінг складався із лекційних і практичних
сесій щодо концепції прав людини, міжнародного гуманітарного права, дотримання і забезпечення прав людини у місцях несвободи різного типу та призначення.
Четвертий тренінг «Особливості візитів НПМ до закладів психіатрії» проходив з 15 по 17 липня
2015р. Під час тренінгу монітори отримали базові знання щодо предмету розладів утриманців
спеціалізованих закладів, історії ставлення до психічно хворих людей в Україні та світі. На другий
день тренінгу, розділившись на групи, учасники відвідали спеціалізовані установи, розташовані поблизу: дві групи поїхали до Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні і одна – до Левоньків.
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Також учасники вчились уникати ризиків порушення прав права пацієнтів на приватну власність або
персональну інформацію під час спостереження,
інтерв’ю та складання звітів. Робоча група тренінгу:
Василина Яворська (Міжнародний фонд «Відродження» (Київ, Україна), менеджер програмної ініціативи «Права людини та правосуддя»), Денис Мурза
(Громадська організація MART (Чернігів, Україна),
керівник проекту, менеджер дистанційних сесій навчальних програм), Сергій Буров (Українська Гельсінська спілка з прав людини (Київ, Україна), координатор Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо
права людини»; директор громадської організація
MART (Чернігів, Україна), Володимир Шурдук (лікарпсихіатр вищої категорії, судово-психіатричний експерт).
З 12 по 14 вересня 2015р.на базі Освітнього дому
прав людини в Чернігові було проведено тренінг
«Візити НПМ до дитячих закладів (Будинки-інтернати ІІІ-ІV проф., школи-інтернати та ін.». Базові
принципи та методики роботи з дітьми опанували
монітори Національного превентивного механізму
під час спеціалізованого тренінгу. Учасники тренінгу
навчилися як виявляти дітей, які так чи інакше стикалися з насильством; опитувати дітей, які зазнали
насильства, стали його свідками або самі його вчинили, не травмуючи їх. Під час тренінгу його учасники практично відпрацьовували здобуті навички,
навідавшись із моніторинговими візитами до дитячих установ Чернігівської області: Замглайського дитячого будинку-інтернату, Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячого
відділення обласної психоневрологічної лікарні.
Доповідачі, тренери, експерти, спостерігачі, організатори: Денис Мурза (громадська організація MART
(Чернігів, Україна), керівник проекту, менеджер
дистанційних сесій навчальних програм), Катерина
Чумак (Секретаріат Уповноваженого Верховної ради
України з прав людини (Київ, Україна), заступник
керівника Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму), Сергій Буров
(Українська Гельсінська спілка з прав людини (Київ,
Україна), координатор Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини»; громадська організація MART (Чернігів, Україна), Віра Яковенко
(регіональний координатор зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, тренер проектів ПРООН щодо дітей у конфлікті з законом), В’ячеслав Свірець (регіональний
координатор зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, тренер
проектів ПРООН щодо дітей у конфлікті з законом).
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Тренінг «Особливості візитів НПМ до геріатричних
закладів» було проведено з 12 по 14 жовтня 2015р.
Учасники тренінгу отримали теоретичні знання та
дізналися про особливості надання медико-соціальних послуг людям похилого віку, що перебувають
в інтернатних установах та особливості психічних
станів підопічних інтернатних установ для людей
похилого віку та здійснили практичні візити до Любецького та Городнянського психоневрологічних інтернатів та Козелецького геріатричного пансіонату.
Сьомий тренінг «Робота з персональними джерелами інформації, планування та проведення інтерв’ю
під час візиту НПМ» відбувся 15- 16 листопада. Під
час заходу монітори НПМ склали перелік персональних даних, розібралися від чого залежить вибір
певного джерела інформації, ознайомились з національними та міжнародними стандартами захисту
персональних даних, розробили проект алгоритму
роботи з персональними джерелами інформації
для спілкування з представниками місць несвободи
та людьми, що в них перебувають.
У тренінгу взяли участь представники Секретаріату
Уповноваженого Верховної ради України з прав людини та громадські монітори НПМ.
Останній восьмий тренінг «Постмоніторингова
діяльність, взаємодія з місцевою громадою і владою» відбувся 11-12 січня 2016р. Учасники тренінгу навчалися організовувати свою діяльність після
проведення своїх моніторингових візитів в місця
несвободи, а саме: навчилися писати змістовний
прес-реліз; готуватись, організовувати та проводити прес-конференції; вірно обирати аудиторію, щоб
інформація яку вони хочуть донести, мала найефективніші результати.
Протягом звітного періоду було здійснено три
поїздки до Луганської та Донецької областей з метою проведення моніторингових візитів.
Прес-релізи та результати даних моніторингових візитів оприлюднені на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
В результаті проекту монітори налагодили комунікацію між собою та обмінялись досвідом проведення моніторингових візитів, а також підвищили свою кваліфікацію у здійсненні моніторингових
візитів до установ, де утримуються окремі категорії
людей, робота з якими потребує додаткових знань
та навичок.
Також завдяки моніторинговим візитам в зоні АТО,
поліпшились умови перебування людей в місцях
несвободи які розташовані в зоні антитерористичної операції.
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Діяльність ГО «MART»
як центру навчання
правам людини та
сприяння організаційному
розвитку ОГС
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Проект «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»
Координатор: Руслана Бурова
З червня 2015 року ГО «MART» розпочала здійснення проекту «Українська регіональна платформа
громадських ініціатив», що адмініструє ГО Центр “Жіночі перспективи” за підтримки Європейської
Комісії в Україні. Даний проект одночасно реалізуєтьсяна території Дніпропетровської, Донецької,
Кіровоградської, Львівської Закарпатської, Рівненської, Чернігівської та Херсонської областей.
Його основною метою є фінансова та організаційна підтримка ініціативи місцевих ОГС та новостворених ініціативних груп, зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, з метою
забезпечення їхньої активної участі у демократичних змінах в Україні.
Після оголошення ГО «MART» конкурсу на участь у проекті серед молодих громадських організацій
та ініціативних груп, незалежна комісія серед надісланих проектних пропозицій обрала проекти 9
громадських об’єднань, що отримали грант від Європейського Союзу на втілення своїх розробок,
серед яких:
- Ініціативна група «Еко місто» (міський центр гуманістичних технологій «АХАЛАР», м. Чернігів);
- Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» (м. Лубни);
- Ініціативна група «Небайдужі бібліотекарі» (Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації, м. Чернігів);
- Куликівська районна організація Спілки жінок України (смт Куликівка, Чернігівська область);
- Громадська організація «Менська сотня» (м. Мена, Чернігівська область);
- Ініціативна група «Че. Help» (Чернігівська обласна молодіжна громадська організація «Світанок»,
м. Чернігів);
- ГО «Чернігівський центр психолого-соціальної допомоги постраждалим внаслідок АТО та особам,
що перебувають в кризових станах «Ресурс» (м. Чернігів);
- Ініціативна група «Жінки Полтавщини – за рівні права і можливості» (Полтавська міська спілка жінок
«Чураївна», м. Полтава);
- Ініціативна група «Єдність громади» Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громад «Ініцатива», м. Полтава).
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Темами проектів організацій-субгрантерів стали нагальні та сучасні потреби суспільства - допомога
учасникам АТО та членам їх сімей, допомога вимушеним переселенцям з Донбасу та Криму, утилізація
використаних батарейок, а також підвищення ролі жінок та сільських громад у політичному та суспільному житті.
В ході проекту ГО «МАRT», окрім адміністративної діяльності, постійно здійснювала консультування та
підтримку організацій-субгрантерів в питаннях організаційного розвитку, правових та фінансових питань, проводила навчання з прав людини, проведення адвокасі кампаній тощо.
Результати здійснення організаціями своїх проектів цілком задовольняють умовам проекту. Всі задачі,
що ставили вони у власних проектах були виконані, а результати діяльності були оприлюднені, шляхом
проведення звітних прес-конференцій, презентацій, публікацій в соціальних мережах, електронних та
друкованих ресурсах. Організації-субгрантери вмотивовані до спільної діяльності в рамках проекту та
заключили Угоди про співпрацю. За результатами проміжних та фінального звітів організації здійснюють діяльність, постійно привертаючи увагу громади до проекту, залучаючи в діяльність широке коло
її представників. Частина організацій-субгрантерів об’єдналася для здійснення спільної діяльності в
інтересах своєї цільової групи.
Організації зробили величезний крок до діяльності для підвищення організаційного потенціалу. Незважаючи на те, що розробка стратегічних планів діяльності не була запланована в рамках проекту,
деякі організації втілили її в життя. Також ними були взяті до уваги такі потенціали як членство, волонтерство та фінансова сталість. Більшість ініціативних груп перебувають на стадії допрацювання Статутів
та реєстрації громадських організацій, і, нещодавно, ініціативна група «ЧЕ. HELP» вже зареєструвала
власну громадську організацію.
Значна частина учасників проекту ввійшла до консультативних та дорадчих органів влади, таким чином здійснюючи вплив на місцеві політики.
Загалом, в учасників прослідковується значний прогрес в порівнянні з початковим періодом проекту.
Організації підсилили свою спроможність та авторитет на місцевому рівні, в них визначилися впливові
лідери, впізнані та впливові на рівні місцевих громад.
ГО «MART» продовжує реалізацію проекту і вже в 2016 році буде оголошений новий конкурс серед
громадських організацій та ініціативних груп на отримання підтримки Європейського Союзу на підтримку їх діяльності та втілення проекту на користь громадянського суспільства в Україні.
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Триденний тренінг «Вступ до прав людини та місцева
демократія» для активістів Чернігівської, Сумської та
Полтавської областей
Один великий філософ колись сказав: «Ніхто, звичайно, не народжується на світ з вже готовими
поняттями про права та справедливість, але людська природа влаштована так, що в конкретному віці ці істини виробляються природнім шляхом.
З 16 по 18 жовтня в Освітньому Домі Прав Людини – Чернігів проходив 3-денний тренінг на тему
«Вступ до прав людини та місцева демократія».
Взагалі, оголошення конкурсу викликало великий ажіотаж. Як наслідок, в тренінгу брали участь 28
учасників! Серед них були і представники ХАБів України, і представники організацій субгрантерів
проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» (цей проект адмініструється ГО
«MART», за підтримки Європейського Союзу), і наші партнери - члени Української Гельсінської спілки з
прав людини.
Інтенсивна робота, різноманітні інноваційні методи викладення нового матеріалу, активність і вмотивованість учасників - вся ця чудова доброзичлива атмосфера по всяк час панувала на тренінгу.
Основними тренерами тренінгу були координатор Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» та виконавчий директор ГО «MART», Сергій Буров та Кирило Єкимов – виконавчий директор Освітнього Дому Прав Людини в Чернігові. Але тренінг передбачав участь у ролі викладацького
складу багато цікавих гостей.
Так, наприклад, до робочої групи долучилися експерти консультативної місії Європейського Союзу в
Україні з питань реформування сектору цивільної безпеки.
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У субботу, до Освітнього Дому приїхав Павло Пархоменко - суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області. Зараз Павло проходить курс дистанційного навчання з захисту прав людини для адвокатів та юристів в рамках програми ЕHREL.
Павло провів для учасників дуже цікаву лекцію про національні механізми захисту прав людини і
розповів про деякі аспекти та несподівані моменти своєї роботи.
А увечері, учасники тренінгу Школи з прав людини отримали нагоду познайомитись з неперевершеним і дуже емоційним Пітером Вільсоном - експертом з консультативної місії Європейського Союзу в
Україні з питань реформування сектору цивільної безпеки.
Також містер Вільсон є радником з питань регіонального співробітництва правоохоронних органів з
населенням у пост конфліктний період.
Варто сказати, це потрібно бачити і чути, бо лекція та темперамент Пітера залишають незабутні враження!
Неділя стала для учасників Школи з прав людини для громадських активістів Сумської, Полтавської та
Чернігівської областей фінальним акордом тренінгу.
В Освітній Дім Прав Людини приїхала Інна Сімакіна - юрист громадської приймальні ГО «MART», щоб
розповісти про особливості законодавства України стосовно прав людини та громадських об’єднань
на місцевому рівні. Інна провела також спеціальні інтерактивні вправи, тому отриманий теоретичний
матеріал учасники могли засвоїти і напрактичному рівні.
Після обіду відбулася заключна частина тренінгу, під час якої учасники поділилися ідеями для спільної
діяльності на захист прав людини, поділилися враженнями щодо проведення тренінгу та проживання
в Освітньому Домі Прав Людини, а також отримали сертифікати про проходження курсу «Вступ до прав
людини та місцева демократія».
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Тренінги «Вступ до прав людини та місцева демократія» та «Управління організацією відповідно до
європейських стандартів роботи ОГС»для організацій-субгрантерів проекту «Українська регіональна
платформа громадських ініціатив»
В Чернігові 6 та 7 листопада представники дев’яти громадських організацій та ініціативних груп з
Чернігівської та Полтавської областей в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» проходили спільне навчання під час тренінгів, що проводила ГО «MART», на теми
«Вступ до прав людини і місцева демократія» та «Управління організацією відповідно до європейських стандартів роботи ОГС».
Так само, як 15 трильйонів клітин складають і забезпечують життя організму людини, ефективна
діяльність будь-якої громадської організації є результатом спільної згуртованої роботи її структурного механізму. Ефективна робота передбачає розуміння кожного учасника процесу своїх функцій,
повноважень, а також їх якісне здійснення.
Сьогодні, розвиток управління та менеджменту організації набирає нового значення. Тому громадські об’єднання, що хочуть вийти на новий рівень своєї діяльності мають приділити цьому особливу
увагу. Адже донори та організації, що виділяють кошти, прагнуть бути впевненими в надійності, стабільності та прозорості своїх грантоотримувачів.
Саме з метою вивчення основних принципів структурної взаємодії і розвитку в неурядових організаціях, ГО «MART» для субгрантерів проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» провела два навчальних тренінги, під час яких учасники не тільки вивчали тему організаційного розвитку, а й змогли посилити свої знання з теми прав людини та місцевої демократії. Заходи
відбулися за підтримки Європейського союзу та Програми розвитку ООН в Україні, а також в рамках
Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
Заняття розпочалися 6 листопада в Чернігові. Першою темою для обговорення стали права людини
як основний інструмент діяльності громадської організації. Тренером під час цієї частини заходу став
Сергій Буров, що є координатором Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
Також у другій половині дня до робочої групи тренінгу долучилась координатор громадської приймальні ГО «МАRТ» Інна Сімакіна, яка роз’яснила учасникам місцеві демократичні процедури у захисті
громадських інтересів і на практичних прикладах показала шляхи вирішення проблем громади.
7 листопада, основним об’єктом вивчення стала тема організаційного розвитку неурядових організацій. Про базові характеристики НУО, управління часом та людськими ресурсами, роль лідера в
ефективності організації, матрицю інституційного розвитку НУО і не тільки розповіла координатор
проекту від ГО «МАRТ», Руслана Бурова.
Не менш цікавою та корисною для учасників заходу стала інформація про принципи і шляхи медійної комунікації організації з громадськістю, які представила Анастасія Улюшева, журналіст від організації «Громадське телебачення: Чернігів», адже правильна комунікаційна стратегія – запорука успіху
НУО та її діяльності.
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Тренінг «Адвокасі-кампанії громадських організацій.
Розвиток навичок для здійснення суспільних змін» для
організацій-субгрантерів в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»
Тренінг відбувся 19-20 грудня 2015 року. Тренерами заходу стали Максим Єлігулашвілі (Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини», Фонд громади міста Херсон «Захист», КВНЗ
«ХАНО») та Роман Семешко (ЧММГО «Молодіжна спілка юристів»). Учасники тренінгу дізнались про
теоретичні тапрактичні засади проведення адвокасі-кампаній, отримали відомості щодо правових
питань проведення кампаній, а також почали розробляти ідеї власних ініціатив. Домашнім завданням учасникам стало вдосконалити структуру втілення проекту адвокасі-кампанії та представити її на
наступній сесії тренінгу, що відбулася вже в січні 2016 року.

Антитренінги з прав людини для активістівЧернігівської, Сумської та Полтавської областей
Коли ви чуєте «тренінг на тему «Планування спільних дій на захист прав людинита громадських
інтересів», то що ви уявляєте?
Сидять собі купкою якісь людин, говорять про щось нудне, слухають лектора, що розповідає щось
по заздалегідь запланованій програмі? А ось і ні!
З 22 по 25 грудня в Освітньому домі прав людини ГО «MART», вирішивши зламати існуючі стереотипи, провела перший в історії організації антитренінг.
І це стосується не лише назви заходу. Тренери Андрій Палуда, Сергій Буров та Руслана бурова спільно з учасниками створювали антипрограму антитренінгу та антиправила його проведення, планували антиперерви та спільну антивечерю.
Захід (чи вірніше антизахід) було проведено за підтримки ПРООН в Україні і мав на меті надати учасникам та учасницям компетенції з захисту прав людини та навички планування ефективних дій, спрямованих на системні зміни існуючої ситуаціїв цій сфері, таким чином, підвищуючи потенціал неурядових організацій та ініціатив, розвиваючи волонтерський рух на підтримку та захист прав людини.
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Робота ГО
«MART»з
громадою
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Права дитини в єдиній Україні
На День захисту дитини, першого червня у Міському парку культури та відпочинку відбувся Розважально-просвітницький захід з прав дитини «Права дитини в єдиній Україні».
Метою заходу було привернення уваги та ознайомлення дітей і батьків з основними категоріями
прав людини та дитини зокрема.
«Окрім цього, цим заходом ми хотіли нагадати про дітей, права яких сьогодні більш за все порушуються - про дітей, що проживають на сході України», - розповідає Сергій Буров, виконавчий директор
громадської організації «MART».
Нагадували про права дитини та вітали зі святом невеличким концертом маленькі співаки концертного хору хлопчиків академічного камерного хору імені Дмитра Бортнянського Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. Для цього заходу, окрім інших, була
спеціально підготовлена пісня Тетяни Голуб про Україну «Пісня, що вічно жива».
Під час заходу всі бажаючі побачили виставку «Кожен має право знати свої права» та так звану
«Сушку футболок», на яких були написи з актуальними та замовчуваними проблемами дітей. Діти
малювали малюнки на тему «Щастя дитини це ...» та приймали участь в ігровому опитуванні, які
права дітей вони знають.
Всі діти, що взяли участь в заході отримали цікаві подарунки.
Захід проводився за підтримки ПРООН в Україні.

Містечко USAID
19 вересня 2015 року в м. Чернігові розкинулося наметове Містечко USAID, де були представлені
проекти та організації, які співпрацюють з Агентством США з міжнародного розвитку, та втілюють
проекти безпосередньо у Чернігові та у навколишніх територіальних громадах.
Організація спільно з громадською спілкою Освітній Дім Прав Людини в Чернігові прийняла участь
у проведенні заходу.
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Всеукраїнський флешмоб «Інформуй свою громаду»
26 вересня, мешканцям міста Чернігова випала нагода долучитися до Всеукраїнського флеш-мобу
«ІнФормуй свою громаду», що відбувався одночасно в 11 містах України в рамках міжнародного
Тижня громадської участі. Організаторами заходу стали Ресурсний центр ГУРТ та громадська організація «MART».

Міжнародний день волонтера
На запрошення Представництва ООН в Україні, Волонтерів ООН, Ресурсного центр ГУРТ та громадської організації «МАRТ», 5-го грудня, у Міжнародний день волонтера, в форматі світового кафе,
зібралися разом представники
місцевих організацій громадянського суспільства та соціально активних громадян Чернігівщини.
Мета зустрічі - обговорення ролі громадянського суспільства, волонтерів та активістів у націоналізації, реалізації та моніторингу Цілей сталого розвитку під час Національних консультацій «Як інститути
громадянського суспільства України можуть підтримати впровадження Цілей сталого розвитку?»,

Всеукраїнська акція «Розірви ланцюг корупції»
9 грудня ГО «MART» взяла участь у міжнародному флешмобі «Розірви ланцюг корупції» від ООН,
присвяченому Міжнародному Дню боротьби з корупцією. Завданням флешмобу було сфотографуватись із спеціально розробленим організаторами флешмобу плакатом та викласти фотографії до
соціальних мереж із закликом долучитись до акції.
Оскільки, захід співпав із проведенням мандрівного фестивалю документального кіно про права
людини Docudays UA в Чернігівській області, в рамках сприянню протидії корупції студентам технологічного університету було показано документальне кіно на тему боротьби з корупцією і проведено
відповідне обговорення.
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Кіноклуби Docudays UA
при ГО «MART»
1 вересня 2015 року громадська організаціїя «МАRТ» заснувала власний кіноклуб
Docudays UA. Відтоді кожного останнього робочого дня місяця члени клубу збираються за
кавою для прегляду документального кіно на
спільно обрану тему.
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Правова
допомога
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Надання правової допомоги через громадську
приймальню громадської організації «МАRT»
Координатор: Інна Сімакіна
Правозахисна приймальня ГО «MART» працює з 2001 року. Консультативна правова допомога надається всім, хто її потребує або став жертвою порушень прав людини. Приймальня працює за підтримки УГСПЛ та ПРООН в Україні.
Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах верховенства права, законності, доступності правової допомоги, забезпечення якості безоплатної правової допомоги.
Якщо предметом звернення є права та інтереси дітей, людей з інвалідністю, громадських активістів,
приймальня веде справу і здійснює представництво в адміністративних органах та судах.
Окремі справи, що торкаються системних проблем з дотриманням прав людини стають предметом
стратегічних судових справ приймальні та організації. Такі стратегічні справи організація веде або самостійно, або за допомогою мережі правової допомоги УГСПЛ, проектів та мереж до яких є долученою.
Приймальня надає консультації та роз’яснення з правових питань, складає скарги, заяви та інші документи правового характеру, здійснює послуги з медіації.
У випадку необхідності та відповідного рішення організації, представляє інтереси потерпілих в судах
та державних органах влади.
В 2014 році в роботі приймальні відкрито новий напрямок, що стосується правовідносин, що виникли
внаслідок АТО (консультація та юридичний супровід сімей загиблих військовослужбовців, поранених,
встановлення статусу члена сім’ї загиблого, нарахування пенсії по втраті годувальника, отримання земельної ділянки, встановлення статусу учасника бойових дій та правова допомога внутрішньо переміщеним особам.
Впродовж 2015 року прийом громадян у приймальні ГО «МАRТ» здійснювавсяза попереднім записом,при безпосередньому візиті громадян, консультування здійснювалося по телефону, на особистому
прийомі, на виїзних консультаціях та завдяки сучасним електронним комунікаціямПрийом здійснювали юристи Сімакіна Інна, Науменко Дмитро та Шумар Дмитро.

Впродовж 2015 року приймальнею було надано:
Юридичні
Консультації

1708

В тому числі за
телефоном

471

Складені процесуальні
документи

82
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Для ефективної організації роботи приймальні:
- проаналізовано існуючий інструментарій приймальні (анкети, журнали запису на прийом). На підставі
висновків аналізу, розроблено нові га систематизовано вже існуючі елементи інструментарію;
проведено інструктаж усіх працівників приймальні (включаючи волонтерів) щодо правил ведення
прийому та ведення документації;
- запроваджено регулярне проведення робочих зустрічей, підведення підсумків, обговорення актуальних питань;
- для підвищення рівня кваліфікації, юристи регулярно приймали участь у семінарах, тренінгах, школах.
- Реєстрація звернень до приймальні здійснюється за допомогою анкет та конвертується в електронному вигляді до бази даних звернень УГСПЛ.
- Кожне звернення (анкета та документи), у разі надання вторинної правової допомоги, оформлювалися як окрема справа.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів
За вказаний період було організовано 53 заходи в м. Чернігові і Чернігівській області, пов’язаних із
діяльністю приймальні, а саме: інформаційно-просвітницькі заходи, після яких надавалися консультаційні послуги; круглі столи; прес-конференції; інтерв’ю на телебаченні і радіо; тренінги; лекції; консультаційні зустрічі і тому інше. Крім того, юристами громадської приймальні прийнято участь у 18 заходах,
які проводили інші установи та організації.
На базі ГО «МАRТ» та за ініціативою громадської приймальні у 2015 році було створено Центр інформаційно-правової підтримки учасників АТО в м. Чернігові та Чернігівській області. В рамках роботи Центру правову допомогу отримало 378 осіб, звіт про роботу якого було представлено 22 грудня 2015 року.
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Інформаційно-правова література
На протязі 2015 року були розроблені інформаційно-правові довідники (4 шт.): щодо надання субсидій по сплаті житлово-комунальних послуг; для мобілізованих військовослужбовців; для членів сімей
загиблих в зоні проведення АТО; для учасників бойових дій.
У зв’язку із численними телефонними дзвінками із запитом інформації: до кого звертатися у тих чи
інших випадках, які телефонні номери тих чи інших служб, які дії у тих чи інших випадках, - були розроблені та розповсюджені пам’ятки із психологічних питань і пам’ятки для військовослужбовців, із
зазначенням номерів телефонів організацій і установ, які надають психологічну, правову і гуманітарну
допомогу.
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Партнерство
У 2015 році налагоджено інформаційну та партнерську співпрацю з:
1. Чернігівським обласним військовим комісаріатом.
2. Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у чернігівській області.
3. Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
4. Ніжинським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
5. ГО «Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу».
6. ГО «Юридична сотня».
7. Чернігівською обласною універсальною науковою
бібліотекою ім. В.Г. Короленка.
8. Єдиним волонтерським центром.
9. ГС «Воїни АТО Чернігівщини»,
10. ГО «Єдина родина Чернігівщини».
11. ГО «Кризова психологічна служба»
12. ГО «Учасники АТО «Щит».
13. ГО «Ресурс».
14. ГО «Менська сотня».
15. ГО «Грім».
16. ГО «Укропи».
17. ГО «Спілка ветеранів АТО Борзнянщини».

Статистичний аналіз по роботі
громадської приймальні
За зазначений період до приймальні звернулося 1521
громадянин, що на 218% більше ніж у 2014 році, впродовж якого звернулося 699 осіб.
Більшість клієнтів приймальні (68%) - жінки. 86% - місцеві жителі. 28% - люди, старші за 60 років.
За способом звернення основна кількість громадян
(40%) приходили на особистий прийом,70% з яких - за
попереднім записом. 27% звернулися під час виїзних
приймалень та 23% - за телефоном.
Джерелом інформації для половини стало повідомлення у ЗМІ 48%, 45% відвідувачів приймальні стали за порадою знайомих й інших організацій, у т.ч. і державних.
Основними споживачами юридичних послуг протягом
звітного періоду були військовослужбовці та їх рідні
(35%). Решту відвідувачів склали пенсіонери (21%), безробітні та непрацюючі (18%) та інші категорії.
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Щодо суті звернень, то основними були соціальний і правовий захист військовослужбовців - 65%:
соціального забезпечення цивільного населення - 16%, права власності (спадкування) і трудового права - по 8%. В більшості випадків звернень людям потрібно було звертатися до суду за відновленням їх
прав, але непомірно великий розмір судового збору – 487,20 грн. при мінімальній зарплаті 1387 грн.,
перешкоджав забезпечити державою доступ до правосуддя.
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За об’єктами звернень громадян (об’єктами скарг) було визначено п’ятірку порушників прав людини.

Допомогою, наданою клієнтам, у 71% звернень були консультації, у 9% - захист прав через публікації
у ЗМІ, у 6% - підготовка позовних заяв.
За кількістю звернень приймальня має непоганий (вище середнього) показник серед інших організацій України, що ведуть подібний прийом громадян. Зростанню кількості звернень військовослужбовців
та їх родин стала гібридна війна на сході, у зв’язку з чим за 2014 - 2015 роки у Чернігівській області було
мобілізовано більше 9 000 чоловіків і держава була не в змозі виконати свої зобов’язання, покладених
на неї законодавством, навіть щодо інформаційної діяльності. У зв’язку з цим зросла кількість звернень
та повагадо громадського сектору суспільства та підвищилася недовіра до державних органів.
Основним джерелом інформації про роботу приймальні є різноманітні ЗМІ, візитівки, буклети, інформаційно-правові посібники, веб-ресурси та поради знайомих і організацій.А те, що 45% відвідувачів
стали клієнтами приймальні за порадою родичів та знайомих та організацій свідчить про впевнену
якість роботи приймальні та її авторитет у суспільстві.
Кількість заходів (53), проведених громадською приймальною, говорить про те, що потреба держави
у спеціалістах відповідного рівня підготовки і правового напрямку є, але знову ж таки не в змозі забезпечити проведення просвітницько-інформаційних заходів, обговорення проблематики повсякденного
побуту незахищених верств населення або таких, що попали у складну життєву ситуацію.
З вказаних питань та з приводу роботи громадської приймальні проводилися наради, якімали систематичний характер. Під час проведення нарад, розглядалися справи, прийняті до розгляду в громадській приймальні, розроблявся та систематизувався інструментарій приймальні, підводилися підсумки
роботи приймальні, формувалися нові завдання, ідеї щодо вдосконалення, раціоналізації, систематизації роботи з прийому громадян.
Відгуки клієнтів дозволяють отримати зворотну реакцію на отриману допомогу і дають змогу зробити
висновок про те, що інформація про порядок надання правової допомоги повідомляється в доступній
формі, а сама допомога надається на належному рівні. Підтвердженням того також є статистичні показники успішності наданих послуг населенню, у тому числі нові відвідувачі, які дізналися про приймальню від своїх знайомих.
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За весь звітний період жодній людині не відмовлено в наданні допомоги, а майже всі справи вирішувалися на користь громадян, що зверталися. Крім того, за позовами (73), складеними юристами приймальні, досягнуто позитивного показника 90% задоволення вказаних заяв у судах в інтересах заявників.
Позитивно роботу приймальні можна оцінити не тільки по відгуках відвідувачів та кількості звернень,
а й по результатах конкретних справ:

Трудові гарантії учасників АТО
За багаточисельними зверненнями військовослужбовців, учасниками АТО, та їх рідних у квітні 2015
року було підготовлено листа до Міністерства оборони України та народних депутатів з приводу необхідності внесення змін до законодавства в частині продовження строку соціальних гарантій для мобілізованих військовослужбовців, а саме: гарантії зберігання за мобілізованим працівником робочого місця і середнього заробітку до дня фактичної демобілізації. Ця гарантія на день звернення складала один
рік після призову на військову службу і багато демобілізованих військовослужбовців залишалися без
роботи і засобів існування. Верховною Радою України врахувала непоодиноке звернення і 14.05.2015
року був прийнятий відповідні зміни до законодавства.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті
Навесні 2015 року за багаточисельними зверненнями військовослужбовців, учасниками АТО, та членів
сімей загиблих в АТО про відмову в безкоштовному перевезенні зазначених категорій більше однієї
особи у громадському транспорті приймальня проаналізувала ситуацію на ринку перевезень. За висновками юристів, базованих на чинному законодавстві України, перевізники порушували законне право пільгових категорій на безоплатне перевезення. Завдяки зусиллям приймальні зазначене питання
було вирішено.
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Допомога мешканці Чернігова відстояти розмір
своєї пенсії
Заявниця, пані Н., звернулась до юристів громадської приймальні з питання правомірності прийняття
Управлінням пенсійного фонду України в м. Чернігові рішення про стягнення з неї переплати у розмірі
20% пенсії, що належить їй до виплати.
Ознайомившись з відповіддю Управління пенсійного фонду України в м. Чернігові на запит громадянки Н. з приводу прийняття рішення про стягнення з неї переплати пенсії стало зрозуміло, що підставою
для прийняття рішення про стягнення переплати стало рішення суду, на підставі якого заявниці було
здійснено перевід з пенсії по віку на пенсію по втраті годувальника, яка була меншою ніж пенсія за
віком.
У зв’язку з тим, що пані Н. у період розгляду позовних заяв отримувала пенсію за віком, яка перевищує
розмір пенсії по втраті годувальника, Управління Пенсійного фонду України у м. Чернігові прийняло
рішення про стягнення з неї переплати.
Але такі дії Управління Пенсійного фонду України у м. Чернігові порушують низку нормативно-правових актів.
Відповідно до законодавства, а саме статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку суми пенсій, виплачені надміру
внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних,
Крім того, нормами ст. 1215 Цивільного кодексу України передбачено, що не підлягає поверненню
безпідставно набута пенсія, якщо її виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно,
за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача.
До рішення Управління Пенсійного фонду у м. Чернігові про стягнення переплати пенсії , пані Н. отримувала пенсію за віком, яка була призначена їй відповідно до чинного законодавства.
Жодних недобросовісних дій та зловживань щодо призначення та виплати пенсії у більшому розмірі
пані Н. вчинено не було.
Тому юристами громадської приймальні була підготовлена адміністративна позовна заява до суду з
приводу визнання протиправним рішення управління Пенсійного фонду України в м. Чернігові щодо
стягнення переплати у розмірі 20% від нарахованої пенсії та зобов’язання виплатити неправомірно
відраховану пенсію.
20 січня 2015 року Новозаводським районним судом м. Чернігова було прийнято рішення, яким позовні вимоги були задоволені повністю. Визнано протиправним рішення управління Пенсійного фонду
України в м. Чернігові щодо стягнення переплати у розмірі 20% від нарахованої пенсії та зобов’язано
управління виплатити пані Н. неправомірно відраховану суму у розмірі 1148 грн. 80 коп.

Відновлення прав людини, порушеними слідчими
органами Міністерства внутрішніх справ України
За обставинами справи, 06 серпня 2015 року в домогосподарстві пана І., у с. Буди Ічнянського р-ну
Чернігівської області, був проведений обшук відповідно до Ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду в ході кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КПК України щодо незаконної порубки лісу.
Обшук був проведений у кімнатах, шухлядах, постільній і особистій білизні, в тому числі проведений
особистий обшук і громадянина І.
Згідно ухвали слідчого судді, предметом незаконної порубки лісу стала деревина: дуб, діаметрами
30, 32, 38, 42 см; липа – 26 см; сосна – 34 см; (тобто шість предметів чи видів деревини). Але, в процесі
обшуку, міліціонери знайшли, описали та вилучили усі дрова, які знаходилися на подвір’ї, частина яких
зазначена у протоколі (всього 54 шт.). Багато деревини, що вилучили, просто не внесли до протоколу
обшуку.
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Ні наступного дня, ні до 01 жовтня 2015 року майно у вигляді дров не було повернуто та не повідомлено про арешт майна, яке незаконно вилучено, як це передбачено Кримінально-процесуальним
кодексом України. Були відсутні будь-які відомості щодо офіційного статусу пана І. у кримінальному
провадженні про незаконне вирубування лісу та не пред’явлено з яких підстав підозра падає саме на
даного громадянина.
11 серпня 2015 року Громадська організація «MART» прийняла звернення і 15.08.2015р. були направлені скарги до Чернігівської обласної прокуратури та Ічнянського районного суду на бездіяльність слідчого СВ Ічнянського РВ УМВС у Чернігівській області. Суть скарги полягала у неповерненні тимчасово
вилученого майна (ст. 167-169 КПК України).
Від Чернігівської обласної прокуратури надійшла відповідь, що скарга передана до Ічнянської районної прокуратури. А із суду надійшла Ухвала, прийнята 19.08.2015р., тим же самим слідчим суддею
Головченко М.М., згідно якої у відкритті провадження відмовлено та скаргу повернуто скаржнику.
На зазначену ухвалу, 29 серпня 2015 року, було подано апеляційну скаргу за юридичним супроводом громадської організації «MART» та Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги
у Чернігівській області, на підставі того, що права і свободи громадянина, встановлені Конституцією
України та Кримінальним процесуальним законодавством України були грубо порушені та не прийняті
суддею до уваги (стаття 7 (Загальні засади кримінального провадження), 8 (Верховенство права), 9
(Законність), 10 (Рівність перед законом і судом), 11 (Повага до людської гідності), 13 (Недоторканність
житла чи іншого володіння особи) та ін. статті КПК та КУ).
04 вересня 2015 року Апеляційний суд Чернігівської області визнав порушення права громадянина І.
на доступ до правосуддя та виніс Ухвалу про призначення нового розгляду у суді першої інстанції.
Новий розгляд справи по розгляду скарги на бездіяльність слідчого був призначений і відбувся
28.09.2015р. за участю адвоката від Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, на якому слідчий суддя Головченко М.М. виніс Ухвалу про задоволення скарги громадянина І.
та зобов’язав слідчого повернути тимчасово вилучене майно громадянину І.
Таке відновлення прав людини відбулося за юридичною підтримкою юристів ГО «МАРТ» та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу та співпрацюють з Регіональним центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області та Ніжинським місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Хто більше піклується про переселенців: держава чи
громадськість?
До громадської організації «МАРТ» звернулася Аліна Р., мама малолітньої дитини з питанням про
правомірність дій (хоча правильно буде назвати це бездіяльністю) управління праці і соціального населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради (УПСЗН).
В період з моменту народження дитини, яка народилася у червні 2013 року, і до грудня 2014 року Аліна проживала у м. Стаханов Луганської області.
У червні 2013 р. була здійснена одноразова виплата в розмірі 9720 грн. допомоги при народженні
дитини, закріпленого Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», а в період з 1 липня
2013 до 31 липня 2014 рр. щомісяця вона отримувала по 810 грн.
У відповідності до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «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», місто Стаханов, в якому вона постійно проживала, було внесено до переліку населених пунктів на Сході
України, які є тимчасово не підконтрольними українській владі.
У зв’язку з цим пані Аліні з 1 серпня до 31 грудня 2014 року фактично була припинена виплата щомісячної допомоги у розмірі 810 грн.
У грудні 2014 року Аліна Р. разом із сім’єю переїхала до Чернігова і подала документи до Управління
праці і соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради для взяття на облік
і продовження виплати допомоги при народженні дитини. Виплата допомоги була поновлена із січня
2015 року.
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У червні 2015 року молода мама звернулась до УПСЗН з інформаційним запитом щодо надання інформації, на яких правових підставах досі не була виплачена щомісячна допомога при народженні
дитини за період з 1 серпня по 31 грудня 2015 року.
17 червня 2015 року своїм листом у відповідь на інформаційний запит УПСЗН повідомило:
«Вирішити питання про виплату допомоги при народженні дитини з 01 серпня 2014 року по 31 грудня
2014 року управління не може у зв’язку з тим, що запросити особову та атестат про виплату допомоги
неможливо через те, що управління праці та соціального захисту населення Стаханівської міської ради
знаходиться на території, яка не контролюється Україною».
Також УПСЗН посилалося на п. 54 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751:
«У разі зміни місця проживання одержувача державної допомоги сім’ям з дітьми виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання або відбування покарання з місяця звернення».
Та насправді, дане рішення УПСЗН категорично суперечило Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції з прав дитини, Конституції України та Закону України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми».
Тому за допомогою юристів ГО «МАRТ», за підтримки Української Гельсінської Спілки з Прав Людини,
було надіслано мотивованого та обґрунтованого листа до Департаменту соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації з вимогою: зобов’язати Управління праці та соціального захисту
населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради, як орган соціального захисту населення за
місцем проживання батьків, виплатити Аліні Р. допомогу по народженню дитини за період з 1 серпня
2014 року по 31 грудня 2014 року в розмірі 4050 грн. 00 коп.
18 вересня 2015 року отримана відповідь від Департаменту, що УПСЗН здійснить зазначену виплату
до кінця вересня, а 28.09.2015р. зазначені кошти зараховані на картковий рахунок пані Аліни.

Органи соціального захисту працюють для людей!
Марія Н. – молода мама, що самостійно виховує дитину. Переїхавши до Чернігова з м. Стаханов Луганської області, вона звернулася до управління праці і соціального населення Деснянської районної ради
у м. Чернігові за поновленням виплати державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям. З
01 березня 2015 р. виплата допомоги була відновлена. Але у виплаті тих коштів, що Марія не отримувала в період з 01.08.2014р. по 28.02.2015р., перебуваючи на окупованій території, їй було відмовлено.
Юристами ГО «МАRТ» було складено лист-вимогу до Департаменту соціального захисту населення
Чернігівської облдержадміністрації та управління праці і соціального населення Деснянської районної
ради у м. Чернігові про здійснення нарахування і виплати допомоги на дітей одиноким матерям за вказаний період. 25 вересня 2015 року цей лист було особисто вручено у відповідних установах.
30 вересня 2015 року надійшла відповідь від управління праці і соціального населення Деснянської
районної ради у м. Чернігові про нарахування та здійснення у жовтні 2015 року зазначеної виплати, а
саме 2476 грн.
У відповіді управління праці і соціального населення Деснянської районної ради у м. Чернігові було
зазначене посилання на лист Міністерства соціальної політики №310/5/75-15, де управлінням соціального захисту населення рекомендовано поновлювати виплати внутрішньо переміщеним особам на
підставі інформації про стан фінансування Департаментів соціального захисту населення Донецької та
Луганської облдержадміністрацій.
Під час роботи приймальні отримано немало негативної інформації про діяльність та бездіяльність
державних органів.
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Моніторинг
дотримання прав
людини
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З 10 по 12 листопада 2015 року Дмитро Науменко спільно з представником Уповноваженого ВРУ з
прав людини здійснював моніторинговий візит у м. Харкові з метою вивчення стану дотримання прав
дітей органами опіки та піклування.
У рамках візиту учасниками моніторингової групи вивчено діяльність Управління служб у справах дітей виконавчого комітету Харківської міської ради, служб у справах дітей Київського, Дзержинського,
Ленінського районів. Також відвідано Харківський обласний будинок дитини, Харківський міський та
обласний центри соціально-психологічної реабілітації дітей з метою вивчення умов утримання та розвитку дітей.
З 30 листопада по 4 грудня 2015 року координатор громадської приймальні, Інна Сімакіна прийняла
участь у моніторинговому візиті УГСПЛ «Права дітей на освіту на території розмежування».
23 листопада та 17-18 грудня 2015 року відбувся моніторинговий візит в декілька дитячих інтернатів
в Сумській області. Були відвідані Глухівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені М.І. Жужоми (для дітей соціально незахищених категорій), та Шосткінська загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів (для дітей соціально незахищених категорій), Путивльська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей соціально незахищених категорій, Конотопська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу, Конотопська
спеціальна загальноосвітня школа інтернат для слабозорих дітей, Улянівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для розумово відсталих дітей та Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих
та творчо обдарованих дітей. Представником секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, монітором МПМ, та волонтерами ГО «MART» були перевірені умови прибування дітей, харчування, учбового процесу. Залучені копії штатних, фінансових, медичних та інших документів (ці копії
зберігаються у представника секретаріату уповноваженого). Однією з головних причин відвідування
даних дитячих закладів була перевірка стану та умов перебування дітей переселенців з Луганської,
Донецької області.
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Адвокасі-кампанії
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Безкоштовний проїзд для членів сім’ї загиблих в АТО
Мета кампанії: відновити право членів сімей загиблих на безкоштовний проїзд у міському
(приміському та міжміському) громадському транспорті.

Етапи кампанії
20 липня 2015 року юрист громадської приймальні взяв участь у круглому
столі, проведеному під головуванням
першого заступника голови облдержадміністрації Леоніда Сахневича із
представниками перевізників, Єдиного волонтерського центру та членів
сімей загиблих.
Піcля засідання круглого столу було
розповсюджено проїзні квитки для
безкоштовного проїзду.

2 липня 2015 року координатор громадської приймальні взяв участь у
круглому столі, проведеному із представниками перевізників, посадовими особами Чернігівської облдержадміністрації та Єдиного волонтерського
центру. Під час заходу були обговорені
питання щодо гарантування сім’ям загиблих права на безоплатний проїзд у
міському та приміському транспорті
і прийняте рішення про створення
робочої групи, із представників перевізників, Чернігівської обласної
державної адміністрації, Єдиного волонтерського центру та громадської
організації «МАRТ».

Робоча група провела перше засідання, в ході якого було напрацьовано
механізм реалізації цього права.
ГО «МАRТ» було розроблено проїзний квиток, як додаток до посвідчення Члена сім’ї загиблого.

29 червня 2015 року під час зустрічі
членів родин загиблих із головою
Чернігівської обласної державної адміністрації юристами ГО «МАRТ» було
ініційовано питання про проведення
круглого сталу із перевізниками Чернігівської області з питання гарантування реалізації права членам родин
загиблих на безкоштовний проїзд.
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Акція проти порушень прав людей, що перебувають
на лікуванні в Левоньківській психіатричній лікарні
Чернігівської області
Мета кампанії: привернути увагу органів виконавчої влади і громадськості до порушень прав

людини, а саме: пацієнтів Левоньківської психіатричної лікарні Чернігівської області.

За висновками моніторів національного превентивного механізму умови перебування та лікування у Левоньківській психіатричній лікарні жахливі та не відповідають навіть мінімальним стандартам!
Акція протесту була проведена спільно із учасниками ХІ Всеукраїнської школи з прав людини для молодих
активістів 28.07.2015 року.

Етапи кампанії
- Вивчення ситуації щодо найгостріших проблем порушення прав людини, підбір теми для проведення адвокаційної кампанії.
- Вивчення висновку Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму та громадських моніторів в Левоньківській психіатричній лікарні. Вирішено провести мирну акцію протесту із демонстрацією тематичного театралізованого перфомансу та поширенням листівок.
- Створення робочих груп та розподіл обов’язків між групами.
- Визначення місця та часу проведення акції протесту.
- Повідомлення Чернігівської міської ради про проведення мирної акції протесту.
- Створення і поширення оголошення для інтернет-ЗМІ і соціальних мереж про проведення заходу. Подробиці акції та ситуації із лікарняним закладом були висвітлені інформаційними інтернет-ресурсами, міським,
обласним, а також національним телебаченням
- Розробка схеми пересування учасників акції, замовлення транспорту для перевезення учасників, розробка
плакатів і листівок для акції, підготовка сценічних образів театралізованого дійства, підготовка прес-релізів
акції.
- Акція під Чернігівською обласною прокуратурою. Акцію було проведено і подано заяву про порушення прав
пацієнтів лікарні.
- Акція під управлінням охорони здоров’я Чернігівської ОДА.
- Моніторинг ситуації та порушення кримінальної справи.

Результати кампанії
- До проблеми лікувального закладу привернуто увагу широкої аудиторії по всій Україні.
- Прокуратура Чернігівського району розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) щодо неналежного виконання посадовими особами Левоньківської психіатричної лікарні
службових обов’язків із забезпечення належного перебування хворих у лікувальному закладі.
- Покращення умов проживання підопічних лікувального закладу взято на особливий контроль державних
органів влади та служб.
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Участь
ГО «MART у
коаліціях та
партнерство
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Участь ГО «MART» у коаліціях, партнерських
експертних та робочих групах

1. Участь у роботі Національного превентивного механізму.
2. Участь у роботі Міжнародної Мережі Домів Прав Людини (HRHN - Human Rights House
Network).
3. Моніторинг і документування фактів порушення прав людини у Криму та на Південному
Сході України.
4. Коаліція «Права дитини в Україні».
5. Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини».
6. Участь у заснуванні та роботі громадської спілки «Освітній дім прав людини в Чернігові».
7. Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини» (УГСПЛ).
8. Всеукраїнська мережа регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального
кіно про права людини Docudays UA .
9. Громадська організація Чернігівський громадський комітет з захисту прав людини.
10. Місцеві волонтерські спільноти.
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Фінансовий
звіт
ГО «MART»
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Надходження:
Безповоротна фінансова допомога (гранти)
Добровільне пожертвування від юридичних та фізичних осіб
Пасивні доходи - відсотки депозиту

3067922,25 грн
162235,90 грн
19371,68 грн

Всього:

3249529,83 грн

Безповоротна фінансова допомога (обладнання)

19823,00 грн

Загальна сума:

3269352,83 грн

Джерела фінансової підтримки
Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини» (УГСПЛ)
1. Проект № 55070039, Угода № UHHRU/PA-08(1) від 05.01.2015 на підтримку роботи громадської
приймальні УГСПЛ у м. Чернігові при ГО «MART» в партнерстві з ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини».
Термін дії угоди: 05.01.2015 - 31.12.2015
Отримано 294151,50 грн.
2. Проект № 55070039, Угода№ UHHRU/PA-07(7) від 05.01.2015 на підтримку роботи громадської
приймальні УГСПЛ при ГО «MART» в партнерстві з ГО «Центр громадянської просвіти «Альменда».
Термін дії угоди: 05.01.2015 - 31.12.2015
Отримано: 228750,68 грн.
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3. Проект № 55070039 від 05.01.2015 на підтримку роботи громадської приймальні УГСПЛ у м. Чернігові при ГО «MART».
Термін дії угоди: 05.01.2015 - 31.12.2015
Отримано 76727,75 грн.
4. Проект № 2014-753, Угода № 2014/753/8.1-1 від 02.06.2015
Термін дії угоди: 02.06.2015 - 31.12.2015
Отримано 43728,75 грн.
5. Проект № DFAED-001006, Угода № UHHRU/1.6.2-1 від 01.05.2015
Термін дії угоди: 01.05.2015 - 31.12.2015
Отримано 132607,76 грн.
6. Проект № DFAED-001006, Угода № UHHRU/1.6.2-8 від 01.05.2015.
Термін дії угоди: 01.05.2015 - 31.12.2015
Отримано 86237,50 грн.
7. Проект № DFAED-001006, Угода № UHHRU/1.6.2-14 від 01.05.2015
Термін дії угоди: 01.05.2015 - 31.12.2015
Отримано 86116,60 грн.
Європейський Союз
Проект «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» № ENPI/2014/354-590
Термін дії угоди: 29.01.2015-29.01.2018
Отримано 576709,74 грн.

68
Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ)
1. Грантова угода № 49292 від15.12.2014 на підтримку проекту «Розвиток спільноти моніторів Національного превентивного механізму».
Термін дії угоди: 22.12.2014 - 31.01.2016
Отримано 371173,00 грн.
2. Грантова угода № 49866 від 03.08.2015 на підтримку проекту «Школа з прав людини для розвитку мережі ромських молодих правозахисників».
Термін дії угоди: 03.08.2015 - 15.02.2016
Отримано 223440,00грн.
Гельсінський Фонд прав людини, Польща (ГФПЛ)
Угода від 17.03.2015. на підтримку спільного проекту «Повышение стандартов защиты прав детей,
помещённых в закрытых и опекунских учреждениях в Украине».
Термін дії угоди: 01.02.2015 - 31.10.2015
Отримано 359228,97 грн.
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)
Грантова угода № DHRP-GA-OD-2014-05 від 01.04.2014 в рамках проекту «Організаційний розвиток
регіональних ОГС у сфері демократизації та прав людини».
Термін дії угоди: 01.04.2014 – 29.02.2016
Отримано 589050,00 грн.
Добровільні пожертвування
Отримано 162235,90грн.
Безповоротна фінансова допомога (обладнання) (УГСПЛ).
Отримано 19823,00грн.
Пасивні доходи
Отримано 19371,68грн.

Витрати
1. Програмна діяльність
Оплата залучених консультантів
Діяльність громадских приймалень
Освітні та просвітницьки заходи
Професійний розвиток (заходи)
Підтримка проектних ініціатив
Промо-матеріали
Інші товари та послуги

610755,21 грн
454464,29 грн
1067218,70 грн
29568,99 грн
349700,00 грн
169770,54 грн
12564,90 грн

Всього:

2694042,63 грн
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2. Адміністративні витрати
Заробітна плата
Оплата залучених консультантів
Зв’язок та інтернет
Оренда офісу та комунальні платежі
Канцтовари та поштові витрати
Обладнання та матеріали
Інші витрати
Банківські витрати

83375,26 грн
176580,47 грн
23170,08 грн
39229,99 грн
33209,38 грн
122644,53 грн
10457,51 грн
2715,06 грн

Всього:
Загальна сума витрат:

491382,28 грн
3185424,91 грн

Рух коштів ГО «MART» у 2015 році
Залишок коштів на 01.01.2015 р.
Надходження
Витрати

245717,77 грн
3249529,83 грн
3185424,91 грн

Залишок коштів на 01.01.2016 р.

309822,69 грн
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Допомога громадській організації «MART»

Якщо Ви поділяєте мету та місію
громадської організації «MART», і
бажаєте допомогти, Ви можете
переказати кошти на розрахунковий рахунок організації.
Реквізити:
Розрахунковий рахунок організації:
ГО «МАRТ»;
ПАТ КБ «Приватбанк»;
МФО 353586;
Код 25618907;
Розрахунковий рахунок 2600 9060 137 107;
Призначення платежу: Благодійний внесок.

Оформлення та верстка:
Марина Забара

