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Команда громадської організації "MART"
висловлює щиру подяку всім своїм друзям,
партнерам, донорським організаціям,
усім, хто допомогав втілювати наші ідеї та
мрії в реальність, усім, хто сьогодні
не залишається байдужим до розвитку
демократичного громадянського суспільства
України.

ЗМІСТ
Про організацію .......................................................................................................................................6
Наші проекти ...........................................................................................................................................10
Правова допомога ..................................................................................................................................28
Окремі навчально-просвітницькі заходи ..........................................................................................34
Фінансовий звіт .....................................................................................................................................56

про організацію

"

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.
Багаторічна 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.
Досягнення організфації:
◄◄ Організація входить до складу мережі хабів громадянського суспільства.
◄◄ 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
регіональному 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.
Впродовж своєї діяльності організація працювала і працює з різними представниками цільових
груп населення, серед яких представники вразливих груп населення, люди, що зазнали порушення
прав людини, громадські активісти, громадські організації та органи влади.
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Всеукраїнська мандрівна 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».
За роки свого існування, виставка відвідала майже всі регіони України, як великі міста, так і містечка й селища, а побачили її вже більше 60 тисяч осіб, зокрема понад 12 тисяч у 2017 році.
Де б не була виставка, вона користується великою популярністю серед учнівської та студентської молоді, громадських активістів та освітян.
Цього року вона завітала до Закарпатської, Донецької, Луганської, Чернігівської, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської, Харківської, Сумської, Запорізької областей.
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.
Ще однією приємною новиною 2017 став вихід виставки на міжнародний
рівень. Відтепер, адаптовані зусиллями мережі Домів прав людини, Правозахисного центру “Вясна” та ГО «MART», нові версії виставки подорожують Грузією та
Білоруссю.

Мандрівний фестиваль
документального кіно про права
людини Docudays UA в Чернігівській
області
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.
Фільми та Docudays UA 2017 року об’єднані темою «Чотири градуси» та присвячені проблемі зміни клімату й захисту довкілля. Екологи прогнозують: до кінця сторіччя саме на стільки підніметься середня температура на Землі, що спровокує природні катаклізми на планеті.
Фестиваль пропонує відвідувач(к)ам стати каталізатором змін і подивитися на
питання захисту довкілля з різних точок зору – не лише через кіно, а й через
правопросвітницькі та правозахисні заходи, дискусії, екоакції.
ГО «МАRТ» традиційно проводить фестиваль наприкінці листопада або на початку грудня.
Цього року в рамках фестивалю з 30 листопада по 10 грудня було організовано серію відкритих та закритих кінопоказів, а також просвітницьких заходів в
Чернігові.
Так, наприклад, на чернігівців чекали прем’єри фільмів, що зібрали чимало
глядачів та схвальних відгуків по всій Україні: «Боротьба Джамали» (режисерка
Елін Йонсон, Швеція), «Війна Химер»(режисерки Анастасія та Марія Старожицькі, «Живі та Нескорені» (режисерка Дарія Гірна, Україна).
Традиційно відбулися численні покази по школах та інших освітніх закладах
міста.
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.

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.
2017 рік продовжив реалізацію другого туру проекту і цьогоріч було підтримано
6 проектних пропозицій чернігівських громадських об’єднань, серед яких:
1. Центр психолого-соціальної допомоги «Ресурс». Проект: «Точка опори
2» (сприяння абілітації 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).

3. Громадська організація «Еко Місто Чернігів». Проект: «Міжрегіональна
громадська екологічна ініціатива «ЛІНЕЯ» (створення Всеукраїнського 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 жінок-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 неперервного 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).

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).

Окрім високого рівня виконання програмної складової, учасники проекту (організації-субгрантери) підвищили рівень свого організаційного розвитку. По-перше, ініціативна група розробила свій статут, зареєструвала свою громадську
організацію. По-друге, всі громадські організації розробитли необхідні політики,
організаційну структуру, положення, процедури управління фінансами, персоналом, волонтерами тощо, які забезпечують демократичне управління, підзвітність, прозорість та відкритість організації, її роботу у відповідності із вимогами
як національного законодавства, так і європейських стандартів. Також, організації розробили свій логотип, фірмовий стиль, брендбук, місію, цінності та принципи роботи, провели стратегічне планування, виробили фандрейзингову та комунікаційну стратегії, здобули навички проектного менеджменту.
Виконання цих вимог, звичайно ж, було 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.

Проект "Методи онлайн-навчання по
боротьбі з антисемітизмом,
ромофобєю та іншими видами
дискримінації
Антисемітизм, расизм та дискримінація набули надзвичайно негативного впливу на громадянське суспільство, і життя молоді, зокрема, не тільки в Україні, але й в Європі. Тому надважливе значення сьогодні має створення та розробка нових шляхів подолання цих явищ. 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.
В 2016 році до числа партнерів організації долучиласяся 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, anti-gypsyism
and other forms of discrimination).
В рамках прокту було розболено сучасний онлайн ресурс «Stories that Move. Навчаємося протидіяти дискримінації», який є сучасним поєднанням змішаного навчання з ефективними інтерактивними видами роботи. Основний акцент в навчальних матеріалах зроблено на коротких відеоінтерв’ю молодих людей з різних країн, які діляться власним досвідом реакції на дискримінацію.
Продукт був розроблений впродовж 2014 – 2017 років освітніми експертами семи європейських
країн за участю українських освітян, і містить навчальні матеріали, які сприяють поліпшенню знань
і навичок для розпізнавання і боротьби з антисемітизмом, ромофобією та іншими формами дискримінації.
Навчальний ресурс призначений для використання в рамках формальної та неформальної
освіти. Його використання сприяє також формуванню громадянської компетентності молоді.
Онлайн-ресурс складається з п’ять освітніх модулів:
◄◄ Бачити і бути. Перший модуль спрямований на те, щоб допомогти учням або студентам замислитися над власною ідентичністю, поглянути на власне оточення з розумінням та повагою до
багатоманітності.
◄◄ Зіткнувшись з дискримінацією. Другий модуль допомагає зрозуміти, як діють механізми упередженості та дискримінації і продемонструвати їх різні прояви, такі як ромофобія, антисемітизм та
інші форми дискримінації, з якими стикається молодь. Модуль містить матеріали, які допомагають
розпізнавати різні види дискримінації та зрозуміти як вони впливають на життя людини та суспільства в цілому.
◄◄ Життєві історії. Через вивчення персональних історій окремих людей з різних періодів історії,
учні розмірковують про те як дискримінація, щодо окремих категорій людей впливала на суспільне
життя, які її негативні наслідки для європейських країн. Навчальні матеріали допомагають розвивати критичне мислення, навички аналізу історичних джерел, робити висновки з минулого.
◄◄ Медіаграмотність. Четвертий модуль містить інформацію та завдання, метою яких є навчити
учнів та студентів розпізнавати та правильно сприймати інформацію. Це інструмент, який надає
можливість проаналізувати пропаганду, стереотипи, упередження та мову ворожнечі в Інтернет
просторі.
◄◄ Діяти. П’ятий модуль має на меті навчити на прикладах, які дії та які заходи потрібно вживати,
щоб протидіяти дискримінації. Надає учням впевненості в собі, пропонуючи познайомитися з прикладами різноманітних молодіжних ініціатив по всій Європі.
«Stories that Move. Навчаємося протидіяти дискримінації» було презентовано в Києві 27 жовтня, в
приміщенні Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зараз він є абсолютно
доступним для загального використання в системі формальної освіти.
Проект реалізується в Україні громадською організацією «МАРТ» за сприяння Дому Анни Франк
(Амстердам, Нідерланди) та фінансової підтримки Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (THE FOUNDATION REMEMBRANCE, RESPONSIBILITY AND FUTURE http://www.stiftung-evz.
de/eng/the-foundation.html), і є частиною плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо
права людини».

Проект "Посібник з підготовки
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. Крім того, у 2017 році,
підготовку в якості монітора Національного превентивного механізму пройшли
юристи ГО «МАRT», Дмитро Науменко та Дмитро Шумар, а також Лариса Шумна,
член Правління організації.
Проте, здебільшого, 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.
Прикладом цьому у 2017 році стала реалізація ГО «МАRT» проекту «Посібник
з підготовки моніторів Національного превентивного механізму», в рамках якого
було проведено і навчальні тренінги для моніторів і підготовлено сам посібник.
Він розкриває основні теми, що передбачені навчальною програмою і може використовуватись під час тренінгу, для самостійної підготовки та у якості довідкового
матеріалу.
До авторського колективу увійшли Чумак Катерина, Тарасова Маргарита, Теличкін Іван, Печончик Тетяна, Буров Сергій, Нєцвєтаєв Євген, Гоменюк Марина,
Кориневич Антон, Прашко Олена, Яковенко Віра, Гатіятуллін Олександр, Крикливенко Богдан, Пилипів Наталія, Щербов Володимир.
Своїми напрацюваннями при підготовці посібника також поділилися Бєлоусов
Юрій, Яворський Володимир, Янова Ганна та Волік Валентина.
Реалізація цього проекту стала можливою завдяки підтримці Програми розвитку ООН в Україні та її проекту «Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», який фінансується Міністерством
закордонних справ Данії.

Проект
"Громада, де чути голос молоді"
Участь у житті громади – це в першу чергу активна громадянська позиція, що
передбачає наявність прав, засобів, простору та можливостей для участі в процесі прийняття рішень, що впливають на життя громади.
Громадська організація «MART» в рамках проекту ПРООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини» у 2017 році
розпочала реалізацію проекту «Громада, де чути голос молоді».
Метою проекту є залучення молоді до участі в прийнятті рішень та формуванні
молодіжної політики на місцевому рівні, розроблення форм та методів активної
участі молоді в житті місцевої громади через її ефективну взаємодію з місцевими
органами самоврядування.

Цілями проекту є:
◄◄ Забезпечення права на участь молоді місцевих громад в процесі прийняття
рішень шляхом напрацювання відповідних місцевих рішень та місцевих нормативних актів.
◄◄ Покращення становища молоді в місцевих громадах шляхом посилення спроможності місцевих молодих громадських активістів взаємодіяти з місцевою владою у процесі прийняття рішень.
◄◄ Формування навичок активної діяльності в інтересах громади шляхом використання демократичних процедур та правозахисних підходів.
◄◄ Активізація молоді в житті місцевої громади, в реалізації та захисті прав та
свобод.
◄◄ Збільшення кількості ОТГ в Чернігівській області, які забезпечують широку
участь молоді в процесі прийняття рішень та використовують інструменти місцевої демократії.

До участі у проекті взяли представники Кіптівської, Лосинівської, Корюківської,
Сосницької та Коропської об’єднаних територіальних громад Чернігівської області.
Команди учасників від кожної ОТГ налічують 2 представники органів місцевої
влади, що приймають рішення, або ж впливають на прийняття рішень та 3 громадськи активісти й представники молоді відповідної громади.
Проект включатиме проведення експертами аналізу права (на міжнародному,
національному та місцевому рівнях) щодо участі молоді в житті громади, навчальні тренінги щодо прав людинии та місцевої демократії, проведення учасниками та учасницями проекту моніторингу стану реалізації місцевої молодіжної політики на місцях, вивчення учасниками підходу, що базується на правах
людини, розробку політики участі молоді в процесі ухвалення рішень і впливу
на цей процес відповідно до ситуації кожної з громад, адвокасі кампанії на місцях (лобіювання прийняття створених політик участі молоді у прийнятті рішень
у законодавство ОТГ Чернігівської області) та проведення підсумкової конференції за результатами проекту.
Представлення результатів проекту заплановано на літо 2018 року.

Проект "Демократизація,
права людини та розвиток
громадянського сусільства 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.
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.
Починаючи з січня 2017 року, тренери, які пройшли навчання провели 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.
Тема підходу, що базується на правах людини включена до майже усіх освітніх
заходах, які проводить ГО «MART». І сьогодні, всі організації, які беруть участь у
проекті «Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства
в Україні» будуть всіма можливоми шляхами поширюють використання ППЛ в
Україні.

проект
"Забезпечення участі у прийнятті
рішень на місцевому рівні"
В 2017 році розпочався ще один проект громадська організації «MART» який
спрямований на активізацію і посилення спроможностей місцевих громад щодо
прав людини для ефективного використання процедур впливу на вирішення проблем які представляють суспільний інтерес на місцевому рівні.
Ініціатива реалізується в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Цілі проекту:
◄◄ Посилити потенціал місцевих громадських активістів, шляхом надання можливостей отримати компетентності й інструменти для ефективних дій на захист
суспільних інтересів на місцевому рівні;
◄◄ Включення до “порядку денного” органів місцевого самоврядування принципів прав людини, зокрема питань участі місцевих мешканців у процесі прийняття рішень, особливу увагу приділяючи тим, хто представляє уразливі групи.

Проект має три основні функціональні напрямки:
Дослідницький (оцінка на місцевому рівні) - проведення моніторингу й оцінки місцевої нормативної бази щодо принципів прав людини, підзвітності, прозорості, недискримінації та участі місцевих мешканців в процесі прийняття рішень.
Особлива увага буде спрямована на вразливі групи населення.
Навчальний – підготовка учасників проекту щодо прав людини, підходу до
розвитку місцевої громади, що базується на правах людини та навики проведення оцінки участі місцевої громади у процесі прийняття рішень з використанням
доступних методів і розробленого інструментарію.
Інформаційно-адвокаційний - проведення п’яти місцевих кампаній щодо забезпечення принципів прав людини та права на учать у прийнятті рішень, що
включає організацію та проведення учасниками проекту у власних громадах інформаційних заходів, короткотермінових тренінгів та адвокаційних дій, пов’язаних з розробкою процедурних документів і включенням їх до порядку денного
роботи органів місцевого самоврядування. Форми заходів обирають самі учасники проекту.
Проект реалізовується у п’яти регіонах України, участь беруть п’ять команд, до
складу яких входять регіональний координатор та чотири місцеві активісти, які
були обрані конкурсним шляхом.
Представлення результатів проекту заплановано на кінець літа 2018 року.

правова
допомога

робота юридичної
приймальні у 2017 році
впродовж 2017 року
громадською приймальнею
ГО "MART" було надано

1227
консультацій

689 онлайн-консультувань,
117 виїзних консультацій

"

Більшість клієнтів приймальні (63%) – жінки, 71% - місцеві жителі, 22 % - військовослужбовці та члени їх сімей.
За способом звернення основна кількість громадян, 35 %, приходили на особистий прийом, збільшилася кількість наданих консультацій онлайн, через платформу «Правовий простір», що склала 56% від загальної кількості звернень. 9%
звернулися під час проведення виїзних приймалень.
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 сімейні питання (розірвання шлюбу,
призначення аліментів, встановлення місця проживання дітей), соціальний і правовий захист військовослужбовців, питання соціального забезпечення населення, права власності (спадкування) і трудового права.
Допомогою, наданою клієнтам, у 91 % звернень були консультації, у 9 % - захист прав через допомогу у підготовці документів, у 2 % - підготовка позовних
заяв та інших процесуальних документів. Невеликий відсоток підготовки процесуальних документів, пояснюється тим, що більшість клієнтів, які потребували
вторинної правової допомоги було перенаправлено до Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

ІСТОРІЇ УСПІХУ
Юристи громадської приймальні ГО «MART» допомогли сироті, вихідцю із Ніжинського дитячого будинку-інтернату поновити цивільну дієздатність, а отже й
можливість самостійно вирішувати для себе питання повсякденного життя http://
www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/728-cherhova-istoriia-uspikhu-iurystivho-mart

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
У 2017 році розроблено нових чи здійснено редагування діючих 6 Статутів для
недержавних спілок та організацій, що діють на підставі Законів України «Про
громадські об’єднання» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Надано допомогу у розробці політик та процедур, що регламентують повсякденну діяльність, для 2 організацій.

ВИЇЗНІ ПРИЙМАЛЬНІ
26 січня 2016 року юрист громадської приймальні ГО «МАRТ» Дмитро Науменко спільно з головою ради організації ветеранів України Чернігівського району
Скуратович А.М. та представник Державної служби України у справах ветеранів
війни та учасників АТО Альберт Черешко здійснили виїзд до віддалених сіл Чернігівського району, а саме с. Пакуль, Ковпита, Дніпровське та Мньов. Під час
візитів до вище вказаних сіл, мешканці мали змогу проконсультуватись з цікавлячих їх питань, а також отримали корисну правопросвітницьку літературу http://
www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/730-yurydychni-konsultatsii-ho-mart-vchernihivskomu-raioni
У липні 2017 року виїзна приймальня для ромів у м. Ніжин. http://www.mart-ngo.
org.ua/ua/noviny/novini/item/802-yurysty-ho-mart-provely-vyizdni-konsultatsii-dliapredstavnykiv-romskoi-hromady-nizhyna
8 вересня 2017 року в смт. Гончарівське юрист громадської приймальні ГО
«МАRТ» спільно з головою ради організації ветеранів України Чернігівського району Скуратовичем А.М. та представниками Чернігівського районного управління
соціального захисту населення, Управління пенсійного фонду України в Чернігівській області і Чернігівської районної бібліотеки проведено зустріч з ветеранами та учасниками бойових дій після яких здійснено особисте консультування
громадян, з обговоренням основних проблемних питань http://www.mart-ngo.org.
ua/ua/noviny/novini/item/813-yurydychni-konsultatsii-v-honcharivskomu
У лютому проведено виїзне консультування у військовому шпиталі http://www.
mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/738-yurydychni-konsultatsii-u-viiskovomuhospitali
16 березня 2017 року консультування військовослужбовців, що проходять лікування у Чернігівському військовому клінічному госпіталі.
18.05.2017 року спільно з представниками Чернігівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги надання юридичних консультацій учасникам АТО у 407 військовому шпиталі, м. Чернігів. http://mart-ngo.
org.ua/ua/noviny/novini/item/783-yurysty-u-shpytali-ho-mart-nadaie-bezkoshtovnupravovu-dopomohu-dlia-uchasnykiv-ato

КОНСУЛЬТУВАННЯ ОНЛАЙН
На протязі 2017 року юристи приймальні надавали ( два рази на місяць) юридичні консультації через онлайн платформу сайту та мобільного додатку «Правовий простір» http://legalspace.org/ua/pronas/k2-user-groups/chleni-merezhipravovogo-rozvitku-kontakti За звітний період було надано більше 700 письмових
онлайн консультацій.

08 лютого 2017 року для працівників патрульної поліції м. Чернігова було проведено лекцію за темою «Благодійні організації та волонтерська діяльність. Як
розпізнати псевдоволонтерів».
03 квітня 2017 року проведено юридичні консультації для студентського самоврядування
http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/765-yurydychnikonsultatsii-dlia-studentskoho-samovriaduvannia.
11.04.2017 року юристи приймальні прийняли участь у загальношкільних батьківських зборах в ЧНРЦ 2, основною темою яких була «Про подолання жорстокості, відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за його результати, надання соціальних послуг та організацію змістовного дозвілля учнів з
особливими потребами» в діалозі батьків з представниками Управління сім’ї, молоді та спорту ЧМР, НГО «МАРТ», НГО «Голос батьків», фахівців соціально-психологічної служби ЧНРЦ 2.
24.05.2017 р. в, взяв участь у роботі робочої групи з розробки та узагальнення
пропозицій щодо плану дій із запобігання проявам агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому та молодіжному середовищі, що проходила у приміщенні
Чернігівської обласної адміністрації http://cg.gov.ua/index.php?id=246347&tp=0
26 вересня в читальному залі Обласної бібліотеки для юнацтва відбулося засідання Центру Правової Інформації «Демократія важлива сама по собі». На
нього був запрошений юрист громадської приймальні ГО MART Науменко Дмитро та учні ЗОШ №9 міста Чернігова http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/
item/818-demokratiia-vazhlyva-sama-po-sobi
15 грудня юрист громадської приймальні ГО МАРТ Дмитро Науменко на запрошення представників Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва в рамках
діяльності Центру правової інформації для молоді провів лекцію на тему «Права
громадян при спілкуванні з представниками поліції». Захід відвідали учні 2 курсу Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище
професійне училище» http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/855-pravahromadian-pry-spilkuvanni-z-predstavnykamy-politsii-obov-iazky-pratsivnykiv-politsii

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ
У квітні 2017 року направлені запити до органів виконавчої влади щодо пільгового проїзду особами, що мають на це право згідно законодавства, у міському та
міжміському громадському транспорті з метою проведення відповідного моніторингу.
У квітні 2017 року були направлені запити до органів місцевого самоврядування
та здійснено аналіз законодавства щодо доступності до медичних послуг учасниками бойових дій та членами їх сімей з метою підготовки до робочої зустрічі з
органами влади та громадськими організаціями.
29.05.2017 року виконано аналіз місцевих програм щодо доступності медичних
послуг учасникам АТО.
У вересні 2017 року здійснено дослідження з питань доступності до публічної
інформації у ряді ОТГ Чернігівської області.
18 та 23 жовтня 2017 року здійснили зовнішню перевірку (без проведення детальних вимірювань, у т.ч внутрішніх приміщень) доступності осіб з інвалідністю
та маломобільних груп населення до об’єктів медичної і соціальної сфери та
вулично-дорожньої мережі (після реконструкції або виконаних капітальних ремонтів) на території м. Чернігова.

ВИСТУПИ НА РАДІО, ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ
31.05.2017 року юрист приймальні Дмитро Шумар взяв участь у записі радіопрограми «Відкрита студія» на тему «Інклюзивна освіта - чи готове до неї українське
суспільство?» на 1-му каналі Українського радіо, ефір якої відбувся 01.06.2017р.
http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/794-inkliuzyvna-osvita-chy-hotovedo-nei-ukrainske-suspilstvo
15.06.2017р. спільно з представниками Північного міжрегіонального сектору
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО та Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено прес-конференцію та тему «Доступність медичних послуг учасникам
АТО та членам їх родин», що відбулася у підприємстві «Навчально-методичний
центр» за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 105–а.

19.06.2017 р. спільно з представником ГО «Черкаський правозахисний центр»
проведенно прес-конференцію та тему «Доступність медичних послуг учасникам
АТО та членам їх родин», що відбулася у Українському кризовому медіа–центрі
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2.
01 листопада 2017 р. об 11.00 у конференц-залі готелю «Україна» за адресою:
пр-т Миру, 33, м. Чернігів, проведено прес-конференцію на тему «Недоступна
Доступність для осіб з інвалідністю або місто перепонів для маломобільних
груп населення» http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/826-nedostupnadostupnist-dlia-osib-z-invalidnistiu-abo-misto-pereponiv-dlia-malomobilnykh-hrupnaselennia

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ, ФОРУМІВ ТА РОБОЧИХ ЗУСТРІЧЕЙ
22.05.2017 року юристами приймальні проведено тренінг-консультацію для активістів громадських організацій «Фандрейзинг та забезпечення фінансової стійкості організації», на базі офісу ГО «МАРТ» вул. П’ятницька, 39 , м. Чернігів.
26.05.2017 року тренінг на тему «Як створити громадську організацію та способи залучення коштів» для керівників хореографічних гуртків Чернігівської області, що був проведений у Кіно-культурному мистецькому центрі з національно-патріотичного виховання, за адресою: вул. Магістрацька, 3, м. Чернігів. http://
onmckim.com.ua/news/2017-05-26-1664
14.07.2017р. проводив лекцію (тренінг) для журналістів на тему «Визначення «інвалідності» та «осіб з інвалідністю» в законодавстві» http://www.mart-ngo.
org.ua/ua/noviny/novini/item/804-povtorennia-maty-navchannia-abo-iak-pravylnopysaty-pro-osib-z-invalidnistiu
04.05.2017 року в межах плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» проводив робочу зустріч з представниками ветеранських організацій, а також громадськими організаціями, які діють в інтересах учасників АТО
та членів їх родин, органами державної влади та місцевого самоврядуванням у
приміщенні Підприємства «Навчально-методичний центр», за адресою: вул. Шевченка, 105-А
http://mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/775-pravozakhysnykyho-mart-naholosyly-pro-nyzkyi-riven-informuvannia-predstavnykamy-derzhavnykhorhaniv-shchodo-medychnykh-prav-uchasnykiv-ato
15.05.2017 року юристи приймальні прийняли участь у робочій зустрічі представників громадських організацій Чернігівщини з приводу необхідності внесення змін до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членівїх сімей. За результатами роботи підписано звернення від
громадських організацій до Голови Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони з проханням розглянути законопроекти №6268,
№6268-1, №6268-2 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців» на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони 17 травня 2017 року та рекомендувати їх до включення у розклад засідань Верховної Ради України на 23-26
травня 2017 року https://www.facebook.com/inna.batienko/posts/13830730217600
00?pnref=story
08 грудня 2017 року взяли участь у організаційній підготовці та проведенні форуму: «Створення безбар’єрного середовища на Чернігівщині за міжнародними
стандартами», який відбудеться в приміщенні КП «Обласний молодіжний Центр»
(м. Чернігів, вул. Магістратська, 3) за підтримки Чернігівської обласної ради
https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/6234-pro-stvorennia-bezbar-iernohoseredovyshcha-na-chernihivshchyni-z

ПРОЕКТ
◄◄ З лютого по червень 2017 року юристи громадської приймальні здійснювали
виконання мережевого проекту «Доступність медичних послуг учасникам АТО
та членам їх родин» рамках проекту «Громадянське суспільство в дії задля
вирішення гуманітарної кризи в Україні», відповідно до Угоди № 2016-834 від
29.07.2016 р. за підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED).
◄◄ У 3 містах (Черкаси, Чернігів, Ужгород) вивчено та проаналізовано 6 національних та 6 місцевих нормативно-правових актів і 9 місцевих програм (обласних, районних, міських) у сфері надання медичних послуг учасникам бойових дій
(АТО) та членам їхніх сімей.
◄◄ Правозахисники Черкас, Чернігова та Ужгорода в межах плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» продовжують впроваджувати зміни для покращення отримання учасниками АТО та їхніми родинами гарантованих державою медичних послуг. Відеосюжет був відзнятий за участю
трьох «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту. Усвідомлюючи потребу донести необхідну інформацію учасники бойових дій без заперечень погодились
на зйомку у сюжеті http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/773-kiborhyzvernulysia-do-svoikh-pobratymiv-iz-zaklykom-ozdorovliuvatys
◄◄ 04.05.2017 р. правозахисники громадської організації «МАРТ», в межах плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», провели
робочу зустріч з представниками ветеранських організацій, а також громадськими організаціями, які діють в інтересах учасників АТО та членів їх родин, органами державної влади та місцевого самоврядуванням. Метою зустрічі було
– виокремлення проблемних питань щодо надання медичних послуг учасникам
АТО (членам їхніх сімей) і членам сімей загиблих, а також узгодження спільних дій під час подальшої співпраці http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/
item/775-pravozakhysnyky-ho-mart-naholosyly-pro-nyzkyi-riven-informuvanniapredstavnykamy-derzhavnykh-orhaniv-shchodo-medychnykh-prav-uchasnykiv-ato
◄◄ 2 червня в межах плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо
права людини» правозахисники провели вебінар за темою «Безплатне одержання ліків та лікарських засобів» http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/
item/791-video-vebinaru-bezplatne-oderzhannia-likiv-ta-likarskykh-zasobiv
◄◄ 15.06.2017 р. У приміщенні підприємства «Навчально-методичний центр»
Федерації профспілкових організацій Чернігівської області відбулася прес-конференція у межах плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо
права людини» на тему «Доступність медичних послуг учасникам АТО та членам їх родин» http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/797-u-chernihoviprezentuvaly-rezultaty-proektu-dostupnist-medychnykh-posluh-uchasnykam-ato-tachlenam-ikh-rodyn
◄◄ 19.06.2017р. спільно з представником ГО «Черкаський правозахисний центр»
проведено прес-конференцію та тему «Доступність медичних послуг учасникам
АТО та членам їх родин», що відбулася у Українському кризовому медіа–центрі за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 http://www.mart-ngo.org.ua/ua/noviny/
novini/item/800-uchasnykam-ato-ta-chlenam-ikhnikh-simei-brakuie-informatsii-prodostupni-medychni-posluhy-u-svoikh-mistakh-predstavnyk-ho-mart
◄◄ Виготовлено та розповсюджено 600 плакатів, 6 тисяч євробуклетів у місцях
надання послуг цільовій категорії (міських та обласних радах, їх структурних
підрозділах, поліклініках, лікарнях, ветеранських спільнотах, громадських організаціях) та 3000 кишенькових довідників серед цільової категорії у м. Черкаси, м.
Ужгород, м. Чернігів.

Окремі
навчально-просвітницькі
заходи

Тренінг
"Підхід, що базується на
правах людини у діяльності
організацій громадянського
суспільства" м. Чернігова

Правовий
театр
для студентів Чернігівського
коледжу транспорту та
комп’ютерних технологій

Стажування
громадських активістів
в громадській організації
"MART"

Юридичні
консультації
для студентського
самоврядування

Жива
бібліотека

Тренінг
з прав людини для директорів
шкіл міста чернігова

кіноклуб
Docudays ua "погляд" при ГО "МАRt"

Чілдрен
кінофест
фестиваль мистецтва кіно
для дітей та підлітків

міжнародний
день захисту
дітей

акція
"Україна без тортур"

Тренінг
"Права дитини в роботі поліції"
для інспекторів ювенальної превенції
м. Чернігова та Чернігівської області

школа
з підходу, що базується на
правах людини, у діяльності
організацій громадянського
суспільства

презентація
програми U-inn в україні

англомовний
тренінг
з прав дитини
для табору english privat school

Загальні збори
членів громадської організації "MART"

Інтерактивна
лекція
щодо протидії гендерно
обумовленому насильству

навчальний
візит
для молодих активістів україни

участь у
фестивалі
"Zaхidfest"

участь у
фестивалі
"gogolfest"

тренінг
з організаційного розвитку
для організацій громадянського
суспільства міста Чернігова

підготовка
гідів
мандрівної виставки
="Кожен має право знати свої права"

фінансовий звіт
Джерела фінансування у 2017 році

надходження у 2017 році

Вид надходження

Сумма, грн

Безповоротна фінансова допомога
(гранти)

2387604,18

Добровільне пожертвування від
фізичних осіб

72163,25

Пасивні доходи - відсотки депозиту

3138,50
Всього: 2462905,93

Безповоротна фінансова допомога
(обладнання)

29702,40
ЗАГАЛЬНА СУМА: 2492608,33

Західноукраїнський центр "жіночі перспективи":
			
Проект «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»
відповідно до Грантового договору ENPI/2014/354-590 від 12.01.2015 р.
Термін дії угоди: з 29.01.2015 по 29.01.2018
Отримано: 1 208 288,18 грн.

			
Міжнародний фонд „Відродження” (МФВ):				
Проект «Залучення громадян до діяльності з моніторингу
і документування випадків порушення прав людини на
сході України»
Відповідно до Угоди № 51118 від 11.10.2016 р.
Термін дії угоди: з 01.11.2016 по 01.08.2017.
Отримано: 154 950,00 грн.

Будинок Анни Франк, Амстердам:
				
Проект «Онлайн навчання методам з антисемітизму, антиромського настрою та інших форм
дискримінації»,
відповідно до Угоди про партнерство "Anne frank house" від 01.04.2016 р.		
Термін дії угоди: з 01.04.2016 по 01.09.2018
Отримано: 352 463,00 грн.

Гельсінський Фонд Прав Людини, Польща (ГФПЛ)				
Проект «Співробітництво місцевої влади та громадських організацій. Добрі практики»,
відповідно до Угоди від 01.04.2016 р. за підтримки Хельсінського Фонду Прав Людини.			
Термін дії угоди: з 01.04.2016 р. по 31.01.2017.
Отримано: 82 088,00 грн.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)
			
1. Проект «Навчальний посібник для моніторів НПМ»,
відповідно до Угоди № OO-GA-1-2017-03 від 15 травня 2017 року
Термін дії угоди: з 15.05.2017 р. по 15.11.2017.
Отримано: 345 915,00 грн.
			
2. Проект «Громада, де чути голос молоді»,
відповідно до Угоди CSDR-GA-DEM-2017-02 від 15.09.2017 р. 			
Термін дії угоди: з 15.09.2017 р. по 14.07.2018.
Отримано: 243 900,00 грн

Добровільні пожертвування
			
1. Добровільні пожертвування приватних осіб.
Отримано: 72 163,25 грн.

Витрати у 2017 році
№
п/п

Стаття витрат

Сума, грн

Адміністративні витрати
1.

Оплата праці

263323,75

2.

Телефон, інтернет

14570,98

3.

Банківські витрати

4234,48

4.

Оренда офісу та комунальні платежі

52515,57

5.

Канцтовати та поштові витрати

6519,30

6.

Зовнішній аудит

10000,00

7.

Обладнання

3610,00

8.

Інші витрати

17173,27
Всього за цією статею витрат 371947,35

Програмна діяльність
1.

Навчальні та публічні заходи

622170,09

2.

Оплата песоналу

298699,64

3.

Гонорари за контрактами

333360,00

4.

Інші витрати за проектами

250370,00

5.

Субгрантинг

657056,73

6.

Юридичні послуги

59600,00

7.

Проведення відеоконференсінгу

8980,00

8.

Промо-матеріали

56425,75

9.

Публікації, брошури

98475,00
Всього за цією статею витрат 2385137,21
Загалом за усіма статтями витрат 2757084,56

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

Адреса організації: м. Чернігів, 14000,
вул. П’ятницька, буд. 39, оф. 702-703,
Тел.: (0462)774-110.
mart-ngo.org.ua
E-mail: mart.ngo@gmail.com
facebook.com/ngomartcn

