Громадська організація «MAРТ»

РiЧНИЙ ЗВiТ
2019 рiк

Команда Громадської організації «MART»
висловлює щиру подяку всім партнерам,
донорським організаціям, своїм друзям,
усім, хто допомагає втілювати наші ідеї та мрії!
Без Вас це було б неможливо.
Дякуємо, що Ви з нами!
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ПРО НАС
14 квітня 2019 року нам виповнилось 20 років! Ми пишаємось, що
впродовж цих років ми не зупиняємось допомагати та надавати професійну допомогу!
Багаторічна історія організації розпочалася із далекого 1998 року, хоча офіційно її зареєстрували 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. Організація є неполітичною, незалежною та неприбутковою.
Організація бере участь у роботі партнерських мережах та коаліціях на всеукраїнському, місцевому та міжнародному рівнях. 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.
На місцевому рівні ГО «МART» надає первинну правову допомогу всім хто звертається до
організації, проводить кампанії, акції та заходи в цілях своєї діяльності та виходячи із актуальної ситуації з дотриманням прав людини.
На національному рівні ГО «МART» опікується передусім захистом прав дитини, прав людей з інвалідністю та права на освіту, зокрема права знати свої права.

ДОНОРИ I ПАРТНЕРИ
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ПРО НАС

		

МІСІЯ

ЦІННОСТІ

ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДЛЯ КОГО
ПРАЦЮЄМО
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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.

Пріоритет прав та свобод людини.
Орієнтація на суспільні проблеми.
Активна правозахисна та громадянська позиція.
Співробітництво та партнерство.
Постійний розвиток та інноваційність
Правова допомога (стратегічні справи, правові консультації);
Навчання правам людини (неформальна освіта, вплив на офіційну
освіту, розвиток всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права
людини» та «Освітнього дому з прав людини - Чернігів»;
Моніторинг дотримання прав людини;
Адвокаційні компанії.
Сприяння інституційному розвитку неурядових організацій.

Жертви порушень прав людини – представників вразливих груп: діти, люди з
інвалідністю, національні меншини та ін.;
Осіб, які зазнали дискримінації у сфері трудового права;
Громадських активістів;
Організацій громадянського суспільства;
Державних та місцевих органів влади.
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ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА
Правління ГО «MART»

Андрій Кінаш
Голова Правління

Олександр Войтенко
Член Правління

Лариса Шумна
Членкиня Правління

Наглядова рада ГО «MART»

Роман Семешко
Голова Наглядової ради

Регіна Гусак
Членкиня наглядової
ради

Тетяна Пашук
Членкиня наглядової
ради

Виконавчий директор ГО «MART»

Руслана Бурова
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НАШI ПРОЕКТИ
Проєкт: «Права дитини в Чернігівській області: виклики та шляхи
їх подолання» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства
США в Україні.
Мета: Загальне покращення ситуації з правами дитини в Чернігівській області.
Актуальність проекту зумовлена складною ситуацією в області з дотриманням прав дитини.
Так, найактуальнішою є проблема, пов’язана з існуванням величезної кількості сімей, де діти
перебувають у вкрай важких обставинах, вони є бездоглядні, не соціалізовані через недогляд
та неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків.
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НАШI ПРОЕКТИ
Проєкт: «Просування міжнародних стандартів поводження з неповнолітніми у виправних та виховних установах України», реалізується Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща)
та громадською організацією MART у партнерстві з Освітнім домом
прав людини – Чернігів за підтримки Фонду домів прав людини
(Осло, Норвегія) та програми «Зміни в регіоні RITA» (Польща).
Мета: Посилення потенціалу співробітників пенітенціарних закладів України де перебувають діти, які порушили закон щодо дотримання та практичної імплементації міжнародних
стандартів належного поводження.
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НАШI ПРОЕКТИ
Проєкт: XVI Мандрівний фестиваль документального кіно «Docudays
UA». Проходить за підтримки Української Гельсінської спілки з
прав людини, Херсонський обласний фонд милосердя і здоров’я, ГО
“Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв”.
Партнери: Державне агентство з питань кіно, Міжнародна мережа кінофестивалів з прав людини, Кампанія проти дискримінації
Docudays UA. Організатори у Чернігівській області: Громадська організація «МАРТ»
Мета: Сприяти популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.
Протягом двох тижнів листопад-грудень 2019 року було проведено 63 покази замість запланованих 30-ти, 14 публічних показів по всій області замість запланованих 8-ми. Глядачами
фестивалю та його активними учасниками стали 2505 осіб.
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НАШI ПРОЕКТИ
Проєкт: «Розвиток місцевих громад, що заснований на правах людини» за підтримки проєкту Програми розвитку ООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в
Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ Данії.
Мета: Посилення потенціалу місцевих громад та Мережі хабів щодо застосування підходу
до розвитку, що базується на правах людини. Розвиток місцевих громад базується на правах
людини, які є обовязковою складовою формування порядку денного життя цих громад.
В рамках проєкту «Розвиток місцевих громад, що заснований на правах людини» за підтримки проєкту Програми розвитку ООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який фінансується Міністерством закордонних
справ Данії.
ОХОПЛЕНО: Чернігівську, Рівненську, Львівську, Кіровоградську області.
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НАШI ПРОЕКТИ
Завдяки підтримці Громадської організації «MART» та в рамках проєкту мешканці Комарівської ОТГ, Чернігівська область розробили проєкт «Молодіжний простір». Ініціативна група зареєструвала Громадську організацію «ВІТОН»
Мета: Молодь впливає на політику розвитку Комарівської ОТГ
Результати:
- Розроблено, адвокатовано та прийнято нормативний акт - Положення про молодіжну раду.
- Створено Молодіжну раду Комарівської ОТГ.
- Адвокатовано виділення коштів на ремонт приміщення для створення «Молодіжного простору».
- Проведено навчання для 20 представників влади та активу молоді з питань активізації громади та роботи на принципах прозорості, участі, інклюзії та рівності.
- На базі «Молодіжного простору» створено кіноклуб про права людини та розпочато системну роботу з молоддю з підвищення правової обізнаності, виховання толерантності та підвищення громадянських компетентностей.
- Проведено молодіжний «Фестиваль розвитку» для виявлення потенціалу молоді та її активізації.
- Для здійснення діяльності в інтересах громади та
молоді створено та зареєтровано громадську
організацію «ВІТОН».
Місцева влада громади вже виділила 100 тис. грн на
ремонт кімнати в Будинку культури с. Комарівка для
початку роботи «Молодіжного простору».

В іншій громаді смт.Лосинівка, Чернігівська область, команда Громадської організації
«MART» допомогла розробити проєкт «Створення умов для покращення якості надання соціальних послуг в Лосинівській ОТГ».
Мета: Реалізація права на участь у житті громади та інтеграція соціально вразливих груп
населення
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НАШI ПРОЕКТИ
Результати:
- Створено громадську організацію, яка працюватиме в інтересах вразливих груп
населення, «Ліга громад».
- Розроблено та адвокатовано Положення про співпрацю місцевої влади та НУО.
- Розроблено проект та залучено додаткові кошти на вирішення проблем вразливих груп
населення;
- Створено кіноклуб про права людини.
- Інформаційно-просвітницькі заходи на тему толерантності та протидії булінгу з переглядом
документальних фільмів про права людини.
- Тренінг для представників органів влади та вразливих груп населення в смт. Лосинівка.
- Тренінг для соціальних працівників та представників органів влади.
- Створена мобільна група для освітньої та просвітницької роботи.
- Здійснено 6 інформаційно-просвітницьких виїздів у віддалені села ОТГ.
- Проведено інтеграційний фестиваль «Перлина громади».
А також громадою було отримано фінансування в розмірі 497 465,00 грн. Кошти громада
планує використати на будівництво соціального гуртожитку для вразливих груп населення в
смт. Лосинівка.
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НАШI ПРОЕКТИ

Проект «Реалізація принципу участі з метою збільшення впливу населення на
громадсько-політичне життя Корнинської громади» Рівненська область
Мета:
Забезпечити реалізацію принципу участі ППЛ, підвищивши рівень співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості, шляхом проведення адвокаційних, інформаційних та
просвітницьких кампаній. Сприяти створенню на території Корнинської сільської ради активної інституції громадянського суспільства, що в подальшому зможе самостійно втілювати
принципи ППЛ у своїх населених пунктах.
Результати:
Проведення 5-ти інформаційних зустрічей у населених пунктах громади.
Створення комплексної програми, спрямованої на забезпечення участі громадськості.
Проведення адвокаційної кампанії серед депутатів сільської ради та працівників виконавчих
органів.
Створення дорадчого органу – Молодіжної ради.
Підвищення ефективності роботи молодіжної .
Створення на базі Будинку культури Корнинської сільської ради Громадського простору.

Проект: «Залучення вразливих груп населення Смизької ОТГ до прийняття рішень на місцевому рівні та активного громадського життя» Рівненська область
Мета: Створено публічний простір «Послухай – почуй!» на базі Смизької центральної
Бібліотеки.
Результати:
Проведено два круглі столи та 5 заходів для цільових груп.
Залучено батьків та дітей з інвалідністю, молоді та жінок до діалогу.
Налагоджено комунікацію з місцевою владою.
Створено спільноту батьків дітей з інвалідністю.
Підвищено роль бібліотеки у житті громади.
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НАШI ПРОЕКТИ

Проект «Добра справа» Заболотцівська ОТГ, Львівська область
Мета: Забезпечити постійне і повноцінне харчування одиноких людей пенсійного віку у віддалених районах
Результати:
Щонайменше 80% осіб з числа одиноких та позбавлених піклування (всього 96 осіб) отримають повноцінне харчування, завдяки налагодженню роботи соціальної кухні.
В приміщенні кухні буде проведено косметичний ремонт з коштів ОТГ.
Оплата персоналу, буде здійснюватися з місцевого бюджету.
В літній період до розвезення харчування буде залучена молодь ОТГ на волонтерських засадах.
Результатом довгострокової реалізації проекту є розширення сфер послуг аж до повного
соціального супроводу та залучення інших вразливих груп населення (сім’ї в складних сімейних становищах, пенсіонерів, одиноких матерів чи батьків та ін.), що покликане підвищити
загальний моральний, соціальний, емоційний та культурний рівень Заболотцівської ОТГ.
Проект згуртував жителів Заболотцівської ОТГ у прагненні допомогти одиноким похилим
жителям громади підвищити якість життя через запровадження повноцінного харчування.
Позбавлені самого необхідного - належного харчування, одинокі жителі громади через віддаленість їхнього проживання, неспроможність скористатися послугами магазину, важкий
стан здоров’я, інше, тому саме в цьому побачили застосування підходу на основі прав людини
активісти громади.
Тепер на черзі розширення сфер послуг для одиноких осіб похилого віку та залучення інших
вразливих груп (сім’ї в складних сімейних становищах, пенсіонерів, одиноких матерів чи
батьків та ін.) до отримання послуг, що підвищить загальний моральний, соціальний, емоційний та культурний рівень життя громади. Проект також сприятиме розвитку волонтерської праці в громаді , адже на початках закупівля продуктів харчування та розвіз харчування
буде забезпечуватися жителями громади на волонтерських засадах.
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НАШI ПРОЕКТИ

Проект «Відкритий простір заради розвитку» в Рудківській міській Бібліотеці,
Львівська область
Мета: Підвищити залученність молоді у житті громади та участі у прийнятті рішень Рудківської ОТГ.
Результати:
Діюче положення про Молодіжну Раду в Рудківській ОТГ.
Придбано та встановлено 1 комплект меблів для комп’ютерної техніки та 1 комплект комп’ютерного обладнання;
Молодь відзначила свої пропозиції, зауваження, пріоритети, зокрема на платформі gurtom.
mibi на сайті міської ради за рахунок збільшення не менше 15% відвідуваності сайту міської
ради;
Не менше 70 осіб з числа молоді візьмуть участь в обговоренні рішень міської ради – через
участь у різних заходах;
Проведено протягом трьох місяців не менше 3 інтерактивних заходів для молоді.
Понад 50 осіб з числа молоді візьмуть участь у навчанні запланованого в межах проекту, та
підвищать свою обізнаність щодо інструментів залученості громади, ґендерної рівності та
підходу заснованого на правах людини.
Завдяки проекту вдалося підвищити зацікавленість молоді до участі у житті громади, підвищити розуміння процесів управління в середині ОТГ, надати більшого розуміння молоді
щодо важливості їхнього залучення до управління громадою, показати реальні можливості
впливу для молоді на розвиток їхньої громади; підвищити імідж бібліотеки, як важливого
спільного простору громади.
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НАШI ПРОЕКТИ

Проект Динамічний майданчик «МАМ-центру» –простору для Мобільних Активних Мам Новоукраїнська ОТГ, Кіровоградська область
Мета:
Підвищення громадської, комунікаційної, соціальної активності жінок та особистої захищеності від дискримінації і гендерно-обумовленого насильства шляхом створення та функціонування динамічного майданчику МАМ-центру на території сільської місцевості Новоукраїнської ОТГ
Результати:
Залучено чотири ментора-експерта для проведення семінарів.
Підвищено компетенції 48 жінок з сільській місцевості Новоукраїнської ОТГ Для цього проведено 3 виїзних тренінги в сільську місцевість Новоукраїнської ОТГ.
Надруковано та поширено серед жінок 150 інформаційних листівок
Під час проведення фотовиставки під відкритим небом близько 200 жінок громади проінформовано про діяльність динамічного майданчику
Під час реалізації етапів проекту створено близько 10 дописів у мережі Fb, сайті міської ради
та місцевої газети «Новоукраїнські новини».

Проект «Безпечне довкілля – здорова громада» Помічнянська ОТГ, Кіровоградська область
Короткострокові результати:
Мінімум 1000 жителів громади будуть знати про шкоду використання пластику та переваги
використання екосумок.
70 мешканців громади буде користуватися екологічними сумками.
Довгострокові результати:
Підвищення активності молоді в питаннях організації побуту з мінімальним використанням
пластику.
Зменшення кількості відходів, не санкціонованих сміттєзвалищ.
Безпечне довкілля, вільне від сміття, чиста територія громади, гарне здоров’я дітей.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА
Протягом 2019 року, з питань забезпечення та захисту прав людини, до адвока приймальні
Громадської організації «MART», звернулося:

234

громадянина
з них:

47 каналами електронної пошти/соцмережі
54 під час особистого прийому
133 каналами телефонного зв’язку

На кінець року ми маємо 12 судових справ, з яких:
8 справ мають судові рішення (з яких 7 – на користь клієнтів, які звертались за правовою допомогою до ГО «MART»). 4 справи, знаходяться на розгляді у суді першої інстанції.
Щодо аналізу звернень громадян з питаннями, які порушують права, то їх можна кваліфікувати за такими критеріями:
- право на життя;
- право на майно;
- право на власність;
- порушення умов договору;
- порушення, пов’язані із наслідками виконання службових обов’язків тощо.
До Громадської Організації «MART» звертаються з питаннями пов’язаними з виплатою одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали інвалідність різних груп, у
зв’язку із виконанням ними службових обов’язків.
Як вбачається із практики, звернення до структурних підрозділів Міністерства оборони
України, не приносить ніякого результату і громадяни повинні звертатися до суду, для захисту своїх законних прав на отримання такої допомоги.
На сьогоднішній день, проблемою є забезпечення виконання позитивних для громадянина
рішень судів. Задоволені позовні вимоги осіб, які звернулися до суду, не виконуються державними органами, оскільки в бюджеті України не закладено коштів, для виплати одноразової грошової допомоги, громадянам, які ризикуючи своїм життям, забезпечують (забезпечували) охорону та здійснюють (здійснювали) свою діяльність задля безпеки народу та держави
України. Наразі, йде процес підготовки матеріалів, для подачі позовної заяви до суду.
Період 2019 року був насиченим на різноманітні звернення та продуктивним
на судові справи, які мають хороші результати. Також, було проведено низку юридичних консультацій по різним сферам права та надано допомогу по
складанню певних правових документів. Можемо сказати, що 2019 рік, став
для команди ГО «MART» складним, але в той же час плодотворним, корисним,
цікавим та надав незамінний досвід та професійний розвиток у сфері
захисту прав людини.
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ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
Джерела фінансування в 2019 році

Витрати в 2019 році
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СПIВПРАЦЯ

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ СТАТИ ВОЛОНТЕРАМИ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «MART»!
Ми об’єднуємо активних, комунікабельних, ініціативних та творчих людей для:
- Організації правозахисних акцій, інформаційних заходів, флеш-мобів;
- 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;
- Допомоги в організації в офісі;
В команді однодумців і профісіоналів ти отримаєш колосальний досвід і розвиток.
ГО МАРТ – це крок до змін сьогодні і в майбутньому.
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КОНТАКТИ

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