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Нам
років!
Наші основні напрями діяльності у 2020 році:

• налагодження діалогу судової влади та громади

• розвиток судової журналістики

• розвиток вищої освіти у сфері прав людини

• підвищення рівня правої обізнаності населення

• підвищення рівня відкритості та доступу до правосуддя
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Наша команда
Валерія Рибак
директорка ГО «Вектор прав людини», правозахисниця, авторка
та тренерка тренінгів для комунікаційних команд судів, авторка
механізму судових трансляцій технічними засобами судів.

Назарій Боярський
член Правління ГО «Вектор прав людини», член групи тренерів
Молодіжного департаменту Ради Європи, правозахисник, тренер
неформальної освіти, який працює як в Україні, так і закордоном.

Олександра Делеменчук
член Правління ГО «Вектор прав людини», правозахисниця, експертка
з Української Гельсінської спілки з прав людини, програмний радник
Центру участі та Розвитку (Грузія), експерт Мережі меншин регіону
Східного Сусідства і засновником проекту Tbilisi Shelter City.

Олесь Курівчак
член Правління ГО «Вектор прав людини», IT-спеціаліст,
DevOps-інженер в EPAM Польща.

Валентин Бобруйко
член Правління ГО «Вектор прав людини», соціальний
працівник, тренер неформальної освіти у сфері профілактики
ВІЛ/СНІД та ІПСШ, сексуальної освіти, резидент Dialog hub.

Сергій Харитонов
член Правління ГО «Вектор прав людини», соціальний
працівник, програмний менеджер у Міжнародному
благодійному фонді «Альянс громадського здоров’я».

Світлана Романюк
бухгалтерка ГО «Вектор прав людини», магістр економічних
та філософських наук, має широкий досвід роботи
у бізнесі, державному та громадському секторах
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Коаліції
У 2020 році організація «Вектор прав людини»
стала членом трьох коаліційних об’єднань.

Освітній дім прав людини в Чернігові (ОДПЛЧ)
www.ehrh.org
Спілка є одним із найпотужніших майданчиків для освіти в сфері
прав людини в Україні. Коаліційною основою створення ОДПЛЧ була
неформальна громадська ініціатива — В
 сеукраїнська освітня програма
«Розуміємо права людини». Наразі ОДПЛЧ — це об’єднання 13 партнерських
організацій, що діють у сфері захисту прав людини. Організація є частиною
Міжнародної мережі домів прав людини, що об’єднує 15 Домів прав людини
в 11 країнах світу і понад 100 недержавних правозахисних організацій.
Місія Освітнього дому прав людини в Чернігові — захищати та просувати
права людини шляхом розвитку консолідованого освітнього простору.

Українська національна платформа
Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства
www.eap-csf.org.ua
Платформа діє в межах Форуму громадянського суспільства
Східного Партнерства — багатонаціональної платформи організацій
громадянського суспільства з країн Східного Партнерства,
країн-членів ЄС, європейських та міжнародних мереж.

РІЧНИЙ ЗВІТ — 2020
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Платформа має на меті активно інформувати громадян(–ок) України,
представників(–ць) громадянського суспільства, політиків(–инь),
державних службовців та підприємців про програму Східного
партнерства ЄС, а також про моніторинг і експертизу ключових
політик у розрізі модернізаційного потенціалу реформ, пов’язаних
із процесами європейської інтеграції. Ціллю Національної платформи
є посилення інституційної спроможності громадських організацій
впливати на порядок денний реформ та міжнародну політику України.
«Вектор прав людини» співпрацює з «Українською національною
платформою» в межах робочої групи «Демократія, права
людини, належне урядування та стабільність».

Мережа громадянської освіти в Східній Європі (EENCE)
www.eence.eu
Історія EENCE почалася в 2015 році, коли була створена фокус-група
«Громадянська освіта в Східній Європі». Ця група була частиною
мережі NECE (Європейська Мережа громадянської освіти). Згодом
фокус-група трансформувалася в активну мережу освітян(–ок)
та фахівців(–чинь), що працюють у галузі громадянської освіти,
отримавши назву EENCE (Мережа громадянської освіти в Східній Європі).
Місією мережі є внесення вкладу в сталий розвиток громадянського
суспільства в регіоні Східного партнерства та Росії шляхом
розширення сфери громадянської освіти та зміцнення потенціалу
організацій та експертів(–ок), що працюють у ній.
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НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Рік у цифрах *



33 освітніх та просвітницьких онлайнових заходів;
3 офлайнові тренінги;
1817 учасників(–ць) освітніх та просвітницьких
заходів онлайн та 31 — офлайн;
76 517 переглядів у соціальних мережах записів
і трансляцій освітніх та просвітницьких заходів і подій;
477 794 перегляди правопросвітницьких роликів,
створених ГО «Вектор прав людини».

Ми щиро дякуємо всім колегам та колежанкам,
які стали спікерами(–ками), тренерами (–ками) заходів
та авторами(–ками) досліджень і публікацій.

* Кількість переглядів у соціальних мережах на сторінках ГО «Вектор прав
людини» та проєкту «Суд людською мовою» станом на 18 березня 2021 року.
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Унікальні ініціативи та події



Другий щорічний конкурс журналістських робіт
«Суд людською мовою», 22 червня — 18 грудня.
Унікальний конкурс, започаткований ГО «Вектор прав людини»,
об’єднав журналістів(–ок), блогерів(–ок) та цього року студентів(–ок)
спеціальності «Журналістика», які висвітлюють судову тематику.
Цілі конкурсу:

• підвищити поінформованість та обізнаність населення України щодо

судоустрою, реалізації судової реформи, суспільно важливих судових
справ;

• збільшити рівень зацікавленості та довіри населення до судової влади;
• сприяти утвердженню принципів верховенства права, прав людини
і демократії, громадського контролю та відповідальності;

• сприяти розвитку судової журналістики в Україні.
Журі конкурсу:

• Сергій Гончаренко, к. ю. н., професор, завідувач кафедри прав людини,

міжнародного та європейського права Академії адвокатури України,
заслужений юрист України. У 2011–2012 рр. та з 2014 р. — суддя ad hoc
Європейського суду з прав людини.

• Максим Буткевич, правозахисник, журналіст, координатор Проєкту

«Без кордонів». Працював на українських телеканалах (журналістом-
міжнародником), Українській службі Бі-Бі-Сі, в Агенції ООН у справах
біженців (УВКБ ООН).

• Ольга Падірякова, головна редакторка онлайн-видання ZMINA,

медіаактивістка, учасниця неформального об’єднання Медіарух,
що відстоює дотримання журналістських стандартів у ЗМІ.
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• Назарій Боярський, правозахисник, член правління ГО «Вектор прав

людини», член групи тренерів Молодіжного департаменту Ради Європи,
експерт Міжнародної Школи Прав Людини і Громадянських Дій,
незалежний експерт Мережі громадянської освіти в Східній Європі.

Матеріали, що взяли участь у 2020 році, створили 41 автор та авторка,
які репрезентують 14 областей України та місто Київ. Усього
участь у конкурсі взяло 74 робіт, що опубліковані в міжнародних,
всеукраїнських та регіональних медіа.
Церемонія нагородження відбулась 18 грудня 2020 року.
Журі відзначили роботи у таких номінаціях:
1) «За кращий просвітницький матеріал» — матеріал «Маленька енциклопедія
про суд» Олександра Червоненко та Анни Сердюк («Вільне радіо»);
2) «За кращий блог» — матеріал «Хто вбив правосуддя
у справі Майдану?», «MokRec» Данила Мокрика;
3) «За привернення уваги до системної проблеми» — матеріал
«Присягаю суду говорити правду. Як в Україні працюють механізми
захисту свідків?» Вікторії Рощиної («Громадське Телебачення»);
4) «За краще висвітлення теми, пов’язаної із упередженнями» — 
матеріал «Таємниця слідства або як розслідують напад
на ромів у Львові» Наталії Лазарович («Твоє Місто»);
5) «За багатовимірність висвітлення судової тематики» — шість
робіт для медіа-проєкту «Ґрати» Ганни Соколової;
6) «За кращий репортаж» — матеріал «Ти сумнівався у нашій політичній
проституції?» Софії Лукашової («Українська Правда»);
7) спеціальна відзнака «За відданість важливій темі» серія матеріалів Андрій
Діденко, присвячених проблематиці засуджених довічно («Радіо Свобода»);

РІЧНИЙ ЗВІТ — 2020
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Спеціальна номінація «Кращий матеріал про позитивний приклад судового
захисту прав людини», запроваджена Національною спілкою журналістів
України, партнером Конкурсу у 2020 році, у якій перемогу здобули Наталія
Зворигіна та Людмила Віслоух із Запоріжжя за матеріал «У боротьбі за життя
видання „Запорізька правда“ наш творчий колектив захищається і … перемагає»,
«Правда. ZP», а також Леонід Гапєєв із Харкова за низку матеріалів,
присвячених історії малолітнього Дмитра, якому завдяки суду вдалося
повернутися в сім’ю з реабілітаційного центру.
Інформаційні партнери Конкурсу:

• Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка;
• Академія адвокатури України;
• Координаційний центр з надання правової допомоги;
• Центр прав людини ZMINA;
• ГО «Інтерньюз-Україна»;
• ГО «Медійна ініціатива за права людини»;
• проєкт ЄС «Право-Justice»;
• громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові».
Окремо вдячні Національній спілці журналістів України
за поширення матеріалів та роботу над спеціальною відзнакою,
а компанії Table 4 та аналітичному сервісу «Суд на долоні»
за допомогу з подарунками для переможців(–ниць).
Важливо зазначити, що цього року Конкурс організовано силами команди
ГО «Вектор прав людини» на волонтерських засадах.
http://hrvector.org/podiyi/20-12-18-cerem
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Кампанія з підвищення обізнаності про механізм трансляцій
судових справ технічними засобами судів, приурочена
п’ятиріччю з дня першої такої трансляції, 6‒12 липня.
6 липня 2020 року виповнилось 5 років з дня першої трансляції судової
справи технічними засобами судів на офіційний канал YouTube «Судова
влада України». За ці роки судові трансляції технічними засобами судів
стали не лише символом забезпечення гласності судочинства та захисту
права на справедливий суд загалом, а й прикладом прогресивності
судової влади в Україні для інших держав. Нам приємно відзначити,
що започаткування судових трансляцій технічними засобами судів
стало можливим завдяки співпраці судової влади та громадськості.
За ці роки ГО «Вектор прав людини» активно працювала з Радою суддів
України та іншими судовими органами, установами, комунікаційними
командами судів заради поширення механізму судових трансляцій.
Нині трансляції судових засідань технічними засобами судів відбувалися
у 24 областях України в судах усіх ланок і їхня кількість постійно зростає.
Запрошуємо переглянути відео про цей важливий механізм
і долучитись до поширення цього механізму:
https://youtu.be/ADDQYoEgCzg.
Ділимось ідеями, що можна зробити для розвитку
судових трансляцій в Україні:
http://hrvector.org/podiyi/20-07-04-sud-5
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Марафон для представників(–ць) комунікаційних
команд судів «Суд взаємодіє!»
Мета марафону — з ібрати та представити практики комунікаційної
та просвітницької діяльності українських судів.
За його результатами:

• підготовлена публікація з матеріалами учасників(–ць) та статтями про
організацію медійних та просвітницьких заходів;

• привернута увага інших судів, органів державної влади

та самоврядування, ЗМІ, громадськості, міжнародних та українських
партнерів до роботи судів;

• поширено серед представників(–ць) комунікаційних команд судів досвід
колег та колежанок та надано сприяння розвитку комунікацій в судах.

Більше інформації за посиланням:
http://hrvector.org/podiyi/20-07-17-sud-vzaemodie
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Правопросвітницький проєкт «Доступно про суд: пояснюють судді»,
27 квітня — 26 жовтня
Протягом весни–осені 2020 року ГО «Вектор прав людини» імплементувала
проєкт «Доступно про суд: пояснюють судді» у партнерстві з Радою суддів України
та Координаційним центром з надання правової допомоги в межах Програми
ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії,
Швеції та Швейцарії. Підтримку ідеї проєкту також висловили: Департамент
інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації,
Добропільська, Мар’їнська, Нікольська та Слов’янська районні державні
адміністрації Донецької області, Сватівська та Старобільська районні державні
адміністрації Луганської області, а також Рубіжанська міська рада Луганської
області. Тож цей проєкт може послугувати гарним прикладом взаємодії між
громадянським середовищем, судовою владою, органами місцевої влади
та самоврядування задля досягнення суспільно важливих результатів.
У межах проєкту підготовлено 25 просвітницьких відеороликів
(https://bit.ly/2FAkNJ7 У відео наявні субтитри українською мовою)
та 26 інфографік (https://bit.ly/3sEQQuS), проведено 3 вебінари, що спрямовані
на інформування про судову владу України, відповідають на найбільш поширені
запитання щодо діяльності судів та сприяють обізнаності населення про судові
сервіси, які наразі не є розповсюдженими серед користувачів судових послуг.
Обрання найбільш затребуваних тем відеороликів стало важливим етапом реалізації
проєкту. Так, протягом весни-літа 2020 року ГО «Вектор прав людини» провела низку
досліджень з метою їх з’ясування. Були опитані представники(–ці) громадських
організацій, ЗМІ, судів, проведено інтерв’ювання клієнтів системи безоплатної
правової допомоги в Донецькій та Луганській областях, проаналізовано дані
комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС), єдиного контакт-центру системи надання безоплатної
правової допомоги, платформи правових консультацій WikiLegalAid, свої пропозиції
надали органи місцевої влади та самоврядування Донецької та Луганської областей.
Участь у проєкті взяли 10 суддів Верховного Суду, апеляційних
та місцевих судів, які стали спікерами(–ками) роликів.
* 9 389, ! 468 121
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Публічні заходи та події



Презентація дослідження «Правосуддя, дружнє до дитини», 1 червня (онлайн).
Дослідження та презентація проведено за підтримки Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, громадських
організацій «Центр політико-правових реформ» та «Вектор прав людини».
https://youtu.be/5kLd2WLi7WE
http://hrvector.org/podiyi/20-05-28-children
* 376
Презентація дослідження «Медіавідкритість судів України — 2 019»,
11 червня (онлайн).
Дослідження та презентація проведені ГО «Вектор прав людини»
у партнерстві з Радою суддів України, Національною школою
суддів України та Фондом імені Фрідріха Еберта в Україні.
https://youtu.be/socmHOZquAQ
http://hrvector.org/podiyi/20-06-12-media-p
* 96
Церемонія нагородження за результатами Другого щорічного конкурсу
журналістських робіт «Суд людською мовою», 18 грудня (онлайн).
Під час Церемонії були відзначені роботи, що перемогли у шести
номінаціях та у двох спеціальних відзнаках від журі та партнерів
конкурсу. Також відбулись експертні обговорення, присвячені
темам, висвітлених у роботах переможців(–ниць).
https://youtu.be/hYE1fOMbPZk
* 49, ! 1300
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Онлайнові освітні та просвітницькі заходи
Для зручності під кожним заходом ми розмістили іконки, які позначають певну
тематику заходу та аудиторію, якій вона може бути цікавою. Легенда нижче.

Суди

1.

Представники(-ці)
формальної та
неформальної
освіти

Правники

Медіа

Представники/ці
громадянського
середовища

Широкий
загал

Вебінар «Медіавідкритість судів України:
роз’яснення щодо заповнення опитувальника», 3 лютого

Публічний запис: https://youtu.be/zn0a7N4gtL8
Спікерки: Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини»,
Ксенія Сітінська, журналістка.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 60.
Кількість переглядів: * 80, ! 165
2.

Вебінар «Мова для судів: новинки правопису», 7 квітня

Запис доступний тільки для учасників(–ць):
http://hrvector.org/podiyi/20-04-03-7-2020
Спікерки: Віра Шелудько, PhD зі спеціальності українська мова, експертка
з мовних питань, соціолінгвістка, викладачка проєкту «Є‑мова»
та БКУМ-Київ; Ольга Андрусенко, експертка з мовних питань, мовний
коуч, викладачка проєкту «Є‑мова», координаторка БКУМ-Київ.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 210.
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Вебінар «Мова для судів: типові мовні помилки», 14 квітня

Запис доступний тільки для учасників(–ць):
http://hrvector.org/podiyi/20-04-13-webinar-14.04.20
Спікерки: Віра Шелудько, PhD зі спеціальності українська мова, експертка
з мовних питань, соціолінгвістка, викладачка проєкту «Є‑мова»
та БКУМ-Київ; Ольга Андрусенко, експертка з мовних питань, мовний
коуч, викладачка проєкту «Є‑мова», координаторка БКУМ-Київ.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 220.
4.

Вебінар «Мова для судів: канцеляризми у текстах», 21 квітня

Запис доступний тільки для учасників(–ць):
http://hrvector.org/podiyi/20-04-16-webinar-16.04.20
Спікерки: Віра Шелудько, PhD зі спеціальності українська мова, експертка
з мовних питань, соціолінгвістка, викладачка проєкту «Є‑мова»
та БКУМ-Київ; Ольга Андрусенко, експертка з мовних питань, мовний
коуч, викладачка проєкту «Є‑мова», координаторка БКУМ-Київ.
Модератор: Назарій Боярський, член правління
ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 170.
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Вебінар «Психологічні можливості і виклики в умовах
стрімких змін: як адаптуватись без втрат», 28 квітня

Запис доступний тільки для учасників(–ць): https://bit.ly/31KiKtA
коротке відео https://youtu.be/1yfF6FAgPmY
Спікерка: Ірина Вікторівна Ратцке (Україна — Н
 імеччина), супервізорка,
клінічна психологиня, голова Секції психоаналітичної психотерапії
пар та сім’ї Асоціації психологів та психотерапевтів України (АППУ),
Європейської федерації психоаналітиків та психотерапевтів (EFPP).
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 29.
6.

Вебінар «Як приручити професійне вигорання?», 4 травня

Запис доступний тільки для учасників(–ць):
http://hrvector.org/podiyi/20-04-28-webinar-04.05.20
Спікерка: Марина Діденко, кандидатка психологічних наук, психологиня-
практик, тренерка, викладачка «Університету менеджменту освіти».
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 16.
7.

Вебінар «Дискримінація як соціальне явище
і юридичне поняття», 16 червня

Публічний запис: https://youtu.be/wAWuJPLnQG4
Спікерка: Ірина Федорович, директорка ГО Центр
«Соціальна дія», співголова координаційної ради
Коаліції з протидії дискримінації в Україні.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 100.
Кількість переглядів: * 238
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Вебінар «Сенситивна тема ЛГБТІ у висвітленні роботи суду:
як інформувати чітко, впевнено та нейтрально?», 25 червня

Публічний запис: https://youtu.be/mCcFprzq1YE
Спікер: Святослав Шеремет, національний експерт Експертної
групи з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні
(ЕГЗП‒Україна), міжнародний експерт Євразійської коаліції
зі здоров’я, прав, ґендерного та сексуального розмаїття (ЄКОМ).
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 133.
Кількість переглядів: * 109
9.

Вебінар «Інтерв’ю на телебаченні: як підготуватися і про що
варто знати заздалегідь», 15 липня (благодійний вебінар)

Запис доступний тільки для учасників(–ць):
http://hrvector.org/podiyi/20-07-17-w-a
коротке відео https://youtu.be/y7gHzbyFNRI
Спікерки: Анна Нитченко, телеведуча телеканалу «Дім»;
Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини».
Модератор: Назарій Боярський, член правління
ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 17.
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10. Вебінар «Запобігання проявам дискримінації
у викладацькій роботі», 16 липня

Публічний запис: https://youtu.be/2jkRaud_UmY
Спікерка: Христина Кіт, адвокатка, кандидатка юридичних
наук, голова Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем».
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 82.
Кількість переглядів: * 108
11. Вебінар «Викладацька робота: простір для
представлення різноманіття», 30 липня

Публічний запис: https://youtu.be/0uU5M6N9x70
Спікерка: Олена Уварова, кандидатка юридичних наук,
голова Міжнародної лабораторії з бізнесу і прав людини
Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, викладачка кафедри теорії і філософії права.
Модератор: Назарій Боярський, член правління
ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 148.
Кількість переглядів: * 41
12. Вебінар «Мова ворожнечі: як уникати у професійному
та особистому житті?», 20 серпня

Публічний запис: https://youtu.be/nXduEMTQG0U
Спікер: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини»,
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у 2012‒2016 рр. співголова Коаліції з протидії дискримінації в Україні, з 2016 — 
експерт Коаліції, експерт Міжнародної Школи Прав Людини і Громадянських Дій,
незалежний експерт Мережі громадянської освіти в Східній Європі,
член тренерського пулу Молодіжного департаменту Ради Європи.
Модераторка: Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини»
Кількість учасників(–ць): 257.
Кількість переглядів: * 163
13. Вебінар «Мирні зібрання та недискримінація:
як враховувати інтереси різних груп», 28 серпня

Публічний запис: https://youtu.be/7qSDx4LFlAU
Спікер: Михайло Тарахкало, директор зі стратегічних справ
в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ), адвокат.
Модераторка: Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 96.
Кількість переглядів: * 39
14. Вебінар «Як навчитись казати НІ?», 3 вересня

Запис доступний тільки для учасників(–ць):
http://hrvector.org/podiyi/20-08-21-webinar-2020.09.03
Спікерка: Анастасія Медко, практична психологиня,
арт-терапевтка, терапевтка піскової терапії, старша тренерка
та співробітниця центру розвитку особистості «TraningBOХ».
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 14.

20

ГО «ВЕКТОР ПРАВ ЛЮДИНИ»

Н А Ш А

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

15. Вебінар «ЗМІ в суді: співпраця з пресслужбою суду», 25 вересня

Публічний запис: https://youtu.be/3SIqm4nFwE4
Спікерка: Ольга Шкіль, прессекретарка Шостого
апеляційного адміністративного суду.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 20.
Кількість переглядів: * 64, ! 223
16. Міжнародна інформаційна зустріч
«Стан громадянської освіти в Криму», 8 жовтня

З устріч лише для учасників(–ць) Мережі громадянської
освіти в Східній Європі (EENCE)
Кількість учасників(–ць): 8.
17. Вебінар «Як захистити свої права у суді (і не тільки)?
Практичні поради судді», 12 жовтня

Публічний запис: https://youtu.be/QNZjIfHxT1s
Спікери: Софія Данилів, суддя Красноармійського міськрайонного
суду Донецької області; Віктор Пальнюк, адвокат, судовий
коментатор проєкту «Суд людською мовою».
Кількість учасників(–ць): 21.
Кількість переглядів: * 116, ! 25 000
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18. Міжнародна інформаційна зустріч «Регіональний погляд на стан
громадянської освіти в країнах Південного Кавказу», 15 жовтня

З устріч лише для учасників(–ць) Мережі громадянської
освіти в Східній Європі (EENCE).
Кількість учасників(–ць): 8.
19. Вебінар «Як працює сервіс „Електронний суд“?
Практичні поради судді», 22 жовтня.

Публічний запис: https://youtu.be/Z8m4LCfeTWQ
Спікерка: Ольга Конопленко, суддя Артемівського
міськрайонного суду Донецької області.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 37.
Кількість переглядів: * 474, ! 19 600
20. Міжнародна інформаційна зустріч мова
«Особливості організації та проведення освітніх заходів
на територіях регіональних конфліктів», 27 жовтня

Публічний запис: https://youtu.be/wS0ljfqqGcs
Спікери: Діляра Ефендієва, директор Громадянської Платформи Миру
між Вірменією і Азербайджаном; Керім Керімлі, незалежний журналіст,
автор 15 книг щодо карабахського конфлікту; Гела Васадзе, керівник
регіональних програм Грузинського Центру стратегічного аналізу
(GSAC), Тбілісі; Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказького філії
українського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, Тбілісі.
Модератор: Рауф Раджабов, керівник THINK TANK 3-rd VIEW,
член Правління PUAHE.
Кількість учасників(–ць): 6. Кількість переглядів: * 53
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21. Міжнародна інформаційна зустріч «Стан громадянської
освіти в Придністровському регіоні», 29 жовтня

Експерт: Олександру Постіка, директор Програми
Права Людини Асоціації Promo LEX.
Модератор: Назарій Боярський, член Правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 19.
22. Вебінар «Життя, смерть та інші… факти, що можуть
встановлюватись судом», 29 жовтня.

Спікери: Світлана Хмельова, суддя Красноармійського
міськрайонного суду Донецької області; Віктор Пальнюк, адвокат,
судовий коментатор проєкту «Суд людською мовою».
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Публічний запис: https://youtu.be/X-4Nisu9H-k
Кількість учасників(–ць): 21.
Кількість переглядів: * 6, ! 27 800
23. Міжнародна інформаційна зустріч «Ситуація з освітою
і громадянською освітою на Донбасі», 5 листопада

Публічний запис: https://youtu.be/4N5b7Y1ETTI
Експерти: Юрій Петрушенко, професор, завідувач кафедри
Сумського державного університету; Станіслав Чорногор,
глава громадської організації «Фонд розвитку громади».
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 12.
Кількість переглядів: * 21
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24. Міжнародна інформаційна зустріч «Миротворчі програми
на територіях регіональних конфліктів», 9 листопада

Публічний запис: https://youtu.be/YWUjKVnlRjk
Експерт: Теличкін Олексій, полковник поліції у відставці, доктор
юридичних наук. Має 14 років загального досвіду перебування в зонах
регіональних конфліктів (Ірак, Хорватія, Боснія, Косово, Грузія / Абхазія,
Ліберія, Південний Судан). Колишній старший поліцейський радник-
керівник поліцейських компонентів місій ООН в Грузії і Косово.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 27.
Кількість переглядів: * 174
25. Міжнародна інформаційна зустріч «Роль міжнародних
організацій у вирішенні регіональних конфліктів», 12 листопада

Публічний запис: https://youtu.be/z2GxZ27KvLU
Модератор: Юрій Петрушенко, завідувач кафедри міжнародних відносин
Сумського державного університету, член координаційної ради EENCE.
Кількість учасників(–ць): 11.
Кількість переглядів: * 81
26. Міжнародна інформаційна зустріч «Досвід Управління
Верховного комісара ООН у справах біженців в роботі
зі спільнотами переміщених осіб», 19 листопада

Публічний запис: https://youtu.be/Y75_z1jtb8w
Експертки: Лідія Кузьменко, радниця з правових питань Агентства
ООН у справах біженців; Віра Шелест, молодша польова радниця
з питань захисту Агентства ООН у справах біженців.
24

ГО «ВЕКТОР ПРАВ ЛЮДИНИ»

Н А Ш А

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 31.
Кількість переглядів: * 27
27. Міжнародна інформаційна зустріч «Жінки і регіональні
конфлікти: досвід громадянських ініціатив», 24 листопада

Публічний запис: https://youtu.be/C0axLXx-Nno
Експертка: Ніна Потарська, національна координаторка
в Україні Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 20.
Кількість переглядів: * 18
28. Міжнародна інформаційна зустріч «Ситуація з громадянською
освітою в Абхазії і Південній Осетії», 25 листопада

Публічний запис: https://youtu.be/SJVL87UGtHI
Експерти зустрічі: Саша Делеменчук, тренерка неформальної освіти,
правозахисниця, засновниця проекту захисту правозахисників Tbilisi
Shelter City; Агіт Мірзоєв, глава правління Центру участі і розвитку.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».
Кількість учасників(–ць): 9.
Кількість переглядів: * 37
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Офлайн

Тренінг «Публічний виступ та інтерв’ю на телебаченні» для представників
та представниць комунікаційних команд судів, 30‒31 січня, м. Вінниця.
http://hrvector.org/podiyi/20-02-01-vinnitsatraining
Тренери:

• Олександра Матвійчук, правозахисниця, яка працює над питанням прав

людини в Україні та регіоні ОБСЄ. На даний час очолює правозахисну
організацію «Центр громадянських свобод», а також координує роботу
громадської ініціативи Євромайдан SOS.

• Анна Нитченко, журналістка, телеведуча, викладачка. Має досвід роботи
понад 20 років: на телебаченні, в інтернет-виданнях та пресслужбах.
Наразі є телеведучою телеканалу «Дім».

• Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини», розробниця

досліджень та авторка звітів щодо дотримання права на справедливий
суд в Україні, комунікації судової системи.

• Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини», член групи

тренерів молодіжного департаменту Ради Європи, розробник досліджень
та автор звітів щодо дотримання права на справедливий суд в Україні,
комунікації судової системи.
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Два тренінги «Мистецтво роботи „на камеру“» для суддів,
20‒21 та 22‒23 липня, м. Київ
http://hrvector.org/podiyi/20-07-26-tr-z
Тренери(-ки):

• Анна Нитченко, журналістка, телеведуча, викладачка. Має досвід роботи
понад 20 років: на телебаченні, в інтернет-виданнях та прес-службах.
Наразі є телеведучою телеканалу «Дім».

• Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини», розробниця

досліджень та авторка звітів щодо дотримання права на справедливий
суд в Україні, комунікації судової системи.

• Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини», член групи

тренерів молодіжного департаменту Ради Європи, розробник досліджень
та автор звітів щодо дотримання права на справедливий суд в Україні,
комунікації судової системи.
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Онлайн

Вебпрактикум «Мова для судів: від лекції до практики», 12‒13 травня
http://hrvector.org/podiyi/20-05-05-webinar-12-13.05.20
Тренерки: Віра Шелудько, PhD зі спеціальності українська мова,
експертка з мовних питань, соціолінгвістка, викладачка проєкту
«Є‑мова» та БКУМ-Київ; Ольга Андрусенко, експертка з мовних питань,
мовний коуч, викладачка проєкту «Є‑мова», координаторка БКУМ-Київ.
Модератор: Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини».

ГО «Вектор прав людини» долучилась до проведення тренінгу
для команди проєкту моніторингу судових процесів, пов’язаних
зі збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях
4‒6 липня — http://hrvector.org/podiyi/20-08-04-training-2020.07.04.
Проєкт «Моніторинг судових процесів, пов’язаних зі збройним
конфліктом, як навчально-дослідницький інструмент для підготовки
студентів-правників» імплементується ГО «Центр політико-правових
реформ», зокрема у партнерстві з ГО «Вектор прав людини».
Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини» та Назарій Боярський,
член правління ГО «Вектор прав людини», підготували учасників(–ць)
проєкту до проведення інтерв’ю в межах моніторингу судових процесів.
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Щорічне дослідження «Медіавідкритість судів України»,
мета якого — продемонструвати тенденції розвитку
інститутів прессекретаря(–ки) та пресслужби судів
у взаємодії із медіа та громадою. Опитування проводиться
ГО «Вектор прав людини» у співпраці з Радою суддів
України (в межах меморандуму про співпрацю), партнерстві
з Національною школою суддів України та Фондом імені
Фрідріха Еберта в Україні. В опитуванні в межах дослідження
у 2020 році взяв участь кожен третій суд України.

Дослідження «Стандарти правосуддя, дружнього
до дитини, та їх втілення в Україні (некримінальний
аспект)» проведено на запит Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини Координатором
проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з громадськими
організаціями «Центр політико-правових реформ»
та «Вектор прав людини». Це перше в Україні
і пілотне дослідження стану дотримання судами
і органами опіки та піклування стандартів правосуддя,
дружнього до дитини, у справах некримінального
характеру. Воно спрямоване на виявлення ключових
проблем у забезпеченні процедурних прав дитини.
Висновки цього дослідження засновані на результатах
інтерв’ювання суддів, присяжних, працівників органів
опіки та піклування, адвокатів, моніторингу 109 судових
засідань та засідань дорадчих органів опіки та піклування
та аналізу 50 судових рішень у справах некримінального
характеру, пов’язаних з правами або інтересами дітей.
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Моніторинг судових процесів, пов’язаних зі збройним
конфліктом, що проводився в межах проєкту Центру
політико-правових реформ «Моніторинг судових процесів,
пов’язаних зі збройним конфліктом, як навчально-
дослідницький інструмент для підготовки студентів-
правників» (проєкт реалізується у межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру за підтримки уряду
Королівства Нідерландів.) у співпраці з ГО «Вектор прав
людини». Експерти(–ки) нашої організації розробили
методологію моніторингового інтерв’ю, а також здійснили
підготовку судових моніторів для проведення дослідження.
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Публікації 

1.

«Медіавідкритість судів України:
результати всеукраїнського опитування
працівників і працівниць судів
України, 2019 рік» / Валерія Рибак,
Назарій Боярський / ГО «Вектор прав
людини», Представництво Фонду
імені Фрідріха Еберта в Україні — Київ,
2019 р. — 160 с. URL: https://bit.ly/3dn04Wo

Валерія Рибак
Назарій Боярський

МЕДІАВІДКРИТІСТЬ
СУДІВ УКРАЇНИ
#

Результати
всеукраїнського
опитування
працівників
і працівниць
судів України

Укладач: Назарій Боярський

2.

«Конкурс журналістських робіт
„Суд людською мовою“ 2020 рік:
матеріали, що взяли участь» / Назарій
Боярський — К.: ГО «Вектор прав людини»,
2020 рік — 26 с. URL: https://bit.ly/39rwOwg
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3.

«Громадянська освіта в зоні регіональних
конфліктів: посібник» / Н. Ф. Боярский [та ін.]; під
заг.ред. Н. Ф. Боярського. — Київ: ВАТ «Вистка»,
2020. — 50 с. URL: https://bit.ly/3sCdfsZ
Автори: Назарій Боярський, Олексій Теличкин,
Микола Назаров, Юрій Петрушенко, Александру
Постика, Олександра Делеменчук, Валерій
Балаян, Олександр Войтенко, Рауф Раджабов.

ГРАЖДАНСКОЕ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ВВ ЗОНЕ
ЗОНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ
КОНФЛИКТОВ

Посібник видано російською та англійською мовами.
Посібник було рекомендовано вченою радою Інституту
бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного
університету для використання в навчальному процесі
студентами спеціальностей, пов’язаних з вивченням
міжнародних відносин (протокол № 2 від 11.11.2020 р).

4.

«Звіт про результати моніторингу судових процесів
в Україні. Стандарти правосуддя, дружнього
до дитини, та їх втілення в Україні (некримінальний
аспект)» / Київ, 2020 — 88 с. URL: https://bit.ly/31ynnHc
Публікація розроблена та видана на запит Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини Координатором проектів ОБСЄ в Україні
у співпраці з громадськими організаціями «Центр
політико-правових реформ» та «Вектор прав
людини». Авторський колектив: Р. Куйбіда (редактор),
В. Рибак (співавторка, інтерв’юерка), М. Середа
(співавтор, аналіз та узагальнення даних), спостерігачі
та інтерв’юери: В. Ільчишена, В. Нечаєв, Л. Олійник,
В. Разік, Р. Сухоставець, Н. Хмелевська, В. Череватий.
Консультантка-рецензентка: А. Філіпішина
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Стажування та волонтерські програми



Для ГО «Вектор прав людини»
надзвичайно важливо співпрацювати
з молоддю та спільно рухатись
у напрямку захисту прав людини.
Протягом 2020 року стажування
пройшли 19 людей.
Для підвищення спроможності
студентів(–ок) та залучення їх
до активної громадської діяльності,
надання можливості отримати
практичний досвід у сфері захисту прав людини ГО «Вектор прав людини»
організовує стажування на базі Організації. Так, стажування пройшли 17
студентів(–ок) з шести областей, які презентують: ЛНУ ім. Івана Франка,
Сумський державний університет, Навчально-науковий інститут права,
Сумський національний аграрний університет, Полтавська державна
аграрна академія, Київський університет імені Бориса Грінченка, Вінницький
державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Харківський
національний університет внутрішніх справ, Київський національний
торговельно-економічний
університет, Інститут права,
Інститут міжнародних
відносин та Інститут
журналістики Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Студенти(–ки) брали участь
у проєктах ГО «Вектор прав
людини» та працювали
над напрямки «Розвиток
комунікаційної діяльності
судів» та «Підвищення рівня
правої обізнаності населення».
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Також стажування пройшли дві учасниці Всеукраїнської школи з прав
людини для молодих активістів(–ок) «Право захищати права людини»,
яку проводив Освітній дім прав людини в Чернігові за підтримки проекту
ПРООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії
та прав людини в Україні». За результатами стажування стажерки
розробили та реалізували власні просвітницькі проєкти для молоді.
Цього року ГО «Вектор прав людини» підписали договори про співпрацю
з Сумським національним аграрним університетом та Донецьким
національним університетом імені Василя Стуса.
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Як ми працювали в умовах пандемії COVID‑19



Цей рік став викликом для усього світу і громадські об’єднання не стали
винятком. Йдеться не лише про складнощі, а й про нові можливості
і загартовування, тож ми хотіли б поділитись успішними прикладами роботи
у цей період і подякувати усім, хто був з нами пліч-о-пліч офлайн чи онлайн.
Працювати повністю дистанційно у періоди жорсткого
локдауну для нас не було новинкою, адже у перший рік роботи
у ГО «Вектор прав людини» не було офісу. Також допоміг
багаторічний досвід роботи з закордонними колегами.
Ми вдячні нашому поточному орендодавцю за теплоту і розуміння,
адже завдяки «орендним канікулам» нам вдалось зберегти офіс.
Формат онлайнового життя спонукав до проведення більшої кількості
вебінарів. Ми експериментували з темами, намагаючись реагувати
на виклики. Так, ми налагодили нові партнерства, розширили коло дружніх
експертів та експерток. Дякуємо та будемо раді продовжити нашу співпрацю.
Також вперше було проведено заходи на повній або частковій платній основі.
Ми запустили функцію «Підтримати нас» (http://hrvector.org/pyidtrimati-nas).
Це допомогло нам продовжити роботу і провести нові заходи у періоди,
коли ми не мали донорської підтримки. Щиро вдячні усім за ваші внески.
Ми інформували про дотримання гласності судових процесів,
публікуючи статті, зокрема: «Гласність судового процесу в умовах
карантину», «Чи мала можливість громадськість спостерігати
за судовими процесами під час карантину? Підсумки 2-х місяців»
(авторка Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини»).
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Громадська організація «Вектор прав людини» солідарна з громадянським
суспільством Білорусі та щиро підтримує його на шляху до свободи.
«На наших очах режим Лукашенка демонстративно й грубо порушує всі
взяті Республікою Білорусь зобов’язання у сфері прав людини. Якщо його
не зупинити, злочини проти прав людини в Білорусі стануть ще брутальнішими
та масовішими, що в підсумку принесе страждання не тільки білоруському
народові, а й підірве всю систему колективної безпеки в Європі. Нагадуємо, що
Декларацією про правозахисників країни-члени ООН визнали, що діяльність
правозахисників є запорукою колективного миру та сталого розвитку. Тиск
на правозахисників є неприпустимим порушенням зобов’язань білоруського уряду
у сфері прав людини, взятих перед світовою спільнотою. У ситуації, що склалася,
обов’язком усіх демократичних країн є вжити всіх необхідних дій для того, щоб
припинити незаконний тиск на правозахисну і журналістську спільноти Білорусі
та запобігти ще брутальнішим та масовішим порушенням», — звертаються
правозахисники до української влади у одній з заяв, що підписана й ГО «Вектор
прав людини». Громадські організації України активно допомагають
як і колегам-правозахисникам, так і медіа та громадянам Білорусі.
Важливо продовжувати цю боротьбу і допомагати заради спільного
майбутнього, що відповідатиме цінностям прав людини. Запрошуємо
більше дізнаватись на сторінці Free Belarus Center — незалежної громадської
ініціативи, що створена для надання гуманітарної підтримки людям,
змушеним покинути Білорусь, інформаційного висвітлення і забезпечення
міжнародної реакції на репресії проти громадянського суспільства:
https://www.facebook.com/FreeBelarusCenter
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Грантові проєкти



Проєкт «Доступно про суд: пояснюють судді»,
27 квітня — 26 жовтня 2020 року
Цей проєкт є чудовим прикладом взаємодії між громадянським
середовищем, судовою владою, органами місцевої влади
та самоврядування задля досягнення суспільно важливих результатів.
Мета проєкту — забезпечення доступу до правосуддя через
підвищення рівня обізнаності населення про судові послуги. В межах
проєкту проведено інформаційну кампанію серед населення з
особливою увагою на Луганську та Донецьку області про судоустрій та
як вирішувати свої проблеми у правовий спосіб за допомогою суду.
http://hrvector.org/podiyi/20-04-27-new-pr

Проєкт «Громадянська освіта в зонах регіональних конфліктів»,
15 вересня ‒ 30 листопада 2020 року
Проєкт складається з серії міжнародних інформаційних зустрічей та
дослідницької діяльності, які дадуть змогу зацікавленим сторонам
зрозуміти ситуацію з громадянською освітою на територіях
регіональних конфліктів та сприятимуть її розвитку.
http://hrvector.org/podiyi/21-03-22-conflicts-results
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Партнери активностей



Координатор проектів ОБСЄ в Україні
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Представництво
Фонду ім. Ф. Еберта

Координаційний
центр з надання
правової допомоги

БФ «Гендер Зед»

Аналітичний сервіс
«Суд на долоні»

Рада суддів
України

Інститут
журналістики КНУ
ім. Тараса Шевченка

Пресслужба органів
суддівського
самоврядування

Академія
адвокатури України

Національна школа
суддів України

Центр прав
людини ZMINA
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ГО «Інтерньюз-Україна»

ГО «Медійна
ініціатива
за права людини»

Громадська спілка
«Освітній дім прав
людини в Чернігові»

Національна
спілка журналістів
України

ГО «Центр
політико-правових
реформ»

Компанія Table 4

Волонтерська
ініціатива
Безкоштовні курси
української мови
(ГО «Український світ»)

Проєкт «Є-мова»

Проєкт ЄС
«Право-Justice»

Департамент інформаційної та внутрішньої політики
Донецької облдержадміністрації, Добропільська,
Мар’їнська, Нікольська та Слов’янська районні державні
адміністрації Донецької області, Сватівська та Старобільська
районні державні адміністрації Луганської області,
а також Рубіжанська міська рада Луганської області.
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Видатки 
Адміністративні видатки 

78 000 грн

Нараховано доходу фізичним особам за 2020 рік 

49 868 грн

Сплачено податків фізичними особами за 2020 рік 

20 695

із них: ПДФО 18 % — 8 976 грн; ВЗ 1,5 % — 748 грн;

ЄСВ 22 % — 10 971 грн

409 345 грн

Статутна діяльність 

Більша частина фінансової допомоги на реалізацію проєктів — 
це донорська підтримка. Проте, не усі наші ідеї можна реалізувати
в межах донорської допомоги — вони потребують оперативного
проведення, не підпадають під пріоритети донорської політики
тощо. З іншого боку, навіть в межах підтриманих проєктів
часто неможливо передбачити необхідні для функціонування
організації витрати. І хоч велику частину роботи ми здійснюємо
на волонтерських засадах, діяльність потребує фінансування.
Тому ми звертаємось за допомогою до вас!
П І Д Т Р И М АТ И Н А С :
hrvector.org/pyidtrimati-nas
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Для нотаток

Для нотаток

04119 м. Київ, вул. Деревлянська, 13
trialinsimplewords@gmail.com

Більше про нас:

facebook.com/trialinsimplewords

goo.gl/0cuwBS

t.me/HumanRightsVector

instagram.com/humanrightsvector_official

Дизайн: Михайло Федишак

facebook.com/hrvector.org

Літературне редагування: Мирослава Косар

www.hrvector.org

