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Про організацію

██ громадська організація «MАRT»

Досягнення організації:

Історія організації розпочалася із далекого
1998 року, хоча офіційно її зареєстували 14
квітня 1999.
Засновниками були активні чернігівці з числа вчителів, учнів та студентської молоді, яких
об’єднала спільна ідея створити організацію,
яка б займалась навчанням та просвітництвом
в сфері прав людини та дитини.
Подолавши непростий шлях організаційного
становлення і розвитку, реалізації регіональних, національних та міжнародних проектів,
на сьогоднішній день, Громадська організація
«MART» здобула багаторічний досвід успішної
роботи за напрямками: навчання правам людини (неформальна освіта, вплив на офіційну
освіту, розвиток Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» та «Освітнього дому з прав людини в Чернігові», надання
правової допомоги (стратегічні справи, правові
консультації), моніторинг дотримання прав людини та проведення кампаній на захист суспільних інтересів. Організація є неполітичною, незалежною та неприбутковою.
З 2015 року до напрямків діяльності організація додала сприяння розвитку молодих організацій громадянського суспільства, яке
здійснюється шляхом надання їм експертної,
менторської підтримки, проведення тренінгів,
адміністрування малих грантів, реалізації спільних проектів тощо.
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◄◄ ГО «MART» була ініціатором створення Громадської спілки та навчального центру «Освітній дім прав людини в Чернігові».
◄◄ Організація входить до складу Української
Гельсінської спілки з прав людини.
◄◄ ГО «MART» була одним із ініціаторів створення Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» та є одним з її основних
операторів.
◄◄ Створення Мандрівної методичної виставки
«Кожен має право знати свої права».
◄◄ Організація є лідером в темі захисту прав
людини та дитини на місцевому та регіонально
му рівнях.
◄◄ Організація є офіційним регіональним партнером Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
«DocudaysUA».
◄◄ Одна із найстарших правозахисних організацій в Чернігівській області.
◄◄ Організація є розробником декількох
унікальних методик в освіті з прав людини.
◄◄ ГО «MART» входить до складу багатьох всеукраїнських та міжнародних коаліцій.
◄◄ Організація є розробником унікальної довгострокової програми «Школа з прав людини для
молодих активістів ромських громад».
◄◄ Організація має багаторічний досвід надання безоплатної правової допомоги населенню.
◄◄ ГО «MART» розробила політики і процедури
управління відповідно до європейських стандартів.
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наші проекти

██ проект «Школа з прав людини для розвитку мережі ромських молодих
правозахисників»
«Якщо ви будете разом, то ніхто не зможе вас
зломити, а по одному вас буде так само легко
перемогти, як і зламати соломинку…», - навчав
старий батько своїх синів у відомій притчі, яку
всі ми знаємо ще з дитинства. Проходять роки,
- і все більше стає зрозумілим, що, й справді, в
єдності криється сила впоратись, здавалося б,
із нездоланними перешкодами.
З огляду на цю просту мудрість, вже третій рік
поспіль громадська організація МАRТ готує нових представників спільноти ромських молодих
активістів та правозахисників.
Проект «Всеукраїнська Школа з прав людини
для розвитку мережі ромських молодих правозахисників» реалізується за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».
Особливістю Школи 2016 року стало те, що
взяти в ній участь мали можливість не тільки
стипендіати Ромського освітнього фонду, а й
звичайні активісти та представники громадських організацій, які працюють на захист інтересів ромської громади.
І зрештою, з різних регіонів України, в Чернігові було зібрано 19 учасників Школи. Впродовж навчання тренери Громадської організації
«MART» Сергій Буров, Руслана Бурова, Олександр Войтенко, Андрій Кінаш та Андрій Палуда
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(Правозахисний Центр «Вясна», Білорусь) розглядали з учасниками питання основи концепту
прав людини, механізмів їх захисту, як розпізнати та запобігти дискримінації, ролі прав людини
в житті ромської громади, планували проекти,
спрямовані на вирішення актуальних проблем
ромської громади та грали у форум-театр, який,
до речі, викликав чи ненайбільшу зацікавленість
у молодих активістів. Також щоб ознайомти
учасників із діяльністю вже існуючих організацій громадянського суспільства, громадських
активістів, їх досвідом, практикою та історіями
успіху до Школи була запрошена чимала кількість експертів, серед яких Олексій Біда (Українська Гельсінська спілка з прав людини), Альона та Марина Казанські ( ГО «Романо дром»),
Валентина Потапова (Українська Гельсінська
спілка з прав людини, ГО «Центр громадянської
просвіти «Альменда»), Дінара Касимбекова (ГО
«Центр інформації про права людини»), Ярослав Мінкін (громадський активіст, ЛУ «СТАН»),
Юлія Красильникова («ВостокSOS»), Павло
Пархоменко (суддя Бахмацького районного
суду Чернігівської області), Владислав Петров
(Українська Гельсінська спілка з прав людини),
Борис Кондратюк (ГО Закарпатська громада) та
юристи громадської приймальні ГО «MART».

Враховуючи те, що багато хто з учасників школи вперше побував у Чернігові, звичайно ж, була
передбачена і екскурсія стародавнім містом, а
також візит до Освітнього дому прав людини в
Чернігові. Освітній дім є особливим місцем для
ГО «МАRT» як однієї з організацій-засновниць
спілки та освітнього центру. Також він є чудовим прикладом, як за допомогою мережі однодумців і партнерства можна реалізувати проект,
що створив освітній простір, відомий не тільки
в Україні, а й за її межами. Це той досвід, яким
не можна було б не поділитися з учасниками
школи.
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.
По закінченні Школи розпочалося втілення випускниками отриманих знань на практиці. Для
тих, хто висловив бажання, було організовано
стажування в Українській Гельсінській спілці з
прав людини, ГО «Центр інформації про права
людини», ГО «Правозахисний ромський центр»
та, звичайно ж, в ГО «MART». Віримо, що надалі будемо з надією та гордістю спостерігати
за подальшими звершеннями наших випускників.Щасти вам, дорогі друзі!

‘‘

Михайло Білявський (учасник школи):
Для мене як для молодого юриста, керівника ГО
«Бахтало Дром», було дуже важливим пройти навчання в Молодіжній «школі з прав людини для розвитку мережі молодих ромських правозахисників»,
оскільки саме ця Школа дала нам змогу створити
Мережу, в якій ми спільно допомагаємо вирішувати
нагальні проблеми, які склалися в регіонах.
Найбільше запам`ятався форум-театр і викладач,
який нам показував майстерність і вміння передавати емоції. Після закінчення курсу я, звичайно, почав
тісно товаришувати з усіма учасниками школи і розробляти стратегію на майбутнє.
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‘‘

Володимир яковенко (учасник школи):
Я проходив стажування разом з Михайлом Білявським під керівництвом Валентини Потапової. Під час
проходження практики, я отримав багато корисної
інформації, ми обробили «гори» різних документів!
Дізнавшись, що я маю на меті відкривати громадську організацію, сівробітники УГСПЛ підтримали мене
в моїх прагненнях! Було зібрано спеціалістів з різних
відділів, які ділилися зі мною своїм досвідом, дали
корисні рекомендації та контакти для співпраці!

‘‘

антоніна карташова (учасниця школи):
Два тижні я мала змогу проходити стажування в
Центрі інформації про права людини. На щастя, для
мене вони були вдалими. Нові знання, знайомства і
емоціЇ - ось що супроводжувало мене ці два тижні.
Працювати журналістом мені доводилося і раніше,
але це стажування було інакшим. Відчувалася різниця між звичайною журналістикою і правозахисною.
Нові обличчя, нові джерела інформації та інший
підхід. Я шукала, писала і вчилася. Я робила набагато менше роботи ніж всі, але відчувала свою працю
потрібною. До мого портфоліо тепер можна додати
декілька новин, колонку і власну історію з порушенням моїх прав, яка матиме продовження.
І, що для мене головне, я потрапила до руху правозахисників і тікати звідти не збираюся.
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██ проект МАндрівна методична виставка «кожен має право знати свої права»
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.
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За 6 років мандрівна експозиція побувала і в
великих містах, і містечках, і в селах. Незважаючи на те, що її основною аудиторією є молоді люді, тільки за 2016 рік виставку відвідали
19950 осіб.
Впродовж 2016 року року виставку представляли у Сумах, Сєвєродонецьку Луганської
області, Нікополі Дніпропетровської області,
Ужгороді Закарпатської області, Львові, Дрогобичі Львівської області, Чернівцях та Кіцманського району Чернівецької області, Черкасах,
Рівному, Острозі Рівненської області, Дніпрі,
Чернігові, смт. Козелець Чернігівської області
та Хмельницькому .
Де б не була виставка, вона користується
великою популярністю серед учнівської та студентської молоді, громадських активістів та
освітян.
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. Тому її ще не один рік чекають
нові мандрівки.
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██ проект «співпраця місцевої влади та громадських організацій.
просування добрих практик»
Участь територіальної громади та осіб, які її
представляють у прийнятті рішень на місцевому
рівні є однією із умов демократичних реформ,
які зараз відбуваються в Україні і, зокрема, передбачають децентралізацію влади та більш
широкі повноваження територіальних громад.
Це й один із основоположних принципів підходу
до розвитку, що базується на демократії, верховенстві права і правах людини.
Одним із інструментів побудови ефективної
місцевої демократії є практика консультацій
місцевої влади з громадою щодо рішень і дій
стосовно важливих місцевих проблем. Українське законодавство в цілому створює досить
широкий спектр для створення й існування таких консультативних механізмів, хоча існують і
перешкоди.
Проте очевидним є невеликий досвід практики
використання консультацій влади з громадою.
Нажаль, поширеним явищем є й маніпулювання думкою представників місцевої громади при
формальному дотриманні таких передбачених
законом процедур місцевої демократії, як громадські слухання, місцеві ініціативи і т.п.

Консультації з громадськістю є формою діалогу, що проводить влада з мешканцями територіальної громади, щоб не тільки їх інформувати про окремі важливі проблемні питання,
але дослухатись їхню думку про ці питання.
Наприклад, це можуть бути питання землекористування, інвестицій, модернізації вулиць,
використання паркових територій та культурних
споруд, стратегічний розвиток населених пунктів і т.п.
Проект реалізується Гельсінським Фондом з
Прав Людини (Польща), громадською організацією «MART» (Україна), Центром гуманістичних
технологій «АХАЛАР» (Україна) в рамках Польско-Канадскої Програми Підтримки Демократії,
що фінансується коштами польської допомоги
для розвитку Міністерства Іноземних Справ Республіки Польща та Канадського Міністерства
Іноземних Справ, Торгівлі та Розвитку.
Сприяння окремим діям в рамках проекту здійснюють Громадська спілка «Освітній дім прав
людини в Чернігові» та Українська Гельсінська
спілка з прав людини в рамках Всеукраїнської
освітньої програми «Розуміємо права людини».
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Це вже другий проект, який реалізує ГО
«MART» спільно із Гельсінським Фондом з Прав
Людини, спрямований на налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування
в регіонах та громадянським суспільством.
Про результати першого проекту «Співпраця місцевої влади
та НУО - просування польської моделі демократії в Україні» можна
дізнатися на офіційному сайті ГО «MART» mart-ngo.org.ua.

Цього разу до участі в проекті були запрошені
представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій та ініціативних груп,
а також журналістів з трьох областей - Полтавської, Чернігівської та Сумської. Учасники були
об’єднанні в групи по регіонам, кожна з яких
складалась з одного представника місцевої
влади та двох громадських активістів. Окремими учасниками, по одному для кожного регіону,
були представники-журналісти.
Групи пройшли спільне навчання щодо питань прав людини, інструментів та процедур
місцевої демократії, ознайомились із польським досвідом проведення консультацій під час
навчального візиту до Республіки Польща і, обравши проблему, актуальну для своєї громади,
провели консультації між місцевою владою та
громадою у себе на місцях.
Презентацію результатів проекту та діяльності
груп було проведено в Києві під час фінальної
конференції.
Більше про проект можна дізнатись на сайті організації або за
посиланням https://www.facebook.com/groups/DobriPraktiki/.
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‘‘
Сергій Буров

(експерт го «mart»,
координатор всеукраїнської освітньої програми
«Розуміємо права людини»)

:

Насправді, для нас дуже важливо організовувати
такі майданчики, на яких люди можуть ділитися
досвідом. Коли ми говоримо про навчання, то не
маємо на увазі процес імперативного нав’'язування
якихось знань, а всі ми володіємо великою кількістю знань, всі маємо досвід, є дорослими людьми,
Тому, я думаю, будь-яка освітня програма у цьому
сенсі - це скоріше такий собі обмін досвідом.

██ проект «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»
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.
2016 рік продовжив реалізацію другого туру
проекту і цьогоріч було підтримано 6 проектних
пропозицій чернігівських громадських об’єднань, серед яких:

3. Громадська організація «Еко Місто Чернігів». Проект: «Міжрегіональна громадська екологічна ініціатива «ЛІНЕЯ» (створення Всеукраїн-

1. Центр психолого-соціальної допомоги «Ресурс». Проект: «Точка опори 2» (сприяння абіліта-

перервного професійного розвитку вчителів сільських
шкіл Чернігівської області шляхом створення освітньої
мережі, учасниками якої є представники середніх та вищих навчальних закладів, запровадження навчання щодо
поширення освітніх інновацій, створення умов для вибору
форм підвищення кваліфікації).

ції комбатантів, демобілізованих, переселенців і членів їх
родин до мирного життя та їх інтеграція у життя громади Чернігівщини).

2. Громадська організація «Центр допомоги
особам, що постраждали в наслідок військових
конфліктів «Чернігів»». Проект: «Школа Активного Ветерана» (розвиток НУО, створених учасниками АТО, шляхом навчання та практичного використання
навичок роботи в секторі НУО, для подальшого ефективного забезпечення відстоювання прав та інтересів учасників АТО).

ського механізму інформування населення про систему
збору відпрацьованих елементів живлення та стимулювання використовувати цю систему (здавати використані елементи живлення) через адвокацію, просвіту та
співпрацю у Чернігівській, Рівненській та Черівецькій областях).

4. Громадська організація «Спілка жінок Куликівщини». Проект: «Жінка – фактор розвитку
місцевих громад» (сприяння підвищенню знань жі-

нок-лідерів Куликівщини, Рівненщини та Донеччини для активної участі у громадсько-політичному житті місцевих
громад шляхом проведення інформаційно-просвітницької
кампанії).

5. Ініціативна група «Освітні ініціативи Чернігівщини». Адміністратор проекту: Ніжинська
міська громадська організація «Міра». Проект:
«Децентралізація в освіті: нові підходи до неперервного професійного розвитку вчителів
Чернігівщини» (зміна централізованих підходів до не-

6. Громадська організація «Центр взаємодії».
Проект: «Студія соціальної анімації «Територія
права» (залучення молоді з особливими потребами до
відстоювання своїх прав, участі в активних змінах в житті місцевих громад Чернігівщини та Дніпропетровщини,
шляхом навчання творчих груп, активних представників
молоді та підлітків, які будуть створювати анімаційні ролики з правової тематики та розповсюджувати їх).
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Конкурс на підтримку проектних ініціатив було
оголошено у вересні, тож на сьогоднішній день
проекти знаходяться на стадії реалізації.
Проте, з огляду на досвід 2015 року, є всі умови для того, щоб очікувати позитивний ефект
для громади від роботи переможців конкурсу
та повну реалізацію очікуваних результатів їх
проектів.
Окрім виконання програмної складової, учасники проекту (організації-субгрантери) мають
підвищити рівень свого організаційного розвитку. По-перше, ініціативна група має розробити
свій статут, зареєструвати свою громадську організацію. По-друге, всі громадські організації
мають розробити необхідні політики, організаційну структуру, положення, процедури управління фінансами, персоналом, волонтерами
тощо, які б забезпечили демократичне управління, підзвітність, прозорість та відкритість організації, її роботу у відповідності із вимогами
як національного законодавства, так і європейських стандартів. Також, організації мають розробити свій логотип, фірмовий стиль, брендбук,
місію, цінності та принципи роботи, провести
стратегічне планування, виробити фандрейзингову та комунікаційну стратегії, здобути навички
проектного менеджменту.
Виконання цих вимог, звичайно ж, неможливе
без експертної підтримки, яку здійснює як ГО
«MART», так й інші організації, які адмініструють проект в своїх регіонах, проводячи тренінги, семінари, навчальні тури, стажування чи
просто консультування з тих чи інших питань.
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██ проект «розвиток спільноти моніторів національного превентивного
механізму»
Починаючи з 2012 року в Україні працює Національний превентивний механізм (НПМ).
Це незалежний національний орган, що діє
з метою 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, які останнім
часом отримали можливість здійснювати візити до місць несвободи разом з регіональними
представниками Уповноваженого Верховної
Ради Укпаїни з прав людини.

Один із засновників організації, експерт 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.
В 2016 році «MART» в рамках Всеукраїнської
освітньої програми «Розуміємо права людини» провела 2 навчальних тренінги для підготовки моніторів на базі «Освітнього дому прав
людини в Чернігові»: завершальний для курсу,
що розпочався у 2015 р. «Постмоніторингова
діяльність, взаємодія з місцевою громадою та
владою» та 11-12 січня та «Базовий тренінг з
підготовки моніторів Національного превентивного механізму», який відбувся 24-28 березня.
Окрім тренінгової підготовки, ГО ««MART»
взяла участь у розробці збірника корисних матеріалів для моніторів НПМ, до якого увійшли
матеріали базового тренінгу, шаблон документів, корисні посилання тощо.
Проект підтримує Міжнароднй Фонд «Відродження» та Програма розвитку ООН в Україні.
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██ проект «Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини
Docudays UA»
Починаючи з 2006 року ГО «МАRТ» є регіональним партнером єдиного в Україні фестивалю документального кіно про права людини Мандрівного фестивалю документального кіно
про права людини Docudays UA .
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.
Щороку, в кінці березня фестиваль стартує в
Києві і презентує кращі документальні фільми
зарубіжних та українських режисерів. Починаючи з осені фестиваль мандрує вже містами
України.
Центральна тема фестивалю 2016 р. – «Крізь
ілюзії», адже сьогодні країни й народи прощаються з багатьма своїми ілюзіями. Руйнується
ілюзія про стабільність того світовлаштування,
про яке разом домовилися сильні демократичні
країни. Розвіялася ілюзія всього світу про слабкість України й нездатність українців до самоорганізації. Перед українцями, своєю чергою,
постало фундаментальне питання: чи не час

владі й суспільству позбавитися ілюзії, що
країну можна реформувати без змін базових
відносин в економічній, соціальній та культурній сферах.
ГО «МАRТ» традиційно проводить фестиваль
наприкінці листопада або на початку грудня.
Цього року в рамках фестивалю з 1 по 16
грудня було організовано серію відкритих та закритих кінопоказів, а також просвітницьких заходів в Чернігові, Ніжині та Прилуках. Загалом,
в заходах та переглядах фільмів взяло участь
близько 1383 чоловік, а також 30 волонтерів-активістів ГО «МАRT», які модерували кінопокази
та допомагали в процесі організації.
Покази фестивальних фільмів відбувалися в
кінотеатрах, центрі коворкінгу, ресторані, вищих
навчальних закладах, школах, молодіжних клубах, бібліотеках, а також в установах пенітенціарної системи тощо. Глядачі мали можливість
не тільки побачити унікальні фільми, а й поспілкуватися з експертними гостями - правозахисниками. Завершальною частиною всіх переглядів були обов’язкові обговорення та дискусії,
що традиційно влаштовуються організаторами
для спонукання до аналізу учасниками порушеної в ньому проблеми та пошуку оптимальних
шляхів її вирішення на локальному та державному рівнях.
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██ проект «Методи онлайн навчання по боротьбі з антисемітизмом,
ромофобією та іншими видами дискримінації»
Вже понад чверть століття педагоги всього
світу успішно використовують навчальні матеріали спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, ромофобією та іншими видами дискримінації, які були розроблені міжнародною
організацією – Домом Анни Франк.
Висококваліфікований персонал Дому Анни
Франк, який займається освітою, і має великий
досвід в розробці освітніх проектів та заходів,
працює з партнерами по всій Європі.
Успішними були й проекти цієї освітньої інституції, які реалізовувалися у партнерстві з
українськими громадськими організаціями та
були підтримані Міністерством освіти України у
2002-2012 рр.
В 2016 році до числа партнерів організації долучається і Громадська організація «МАRТ»,
а саме до реалізації проекту «Методи онлайн
навчання для боротьби з антисемітизмом, ромофобією та іншими видами дискримінації»
(Online learning methods on anti-semitism, antigypsyism and other forms of discrimination).
Партнерами проекту стали Центр Анни Франк
в Берліні (The Anne Frank Zentrum in Berlin
https://www.annefrank.de/en/exhibition-in-berlin/),
Краківський педагогічний університет (The
Pedagogical University of Cracow (PU) http://www.
up.krakow.pl/main/eng/) та Фонд Мілана Сімечки
зі Словаччини (Milan Simecka Foundation http://
www.nadaciamilanasimecku.sk/).
Проект має на меті розробку онлайн-матеріалів для навчання старшокласників протидії дискримінації. Передбачено створення
веб-ресурсу «Stories that Move», який міститиме
навчальні модулі, що спрямовані на отримання
знань про різні форми дискримінації та вміння
діяти на захист прав людини. Даний освітній
ресурс є багатомовним освітнім сайтом, який
допомагає молодим людям по всій Європі досліджувати проблеми власної ідентичності,
соціальної ізоляції та дискримінації, мови ненависті, спонукаючи їх до усвідомлення важливості власної позиції в різних ситуаціях.
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Онлайн-ресурс складається з п’яти навчальних
модулів:
◄◄
◄◄
◄◄
◄◄
◄◄

SeeingandBeing;
Making Differences;
Life Stories;
Media literacy;
Taking action.

Всі ці модулі містять як теоретичну інформацію і завдання, так і життєві історії підлітків Європи, які мають власний досвід упереджень та
дискримінації.
Очікувані результати:
◄◄ Розширення можливостей педагогів для
вирішення питання освіти з протидії дискримінації в освітніх закладах.
◄◄ Поширення педагогічних концепцій, які
мають велике значення для боротьби з ромофобією і антисемітизмом, іншими формами
дискримінації для сприйняття й визнання багатоманітності світу та поваги до прав людини.
◄◄ Широке поширення дидактичних матеріалів, що дозволяють учням зрозуміти складність різноманіття та дискримінації, навчають
протидіяти її проявам.
◄◄ Обмін міжнародним успішним досвідом боротьби з ромофобією, антисемітизмом та іншими формами дискримінації.
Наразі триває розробка веб-ресурсу, проте
деякі його модулі вже були протестовані українськими вчителями та освітянами. Інформація та
відгуки про ці модулі збирається для внесення
необхідних коректив в остаточну україномовну
версію ресурсу.
І як показник того, що проект матиме широке використання є вже попередні домовленості
з органами управління освітою для впровадження ресурсу в офіційну, формальну освіту в
Україні.
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██ проект «Моя нова поліція» в Чернігові
В 2016 році Громадська організація «МАRТ»
долучилася до проекту Міжнародної організації
«IREX» «Моя нова поліція». Мета проекту - організація зустрічей представників Національної
патрульної поліції та громади міста для:
◄◄ покращення якості послуг, що надаються
патрульною поліцією;
◄◄ побудова довіри до української патрульної
поліції;
◄◄ підвищення обізнаності городян про діяльність Національної патрульної поліції, розуміння її ролі у вирішенні нагальних місцевих проблем.
Для реалізації цих цілей ГО «МАRТ», в свою
чергу, організувала ряд зустрічей між патрульними та представникам організацій людей з інвалідністю (у форматі «світове кафе»), студентами (у форматі правового театру) та людьми
літнього віку.

Під час зустрічей учасники працювали над пошуком ідей та пропозицій у питаннях «Патрульна поліція доступна», «Патрульна поліція корисна», «Безпечне місто», розігрували сценарії
різноманітних життєвих ситуацій, які стосуються діяльності патрульної поліції, отримували
роз’яснення щодо своїх прав та юридичні консультації від юристів ГО «МАRТ», або ж просто
знайомилися з тими, хто щоденно опікується їх
безпекою чи цікавилися особливостями роботи
поліцейських.
Виражаємо величезну подяку тим, хто взяв
участь у заходах, і окремо, працівникам коледжу транспорту та комп’ютерних технологій
Чернігівського Національного технологічного
університету, Чернігівській міській бібліотеці
імені М. М. Коцюбинського та Патрульній поліції
Чернігова за допомогу в їх організації!
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██ проект «Демократизація, права людини та розвиток громадянського
суспільства в Україні»
ГО «MART» долучена до проекту Програми
розвитку ООН в Україні з 2013 року.
Його метою є сприяння розвитку відкритого
та демократичного суспільства, яке засноване
на верховенстві права та керується цінностями
панування прав людини, відкритості та звітності
на всіх рівнях державної влади. Він також допомагає посилити можливості організацій громадянського суспільства (ОГС), щоб ефективно
просувати демократичні цінності, підтримувати
правозахисників із метою забезпечення та захисту прав людини в Україні, а також сприяти
колективному та орієнтованому на результат
діалогу між Урядом і організаціями громадянського суспільства.
Крім ГО «MART» проекті беруть участь 7 регіональних організацій-хабів з Дніпропетровської,
Донецької, Кіровоградської, Львівської Закарпатської, Рівненської та Херсонської областей.
В ході його реалізації і «MART», і інші організації за цей час пройшли шлях програмного, а
також організаційного розвитку й зміцнення, і
підійшли до його нового етапу, який, крім іншого
має на меті поширення в Україні підходу, що

базується на правах людини (ППЛ, HRBA Human Rights Based Approach).
ППЛ - це рамковий підхід до розвитку, в основу якого покладено міжнародні стандарти у
сфері прав людини, а також діяльність, спрямована на просування і захист прав людини в усіх
сферах.
Сьогодні ППЛ вважається найбільш прогресивним підходом до сприяння соціальному
розвитку. Більшість міжнародних організацій із
розвитку вже включили його до своїх стратеггій
або перебувають в процесі цього. Але усвідомлене застосування ППЛ національними організаціями з розвитку, зокрема ОГС, розповсюджено не настільки широко.
Організації громадянського суспільства можуть стати набагато більш ефективними у своїй
діяльності, якщо застосовуватимуть цей підхід
щодня. Аби допомогти їм у цьому, ПРООН в
Україні спільно з ГО «MART» провела тренінг
для 18 тренерів (представників організацій-хабів) спрямований на надання їм знань та інструментів для подальшого ефективного поширення підходу іншим, меншим ОГС у регіонах.
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Також для тих, хто пройшов навчання та для
тих представників громадянського суспільства,
які бажають дізнатися більше про ППЛ і впроваджувати його в свою діяльність, було розроблено посібник за цією ж темою.
З початку наступного року тренери, які пройшли навчання проведуть тренінги на тему
«Підхід заснований на правах людини у діяльності організацій громадянського суспільства»
в своїх регіонах - в Чернігові, Львові, Дніпрі,
Святоргірську, Перечені, Рівному, Кропивницькому та Херсоні, а організації, які беруть участь
у проекті «Демократизація, права людини та
розвиток громадянського суспільства в Україні»
будуть всіма можливоми шляхами поширювати
використання ППЛ в Україні.
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Правова допомога

██ юридична приймальня ГО «mart»
Юридична 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 та 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.
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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 2016 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 комунікаціям. Прийом здійснювали юристи Сімакіна
Інна, Науменко Дмитро та Шумар Дмитро.
За зазначений період до приймальні звернувся 1694 громадянина, що на 11% більше ніж у
2015 році.
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Більшість клієнтів приймальні (58%) – жінки,
77% - місцеві жителі, 33% - військовослужбовці
та члени їх сімей.
За способом звернення основна кількість громадян, 43%, приходили на особистий прийом,
збільшилася кількість звернень через Інтернет,
що склала 27% від загальної кількості звернень
. 8% звернулися під час виїзних приймалень та
21% - за телефоном.
Джерелом інформації для більшості став Інтернет та публікації в Інтернеті 34%, 23% відвідувачів приймальні стали за порадою знайомих
й інших організацій, у т.ч. і державних.
Щодо суті звернень, то основними були соціальний і правовий захист військовослужбовців - 33%: соціального забезпечення цивільного
населення - 22%, права власності (спадкування) – 24% і трудового права - 12%. В більшості
випадків звернень людям потрібно було звертатися до суду за відновленням їх прав, але непомірно великий розмір судового збору – 551,20
грн. при мінімальній зарплаті 1387 - 1455 грн.,
перешкоджав забезпечити державою доступ до
правосуддя.
Допомогою, наданою клієнтам, у 87% звернень були консультації, у 12% - захист прав через допомогу у підготовці документів, у 5% - підготовка позовних заяв та інших процесуальних
документів.
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. 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.
У 2016 році продовжено 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 ОУНБ ім. В.Г. Короленка.
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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».
Впродовж 2016 р. було організовано 43 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 27 заходах, які
проводили інші установи та організації.
Також впродовж року було розроблено чотири
інформаційно-правові довідники:
◄◄ «СЗЧ, ДЕЗЕРТИРСТВО, УХИЛЕННЯ ВІД
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. НАСЛІДКИ І ЗАХИСТ».
◄◄ «Права пацієнтів у лікарняних закладах.»
◄◄ «Матеріальна відповідальність військовослужбовців ЗСУ».
◄◄ «Інформаційно-правовий довідник для
членів сімей загиблих» (оновлений).
У березні 2016 року юристи ГО «MART» прийняли участь у моніторинговому візиті НПМ у м.
Черкасах до Кімнати тимчасового затримання
Військової служби правопорядку та наркологічного диспансеру.
У вересні 2016 року здійснено Аналіз доступності послуг у транспорті для осіб з інвалідністю у м. Чернігів (http://www.mart-ngo.org.ua/
ua/noviny/novini/item/683-prezentatsiia-zvitudostupnist-transportu-ta-ob-iektiv-transportnoiinfrastruktury-dlia-osib-z-invalidnistiu), що включений до Звіту за результатами дослідження
«Доступність транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю»
ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (http://naiu.org.ua/wp-content/
uploads/2016/12/zvit-transport.pdf).

██ успішні історії юридичної приймальні ГО «mart»
Перемога учасника АТО
над Приватбанком
До громадської приймальні звернувся громадянин В., учасник АТО, з проханням надати допомогу юридичного характеру та скласти документи процесуального характеру.
При розгляді справи з’ясувалося, що:
Громадянин В. 28 жовтня 2005 року подав до
ПАТ КБ “ПриватБанк” заяву позичальника про
отримання строкового кредиту у сумі 2006,16
грн зі сплатою процентів за користування кредитом на строк 12 місяців по 27 жовтня 2006
року за технологією кредитування «Просто Кредит».
30.10.2006 року пан В. виконав свої зобов’язання за вказаним договором, який був
оформлений заявкою, та термін дії якого сплив
27.10.2006 року, унаслідок чого він вважав його
виконаним, тобто повернув залишок поточної
заборгованості за наданим кредитом (тілом
кредиту).
Дане твердження в подальшому підтвердив
Приватбанк у власній же позовній заяві до пана
В., а саме: відсутністю даної вимоги у поданій
позовній заяві, що була подана до Козелецького
районного суду у липні 2016 року.
Згідно доданих до позовної заяви розрахунків:
основна заборгованість складала «нуль» грн.,
а відсотки, пеня та штрафні санкції за десять
років склали близько 13 тисяч гривень.
За вказаний період Приватбанк жодного разу

не звертався до громадянина В. про сплату заборгованості.
Юристами ГО «МАRТ» було складено заперечення на позовну заяву, де було використано вимоги Цивільного кодексу щодо загальної
позовної давності тривалістю у три роки та
спеціальної - в один рік, що застосовується до
вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).
Також при складанні заперечення були застосовані правові висновки, що викладені у
Постанові Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України від 11 березня 2015
року (справа №6-16цс15), а саме: щодо правил
застосування строків позовної давності в подібних правовідносинах.
Тобто, на думку юристів ГО «МАRТ» ПАТ «КБ
«ПриватБанк» пропустив строки звернення до
суду та дана позовна заява не підлягала задоволенню, у т.ч. і з тих підстав, що банк на протязі
10 років не повідомляв «боржника» про існуючу
заборгованість, чим були порушені порядок ведення договірних правовідносин.
Крім того, банком до розрахунків не був врахований період проходження військової служби
за мобілізацією громадянином В. у зоні проведення АТО.
28.09.2016р. Козелецький районний суд, в порушення порядку застосування матеріальних і
процесуальних норм та взагалі не прийнявши
до уваги письмове заперечення, виніс рішення:
про задоволення позову та стягнення з пана В.
13 000 грн. та 1378,00 грн. судового збору на
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користь Приватбанку.
Не погоджуючись із даним рішенням та підставами для його винесення юристами громадської приймальні було складено обґрунтовану
апеляційну скаргу.
Врахувавши усі обставини, що були викладені
у апеляційній скарзі, 09 листопада 2016 року
Апеляційний суд Чернігівської області виніс
справедливе рішення, яким скасував рішення Козелецького районного суду та відмовив у
задоволенні позову ПАТ «КБ «ПриватБанк» до
пана В. про стягнення заборгованості за кредитним договором у загальній сумі 13 тис. грн.
та судового збору у сумі 1378,00 грн.
Для тих, хто зацікавився даною справою Ви
зможете знайти усі рішення за номером справи
734/1905/16-ц (провадження № 2/734/695/16)
у Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua/) на офіційному
веб-порталі «Судова влада України».

Виселення та позбавлення
житла не відбулося
До громадської приймальні звернулася громадянка М. з проханням надати допомогу юридичного характеру та скласти документи процесуального характеру.
Громадянка М. з 14.03.1987 року по 02.09.2002
року працювала у Чернігівському національному державному педагогічному університеті ім.
Т.Г.Шевченка. Наказом від 02.09.2002 року її
було звільнено з роботи за угодою сторін, згідно
пункту 1 статті 36 КЗпП України.
На підставі виданого університетом ордеру від 27.03.1998 року громадянка М. разом із
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своїм малолітнім сином вселилася в кімнату
гуртожитку, що знаходиться за адресою: вул.
Воїнів-Інтернаціоналістів у м. Чернігів, та була
зареєстрована (прописана) із сином.
Навчальний заклад проти цього на той час не
заперечував та зазначені дії в національних судах не оскаржував.
Але, починаючи, з 2008 року навчальний заклад почав кампанію по виселенню цієї сім’ї
з гуртожитку без надання іншого житлового
приміщення, тобто просто на вулицю, у зв’язку з
тим, що ця жінка не є працівником університету
і тому вона і її син втратили право на проживання у гуртожитку.
У 2008 році Деснянський районний суд м. Чернігова відмовив у задоволенні позову, поданого
університетом.
У 2013 році навчальний заклад вдруге звернувся з позовом про виселення, у задоволенні
якого Чернігівський апеляційний суд відмовив.
Але, ці рішення не зупинили керівництво
університету звертатися знову і знову з позовом
про виселення сім’ї громадянки М. на вулицю.
На початку 2014 року Чернігівський національний державний педагогічний університет
ім. Т.Г. Шевченка звернувся у черговий раз до
Деснянського районного суду з основною вимогою виселити Громадянку М. разом із сином без
надання іншого житлового приміщення.
Події 2014 року внесли корективи у розгляд
цієї справи, а саме: було зупинено провадження, у зв’язку із тим, що син громадянки М. став
на захист територіальної цілісності України,
який був демобілізований у 2015 році. А продовження цієї історії відбулося у 2016 році. Судом
продовжено провадження та було призначено
судове засідання для розгляду справи.

Юристи громадської приймальні ГО «MART»
склали заперечення на позовну заяву, у якій
захист від позовних вимог був побудований на
тому, що мотивація позову 2014 року вже була
досліджена у попередніх судових засіданнях у
2008 і 2013 роках та рішення судів за цими ж позовами набрали законної сили, що в силу положень частини 3 статті 61 ЦПК України звільняє
від дослідження і доказування вказаних обставин у межах цивільної справи.
Враховуючи викладені заперечення проти позову Деснянський районний суд м. Чернігова у
липні 2016 року прийняв рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог Чернігівського національного державного педагогічного
університету ім. Т. Г. Шевченка до громадянки М., чим зберіг місце проживання жінки та її
сина, учасника АТО.
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окремі навчально-просвітницькі заходи

██ Тренінг «Адвокасі-кампанії громадських організацій.
Розвиток навичок для здійснення суспільних змін»
Тренінг «Адвокасі-кампанії громадських організацій. Розвиток навичок для здійснення
суспільних змін» проведено в рамках проекту
«Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструє ГО «MART», за
підтримки Європейського Союзу та Програми
розвитку ООН в Україні, з 30.01 по 1.02.16 р.
Проте, до участі були запрошені не тільки
представники організацій-субгрантерів проекту,
але й інші громадські активісти м. Чернігова.
Разом із тренерами, Максимом Елігулашвілі
(експерт Всеукраїнської освітної програми «Розуміємо права людини», Фонд громади міста
Херсон «Захист», КВНЗ «ХАНО») та Романом
Семешко (на той час ЧММГО «Молодіжна спілка юристів»), учасники спільно та в групах, теоретично та практично розглядали питання організації та проведення адвокасі-кампаній.
Тренінг не міг не пройти вдало, адже всі складові його успіху, на нашу думку, були включені.
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По-перше, атмосфера справжнього домашнього затишку і, водночас, мотивуюча до роботи, яку дарує Освітній дім прав людини в Чернігові, де якраз проходив тренінг. Вона одразу
налаштувала не тільки на активність, а й довіру,
і, наприклад, під час знайомства учасників,
воно було з танцями і барабанним дробом, танцювали всі.
По-друге, найважливіше, це люди, які стали
учасниками заходу. Адже це ті, хто щодня працює з громадою, і дійсно мотивовані до досягнення високих результатів своєї діяльності.
Під час тренінгу, учасники об’єднался в групи
і розробляли не тільки ідеї, а й плани реалізації
кампаній за захист суспільних інтересів у питаннях, які є актуальними для Чернігова та області.
Впродовж тренінгу команди поетапно опрацювували та презентовували свої розробки, брали участь в тематичних інтерактивних іграх та
вправах. Два дні пролетіли дуже швидко.

██ Тренінг «права людини та місцева демократія»
Тренінг було проведено громадською організацією «MART» за підтримки ПРООН в Україні в
рамках проекту «Демократія, права людини та
розвиток громадянського суспільства в Україні».
Цей захід є частиною плану дій Всеукраїнської
освітньої програми «Розуміємо права людини».
Учасники тренінгу з’їхалися з різних куточків
України. Це і представники організацій-хабів
України, представники офісу Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, і звичані громадські активісти.
Метою тренінгу організатори було підвищення експертного потенціалу громадських організацій та активістів на місцевому рівні, щодо
спроможності робити аналіз і оцінку місцевих
проблем та викликів з позицій прав людини,
та використовувати інструменти прав людини
і місцевої демократії у власній громадській активності.
В якості основних тренерів на тренінгу виступив потужний тандем – Сергій Буров (Громадська організація «MART» (м. Чернігів, Україна),
координатор Всеукраїнської освітньої програми

«Розуміємо права людини» та освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав
людини) та Андрій Палуда (Громадська організація «Вясна» (Білорусь, Мінськ), координатор Білоруської правозахисної школи). Також
впродовж тренінгу долучилися експерт Української Гельсінської спілки з прав людини, Володимир Яворський, Інна Сімакіна, координатор
приймальні з надання правової допомоги ГО
«MART», Роман Семешко, керівник Молодіжної
спілки юристів, Зузанна Фіалова (Партнерство
заради демократичних змін (Словаччина, Братислава), PhD, лектор и консультант), Богдан
Крикливенко, керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Світлана Колишко, керівник групи з прав людини, координатор проекту «Зміцнення потенціалу офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини»,
ПРООН, Павло Пархоменко, суддя Бахмацького районного суду Чернігівській області та Уладзімір Щчербау, співробітник Моніторингової місії
ООН з прав людини в Україні. Тренінг тривав 5
днів з 25 по 29 квітня 2016 року.
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██ круглий стіл «Роль місцевих ініціативних груп в розвитку
ромського молодіжного руху в Україні»
31 травня в читальному залі обласної бібліотеки відбулося засідання круглого столу «Роль
місцевих ініціативних груп в розвитку ромського
молодіжного руху в Україні».
Зустріч організована спільними зусиллями
громадських організацій «Романо дром», ГО
«MART» та Чернігівською ОУНБ ім. В.Г. Короленка. Участь у круглому столі взяли:
◄◄ представники ромської програмної ініціативи МФ «Відродження»
◄◄ Альона Казанська, координатор молодіжного напряму ГО «Романо дром»
◄◄ Cергій Буров, координатор Всеукраїнської
освітньої програми «Розуміємо права людини»
◄◄ учасники проекту «Територія довіри»
◄◄ громадські організації, що працюють з ромською громадою та нацменшинами
◄◄ представники Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської
обласної державної адміністрації.
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Організатори підвели підсумки проекту «Територія довіри / Патябнитко штето», який реалізується ГО «Романо дром» за підтримки
Ромської програмної ініціативи МФ «Відродження» та у партнерстві з ГО «MART», Всеукраїнською освітньою програмою «Розуміємо права
людини», а також ГС «Освітній дім прав людини
в Чернігові». Мова йшла про практики місцевих
ініціативних груп в контексті розвитку ромського молодіжного руху в Україні та ідеї соціальних
проектів, напрацьовані учасниками «Території
довіри» в результаті тренінгового курсу, який
вони пройшли.
Головний бібліотекар відділу документів із
гуманітарних наук Вікторія Примак презентувала книжково-ілюстративну виставку «Роми в
Україні».

██ Чілдрен кінофест та заходи присвячені дню захисту дитини
27 травня по 5 червня 2016 в Україні проходив
щорічний фестиваль мистецтва кіно для дітей
та підлітків «Чілдрен Кінофест».
Вперше фестиваль відбувся в місті Чернігові,
проведення якого організувала Громадська організація «МАRТ» спільно з кінотеатром «Мультиплекс».
Впродовж восьми днів маленькі мешканці Чернігова могли безкоштовно подивитись
пізнавальні і дуже цікаві фільми та мультики
робіт відомих світових режисерів, темою яких
були толерантність, дружба, любов до тварин
та навколишнього світу, як, наприклад, фільм
«Хлопчик-фантом» про пригоди 11-річного
Алекса, який володіє суперздібностями. Алекс
об’єднує зусилля із поліцейським, тимчасово
прикутим до інвалідного крісла, аби врятувати Нью-Йорк від руйнування. Творці картини –
Жан-Луп Фелісіолі і Ален Ганьоль – номінанти
на премію «Оскар» за мультфільм «Життя кота
в Парижі».
Окрім прегляду мультиків та фільмів для дітей командою ГО «MART», її волонтерами та
партнерами були організовані руханки, ігри на
тему прав дитини, фотосесія, зони розмальовок, екскурсії виставкою «Коже має право знати свої права», майстер-класи з флористики та
оригамі.

Також ГО «MART» приєдналась до міської акції «Чернігів - територія радості». В сквері ім.
Миколи Попудренка юристи організації провели кілька інтерактивних ігор, щоб дізнатися, що
дітям відомо про їхні права.
«Наша гра показала, що діти знають лише
про частину своїх прав – ту, про яку говорять у
школі. Дітям потрібно розповідати про права на
практичних прикладах – в епізодах популярних
казок дивитися, дотримуються там права дитини чи ні. І це потрібно обговорювати як у сімейному середовищі, так і в школах» - розповідала
Інна Сімакіна, юрист ГО «MART».
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██ «Конституцію знаю та й від усіх
вимагаю» або як провели День
Конституції України в Чернігові
8 червня 2016 року у Чернігівському міському
парку культури та відпочинку Шумар Дмитро,
юрист громадської приймальні ГО «МАРТ»,
взяв участь у проведенні інформаційно-просвітницького заходу, присвяченого 20-й річниці
Конституції України, організатором якого виступила громадська організація «Активні громадяни», м. Чернігів. Під час заходу Шумаром
Д. було проведено гру-вікторину «Конституцію
знаю та й від усіх вимагаю», після чого активним учасникам було вручено Основний Закон
України – Конституцію України.
Наприкінці заходу було проведено флеш-моб
«Знаю свої права».

██ Всеукраїнська акція «Єдина родина України»
«Єдина родина України», саме таку назву
мала Всеукраїнська акція у Чернігові, приурочена до 25-ї річниці Незалежності України. Цей
захід дав можливість об’єднати близько 400
осіб членів сімей загиблих воїнів АТО з майже
всіх областей України. Акція тривала протягом
трьох днів: з 19 по 21 серпня.
Метою акції стало налагодження дружніх стосунків та напрацювання партнерських зв’язків
між родинами загиблих воїнів АТО з різних областей України.
Організатори акції:
◄◄ Єдиний волонтерський центр
◄◄ ГО «Єдина родина Чернігівщини»
◄◄ ГО «МАRТ»
◄◄ ГО «РЕСУРС»
◄◄ ГО «Українська асоціація матерів»
◄◄ ГО «Ініціатива «Активні громадяни»
До Чернігова з’їхалися члени родин загиблих
захисників практично з усієї держави.
Учасники акції створили на Красній площі
Чернігова величезну мапу України. Дві з половиною сотні військовослужбовців чернігівського
гарнізону вишикувалися у своєрідний кордон.
А поміж ними, взявшись за руки, встали і ті,
хто зазнав болю втрати, і ті, хто про війну знає
лише з новин.

На знак єднання учасниками акції було створено «Дерево життя» — величезного дідуха, колоски для якого привезли з усіх куточків України.
Заходи присвячені вшануванню загиблих продовжились в театрі, де чотири родини отримали високі державні посмертні нагороди за своїх
захисників.
Учасники мали можливість отримати безкоштовну правову допомогу від кваліфікованих
юристів громадської приймальні ГО «MART».
В рамках заходу було розповсюджено 200
примірників інформаційно-правового довідника
для членів родин загиблих.
Неділя стала днем співпраці. Відбувся круглий стіл на тему “Співпраця родин, волонтерів
та влади” на якому організатори акції та члени
сімей загиблих воїнів АТО з різних областей
України зібралися аби поділитися проблемами,
досвідом співробітництва, в тому числі з волонтерським організаціями і органами влади, знайти містки співпраці та напрацювати механізми
подальшої спільної роботи.
«Проведення такого заходу – це тільки перший крок налагодження дружніх стосунків між
сім’ями загиблих воїнів АТО з різних областей
України. У майбутньому планується продовжувати обговорення напрямків та реалізації спільних програм», – розповідає Дмитро Шумар,
юрист громадської приймальні ГО «MART».
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В акції «Єдина родина України» взяли участь
не лише сім’ї учасників війни на Сході, а й рідні
ветеранів Афганської війни. Всупереч думці, що
час лікує, біль від втрат не відпускає їх і тридцять років потому. Але у родин афганців є великий досвід єднання, яким вони завжди раді
поділитися.
Представники родин загиблих із тих областей, що прийняли участь у акції, обговорили
подальші шляхи співпраці та спільні дії, задля
об’єднання та спільного вирішення проблемних питань. Для цього представники родин загиблих воїнів АТО підписали Меморандум про
співпрацю та подальші дії, проект якого було
«У перспективі, ми вбачаємо створення різних
громадських об’єднань в іншихобластях України
на кшталт ГО «Єдина родина Чернігівщини», їх
розвиток та напрацювання з ними спільних дій.
Все це дасть можливість не залишити людей з
бідою один-на-один, вчасно надати допомогу,
гуртуючись разом над вирішенням проблеми»,
– зауважила Інна Сімакіна, координатор громадської приймальні ГО «МАRT».
29 серпня юристи громадської приймальні
взяли участь у прес-конференції за підсумками
проведення Всеукраїнської акції «Єдина родина України».
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██ Я маю право знати..
Акція «Я маю право знати» була реалізова 28
вересня, у Міжнародний день права знати, в
Чернігові ГО «МАRТ» та ГС «Освітній дім прав
людини в Чернігові» рамках Всеукраїнської
освітньої програми «Розуміємо права людини».
В цей день громадські організації проводять
заходи спрямовані на роз’яснення серед населення права на інформацію, на доступ до публічної інформації, популяризацію ідей свободи
інформації.
Метою нашої акції було інформування молоді, а особливо студентів, про право на доступ
до публічної інформації та законодавчих механізмів, які його регулюють.
Ініціаторами акції є випускники Всеукраїнської
освітньої програми «Розуміємо права людини»,
тож вона відбулася в різних регіонах України.

██ заходи До 40-річчя УГГ
4 листопада 2016 року, до 40-ї річниці УГГ
(Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод), ГО «МАRТ» провели
два інформаційно-просвітницьких заходи для
молоді Чернігова.
Спочатку представники організації завітали до
бібліотеки імені М.Коцюбинського, де провели
інформаційний захід з учнями старших класів,
студентами та гостями бібліотеки.
У неформальній обстановці присутні обговорили історію створення та діяльність Української Гельсінської групи, розвиток Української
Гельсінської Спілки з прав людини як сучасного
правонаступника УГГ.
Наступний візит юристів ГО «МАRT» відбувся
у приміщенні Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді
Чернігівської обласної ради.
На інформаційному заході ліцеїсти мали можливість переглянути документальний фільм
«Українська Гельсінська спілка: вектор визначено», а також дізнатись про історію створення
та сучасність правозахисного руху в Україні.
Також учасники заходу дізнались про роботу
мережі правових приймалень УГСПЛ, центру
стратегічних справ, адвокаційного та моніторингового відділу, а також досягненням організації.
Учасникам заходів також надавалися юридичні консультації.
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██ Круглий стіл «Чи є школа
середовищем вільним від
насильства?»
6 грудня ГО «МАRТ» та Чернігівська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка провели Круглий стіл на тему «Чи є школа середовищем вільним від насильства?».
Захід був присвячений Всеукраїнській акції «16
днів проти насильства».
У круглому столі взяли участь вчителі, представники Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Управління освіти і науки Чернігівської ОДА,
Управління Національної поліції в Чернігівській
області, Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, Управління освіти Чернігівської
міської ради, Чернігівського обласного центру
соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Чернігівської ОДА,
служби у справах дітей Деснянської та Новозаводської рад.
В ході круглого столу учасники домовились
зміцнити співпрацю та об’єднати свої зусилля навколо покращення спроможності шкіл та
громадських організацій проводити інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на запобігання та розв’язання проблеми насильства
в дитячому середовищі, а також підвищення
обізнаності батьків та громади в цілому щодо
проблеми насильства, зокрема серед дітей, та
їх ролі у розв’язанні цієї проблеми.
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██ Жива бібліотека. соціальний проект
«Жива бібліотека працює так, як звичайна
бібліотека. Читач може прийти і вибрати з каталогу книжку, яка його цікавить, а потім взяти її
на визначений період.
Однак, у цій бібліотеці книжками є справжні
люди, автентичні представники меншин і соціальних груп, яких суспільство неповністю
сприймає та які стикаються з виключеннями і
упередженим ставленням. Читач, позичаючи
таку Живу книгу, вступає з нею в діалог. Завдяки такій взаємодії, обидві сторонни мають можливість протиставити свої уявлення щодо даної
групи з реальністю, переконатися особисто, що
є істинним і в результаті – дізнатися щось нове,
змінити своє ставлення, сприйняття.
Це виняткова можливість познайомитися з
людьми, яких Ви не зустрінете щодня. Така розмова триває 30 хвилин і є безкоштовною. Читач
може задати Живій книзі запитання, які він не
мав можливості поставити за нормальних умов.
Може дізнатися про особистий досвід цієї людини і проблеми, з якими вона зіштовхується.
Кожен з учасників може дізнатися щось нового
про іншу людину, зламати свої упередження і
критично на них поглянути.» («Ми громадяни.
Ми європейці. Формування громадянської позиції молоді України», с.83-88.)
Живу бібліотеку для мешкаців Чернігова та гостей міста ГО «МАRT» влаштувала 10 грудня
спільно із ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

На читачів чекали «книги»: учасник АТО, ромка, актор, внутрішньо переміщена особа, кримчанка та поліцейський.
10 грудня крім іншого Міжнародний день захисту прав людини. Тому відвідувачі і самі живі
книги взяли участь у Всесвітній акції від Прогрми
розвитку ООН в Україні #StandUp4HumanRights
#HumanRightsDay.
Жива бібліотека залишила глибокі враження
в багатьох учасників. Одна з учасниць, Віра Курико, поділилася схвальним відгуком в соціальних мережах:
«Учора ми пішли до Живої бібліотеки, я би,
навіть, сказала, що Найживішої. Це така бібліотека з якої не винесеш книги, але забереш із
собою безмір вражень, емоцій та думок.
Бо книги тут не звичайні. Одні з тих книг, після
котрих жити як раніше — не вдається. Книги ці
— люди.
Учасник АТО, актор, поліцейський, кримчанка,
внутрішньо переміщена особа, ромка і можливо я ще когось не застала. Усі ці люди учора
могли би вам розказати стільки, що вистачило
б на тиждень обдумувань.
Велике спасибі за можливість прийти і викласти людям на маленький столик усі свої упередження й повернутися додому без них...».
Проведений захід наштовхнув організаторів
на купу ідей, щодо проведення більш масштабних відкритих бібліотек у 2017 р.
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Фінансовий звіт

██ Надходження
Безповоротна фінансова допомога (гранти)

3167026,13 грн.

Пасивні доходи - відсотки депозиту

22 735,45 грн.

Доходи від продажу валюти

48 706,95 грн.

Всього:

3 166 226,86 грн.

Безповоротна фінансова допомога (обладнання)

46 342,00 грн.

Загальна сума:

3 212 568,86 грн.

██ джерела фінансової підтримки
Громадська спілка «Українська Гельсінська
спілка з прав людини» (УГСПЛ):

Термін дії угоди: 25.07.2016 - 27.03.2017 рр.
Отримано: 277840,00 грн.

1. Проект № D-001006. (Угода №UHHRU/1.6.2-3)
від 15.01.2016 на підтримку роботи громадської приймальні УГСПЛ у м. Чернігові при ГО
«MART» в партнерстві з ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини».
Терміндії угоди: 15.01.2016 - 31.12.2016 рр.
Отримано: 458038,04 грн.

2. Грантова угода № 51118 від 11.10.2016 на підтримку проекту «Залучення громадян до діяльності з моніторингу і документування випадків
порушення прав людини на сході України»
Термін дії угоди: 01.11.2016 - 31.07.2017 рр.
Отримано: 154950,00 грн.

2. Проект № D-001006., Угода № UHHRU/1.6.1-9
від 15.01.2016 на підтримку роботи громадської
приймальні УГСПЛ при ГО «MART» у м. Суми.
Термін дії угоди: 15.01.2016- 31.12.2016 рр.
Отримано: 253852,50 грн.
3. Проект №D-001006., Угода № UHHRU/1.6.1-10
від 15.01.2016 на підтримку роботи громадської
приймальні УГСПЛ при ГО «MART» у м. Ужгород.
Термін дії угоди: 15.01.2016- 31.12.2016 рр.
Отримано: 253852,50 грн.
4.Проект №D-001006., Угода № UHHRU/1.6.1-11
від 15.01.2016 на підтримку роботи громадської
приймальні УГСПЛ при ГО «MART» у м. Чернівці.
Термін дії угоди: 15.01.2016- 31.12.2016 рр.
Отримано: 253852,50 грн.
Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ):
1. Грантова угода № 50875 від 08.07.2016 на
підтримку проекту «Школа з прав людини для
розвитку мережі ромських молодих правозахисників».
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Гельсінський Фонд прав людини, Польща
(ГФПЛ):
1. Угода Б/№ від 01.04.2016. на підтримку
спільного проекту «Співробітництво місцевої
влади та громадських організацій. Просування
добрих практик» .
Термін дії угоди: 01.04.2016–03.01.2017 рр.
Отримано: 387600,00 грн.
Програма розвитку Організації Об’єднаних
Націй (ПРООН):
1. Грантова угода № OO-GA-2-2016-02 від
09.03.2016 в рамках проекту Проекту «Демократизація і права людини в Україні».
Термін дії угоди: 09.03.2016 – 30.04.2016 рр.
Отримано: 153610,00 грн.
Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи»:
1. Договір про Партнерство в рамках проекту
«Українська регіональна платформа громадських ініціатив» від 12.01.2015р.
Термін дії угоди: 29.01.2015 - 29.01.2018 рр.
Отримано: 902168,15 грн.
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«Ініціативний центр сприяння активності та
розвитку громадського почину «Єднання»:

Безповоротна фінансова допомога
(обладнання):

2. Грантова угода № №251-16-U-CR-CR028USG-01-s17 від 10.04.2016 рр.
Термін дії угоди: 10.04.2016 - 30.09.2016 рр.
Отримано: 40000, 00 грн.

1. Громадська спілка «Українська Гельсінська
спілка з прав людини» (УГСПЛ).
Отримано: 41342,00 грн.

Будинок Анни Франк:

2.Фізичні особи.
Отримано: 5000,00 грн.

1. Проект «Онлайн навчання методам з антисемітизму, антиромського настрою та інших
форм дискримінації».
Термін дії угоди: 01.03.2016 - 01.09.2018 рр.
Отримано: 31262,44 грн.

██ Витрати
1. Програмна діяльність:
Оплата персоналу

517176,76 грн.

Оплата зовнішніх експертів

218881,70 грн.

Освітні послуги

42 000,00 грн.

Навчальні та публічні заходи

745383,15 грн.

Юридичні послуги

854335,00 грн.

Промо-матеріали

60261,03 грн.

Фонд субгрантів

327 083,86 грн.

Всього:

2 765 121,50 грн.

2. Адміністративні витрати
Оплата персоналу

96480,44 грн.

Оплата зовнішніх експертів

200735,40 грн.

Зв’язок, інтернет, пошові витрати

28949,65 грн.

Приміщення та комунальні платежі

59243,29 грн.

Канцтовари та витратні матеріали

19240,70 грн.

Відрядження

2842,65 грн.

Обладнання

1140,00 грн.

Інші витрати

2854,19 грн.

Банківські витрати

4536,48 грн.

Всього:

416022,80 грн.

Загальна сума витрат:

3 180 332,58 грн.
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██ Рух коштів ГО «MART» у 2016 році
Залишок коштів на 01.01.2016 р.

309 822,69 грн.

Надходження

3 189 761.58 грн.

Витрати

3 180 332.58 грн.

Залишок коштів на 01.01.2017 р.

319 251,69 грн.
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Розрахунковий рахунок ГО «МАRТ»:
ПАТ КБ «Приватбанк»;
МФО 353586;
Код 25618907;
Розрахунковий рахунок: 2600 9060 137 107;
Призначення платежу: Благодійний внесок.
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Громадська організація «MART». Річний звіт 2016

Оформлення та верстка: Марина Забара

Адреса організації: м. Чернігів, 14000,
вул. П’ятницька, буд. 39, оф. 700-703,
Тел.: (0462)774-110.
mart-ngo.org.ua
E-mail: mart.ngo@gmail.com
facebook.com/ngomartcn
vk.com/ngo.mart

Чернігів - 2017 р.

