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Правова допомога населенню Чернігова

Успішні довготривалі проекти
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 проводимо моніторинг прав людини; 

 надаємо безкоштовну правову допомогу; 

 навчаємо правам людини; 

 ініціюємо стратегічні судові справи; 

 проводимо компанії на захист суспільних інтересів. 

 

 

 

 

 

 для жертв порушень прав людини – представників вразливих груп: діти, 

люди з інвалідністю, національні меншини та ін.; 

 для громадських активістів; 

 для організацій громадянського суспільства; 

 для державних та місцевих органів влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 Моніторинг 

 Активність 

Rезультат 

  Товариство 
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 організації правозахисних акцій, інформаційних заходів; 

 створення дискусійних платформ з прав людини; 

 допомоги у висвітленні та популяризації ініціатив; 

 допомоги в організації Міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA на Чернігівщині; 

 проведення виставки «Кожен має право знати свої права»; 

 участі в освітніх заходах для школярів та студентів; 

 участі в моніторингах дотримання прав людини; 

 роботи в громадській приймальні організації; 

 стажування на базі організації. 

 

  
Під час юридичної консультації 

http://mart-ngo.org.ua/ua/tovaristvo/volonteri
http://mart-ngo.org.ua/ua/tovaristvo/priednatisya
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«МART» -  незалежна неполітична неприбуткова організація, яка бачить своїм 

завданням розвиток громадянського суспільства, навчання та просвітництво в 

сфері прав людини, моніторинг прав людини, відстоювання суспільних інтересів з 

використанням механізмів захисту прав людини.  

Члени організації беруть участь у проектах та планах організації, які розробляє 

команда співробітників, можуть проявляти різної сили активність і на різних рівнях 

беруть участь у плануванні та діяльності. 

В залежності від проектів члени організації та сторонні активісти та експерти 

долучаються до роботи, яка є волонтерською або передбачає отримання винаго-

роди за виконання певних функцій. 

 Зареєстровано новий Статут, змінено статус організації та її назва; 

 Розроблено, затверджено та запроваджено управлінські політики та процедури, 

що відповідають стандартам ОГС; 

 Створено нові напрямки діяльності; 

 Розширено штат працівників, значно підвищено кваліфікаційний рівень та 

експертний потенціал завдяки постійному навчанню та запровадженню інновацій-

них методів роботи; 

 Правління організації незалежне від менеджменту; 

 Значно розширена волонтерська та членська база організації, члени та волон-

тери беруть активну участь в діяльності організації. 

 Створено бренд-бук організації, створено і постійно працює та оновлюється 

сайт організації; 

 Організація присутності в нових медіа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Громадська організація «МART» була створена 14 квітня 1999 

року колективом молодих людей, серед яких були вчителі, 

студенти та учні старших класів загальноосвітніх шкіл 
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За досвідом роботи організація напрацювала логіку втручання, яка відобра-

жена в сучасній назві організації і передбачає обов’язкову наявність декількох 

елементів в організації роботи по будь-якому проекту або пункту плану дій: 

 

М 
Моніторинг 

Monitoring 

Ми проводимо постійне спостереження за ситуаці-

єю з дотриманням прав людини на локальному рівні 

(Чернігів та Чернігівська область), а також періодичні 

тематичні моніторинги в межах сфери діяльності органі-

зації,  моніторинг та оцінку власної діяльності. 

А 
Активність 

Activity 

Правові дії - правова допомога населенню, пред-

ставлення інтересів клієнтів у судах та адміністративних 

установах, ведення стратегічних судових справ. 

Освітні дії - тренінги з актуальних питань у сфері 

прав людини, просвітницькі заходи з прав людини, дис-

танційне навчання. 

Ми проводимо кампанії на захист суспільних інте-

ресів – організовуємо  та проводимо  громадські кам-

панії, беремо участь  у мережевих кампаніях. 

R 
Результат 

Result 

Ми інформуємо  громадськість про існуючий стан 

справ з дотриманням прав людини на локальному рівні 

та за результатами тематичних моніторингів; 

Готуємо  рекомендації за результатами локального 

та тематичних моніторингів; 

Готуємо заяви стосовно системних проблем щодо 

дотримання прав людини в межах сфери діяльності 

організації; 

Т 
Товариство 

(команда) 

Team 

Ми цінуємо кожного представника і кожну предста-

вницю нашої команди. Тільки разом ми є організацією, 

яка може діяти успішно. Більшість співробітників органі-

зації прийшли до неї як волонтери, активні члени. Діяль-

ність організації передбачає урахування індивідуальних 

інтересів й використання індивідуального досвіду. 
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1. Олександр Войтенко – голова Правління, член ГО «MART», експерт та 

тренер Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», м. Га-

дяч. 

2. Дар’я Свиридова – член ГО «MART», Української гельсінської спілки з прав 

людини, м. Київ. 

3. Андрій Кінаш –  член ГО «MART», м. Полтава. 

4. Тетяна Пашук –  член ГО «MART», м. Чернігів. 

 

 

 

 

1. Лариса Шумна – голова Наглядової ради. Член президії обласної органі-

зації Спілки жінок України, член Української Асоціації фахівців трудового 

права. 

2. Олена Ромашко –  член громадських організацій "Чернігівський яхт-

клуб" та "Молодіжні інціативи-100". Спеціаліст у відділі у справах сім’ї та 

молоді Чернігівської міської ради з 2004 року. 

3. Елла Ситник – вчитель-методист історії та правознавства спеціалізова-

ної школи №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського райо-

ну міста Києва. Відмінник освіти України, нагороджена Почесним знаком 

«Василь Сухомлинський». 
 

 

 

1. Сергій Потапенко – голова КРК,  член громадської організації "MART".  

2. Регіна Гусак –  голова Правління недержавної громадської організації 

"Міський молодіжний центр "Жменя", методист відділу інклюзивного на-

вчання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, практичний психолог, волонтерка, активістка. 

3. Віктор Тарасов –  керівник громадської приймальні УГСПЛ в м. Чернігові. 

Виконавчий директор громадської організації «Чернігівський громадський 

комітет захисту прав людини». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сергій Буров – виконавчий директор 

2. Руслана Бурова 

3. Ольга Ткаченко 

4. Інна Сімакіна 

5. Маріанна Вараниця  

6. Надія Кривопаленко  

7. Денис Мурза 
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Основними питаннями, з якими малозабезпечені верстви на-

селення звертаються до приймальні організації є питання пенсій-

ного законодавства, стягнення заборгованості із заробітної плати, 

сімейні правовідносини, спадкові правовідносини. 

 

 

 

 

Правозахисна приймальня ГО «MART» працює з 2001 року. Консультативна 

правова допомога надається всім, хто її потребує або став жертвою порушень 

прав людини.  

Приймальня працює за підтримки УГСПЛ та ПРООН в Україні. 

Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах верховенства права, закон-

ності, доступності  правової допомоги, забезпечення якості безоплатної правової 

допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо предметом звернення є права та інтереси дітей, людей з інвалідністю, 

громадських активістів, приймальня веде справу і здійснює представництво в 

адміністративних органах та судах.  

Окремі справи, що торкаються сис-

темних проблем з дотриманням прав 

людини стають предметом стратегічних 

судових справ приймальні та організа-

ції. Такі стратегічні справи організація 

веде або самостійно, або за допомо-

гою 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 право-

вого характеру, здійснює послуги з ме-

діації.  

У випадку необхідності та відповідно-

го рішення організації, представляє 

інтереси потерпілих в судах та держав-

них органах влади. 

В 2014 році в роботі приймальні відк-

рито новий напрямок, що стосується 

правовідносин, що виникли внаслідок 

АТО (консультація та юридичний супро-

від сімей загиблих військовослужбовців, 

поранених, встановлення статусу члена 

сім’ї загиблого, нарахування пенсії по 

втраті годувальника, отримання земель-

ної ділянки, встановлення статусу учас-

ника бойових дій та правова допомога 

внутрішньо переміщеним особам. 

Загалом за минулий період більше 

150 осіб отримали  консультації з питань 

правового статусу та соціального захи-

сту членів-сімей загиблих воїнів в АТО. 

 Окрім юридичних консультацій, пра-

вовою приймальнею ГО «МАРТ» надано 

правову допомогу та розроблено уста-

новчі документи громадської організації 

«Родина воїна», яка об’єднує родини 

загиблих та безвісно відсутніх у зоні АТО. 

Також в рамках роботи правової приймальні постійно проводяться інформацій-

но-просвітницькі заходи на тему прав дитини, протидії насильству в сім’ї, захисту 

прав людей з інвалідністю. Організовано та проведено лекції з питань дотримання 

авторського права, міжнародного та національного законодавства з  питань права 

дітей з особливими потребами на освіту. 
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Організовано круглий стіл на тему «Проблеми переселенців та шляхи їх вирі-

шення», проведено прес-конференцію з питання законодавчого регулювання прав 

пацієнтів в Україні. 

Розроблено та розповсюджено інформаційно-правовий довідник для членів 

сімей загиблих військовослужбовців. Прочитати довідник також можна за посилан-

ням: 

 

 

 

 

Відбулася прес-конференція по ситуації з дотриманням прав людини в Чернігів-

ській області за результатами роботи громадської приймальні ГО « МАRТ». 

Протягом 2014 року юристами приймальні було підготовлено та проведено 5 

радіопередач на теми, що стосуються прав людини та прав дитини та результатів 

роботи приймальні, а також, що стосуються ситуації з правами людини на Сході. 

За рік приймальнею розроблено та видано 3 інформаційно-просвітницькі бук-

лети: 

 «Права дитини – підтримуємо та захищаємо»; 

 «Права мобілізованих»; 

 «Інформаційно-правовий довідник для членів сімей загиблих військовослужбов-

ців». 

Підписано договір про співпрацю та розроблено спільний план заходів на 2015 

рік з Центром правової інформації при Чернігівській обласній бібліотеці ім. Коро-

ленка. 

На сайті ГО «МАРТ» також 

проводяться консультації в ре-

жимі  он-лайн шляхом запитань в 

розділі «Поставити запитання 

юристу» 

Також на сайті представлені 

відповіді на типові запитання, що-

до вирішення різноманітних си-

туацій юридичним шляхом, в 

рамках Конституції України. 

Отримати консультації можна за таким посиланням: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прес-конференція по ситуації з 

дотримання прав людини 

Щоб отримати консультацію юриста, можна також на 

сайті обрати розділ «Поставити запитання юристу» 

http://mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/130-informatsiino-pravovyi-dovidnyk-

chlenam-simei-viiskovosluzhbovtsiv-shcho-zahynuly-pid-chas-ato 

 

http://mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/130-informatsiino-pravovyi-dovidnyk-

chlenam-simei-viiskovosluzhbovtsiv-shcho-zahynuly-pid-chas-ato 
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Ще в 2011 році ГО «МАРТ» був ро-

зроблений і пройшов успішну апро-

бацію новий методичний інструмент 

навчання правам людини – мандрів-

на виставка «Кожен має право зна-

ти свої права». Виставка була ство-

рена за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження» в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо 

права людини». 

25 стендів пересувної експозиції «Кожен має право знати свої права» розпо-

відають про походження прав людини, людську гідність, основні ознаки прав 

людини, заборону дискримінації, критерії правомірності обмежень прав люди-

ни, демократію, правову державу та зміст стандартів окремих прав та свобод. 

Ця модель є методичним інструментом навчання правам людини, але її сила 

в тому, що вона дозволяє привертати увагу широкого кола людей до проблем, 

пов’язаних з правами людини, мобілізувати місцеві громади, впливати на офі-

ційну освіту. Також, особливістю є те, що екскурсії по виставці проводять молоді 

гіди учні-старшокласники та студенти, що пройшли спеціальне навчання та під-

готовку. 

За 3 роки мандрівна експозиція відвідала 15 областей, побувала в великих 

містах, містечках та селах.  Незважаючи на те, що її основною аудиторією  є 

молоді люді – загалом її відвідали щонайменше 20000 осіб різного віку. 

Під час проведення виставки в регіонах активісти проводили цілий ряд цікавих 

супутніх заходів, що дозволило привернути увагу до місцевих проблем з права-

ми людини на рівні місцевих громад та суспільства в цілому, мобілізувати і знай-

ти союзників і партнерів активістам, які цього потребують. В цьому і полягала 

основна мета створення мандрівної експозиції. 

В 2013 році  методична виставка «Кожен має право знати свої права» була 

оновлена за змістом та її тираж було збільшено. 

Всі дії за цим унікальним  проектом спираються на потенціал активістів, які 

отримали підготовку в рамках освітньої програми «Розуміємо права людини», 

але потребують підтримки в своїй активності. До роботи виставки активісти на 

місцях  залучаються школи, вузи, технікуми та училища, які виявляють свою заці-

кавленість в ній. 

Освітні екскурсії тривають 40-60 хвилин і включають в себе як безпосередньо 

інформаційно-навчальний блок, так і обговорення найбільш актуальних для від-

відувачів питань щодо прав людини та можливостей їх обстоювання. Так вистав-

ка стає своєрідним майданчиком для дискусій про права людини та актуальні 

проблеми, що турбують кожного відвідувача та громаду в цілому.  
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Відгуки відвідувачів та гідів про виставку, її зміст, фіксувалися в книгах відгуків, або 

на постерах. Адміністрації закладів висловили бажання мати цю виставку в області. 

В основному в них йдеться про позитивні враження від виставки та необхідність 

подібного інструменту для навчання правам людини в системі офіційної освіти. 

Також в дні проведення виставки в тій місцевості, де вона проводиться відбува-

ються інформаційні акції, що покликані привернути увагу громадськості до місце-

вих проблем і до необхідності спільних дій, спрямованих на їх вирішення. 

Тренінги для гідів виставки та просвітницькі заходи проводили тренери  та експе-

рти Всеукраїнської освітньої програми « Розуміємо права людини» Сергій Буров, 

Руслана Бурова, Олександр Войтенко, Максим Єлігулашвілі, Андрій Кінаш. 

В 2014 році, незважаючи  на надзвичайно складний час в країні, що практично 

унеможливлював ефективну проектну діяльність та проведення заходів в регіонах з 

мандрівною виставкою, все ж, завдяки налагодженій співпраці  з випускниками 

«Розуміємо права людини» виставка відвідала ряд регіонів. 

З 15 січня по 6 лютого 2014 р. виставка проходила в м. Цюрюпінську, 

Херсонської області на базі  Ресурсного центру з громадянської освіти учнівської 

молоді. За час роботи виставки її відвідали більшість навчальних закладів. 

Загалом виставку в Цюрюпінську відвідало близько 400 відвідувачів, переважна 

більшість з яких – це молодь.  

З 18 по 25 лютого 2014 р. виставка проходила в м. Полтаві на базі Полтавської 

ЗОШ №5, що реалізує проект «Школа – територія прав людини» в рамках 

Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». Виставка в Полтаві 

зібрала 680 відвідувачів. 

З 25 по 29 лютого 2014 р. виставка проходила в м. Гадяч, Полтавської області 

на базі Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки.  

Усього в Гадячі було проведено 15 освітніх занять по матеріалах виставки. 

Специфікою виставки в Гадячі стало широке відвідування виставки не тільки 

школярами , а їх знайомими, батьками та випускниками шкіл.  

 Впродовж перебування виставки в Гадячі виставку відвідало близько 400 відві-

дувачів.   

З 2 по 13 березня 2014 р виставка побувала в Каховці і проходила на базі 

школи №1 та школи №8 Новій Каховці на базі школи №8 Херсонської області. Тут 

її переглянули близько 400 відвідувачів. 

З 18 березня  по 1 квітня 2014 р. виставка відвідала  Чернівці і охопила більшу 

частину студентства та школярів.  

 

 

 

З травня по червень  2014 року виставка «Кожен має право знати свої права 

функціонувала в м. Києві. Офіційне відкриття відбулося у Школі Мистецтв 

Деснянського району м. Києва, куди були запрошені представники органів 

влади, освітяни, громадські активісти, журналісти, учні та вчителі шкіл міста. 

Детальніше про виставку в м. Києві можна дізнатися за цим посиланням: 

 

 

Протягом жовтня – листопада виставка відвідала Хмельницький. Виставка в 

області  отримала неабиякий резонанс.  

Практично щодня екскурсоводи проводили 7-10 організованих екскурсій та 

спілкувалися з усіма бажаючими, хто завітав на виставку. Загалом було прове-

дено понад 150 екскурсій, а відвідувачами стали біля 7500 осіб. 

Протягом всього року виставка функціонувала в Чернігові. В різних навчаль-

них закладах: школах міста, вузах та інших навчальних закладах. Під час різних   

Відкриття виставки в: 1. м. Цюрюпінську; 2. м. Новій Каховці;  

3. м. Полтаві; 4.м. Гадячі. 

Відкриття виставки в: 1. м. Чернівцях; 2. м. Хмельницькому. 

http://edu.helsinki.org.ua/novini/mandr-vna-metodichna-vistavka-dlya-

molod-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava-naresht-pratsyuvatim 

 

http://edu.helsinki.org.ua/novini/mandr-vna-metodichna-vistavka-dlya-molod-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava-naresht-pratsyuvatim
http://edu.helsinki.org.ua/novini/mandr-vna-metodichna-vistavka-dlya-molod-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava-naresht-pratsyuvatim
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заходів та акцій  виставка збирала на дискусійний майданчик навколо себе 

молодь та всіх мешканців Чернігова. Загалом за рік виставку в Чернігові перег-

лянули близько 3 тисяч відвідувачів. 

 

 

 

 

 

Починаючи з 2006 року ГО «МАРТ» є 

регіональним координатором єдино-

го в Україні фестивалю документаль-

ного кіно про права людини. Щороку 

мешканці Чернігова та області мають 

можливість переглянути унікальні до-

кументальні фільми про права люди-

ни, що здобувають перемогу на щорі-

чному Міжнародному фестивалі про 

права людини Docudays UA, що тра-

диційно проходить в березні в Києві. 

Це важлива суспільна подія для регіону щороку, адже цей фестиваль дає 

змогу мешканцям області вести відкритий діалог про права людини, людську 

гідність, моральні проблеми людства. Засобами кіномистецтва привертає ува-

гу суспільства до проблем простої людини. 

Покази фільмів відбуваються в кінотеатрах, школах, вузах, молодіжних клу-

бах, бібліотеках, а також  у  відділах міліції, в петенціарних закладах. Перегляди 

супроводжуються дискусіями, диспутами, інформаційними заходами та про-

світницькими кампаніями. 

Одинадцятий фестиваль Документального кіно в 2014 році проходив на  Чер-

нігівщині на початку грудня. Окрім показів фільмів постійно проводиться правоп-

росвітницька робота, яка включає в себе надання правової інформації та кон-

сультацій мешканцям м. Чернігова та Чернігівської області, розповсюдження 

інформаційно-просвітницької літератури.  

Цьогорічний фестиваль охопив, без урахування учасників робочої групи, 1897 

осіб:  учнів,  студентів, викладачів, в’язнів виправних колоній, громадських активіс-

тів, пересічних громадян. Географія фестивалю у Чернігівській області складає 

7 населених пунктів, з них 1 обласного та 4 районного значення. 

В роботі фестивалю брало участь 8 партнерських організацій області, 18 во-

лонтерів ГО «МАRТ». Загалом під час проведення фестивалю в 2014 році було 

проведено 49 просвітницьких заходів. 

 

 

Особливо вдалим є поєднання кінопоказів і проведення молодими гідами екс-

курсій по виставці «Кожен має право знати свої права», оскільки перегляди готують 

ґрунт для сприйняття виставки, а виставка готує ґрунт для сприйняття фільмів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://edu.helsinki.org.ua/novini/u-khmelnitskomu-b-lshe-m-syatsya-

funkts-onuvala-vistavka-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava 

Під час перегляду 



[ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «MART»] Річний звіт 2014 рік 

 

13 

 

 Важливим результатом 

фестивалю цього року – заяв-

ки від різних організацій на 

відкриття кіноклубів від навча-

льних закладів області та зве-

рнення щодо показів фільмів 

фестивалю у вже існуючих 

кіноклубах м. Чернігова, Об-

ласній бібліотеці та Облас-

ному художньому музеї під 

час проведення публічних 

заходів.  

 

 

Так, наприклад, в Чернігівському облас-

ному художньому музеї ім. Григорія 

Галагана було проведено майстер-клас 

Сергія Гавриленка на тему «Засоби 

аудіовізуальних видів мистецтв, що вплива-

ють на свідомість і підсвідомість людини 

(засоби теле- та кінопропаганди та методи 

протидії їм)». Більш детально можна 

ознайомитись з інформацією за посилан-

ням: 
 

 

 

 

 

http://mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/115-zakinchivsy-festival-kino-v-

chernigovi 

Цьогорічний фестиваль допоміг розширити мережу місцевих партнерів та залу-

чити до організації нових волонтерів. 

 

 

 

  

Виставка під час показів в ЧНПУ   

ім. Т.Г. Шевченка 

Майстер-клас Сергія Гавриленка  

Проведення показу до-

кументального кіно в Києві 

Проведення тренінгу 

для експертів та модера-

торів фестивалю 

Студенти Ніжинського 

державного університету 

ім. Гоголя під час перегляду 

фільму 

Показ документального 

кіно в Чернігівському інсти-

туті бізнесу і права 

Перегляд фільму в Чер-

нігівській благодійній орга-

нізації «Аратта» 

Проведення показу кіно в 

Чернігівській загальноосвіт-

ній школі № 35 

Майстер-клас Ігоря Гайдая 

«Авторські проекти». 

Фотовиставка Ігоря Гайдая 

«Обличчя свободи. Майдан». 
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Протягом 2014 року ГО «МАРТ» здійснила один із найцікавіших і унікальних 

проектів Всеукраїнської освітньої програми “Розуміємо права людини» - «Школа 

для молодих активістів ромських громад», що здійснювала ГО «МАRТ» за підтри-

мки Міжнародного фонду «Відродження». 

Цей проект став частиною довгострокової ініціативи, що спрямована на по-

силення інтеграційних процесів ромської громади, шляхом розвитку їх грома-

дянської активності та інтеграції до загального правозахисного руху в Україні. 

Перший етап проекту передбачав проведення семиденного тренінгу для 

групи молодих ромських активістів за програмою «Школи з прав людини для 

молодих активістів». Символічним стало те, що саме ювілейна 10-та Всеукраїн-

ська школа з прав людини для молодих активістів програми «Розуміємо права 

людини» стала «ромською» школою. 

Саме на цій школі, завдяки досвідченим тренерам та експертам Олександ-

ру Войтенко, Сергію Бурову, Володимиру Яворському, Михайлу Тяглому, Ірині 

Віртосу, Едіті Відавській - ромські активісти дізналися про основи прав людини, 

механізми їх захисту, основи та методи аналізу стану дотримання прав людини, 

а також технологію розробки власних проектів. 

Особливу увагу тренери звер-

тали на питання заборони дис-

кримінації, толерантності, міжку-

льтурного взаєморозуміння, як 

необхідної умови поваги до прав 

людини та мирного співіснування. 

Навчання ромських активістів 

наповнювали ще глибшим зміс-

том цікаві факультативні заняття, 

зустрічі, дискусії. 

Так, однією з найцікавіших для 

учасників частин школи, стала 

зустріч з активістами правозахисного руху України. Ольга Скрипник, Олександра 

Назарчук, Світлана Тарабанова поділилися власним досвідом правозахисної діяль-

ності та діяльності правозахисних організацій України. 

Запрошені на Школу лідери ромських громад Сергій Єрмошкін, Володимир 

Кондур, Володимир Боштан також презентували приклади вже існуючих успішних 

практик, спрямованих на реалізацію та захист прав представників ромської гро-

мади. Цікаво було спостерігати - з якою повагою ставляться до своїх досвідчених 

лідерів молоді активісти і очікують від них поваги і підтримки своєї активності та пра-

гнень влитися в правозахисний рух. 

Як завжди на молодіжних школах, одним із цікавих способів ознайомлення з 

правами людини були заняття за методикою форум-театр, які проводив для ромсь-

кої молоді Андрій Стрижак.  

Тренер О. Войтенко під час  

навчальних занять  

Учасники школи, липень 2014 р.  
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Логічним завершенням Школи стала розробка учасниками власних проектів. З 

одного боку активісти побачили, що складно втілити власні ідеї в проекти,  а з 

іншого –  можна змінити будь яку проблемну ситуацію з правами людини на 

краще, якщо мати знання, бажання, докласти зусиль та робити це спільно. 

Наступним етапом проекту стала підтримка пост шкільної активності ромських 

активістів, результатом якої була їх участь вже у спеціалізованих навчальних курсах 

та тренінгах, а також стажування в правозахисних організаціях України. 

Мета стажування ромських активістів – отримати практичні навички по окремих 

напрямках дій на захист та підтримку прав людини, досвід підготовки та здійснення 

проектів, навики роботи в команді. 

Вже в серпні двоє випускників цієї Школи Іван Попов та Іван Данченко пройшли 

стажування на базі Освітнього дому прав людини – Чернігів (ОДПЛ-Ч), взявши участь 

в першому проекті ОДПЛ-Ч - «Школі-таборі прав людини та громадянської активно-

сті», що відбувся за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Під час стажу-

вання активісти отримали навики організації і планування освітніх заходів, навики 

роботи в команді. Також брали участь в унікальних майстер-класах та заняттях, 

вчилися розробляти мікропроекти в межах обраної проблеми. Ромські активісти 

чудово інтегрувалися в групу та отримали великий досвід і знання від інших учасників 

цього освітнього заходу. 

Проектному менеджменту, способам залучення коштів для діяльності організа-

цій, основам організації громадських акцій та кампаній навчалися в вересні 

випускниці школи Віола Попенко та Альона Казанська на тренінгах «Фандрайзинг 

та краудфандінг» та «Поліпшення якості життя – в руках громад»,  що відбулися на 

базі ОДПЛ-Ч за підтримки ПРООН в Україні в рамках проекту ГО «МАРТ». 

Успішною та результативною стала пост шкільна активність ще одного випуск-

ника школи Євгена Соловйова. Вже в вересні Євген проходив стажування у Секре-

таріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, вивчав нормативну базу та 

робочі документи, навчався способам взаємодії з органами влади та ОГС. 

В жовтні Євген розпочав стажування в ГО «МАРТ» та взяв участь в навчальному 

курсі «Підготовка моніторів Національного превентивного механізму». Окрім 

виконання індивідуального плану стажування брав активну участь у практичних 

заняттях тренінгу разом з іншими учасниками, зокрема, здійснював організацію 

моніторингового візиту, брав участь у навчальному моніторингову візиті та ін-

терв’юванні осіб із місць несвободи та в інших практичних заняттях курсу. 

Головний результат стажування Євгена – це створення в своєму місті Кременчузі 

моніторингового центру, що займається питаннями внутрішніх переселенців і є 

посередником між ними та місцевою владою, а також лобіюванням Національно-

го превентивного механізму в Громадських радах, організаціях та серед громад-

ськості. 

Стати тренерами програми «Розуміємо права людини» можуть випускники 

школи Альона Казанська та Томаш Адам завдяки участі в навчальному курсі для 

тренерів «Освітні дії на захист прав людини», що відбувається за підтримки УГСПЛ 

на базі ОДПЛ-Ч. В листопаді вони вже пройшли перший курс, тепер працюють над 

розробкою власних проектів, які презентуватимуть під час другого курсу навчання. 

Як створити Центр правової допомоги навчався Томаш Адам, взявши участь у 

Всеукраїнській школі «Права людини та громадянська активність», яку організу-

вала Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з ОДПЛ-Ч за підтрим-

ки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 

В програму тренінгу увійшли такі теми як: права людини та основні поняття, 

робота в конфліктному середовищі, інформаційна підтримка діяльності, робо-

та інформаційно-правового Центру, фандрайзинг у роботі Центру, робота з 

волонтерами, командоутворення, надання первинної правової допомоги, аналіз 

дотримання прав людини в місцевій громаді, планування дій на захист суспіль-

них інтересів. Результатом цієї Школи став проект Томаша, який він реалізовува-

тиме у своїй громаді в Ужгороді. 

Гарним результатом пост шкі-

льної активності ромських активіс-

тів є діяльність Альони Казанської з 

міста Чернігова. З самого завер-

шення школи Альона є волонте-

ром ГО «МАRТ» та проходить ста-

жування в організації на базі юри-

дичної приймальні. 

Після навчання стала гідом ви-

ставки з прав людини «Кожен має 

право знати свої права», що ство-

рена ГО «MART» за підтримки Між-

народного фонду «Відродження». 

Альона самостійно організувала виставку «Кожен має знати свої права» в 

своєму навчальному закладі, залучила групу волонтерів до виставки, організува-

ла навчання групи гідів, організу-

вала екскурсію по виставці сту-

дентів вузів та школярів міста, 

здійснювала інформаційний 

супровід проведення виставки в 

місцевих ЗМІ. 

Також активно брала участь 

в проведенні в області Мандрів-

ного міжнародного фестивалю 

документального кіно з прав 

людини «Docudays UA», пройш-

ла підготовку та модерувала 

покази, під час показів організу-

вала екскурсії по виставці з 

прав людини в місті Ніжині Чернігівської області. 

На базі юридичної приймальні ГО «MART» активістка вчиться надавати правові 

консультації, допомагає в складанні позовних заяв, разом з командою органі-

зації працює над іншими проектами.  
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 Отримані знання та навички, талановитість та працьовитість – це потенціал 

активістки, що в майбутньому дозволить їй займатися досить потужною діяльніс-

тю в правозахисній сфері. 

 

 

 

Ми бачили як змінила їх Школа та отримані ними знання, як змінився їх світо-

гляд та ставлення до прав людини. Ми отримали нових друзів та розширили коло 

однодумців, активістів, які вливаються в загальний правозахисний рух, які розумі-

ють, що права людини – це загальнолюдська цінність, яку треба підтримувати і 

відстоювати спільно, а толерантність, взаєморозуміння та взаємна підтримка – 

це запорука миру та головна умова співжиття в суспільстві в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Екскурсія учасників до Антонієвих печер  

Дружній вечір біля багаття  
Учасники школи спілкуються між собою 

під час перерви 
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Організація бере участь у роботі партнерських мережах та коаліціях на всеук-

раїнському, місцевому та міжнародному рівнях. 

 

 

 

 

 

 Керівник організації є членом 

Експертної ради з питань НПМ 

при Уповноваженому Верховної 

ради України з прав людини і 

монітором НПМ, а організація 

бере участь у здійснені плану дій 

в рамках роботи і розвитку НПМ в 

Україні.  

 Протягом року організація 

була долучена через свого 

представника до роботи над 

плануванням НПМ і прийняття 

рішень під час робочих зустрічей 

та засідань Експертної ради НПМ. 

Два проекти що передбачали 

підтримку НПМ здійснювала 

організація у 2014 році:  

Перший - стосувався підготовки нових моніторів НПМ і пілотування навчальної 

програми підготовки.  

Другий - підвищення кваліфікації і спеціалізованої підготовки громадських моні-

торів і співробітників Секретаріату українського Омбудсмена щодо стандартів 

дотримання прав дитини в умовах ізоляції та системи опіки. 

 Обидва проекти відбувались у співпраці з українськими організаціями які бе-

руть участь у розвитку НПМ та Гельсінським Фондом Прав Людини (Польща). 

Фінансову підтримку надавали міжнародний Фонд «Відродження» і міжнародний 

фонд солідарності Міністерства іноземних справ республіки Польща.  Цими 

проектами були підтримані 10 візитів НПМ. Наприкінці року організація розпочала 

підтримку візитів до місць несвободи що знаходяться на території АТО. 

 

 

 

 

 

З 2006 року організація бере 

участь у спільних акціях кампані-

ях HRHN. У цьому - 2014 році - 

відбулось відкриття Освітнього 

Дому Прав Людини - Чернігів над 

чим організація працювала дов-

гий час і докладаючи великих 

зусиль. Організація постійно 

бере участь у стратегічному 

плануванні мережі, зі створен-

ням Дому, активніше долучилась 

до захисту правозахисників які 

потерпають від переслідувань 

або потребують тимчасового 

притулку. 

 

Організація бере участь у моніторингу та документуванні фактів порушення 

прав людини у Криму та Південному Сході України шляхом участі у розробці 

концепції моніторингу, підготовки інструментарію, підготовки моніторингових 

груп. 

Стосовно ситуації в Криму організація співпрацює у першу чергу з громад-

ськими організаціями «Альменда», УГСПЛ, ЦІПЛ та Кримською польовою місією. 

У проекті що здійснюється 

УГСПЛ за підтримки ПРООН в 

Україні організація координує 

підготовку концепції та інстру-

ментарію моніторингу, готує 

разом з партнерами моніторів. 

У серпні 2014 року організа-

ція була ініціатором і співоргані-

затором Школи-табору з прав 

людини та громадянської актив-

ності для Криму і Сходу України 

яку фінансово підтримував МФ 

«Відродження». Під час Школи за 

підтримки ПРООН відбувся тре-

Засідання Експертної ради НПМ 

Тренінг для груп моніторингових візитів 
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нінг для групи моніторингу в Криму. Тренінг для другої такої групи відбувся у лис-

топаді 2014 року. Організація надала ресурсну та експертну підтримку трьом 

мікропроектам Кримської польової місії пов’язаним з моніторинговими візита-

ми.  

У листопаді 2014 року у партнерстві з УГСПЛ та ЦГС був проведений тренінг з 

розробки інструментарію і підготовки груп для моніторингових візитів по про-

блемах Сходу України. 

 

 

 

 

Організація є однією із ініціаторів і членів Коаліції «Права дитини в Україні», яка 

виникла під час підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з прав дитини 

у 2009 році. Зараз організація спів-

працює з коаліцією у питаннях 

дотримання прав дитини в умовах 

військового конфлікту, представ-

ник організації брав участь у ро-

бочій зустрічі з питань підготовки 

Національної стратегії з прав лю-

дини, що проводилась коаліцією 

на базі Міністерства соціальної 

політики України. 

 

 

 

 

 

 

 
Організація була однією з ініціаторів створення Всеукраїнської освітньої про-

грами «Розуміємо права людини» і є одним із її операторів. Організація постійно 

підтримує програму і є співорганізатором усіх її заходів, оскільки щонайменш 

відповідає за дистанційну платформу та мережування випускників програми, а 

директор організації є її Координатором.  

 

 

 

Створення та підтримка функціонування Освітнього дому прав людини входить 

до освітнього напрямку програми. Група із 7-х організацій зареєстрували недер-

жавну організацію - громадську 

спілку.  MART наразі грає ключову 

роль у процесі становлення цієї 

спілки. До початку 2014 року ще 

не було ані будинку, в якому зараз 

знаходиться тренінговий центр 

Освітнього дому прав людини - 

Чернігів, ані самої організації. 

Завдяки лідерству MART та підтри-

мці організацій - партнерів вда-

лось на цей час мати організацію 

і приміщення де вже проводяться 

повноцінні освітні заходи. 

 

 

 

 

 

 

MART є членом УГСПЛ і грає в цій асоціації важливу 

роль. Експерти організації в експертній базі УГСПЛ позиціо-

нуються по темах пов’язаних з правами дитини. Виконавчий 

директор ГО «MART» є керівником освітнього напрямку в 

роботі УГСПЛ і декілька разів був Членом Правління Спілки. 

В організації працює громадська приймальня яка вхо-

дить до мережі приймалень УГСПЛ. 

 

 

 

 

 

MART  є постійним представником  Docudays UA у Чернігові та Чернігівській об-

ласті. Разом з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини, органі-

зація щорічно проводить місцеві фестивалі документального кіно про права люди-

ни. 

  

Проведення заняття за програмою «Розуміємо 

права людини» 

Будівля Освітнього Дому Прав  

Людини – Чернігів в с. Количівка,  

Чернігівський р-н 
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 Під час Євромайдану в Чернігові організація надавала правову допомогу його 

учасникам. Зараз організація співпрацює з Єдиним волонтерським центром в 

Чернігові по правовій допомозі військовим АТО та їх родинам, та по правовій 

підтримці внутрішньо переміщених осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приклади участі організації у проведенні  фестивалю в м. Чернігові 

та області 

Обговорення проблем люстрації з місцевою грома-

дою під час Круглого столу «Зустріч з Єгором Соболє-

вим – Уповноваженим Євромайдану на проведення лю-

страції в Україні» 

Чернігів, 15 травня 2014 року 

Ознайомлення місцевої громади м. Чернігова з   

найбільш актуальними та нагальними реформами. Зу-

стріч з Ініціативою «Реанімаційний Пакет Реформ». 

Чернігів, 28 травня 2014 року 

Надання безкоштовної юридичної консультації 



Річний звіт 2014 рік [ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «MART»] 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Зусиллями організації було організовано та підтримано поїздку відомого че-

рнігівського фотографа, учасниці подій на Майдані на фотовиставку в Білору-

ський дім прав людини ім. Б. Звозскова, де вона продемонструвала власну 

фотовиставку подій на Майдані. Про результати можна дізнатися за посилан-

ням: 

 

http://mart-ngo.org.ua/ua/2014-07-08-12-02-58/video/item/59-u-lytvi-vidkrylasia-

fotovystavka-chernihivky-marianny-khardi 

 

 

 

Протягом 2014 року на базі організації пройшли навчання, підготовку та стажу-

вання 8 активістів правозахисного руху України: 

 

1. Кирило Єкимов – випускник школи «Освітні дії на захист прав людини»; 

2. Альона Казанська – випускниця Ромської школи з прав людини; 

3. Адам Томаш – випускник Ромської школи з прав людини; 

4. Іван Данченко – випускник Ромської школи з прав людини; 

5. Іван Попов – випускник Ромської школи з прав людини; 

6. Віола Попенко – випускниця Ромської школи з прав людини; 

7. Аліна Шумна – випускниця Літньої школи-табору з прав людини; 

8. Євген Соловйов – випускник Ромської школи з прав людини. 

 

Впродовж стажування вони мали змогу посилити свої знання з організації прове-

дення та модернізації освітніх заходів з прав людини, які включають: ознайомлення з 

організацією, проведення сесій стратегічного планування діяльності організації, 

отримання знань з розробки та реалізації освітніх ініціатив щодо просування ідеї 

прав людини та активізації правозахисної діяльності України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Публічне обговорення кандидатів на посаду начальника 

УМВС України в Чернігівській області. Круглий стіл за участю 

активістів громади. 

Зустріч журналістами м. Черніго-

ва «Схід, Крим, Чернігів : журналі-

сти обличчям до обличчя» за уча-

сті журналістів з Криму та Сходу. 

 

Інформаційно-просвітницька акція 

до Міжнародного дня захисту прав 

дітей у Чернігівському міському 

парку культури та відпочинку. 

 

Троє з п’яти учасників ромської школи пройш-

ли стажування на базі ГО «MART» 

http://mart-ngo.org.ua/ua/2014-07-08-12-02-58/video/item/59-u-lytvi-vidkrylasia-fotovystavka-chernihivky-marianny-khardi
http://mart-ngo.org.ua/ua/2014-07-08-12-02-58/video/item/59-u-lytvi-vidkrylasia-fotovystavka-chernihivky-marianny-khardi
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Безповоротна фінансова допомога (гранти) 1594936,17 грн. 

Добровільне пожертвування від фізичних осіб 2540,00 грн. 

Пасивні доходи – відсотки депозиту 3826,20 грн. 

Доходи від продажу валюти 2203,68 грн. 

ВСЬОГО: 1603506,05 грн. 

Безповоротна фінансова допомога (обладнання) 4700,00 грн. 

ЗАГАЛЬНА СУМА: 1607206,05 грн. 

 

 

 

 

№ НАЗВА ПРОЕКТУ ТА УГОДИ 
ТЕРМІН ДІЇ  

УГОДИ 
ОТРИМАНО 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ» 

(УГСПЛ) 

1. 

Угода № 201/229-181 від 01.09.2012 р. на 

підтримку роботи громадської приймальні 

УГСПЛ у м. Чернігові при ГО «MART». 

01.09.2013 – 

31.08.2014. 
27089,70 грн. 

2. 

Проект № 55070039, Угода № UHHRU/PA-

08(3) від 01.07.2014 на підтримку роботи 

громадської приймальні  УГСПЛ у м. Черні-

гові при ГО  "MART" в партнерстві з ГО 

"Чернігівський громадський комітет захисту 

прав людини". 

01.07.2014 - 

31.12.2014 
132550,63 грн. 

3 

Проект № 55070039, Угода № UHHRU/PA-

07(7) від 01.07.2014 на підтримку роботи 

громадської приймальні УГСПЛ при ГО 

"MART" в партнерстві з ГО "Центр громадян-

ської 

просвіти "Альменда" 

01.07.2014 

р. - 

31.12.2014 

59486,49 грн. 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» (МФВ) 

5. 

Грантова угода № 48445 від 01.01.2014 на 

підтримку проекту «Навчальний курс з підго-

товки візитерів – учасників моніторингу НПМ 

(Національного превентивного механізму з 

попередження катувань та інших жорсто-

ких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження та покарання)». 

01.1.2014 - 

25.12.2014 
159920,00 грн. 

6. 

Грантова угода № 48448 від 01.01.2014 на 

підтримку проекту « 9-я школа з прав люди-

ни для молодих активістів Всеукраїнської 

освітньої програми «Розуміємо права лю-

дини». 

01.01.2014 - 

15.03.2014 
133850,00 грн. 

7. 

Грантова угода № 48449 від 01.01.2014 на 

підтримку проекту "Мандрівна методична 

виставка «Кожен має право знати свої пра-

ва» для посилення громадської активності 

місцевих громад". 

01.01.2014 - 

15.03.2014 

 

 

117650,00 грн. 

8. 

Грантова угода № 48574 від 01.01.2014 на 

підтримку проекту «Школа з прав людини 

для молодих активістів ромських громад» 

12.06.2014 - 

31.12.2014 
159920,00 грн. 

ГЕЛЬСІНСЬКИЙ ФОНД ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОЛЬЩА (ГФПЛ) 

9. 

Угода від 21.02.2014. на підтримку спільного 

проекту «Підвищення стандартів захисту 

прав дітей, поміщених до закритих і опікун-

ських установ в Україні» 

17.03.2014 – 

30.11.2014 
254269,35 грн. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАННИХ НАЦІЙ (ПРООН) 

10. 

Грантова угода № DHRP-GA-OD-2014-05 від 

01.04.2014 в рамках проекту «Організацій-

ний розвиток регіональних ОГС у сфері 

демократизації та прав людини» 

01.04.2014 – 

30.09.2015 
550200,00 грн. 

ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕРТВУВАННЯ ПРИВАТНИХ ОСІБ. 

Отримано: 2540, 00 грн. 



Річний звіт 2014 рік [ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «MART»] 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПРОГРАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Навчальні та публічні заходи 492479,43 грн. 

2. 
Гонорари за контрактами (лекто-

ри,тренери, експерти) 
231182,58 грн. 

3. Послуги за контрактами 173090,00 грн. 

4. Юридичні послуги 202036,64 грн. 

5. 
Ресурсна підтримка ГС "Освітній дім прав 

людини у м. Чернігові" 
41134,91 грн. 

6. Промо-матеріали 25996,52 грн. 

7. Інші витрати 25996,49 грн. 

Всього: 1165920,05 грн. 

ІІ. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

1. Оплата праці 5967,72 грн. 

2. Оплата послуг приватних підприємців 108571,33 грн. 

3. Зв'язок та поштові витрати 21514,29 грн. 

4. Оренда офісу та комунальні платежі 15643,35 грн. 

5. Витратні матеріали та канцтовари 16344,9 грн. 

6. Зовнішній аудит 6028,00 грн. 

7. Обладнання та офісні меблі 40806,00 грн. 

8. Інші витрати ( у тому числі відрядження) 12484,28 грн. 

9. Банківські витрати 995,84 грн. 

Всього: 228355,74 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на 01.01.2014 36590,79 грн. 

Надходження 1603506,05 грн. 

Витрати 1394275,78 грн. 

Залишок коштів на 01.01.2015 245821,06 грн. 
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Місцеві (українські) донори 221666,82 грн. 

Міжнародні донори 1375809,35грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунковий рахунок організації: 

ГО «МАRТ»; 

ПАТ КБ «Приватбанк»; 

МФО 353586; 

Код 25618907; 

Розрахунковий рахунок 2600 9060 137 107; 

Призначення платежу: Благодійний внесок. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mart-ngo.org.ua 

 facebook.com/ngomartcn 

 twitter.com/NGO_MART 

 vk.com/mart_ngo 

 

м. Чернігів, вул. П'ятницька, 39, кімн. 700-703 

Поштова адреса: 14000, м. Чернігів, а/с 79 

Тел./факс: (0462) 77-41-10 

E-mail: mart.ngo@gmail.com  

 

Звіт видано за підтримки ПРООН, в рамках проекту 

"Демократизація та права людини". 

http://www.mart-ngo.org.ua/
http://facebook.com/ngomartcn
http://twitter.com/NGO_MART
http://vk.com/mart_ngo
mailto:mart.ngo@gmail.com


 


