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ГО «Вектор прав людини» — правозахисна організація

Мета:

Основні
напрямки:

реалізація та захист основоположних
свобод, прав людини через сприяння
практичному виконанню норм
і принципів, викладених
у міжнародних документах,
ратифікованих Україною та усіх інших
зобов’язань України у сфері прав
людини й основоположних свобод.

• захист права на справедливий суд
у межах проекту
«Суд людською мовою»;
• удосконалення правничої освіти
в Україні.

31.03.2016
Офіційна
реєстрація

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ
Основні зусилля команда ГО «Вектор прав людини» протягом цього року
спрямувала на захист права на відкриті слухання, налагодження комунікаційної діяльності судів та підвищення якості формальної освіти у галузі права.

Трансляції судових засідань технічними засобами судів
ГО «Вектор прав людини» розвиває і підтримує
механізм трансляцій судових засідань
технічними засобами судів, що робить суд:

• доступнішим
• відкритішим

Станом на 31 березня 2019 року такі трансляції вже відбуваються у

210 102
судових
справах

судах

у 23 областях України
і їхня кількість
постійно зростає.

Освітні та просвітницькі заходи

24

тренінги, вебінари, дискусії, відкритих лекцій,
інтерактивних заняття, круглих столи організовано
ГО «Вектор прав людини» для 626 працівників (-ць) судів,
студентів (-ок), викладачів (-ок), судових моніторів (-ок),
адвокатів (-ок), юристів (-ок), журналістів (-ок),
правозахисників (-ць) та громадських активістів (-ок)

626

працівників (-ць)

Заходи присвячені:
• поширенню використання ефективних і орієнтованих на практику методів викладання,
спрямованих на формування прикладних професійних навичок;

• розповсюдженню й розвитку інструментів захисту права на справедливий суд та освіти для

правників (-чинь) як-от транслювання судових засідань технічними засобами судів та їх
коментування;
• налагодженню ефективної комунікації судів та медіа, громадських організацій та активістів (-ок);
• розвитку інституту прес-служб судів в Україні;
• практичній підготовці працівників (-ок) судів, задіяних у сфері зв’язків із громадськістю та
соціальних комунікацій, до практичної діяльності в середовищі судової системи України;
• підготовці судових моніторів (-ок) для проведення моніторингу інформаційного наповнення
приміщень апеляційних судів України матеріалами, що сприяють відкритості правосуддя
та налагодженню взаємодії з медіа та громадою.

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ
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* До звіту враховано тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним?», що був проведений
1–2 квітня 2019 р. та увійшов до циклу трьох тренінгів, які відбулися протягом звітного періоду

Команда ГО «Вектор прав людини» підтримала та долучилася
до заходів партнерів:

4

презентації та обговорення звіту «Правосуддя на
сході України в умовах збройної агресії Російської
Федерації», що відбулися у Києві, Краматорську,
Харкові та Маріуполі;

1

семінар «Судові процеси,
пов’язані зі збройним
конфліктом в Україні»:

Діяльність ГО «Вектор прав людини» представлено в міжнародних заходах:
США (Атланта, Вашингтон) — 11–19 травня 2018 року
Обмін досвідом за темою «Залучення громадян до правової
реформи» в рамках програми «Відкритий світ», що фінансується
Конгресом США та здійснюється Центром лідерства
«Відкритий світ» при бібліотеці Конгресу США.
Чехія (Прага) — 25 червня 2018 року
Участь у щорічній зустрічі партнерів інституту CEELI.
Німеччина (Оранієнбург та Берлін) — 16–17 жовтня 2018 року
Участь у міжнародній конференції «Справедливе поводження
з людьми в поліцейських відділках».

Литва (Вільнюс) — 5 лютого 2019 року
Обмін досвідом між представниками (-цями) ГО «Вектор прав
людини» та Вільнюського університету щодо використання
інтерактивних методів освіти та розвитку стандартів
висвітлення судового процесу та його доступності.

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Дослідження
ГО «Вектор прав людини» протягом звітного періоду досліджували стан розвитку
комунікаційної діяльності судів та механізму транслювання судових засідань технічними
засобами судів, зокрема шляхом проведення таких активностей:

• Всеукраїнське опитування представників (-ць) судів «Медіавідкритість судів України»;
• Всеукраїнське опитування співробітників та співробітниць комунікаційних команд судів України
«Прес-служби судів: погляд зсередини»;

• Тренінг-моделювання «Перспективи розвитку прес-служб судів в Україні»;
• Всеукраїнське опитування журналістів і журналісток «Суди та ЗМІ: досвід співпраці»;
• Інтерв’ювання голів апеляційних судів та їх заступників під час XVI позачергового з’їзду суддів
України 19–20 грудня 2018 року (очно та письмово);

• Всеукраїнський моніторинг інформаційного наповнення приміщень апеляційних судів України

матеріалами, що сприяють відкритості правосуддя та налагодженню взаємодії з медіа та громадою;

• Аналіз нормативно-правової бази, яка забезпечує гласність та відкритість судів в Україні;
• Всеукраїнське опитування адвокатів і юристів про трансляції та коментування судових засідань.

Звіти, публікації, методичні матеріали
• «Прес-служби судів: погляд зсередини. Результати всеукраїнського опитування співробітників
та співробітниць комунікаційних команд судів України» http://hrvector.org/zviti/19-02-26-press

• «Суди та ЗМІ: досвід співпраці. Результати всеукраїнського онлайн-опитування журналістів
і журналісток щодо співпраці з судами» http://hrvector.org/zviti/19-03-11-mediacourts

• «Нормативно-правова база, яка забезпечує гласність та відкритість судів в Україні»
http://hrvector.org/publikacziyi/19-03-26-admin

• «Ви вже знаєте про трансляції та коментування судових засідань? Результати опитування
адвокатів та юристів» http://hrvector.org/publikacziyi/18-09-20-admin

• «Транслювання судових засідань технічними засобами судів та їх коментування у межах проекту

«Суд людською мовою» як ефективні механізми захисту права на справедливий суд»
http://hrvector.org/publikacziyi/18-06-11-translaweffect
• «Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації. Звіт за результатами
дослідження спроможності судової системи забезпечувати правосуддя в умовах збройного
конфлікту на сході України» http://hrvector.org/zviti/18-07-16-court
• «Як налагодити діалог суду та громади? Посібник» http://hrvector.org/publikacziyi/19-04-11-press
• «Використання судових трансляцій під час навчання права: методичні рекомендації»
http://hrvector.org/publikacziyi/18-09-13-courttransl-learn-hrv

Відеоматеріали
• судові коменарі від фахових юристів;
• вебінари для викладачів (-ок) права;
• промо-ролики організації;
• прямі трансляції подій, організованих
ГО «Вектор прав людини».

Відеоматеріали
ГО «Вектор прав людини» мають

29 512
переглядів

18,5%
81,5%

Н А С П І ДТ Р И М У ЮТ Ь
Вдячні за підтримку діяльності ГО «Вектор прав людини» програмі USAID
реформування сектору юстиції «Нове Правосуддя», ГО «Центр Громадянських
Свобод», ГО «Центр політико-правових реформ», Європейському Союзові,
програмі МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в Україні, які надали
гранти протягом звітного періоду для реалізації практичних дій у захисті
права на справедливий суд.

НАШІ ПАРТНЕРИ
Коло наших партнерів розширюється. Між Академією адвокатури України
та ГО «Вектор прав людини» підписано меморандум про партнерство
та співробітництво 26 квітня 2018 року.
Директор ГО «Вектор прав людини» Валерія Рибак увійшла до складу
Комісії Асоціації правників України з питань удосконалення юридичної
освіти у листопаді 2018 року.
Ми продовжуємо партнерські відносини з такими громадськими організаціями
та державними органами:

Прес-служба
органів суддівського
самоврядування

ПРО НАС ПИШУТЬ
Загальноукраїнські і місцеві медіа, інформресурси

Громадські об’єднання, установи

Судові органи, суди, інші державні органи

Рада суддів
України

Судова
влада
України

Прес-служба
органів суддівського
самоврядування

Національна школа суддів України

www.hrvector.org

facebook.com/hrvector.org

facebook.com/trialinsimplewords

goo.gl/0cuwBS

