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налагодження діалогу судової влади, органів прокуратури, досудового
розслідування та громади

ПРО НАС

ГО "Вектор прав людини"- 
правозахисна організація

31.03.2016
Офіційна 

реєстрація

Наші основні напрямки діяльності у 2021 році:

забезпечення права знати правду про перебіг подій збройного конфлікту,
війни на території України

розвиток судової журналістики

підвищення рівня відкритості та доступу до правосуддя

сприяння дотримання стандартів правосуддя, дружнього до дитини

розвиток освіти з прав людини та підвищення рівня обізнаності
населення про права людини

3



НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Рік у цифрах*

онлайнових освітніх, просвітницьких та адвокаційних заходів
(вебінари, круглі столи, майстер-класи, дискусії, ін.);

офлайнових освітніх, просвітницьких, адвокаційних заходів
(тренінги, круглі столи, стратегічні сесії);

дослідження діяльності судових та правоохоронних органів;

програми для волонтерів;

міжнародний робочий візит;

проморолики;

перегляди у соціальних мережах відеозаписівзаписів і трансляцій
освітніх, просвітницьких, адвокаційних заходів і подій, а також
промороликів.
          8174 перегляди у YouTube та         46282 охоплення у Facebook. 

Кількість переглядів у соціальних мережах на сторінках ГО «Вектор прав людини» та проєкту «Суд людською мовою»
станом на 15 червня 2022 року.
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31 березня 2021 року виповнилась 5-річчя з дня офіційної реєстрації ГО «Вектор
прав людини». За ці п’ять років вдалось об’єднати численну кількість
однодумців, з якими ми спільно захищали та розвивали права людини в Україні
та за її межами. Ми щиро вдячні кожному і кожній, хто був та залишається з
нами на цьому шляху! Ми спільно втілили сотні ідей, десятки проєктів та
досягли зрушень в утвердженні прав людини. Попереду ще багато складнощів,
важкої роботи, болю, втрат, але разом з тим і радості перемог.
 
Продовжуємо і підтримуємо одне одного!

Ми зберегли відеозапис як ми святкували онлайн, пригадуючи важливі, цікаві,
складні івеселі моменти, події, справи, які робили і пережили разом -
https://youtu.be/ccSAcHJFhmc 

 

Громадській організації 
«Вектор прав людини» 

5
років!
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Міжнародний та всеукраїнський
тематичні правозахисні конкурси 

Конкурс журналістських робіт
 «Суд людською мовою»

Конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою»
засновано ГО «Вектор прав людини» в 2019 році та
проводиться серед журналістів(-ок), блогерів(-ок),
студентів(-ок), які навчаються за

 
спеціальністю «Журналістика», чиї матеріали опубліковані в міжнародних,
всеукраїнських, регіональних і місцевих ЗМІ всіх типів (теле- та радіокомпанії,
друковані та онлайнові медіа) та форм власності (державної, комунальної,
приватної), а також майданчиках соціальних мереж.

Цілі конкурсу:
 
·підвищити поінформованість та обізнаність населення України щодо
судоустрою, реалізації судової реформи й суспільно важливих судових справ; 
·збільшити рівень зацікавленості та довіри населення до судової влади; 
·сприяти утвердженню принципів верховенства права, прав людини й
демократії, громадського контролю та відповідальності; 
·сприяти розвитку судової журналістики в Україні. 

У 2021 році конкурс відбувся втретє, стартувавши у серпні. До участі приймались
матеріали, створені після 30 вересня 2020 року, тобто з моменту завершення
прийому робіт минулорічного конкурсу. Прийом робіт тривав до 30 вересня
2021 року за допомогою онлайн-форми (https://bit.ly/3C8tKSt). Ознайомитися з
Положенням про конкурс можна за посиланням: https://bit.ly/2Cl0rlq. 

Усього на конкурс надійшла 71 робота від 44 журналістів(-ок), блогерів(-
ок).

Більшість конкурсних матеріалів висвітлювали судові справи. У деяких
матеріалах судові справи застосовувались для ілюстрації соціальних проблем.
Автори та авторки висвітлювали також різноманітні питання діяльності судів та
роз’яснювали тонкощі законодавства, готувавши просвітницькі матеріали.

Автори й авторки репрезентували 15 областей (Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська,
Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька), м. Київ, а також АР Крим. 6



Інформаційні партнери Конкурсу: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса
Шевченка, Академія адвокатури України, Національна спілка журналістів
України, Координаційний центр з надання правової допомоги, Центр прав
людини ZMINA, ГО «Інтерньюз-Україна», ГО «Медійна ініціатива за права
людини», громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові»,
аналітичний сервіс «Суд на долоні».

Конкурс зі створення інтерактивних маршрутів
«Права людини та де їх шукати»

Конкурс зі створення інтерактивних маршрутів «Права
людини та де їх шукати» відбувся в межах міжнародного
проєкту «В пошуках прав людини». До участі в конкурсі
запрошувались активісти(-ки), правозахисники(-ці) з
України та Грузії.

Завдяки конкурсу учасники(-ці) змогли:

- дізнатися більше про своє місце проживання;
- дізнатись більше про локації у своєму населеному пункті, що пов'язані з
розвитком прав людини у свої громадах;
- показати різноманітність свого населеного пункту Україні та всьому світу;
- зробити свій внесок у розвиток прав людини.

Учасники та учасниці з України та Грузії в межах конкурсу підготували мапи
«Права людини та де їх шукати» у своєму населеному пункті на ресурсі Padlet,
позначивши та описавши з додаванням фото місця пов’язані з:

- історією розвитку прав людини та демократії у країні та світі
- історією розвитку правозахисного руху у вашому населеному пункті
- представленням культурного та соціального різноманіття.

Мапи учасників(-ць) були оцінені професійним журі, що складались з команди
проєкту та незалежних експертів(-ок) у сфері прав людини. При оцінюванні
враховувались: кількість підібраних об’єктів, якість їх опису та візуалізації,
зв’язок підібраних об’єктів з заявленою тематикою. Автори(-ки) п’ятьох кращих
мап отримали міні-гранти для того, аби провести невеликі інформаційні заходи
та поділитися своїми доробками з іншими. 
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Приємно відзначити, що учасники(-ці) з різних країн та міст знайшли багато
цікавих місць, історій, а також багато спільного в історії розвитку прав людини в
Грузії та Україні, змогли більше дізнатись про власну місцевість та її значення в
світовому масштабі. 
Були проведені різноманітні заходи у громадах переможців(-нець), завдяки
яким ще більше людей ознайомились з тематикою прав людини. Наприклад,
проведені:
1) м. Краматорськ, Донецька область:
- Квест містом у місцях, які стосуються прав людини для учнів 10 класу, 15-
17.09.2021.
- Відкрита лекція для студентів(-ок) та викладачів(-ок) міста з історії боротьби за
права людини, 24.09.2021.
2) м. Бердянськ, Запорізька область:
- Презентація мапи прав людини, 16.09.2021.
3) м. Жовква, Львівська область:
- Квест «Права людини в публічному просторі королівського міста Жовква», 15-
21.09.2021.
4) смт. Сахновщина, Красноградський район Харківської області:
- публічна лекція «Місця пам’яті Сахновщини», 24.09.2021.
5) м. Харків:
- онлайн-презентація Харківського інтерактивного маршруту «Права людини та
де їх знайти», 24.09.2021.
6) м. Тбілісі (Грузія):
- онлайн-презентація інтерактивної карти, 24.08.2021;
- онлайн-зустріч та дискусія про невідомих феміністок з Грузії, які зробили
великий внесок у розвиток прав людини в Грузії, 30.08.2021;
зустріч «Різні підходи до розвитку прав людини», 23.09.2021.
7) м. Батумі (Грузія):
- пішохідна екскурсія «Шлях прав людини в Батумі», 19.09.2019.
8) Гурія (Грузія):
- інтерактивна карта, створена учасницею проєкту, була передана місцевому
культурному центру в одному із сіл для розширення можливостей місцевої
молоді, популяризації туризму в регіоні та інформування місцевих жителів та
гостей про історію прав людини цього місця.

Проєкт «В пошуках прав людини» реалізувався ГО «Вектор прав людини»
(Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних
ініціатив» (Україна) в межах проєкту «У пошуках прав людини» за підтримки
Фундації Будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу.
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Дослідження діяльності судових
та правоохоронних органів 

«Медіавідкритість судів України»

встановити кількісні та якісні показники, що характеризують комунікаційну
роботу судів та визначають їхні реакції на нові виклики в 2020 році; 
проаналізувати прогрес у комунікаційній діяльності судів протягом 2017–
2020 рр.; 
визначити основні потреби судів, аби покращувати їхню медіавідкритість. 

Дослідження «Медіавідкритість судів України» - це щорічне всеукраїнського
опитування працівників і працівниць судів України, присвячене вивченню
зовнішніх і внутрішніх комунікацій судової влади. Дослідження започатковане
ГО «Вектор прав людини» в співпраці з Радою суддів України та у 2021 році 
 проводиться четвертий рік поспіль. Надійним партнером дослідження є
Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, яке підтримало його
проведення й цього року.

Дослідження дає змогу краще зрозуміти як функціонують суди, з якими
проблемами й завданнями щодня зіштовхуються працівники(-ці) судів, які
перешкоди долають або ж які можливості не використовують. Маючи уявлення
про загальну картину, представники(-ці) громадських об’єднань, медіаексперти(-
ки), правозахисники(-ці) можуть зрозуміти та запропонувати шляхи розв’язання
проблем у комунікаційній діяльності судів.

Послуговуючись результатами дослідження, представники(-ці) медіа можуть
краще налагодити співпрацю та удосконалити інструменти висвітлення судової
тематики. Представники й представниці комунікаційних команд судів завдяки
дослідженню мають змогу обмінятись досвідом, надихнутись кращими
практиками, аби застосовувати їх у судах всієї України. 

Органи та установи судової влади України мають ґрунтовний звіт, що ілюструє
значущість перших кроків, аби в подальшому сприяти розвитку комунікаційної
діяльності судів. Завдяки матеріалам звіту — статистичним даним, якісним
показникам, проілюстрованих цитатам представників(-ць) комунікаційних
команд судів, аналітичному опрацюванню експертної команди ГО «Вектор прав
людини», висновкам та рекомендаціям — є нагода підтвердити або
відкоригувати свої дії.

Цілі дослідження: 
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Дослідження впливу висвітлення
судових рішень у справах, пов’язаних
зі збройним конфліктом на сході
України, на ставлення громадськості
до судової гілки влади.

В основі дослідження лежать відповіді онлайнового опитувальника, що
розроблений командою ГО «Вектор прав людини» разом із партнерами. Щороку
опитувальник доповнюється та вдосконалюються, реагуючи на сучасні виклики.
Так, 2020 рік минув під знаком боротьби з пандемією, зумовленої поширенням
коронавірусу COVID-19, тож це позначилось і на роботі судів. Опитувальник
доповнений розділом, у якому суди описують досвід роботи та забезпечення
відкритості в цих нових і складних умовах. Низку запитань переформульовано з
відкритого типу на закритого типу, додано обов’язкове підтвердження
відповідей посиланнями тощо.

Звіт ґрунтується на основі відповідей на 88 запитань представників й
представниць судової влади. Структура звіту відповідає тематичним розділам
опитувальника. Опитування відбулось упродовж 30 березня — 29 квітня 2021
року. Запрошення взяти участь у дослідженні надсилали на офіційні електронні
пошти всім чинним судам України. Відповідно до наданої Державною судовою
адміністраціє України інформації на запит ГО «Вектор прав людини» загальна
кількість судів становить 676 суди. Ми отримали відповіді від 229 судів із 676
наявних на підконтрольній території України, що становить 34%.

Запрошуємо ознайомитись з повною версією звіту  - Медіавідкритість судів
України. Результати всеукраїнського опитування працівників і працівниць судів
України, 2020 рік / В. Рибак, Н. Боярський; за ред. Давліканової О. — Київ: ГО
«Вектор прав людини», Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні,
2021 — 152 с - http://hrvector.org/zviti/21-12-06-2020 

Мета дослідження полягає в дослідженні взаємозв’язку між рівнем довіри до
судів та висвітленням судових рішень у справах, пов’язаних зі збройним
конфліктом на сході України, аби покращити ставлення громадян до судової
гілки влади. 

Для досягнення цієї мети поставлено цілі: 

1) з’ясувати ставлення громадян до судової гілки влади та їхньої обізнаність щодо
судових справ, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході України; 
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2) з’ясувати стан впливу змісту публікацій ЗМІ, органів досудового розслідування
та прокуратури щодо судових рішень у справах, пов’язаних зі збройним
конфліктом на сході України, на стан ставлення громадськості до судової гілки
влади; 
3) визначити тенденції щодо дотримання журналістських стандартів та
тональностей у висвітленні справ, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході
України; 
4) окреслити тенденції висвітлення справ, пов’язаних зі збройним конфліктом
на сході України, органів досудового розслідування та прокуратури щодо
судових рішень місцевих загальних та апеляційних судів та Верховного Суду; 
5) отримати конкретні рекомендації щодо покращення рівня довіри, ставлення
до судової гілки влади та об’єктивного висвітлення змісту судових рішень. 

Для досягнення мети та цілей дослідження проведено активності, описані
нижче. 

1. Опитування громадської думки. Під час опитування як генеральну сукупність
обрано все доросле населення України, крім тимчасово непідконтрольних
уряду України територій Донецької та Луганської областей, та тимчасово
окупованої АР Крим та міста Севастополь (Україна). Вибірка є пропорційно
стратифікованою за макрорегіонами України — Центр (Черкаська область),
Північ (Житомирська область), Схід (Донецька та Харківська області), Захід
(Івано-Франківська та Рівненська області), Південь (Херсонська область), м. Київ.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту.
Статистична похибка ймовірністю 0,95 не перевищує 3,1% для одномірних
розподілів всіх опитаних3 . Вибіркова сукупність: 1000 респондентів, яких
опитали за допомогою особистого формалізованого інтерв’ю. Опитування
здійснювалося ГО «Харківський інститут соціальних досліджень» упродовж
грудня 2021 року.

2. Фокус-групове дослідження. Фокусовані групові інтерв’ю було проведено в
такому форматі: першу частину інтерв’ю присвячено обізнаності та
зацікавленості громадян щодо роботи судів в Україні та судових справ щодо
збройного конфлікту на сході України; другу частину — обговоренню
конкретних публікацій та судових рішень щодо таких справ. Усього проведено
дев’ять фокус-груп за участю 60 людей. Фокус-групове дослідження
здійснювалося ГО «Харківський інститут соціальних досліджень» упродовж
грудня 2021 року. 

3. Інтерв’ювання суддів Проведено 10 інтерв’ю зі суддями, які представляють
суди, де розглядалися судові справи, пов’язані зі збройним конфліктом на сході
України. Інтерв’ю присвячені як загальним питанням здійснення судами
комунікаційної діяльності, так і специфіки цієї роботи в справах, пов’язаних зі
збройним конфліктом. Інтерв’ю проводились ГО «Вектор прав людини»
протягом листопаду – грудня 2021 року. 
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4. Аналіз публікацій у медіа Під час дослідження проаналізовано 143 публікації,
опублікованих в інтернеті на 78 різних сайтах (сайти онлайн-медіа,
правозахисних організацій та державних органів влади (СБУ, відділки поліції,
прокуратури), які висвітлювали судові справи, пов’язані зі збройним конфліктом
на сході України. Всі проаналізовані публікації присвячено висвітленню 33
судових рішень, ухваленими судами різних інстанцій. Усі досліджені судові
рішення ухвалено не раніше 1 січня 2018 року й належать до сфери цивільного,
адміністративного та кримінального судочинства. Аналіз публікацій
здійснювала адвокатка Віталія Лебідь. Це видання містить загальну інформацію
про розуміння справ, пов’язаних зі збройним конфліктом, та окремі звіти за
кожною з активностей дослідження. Відповідно до результатів цих досліджень
сформульовано загальні висновки та рекомендації.

Дослідження проведено у межах Програми ООН із відновлення та розбудови
миру за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів.

Запрошуємо ознайомитись з повною версією звіту  -  Fiat iustitia! Вплив
висвітлення судових рішень у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом на
сході України, на ставлення громадськості до судової гілки влади / уклад. : Н.
Боярський, К. Захаров, В. Лебідь, О. Мартиненко, В. Рибак, М. Тарахкало, Є.
Чекарьов, А. Черноусов, С. Щербань. — Київ: ГО «Вектор прав людини», 2022. —
188 с. - http://hrvector.org/zviti/22-04-05-fiat-iustitia
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Міжнародний робочий візит до
Грузії

За часи карантинних обмежень по всьому світу стали звичними онлайнові
заходи, проте неймовірно важливу роль у співпраці, створенні спільних
проєктів, розвиткові партнерських відносин відіграє живе спілкування. Робочий
візит дозволив детальніше ознайомитись з роботою партнерських організацій,
провести спільне стратегічне планування. 

Міжнародний робочий візит відбувся у вересні 2021 року в межах міжнародного
проєкту «В пошуках прав людини», який було реалізовано ГО «Вектор прав
людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір
вільних ініціатив» (Україна) за підтримки Фундації Будинків прав людини та
фінансової підтримки Європейського Союзу.

Представники та представниці ГО «Вектор прав людини» та  ГО «Світ
толерантності» підвели підсумки реалізації спільного проєкту, окреслили
майбутні вектори співпраці, підготували плани майбутніх проєктів. 

Під час візиту спільно з колегами(-жанками) записали відеоролик про проєкт, у
якому розповідаємо про враження та результати проєкту «В пошуках прав
людини» - https://youtu.be/Mv8ruHVKcdo.

Важливим заходом під час візиту також стало відвідування «Духовної ради
єзидів Грузії», де ми з колегами змогли поспілкуватись її главою Дмитрієм
Пірбарі та обговорити шляхи залучення молоді до вивчення культурного
розмаїття своїх громад. З історією та принципами релігії єзидів ми мали змогу
познайомитись під час екскурсії у храмі «Зийарата Эзид» та на фото виставці, у
бібліотеці у приміщенні «Духовної ради єзидів Грузії».

https://youtu.be/Mv8ruHVKcdo


Інформаційні промоційні відео

Для команди ГО «Вектор прав людини» важливо вести діалог зі своєю
аудиторією у різний спосіб. Один з них – це короткі інформаційні відео.

У відео надаються відповіді на питання:

- Хто входить до комунікаційної команди суду та навіщо суду пресслужба?
- Чим займається суддя-спікер(-ка) та прессекретар(-ка)?
- Як співпрацює судова влада із громадськими організаціями та міжнародними
парнтерами?

Спікери та спікерки ролику:

-  Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини».
-  Наталя Міщук, прессекретарка Хмільницького міськрайонного суду Вінницької
області;
-  Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини»;
-  Дмитро Ткаченко, суддя-спікер Бориспільського міськрайонного суду Київської
області;
-  Ольга Какауліна, речниця Ради суддів України;
- Олена Давліканова, координаторка проєктів Представництва Фонду ім.
Фрідріха Еберта в Україні.

Відео створено в межах проєкту «Діалог суду та громади», що реалізується із
2016 року ГО «Вектор прав людини», проєктом «Суд людською мовою», Радою
суддів України, пресслужбою органів суддівського самоврядування,
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. 

Важливим напрямком діяльності ГО «Вектор прав людини» є
розвиток діалогу суду та громади. Тож ми про це розповіли у відео
«Комунікаційна діяльність судів: хто, як та для чого?» - 
 https://youtu.be/WcYtYexI__I
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Яскравим прикладом діяльності ГО «Вектор прав людини» в межах
напрямку - розвиток освіти з прав людини та підвищення рівня
обізнаності населення про права людини є проєкт «У пошуках
прав людини». Саме про цей проєкт ми підготували окреме відео -
«Про проєкт «У пошуках прав людини» -
https://youtu.be/Mv8ruHVKcdo

У відео команда проєкту ділиться враженнями про нього, згадує найцікавіші
моменти, та як подібна діяльність впливає на молодь та громаду загалом.

Спікери та спікерки ролику:

Назарій Боярський, член правління ГО «Вектор прав людини»,
Михаїл Лазгіняні, виконавчий директор ГО «Світ толерантності»,
Олександра Зур’ян, директорка ГО «Світ толерантності»,
Станіслав Клосовський, співзасновник та координатор Музейно-культурного
центру «На Унтервалю»,
Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини».

Режисер та оператор – Лукас Кацінаускас (Lukas Kacinauskas).

Відео створено в межах проєкту «У пошуках прав людини», що реалізується ГО
«Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія)
та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) за підтримки Фундації Будинків прав
людини та фінансової підтримки Європейського Союзу.

Більше про цю діяльність ви зможете дізнатись у відео
«InstaTalk:Розмови про права людини. Звернення Посла
Республіки Австрія в Україні, Ґернота Пфандлера» -
https://youtu.be/gk9ieLWdyKk

У відео пан Посол розповідає що права людини означають для європейської
спільноти, чому важливо про них говорити з молоддю та про співпрацю з
ГО«Вектор прав людини».

Спікер ролику:

Ґернот Пфандлер, Посол Республіки Австрія в Україні. 
Відео створено в межах проєкту «InstaTalk: Розмови про права людини»
(InstaTalk: Talks About Human Rights) за підтримки Посольства Австрії у Києві.

Продовжуючи роботу у напрямку розвиток освіти з прав людини та підвищення
рівня обізнаності населення про права людини, команда ГО «Вектор пав
людини» вела діалог на важливі теми про різні права людини з молоддю у
Instagram ефірах, за допомогою скрайбінгів у межах проєкту «InstaTalk: Розмови
про права людини». 
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Програми для волонтерів (-ок)

Для ГО «Вектор прав людини» надзвичайно важливо розвивати волонтерський
рух для залучення якомога більшої кількості людей до правозахисної діяльності. 

Волонтерська програма зі спільного опрацювання результатів
всеукраїнського опитування представників(-ць) комунікаційних команд в
межах щорічного дослідження «Медіавідкритість судів України».

У цій волонтерській програмі ми поєднали теорію з практичними завданнями,
виконання яких допомогли підготувати авторському колективу звіт
«Медіавідкритість судів України-2020».

Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини» та Назарій Боярський,
член правління ГО «Вектор прав людини» провели онлайнові зустрічі про яких
обговорили такі теми як: право на справедливий суд; розвиток механізмів, які
допомагають у захисті права на справедливий суд та його окремих елементів;
становлення та сучасний стан комунікаційної діяльності судів. 

До команда волонтерів(-ок) долучились студенти(-ки), журналісти(-ки),
викладачі(-ки) закладів вищої освіти, громадські активісти(-ки). Волонтери(-ки)
перевіряли інформацію, яку надали учасники(-ці) опитування та додаткову
інформацію, що ставили за мету з’ясувати автори(-ки) дослідження. Так,
волонтери зокрема працювали зі сторінками судів у соціальних мережах,
сайтами.

Учасники(-ці) волонтерської програми, які виконали всі завдання отримали
сертифікати про участь у програмі та були відмічені у вищезгаданому звіті, а
саме: Вероніка Рябчено, Яна Твердохліб, Олена Козинець, Олена Юшкевич,
Вікторія Панкратова, Соломія Зубик, Вікторія Шмуліна, Юлія Нанюк, Сергій
Репов, Яна Садикова, Анастасія Яблонська.

Ми щиро вдячні усім, хто долучився на тому чи іншому етапі спільної роботи, та
сподіваємось на подальшу співпрацю та розширення поля спільних
можливостей.
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Залучення волонтерів до загальної діяльності ГО «Вектор прав людини»
волонтерів(-ок) із закордону. 

Права людини – це те, що об’єднує світ і для їх захисту об’єднуються люди з
різних країн. Не дивлячись на те, що порушення прав людини відбувається
всередині країни, це є питання міжнародне. Так, в Білорусі ситуація з
порушеннями прав людини ще більше загострилась після виборів президента у
2020 році. Велика кількість білорусів були змушені покинути свою рідну країну
та рятуватись у інших від репресій білоруської незаконної влади. Разом з тим
білоруси, які прибули до України готові активно включатися в роботу
правозахисних громадських організацій, допомагаючи з питаннями порушення
прав людини як в Білорусі, так і України. Тож ГО «Вектор прав людини» також
запросив до волонтерської діяльності білоруських активістів(-ок), з якими
працювали протягом року над солідарними діями щодо Білорусі та іншими
активностями нашої організації.

Також до нашої команди приєднався волонтер й з Австралії - Бенджамін Френсіс
Мурдох. Бен розповів, що відвідавши кілька років тому Україну, дуже полюбив
країну і людей, які тут живуть, тож вирішив повернутись та допомогти своїми
навичками та уміннями журналіста. Бен активно допомагає зі всіма поточними
завданнями ГО «Вектор прав людини» та налагоджує краще висвітлення
діяльності організації для міжнародної спільноти.  

Відкриті лекції для студентів(-ок). 

Так, наприклад, під час онлайн-лекції, що відбулась 22 квітня 2021 р., Валерія
Рибак, директорка ГО "Вектор прав людини" презентувала діяльність Організації
та обговорила спільні вектори співпраці в  напрямку розвитку судової
журналістики зі студентами-магістрами першого року навчання (освітньо-
професійна програма "Соціально-правозахисна журналістика")  та викладачкою
Тетяною Сащук Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Адже
розвиток судової журналістики в Україні - дуже важлива справа. Якісне
висвітлення судової тематики сприяє забезпеченню права на справедливий суд,
зокрема через формування рівня довіри, розуміння діяльності судової влади,
механізмів судового захисту.
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Публікації

«Медіавідкритість судів України» ― це щорічне дослідження, що четвертий рік
поспіль проводиться громадською організацією «Вектор прав людини» в межах
проєкту «Суд людською мовою». Наразі воно є єдиним системним дослідженням
комунікаційної діяльності судів, що дає можливість не лише окреслити стан
справ поточного року, а й проаналізувати динаміку як напрям роботи задля
захисту права на справедливий суд.
 
У цьогорічному опитуванні взяло участь 229 судів України. Це дослідження
проведено ГО «Вектор прав людини»  у співпраці з Фондом імені Фрідріха
Еберта в Україні та за підтримки Ради суддів України, Вищої ради правосуддя,
Національної школи суддів України.

2. Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні
(кримінальний аспект) - http://hrvector.org/zviti/21-06-01-osce2021
Ця 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:
Роман Куйбіда (редактор), Валерія Рибак (співавторка, інтерв’юерка), Максим
Середа (співавтор, аналіз та узагальнення даних), Лілія Олійник (співавторка,
спостерігачка-інтерв’юерка); спостерігачі-інтерв’юери: Андрій Гончак, Вікторія
Ільчишена, Віталій Разік, Наталія Хмелевська.
Рецензування:
Аксана Філіпішина – представниця Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини з дотримання прав дитини та сім'ї.
Наталія Ступницька – національна менеджерка програми у сфері верховенства
права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Наталія Беца – національна менеджерка проєктів у сфері верховенства права та
прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

1. Медіавідкритість судів України. Результати
всеукраїнського опитування працівників і
працівниць судів України, 2020 рік / В. Рибак, Н.
Боярський; за ред. Давліканової О. — Київ: ГО «Вектор
прав людини», Представництво Фонду імені Фрідріха
Еберта в Україні, 2021 — 152 с. -
http://hrvector.org/zviti/21-12-06-2020
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У цьому звіті представлені результати пілотного дослідження стану дотримання
судами стандартів правосуддя, дружнього до дитини, у справах кримінального
характеру (кримінальних провадженнях і справах про адміністративні
правопорушення), що було реалізоване у 2020 році. Висновки цього
дослідження засновані на результатах інтерв’ювання 71 фахівця (суддів,
адвокатів, прокурорів, працівників поліції, органів опіки та піклування,
експертів), моніторингу 41 судового засідання, з яких відбулося 13 відкритих
судових засідань, та аналізу 53 судових рішень у справах кримінального
характеру, в яких брали участь діти. Дослідження спрямоване на виявлення
ключових проблем у забезпеченні процедурних прав дитини у справах
кримінального характеру, а також проблем у реалізації позитивних обов’язків
держави щодо дитини під час вирішення таких справ. Для цих цілей була
розроблена методологія, що була апробована в межах цього пілотного
дослідження. 

3. Загальні принципи комунікації Департаментом нагляду у
кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах
збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора (календар) -
http://hrvector.org/publikacziyi/22-03-24-kp
Загальні принципи комунікації Департаментом нагляду у кримінальних
провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу
Генерального прокурора (календар).
Календар підготовлено ГО «Вектор прав людини» спільно з Медійною
ініціативою за права людини в межах проєкту «Збройний конфлікт в Україні:
комунікація заради справедливості». Ідею проєкту підтримали: Рада суддів
України, Департамент Офісу Генерального прокурора України з нагляду за
розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту в Україні,
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим та
Координаційний центр з надання правової допомоги.
Проєкт «Збройний конфлікт в Україні: комунікація заради справедливості»
реалізується в межах спільного конкурсу програми «Права людини і
правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та проєкту ПРООН
«Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні»,
що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
Погляди, висловлені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди
Міжнародного фонду «Відродження», ПРООН та Міністерства закордонних
справ Данії або організацій, де працюють автори(-ки). 

4. Меседжбокс з відповідями на найбільш часті запитання до
представниць(-ків) Департамент Офісу Генерального прокурора України з
нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного
конфлікту в Україні - http://hrvector.org/publikacziyi/22-03-24-mb
Матеріал підготовлено для використання представниками(-цями) Департамент
Офісу Генерального прокурора України з нагляду за розслідуваннями злочинів,
скоєних в умовах збройного конфлікту в Україні станом на жовтень 2021 року в
межах проєкту «Збройний конфлікт в Україні: комунікація заради
справедливості». 
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Проєкт впроваджено ГО «Вектор прав людини» спільно з Медійною ініціативою
за права людини в межах спільного конкурсу програми «Права людини і
правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та проєкту ПРООН
«Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні»,
що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
Ідею проєкту підтримали Рада суддів України, Департамент Офісу Генерального
прокурора України з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах
збройного конфлікту в Україні, Представництво Президента України в
Автономній Республіці Крим та Координаційний центр з надання правової
допомоги.

5. Освітні потреби у сфері громадянської освіти та недискримінації в
країнах Східного партнерства та Росії: посібник / О.А. Мельник, Н.Ф.
Боярський, В.В. Кайгородів. - Київ: ТОВ «Вістка», 2021. - 40 с. -
http://hrvector.org/publikacziyi/22-01-17-obrazov
 Посібник розроблений колективом авторів(-ок) Мережі громадянської освіти у
Східній Європі (EENCE) у рамках проекту «Заохочуючи різноманітність», який
реалізується робочою групою Мережі EENCE «Громадянська освіта в роботі з
групами, що дискримінуються» за підтримки Федерального агентства з
громадянської освіти (Bundeszentrale für politis) за рахунок коштів Федерального
міністерства закордонних справ Німеччини. Погляди, висловлені в цій
публікації, не обов'язково відображають погляди Федерального агентства з
цивільної освіти (Bundeszentrale für politische Bildung) або організацій, де
працюють автори(-ки). 

6. Настільний путівник висвітлення справ, пов’язаних зі збройним
конфліктом в Україні / О. Мартиненко, Н. Боярський — Київ: ТОВ «Вістка»,
2021. — 122 с. - http://hrvector.org/publikacziyi/21-10-25-ww1

Путівник стане в нагоді працівникам і працівницям судів, прокуратури, поліції,
Служби безпеки України та інших державних інституцій, залучених до процесу
комунікації перебігу збройного конфлікту в Україні. Видання буде корисне
представникам і представницям ЗМІ, а також громадським об’єднанням, що
переймаються питаннями
збройного конфлікту.
 
Видання підготовлено ГО «Вектор прав людини» спільно з Медійною
ініціативою за права людини в межах проєкту «Збройний конфлікт в Україні:
комунікація заради справедливості». Проєкт здійснено в межах спільного
конкурсу програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду
«Відродження» та проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини в Україні», що реалізується за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Данії. Погляди, висловлені в цій публікації, не
обов’язково відображають погляди Міжнародного фонду «Відродження»,
ПРООН та Міністерства закордонних справ Данії або організацій, де працюють
автори(-ки). 20
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Ідею проєкту підтримали: Рада суддів України, Департамент Офісу Генерального
прокурора України з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах
збройного конфлікту в Україні, Представництво Президента України в
Автономній Республіці Крим та Координаційний центр з надання правової
допомоги.

7. Суд взаємодіє! Практичний посібник з організації комунікаційних та
просвітницьких заходів / Назарій Боярський, Валерія Рибак, Олена
Давліканова / ГО «Вектор прав людини», Представництво Фонду імені Фрідріха
Еберта в Україні — Київ, 2021 р. — 164 с. - http://hrvector.org/publikacziyi/21-09-
26-sud-in-action 
Посібник містить методичні рекомендації щодо організації та проведення
комунікаційних і просвітницьких заходів, головною метою яких є налагодження
діалогу суду та громади. У виданні також висвітлено приклади таких ініціатив, які
втілили українські суди. Ініціативи описані представниками(-цями)
комунікаційних команд судів в межах марафону «Суд взаємодіє!», що
організовано та проведено у 2020 році ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з
Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні в межах проєкту «Суд
людською мовою».

Цей посібник стане у нагоді працівникам(-цям) пресслужб судів, відділів зв’язків
із громадськістю та ЗМІ й усім зацікавленим у налагодженні ефективної
комунікації із судами.

Практичні рекомендації та приклади покликані сприяти поширенню позитивних
практик комунікаційної та просвітницької діяльності, допомагати обмінюватися
досвідом, а також стати у нагоді при підготовці та підвищенні кваліфікації
працівників(-ць) судів, задіяних у сфері зв’язків із громадськістю та соціальних
комунікацій. 

8. Збірка просвітницьких ілюстрованих нотаток «InstaTalk: Розмови про
права людини» - http://hrvector.org/publikacziyi/22-05-06-instatalk
Матеріали підготовлені за результатами ефірів у Instagram, під час яких експерти
обговорюють важливі теми у сфері прав людини актуальні для молоді. 
Ілюстровані нотатки разом із записами відео допоможуть молоді більше
дізнатись про права людини, викладачам(-кам), вчителям(-кам) підготувати
власні заняття для молоді. 

Усі відео збережені на нашому каналі YouTube —
https://www.youtube.com/channel/UCqjeimokzHuf4-v6TmfXZ5w

Матеріали підготовлені ГО «Вектор прав людини» в межах проєкту «InstaTalk:
Розмови про права людини» (InstaTalk: Talks About Human Rights) за підтримки
Посольства Австрії у Києві. 
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Офлайнові освітні, просвітницькі,
адвокаційні заходи 

Тренінг—моделювання «Комунікація судових процесів, пов’язаних зі
збройним конфліктом в Україні».

1. Тренінг та планувальні зустрічі з органами державної влади в межах
проєкту «Збройний конфлікт в Україні: комунікація заради
справедливості», що впроваджено ГО «Вектор прав людини» спільно з
Медійною ініціативою за права людини в межах спільного конкурсу
програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду
«Відродження» та проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля
розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізується за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Проєкт є
гарним прикладом співпраці державних органів і громадянського суспільства,
адже його ідею підтримали ідею підтримали Рада суддів України, Департамент
Офісу Генерального прокурора України з нагляду за розслідуваннями злочинів,
скоєних в умовах збройного конфлікту в Україні, Представництво Президента
України в Автономній Республіці Крим та Координаційний центр з надання
правової допомоги.

Заходи в межах проєкту проводилась як в онлайн, так і офлайн форматах.

  
Мета заходу: налагодити міжвідомчу співпрацю задля здійснення комунікаційної
діяльності під час досудового слідства, судового розгляду справ, пов’язаних зі
збройним конфліктом в Україні. Тренінг об’єднав учасників(-ць), які представляли
місцеві та апеляційні суди, прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, Тренінговий центр прокурорів України, слідчі управління головних
обласних управлінь Національної поліції, Службу безпеки України,
Уповноваженого ВРУ з прав людини, Координаційний центр з надання правової
допомоги, адвокатські об’єднання, громадські організації, заклади вищої освіти,
медіа у 10 областях України та м. Києві.
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Зустріч з Департаментом Офісу Генерального прокурора України з
нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного
конфлікту в Україні. 

Тренери(-ки), експерти(-ки), партнери(-ки) заходу:
Валерія Рибак, правозахисниця, директорка ГО «Вектор прав людини». Експертка
та тренерка з судового моніторингу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
Розробниця механізму судових трансляцій технічними засобами судів, авторка
низки досліджень на тематику комунікаційної діяльності судової влади;
Назарій Боярський, правозахисник, член правління ГО «Вектор прав людини».
Незалежний експерт Східно-Європейської Мережі громадянської освіти, член
тренерського пулу Молодіжного департаменту Ради Європи. Автор низки
досліджень на тематику комунікаційної діяльності судової влади;
Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку Української Гельсінської
спілки з прав людини, директор ГО «Центр досліджень правоохоронної
діяльності»;
Максим Тимочко, адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини, член
комітету Національної асоціації адвокатів з міжнародного права, партнер
Адвокатського об’єднання «Амбрела»;
Ольга Решетилова, журналістка, правозахисниця, координаторка Медійної
ініціативи за права людини;
Марія Томак, журналістка, правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи
за права людини;
Анастасія Розлуцька, фахівчиня з комунікацій, кандидатка політичних наук,
директорка з комунікацій та маркетингу компанії «Архідата». Була головною
спеціалісткою у пресслужбі Міністерства освіти і науки. Також працювала
керівницею гарячої лінії “Допомога” для людей постраждалих під час війни на
сході, була координаторкою проекту “Є-data” та головною редакторкою журналу
про відкриті дані “Mind lab”;
Сергій Гончаренко, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри прав
людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України,
заслужений юрист України. Має ряд наукових праць з кримінального права,
процесу, проблем адвокатури, міжнародного захисту прав людини. У 2011–2012
рр. та з 2014 р. – суддя ad hoc Європейського суду з прав людини.

Захід відбувся 9-10 серпня 2021 року у м. Києві, приміщенні наших постійних
партнерів Академії адвокатури України.

Голова та представники(-ці) Департаменту спільно з представницями ГО«Вектор
прав людини», ГО «Медійна ініціатива за права людини» включно зі
спеціалісткою з стратегічних комунікацій обговорили важливість здійснення
комунікації під час досудового слідства, судового розгляду справ, пов’язаних зі
збройним конфліктом в Україні, яку роль у цьому процесі може відігравати
Департамент та якою має бути комунікаційна стратегія Департаменту. 

Зустріч відбулась 7 червня 2021 року.
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2 тренінги для представників(-ць) громадянського суспільства
«Моніторинг та адвокація правосуддя, дружнього до дитини» 

визначати завдання і готувати методологію моніторингу правосуддя;
планувати програму моніторингу;
обирати і застосовувати різні методи моніторингу, передусім інтерв’ю та
спостереження за судовими засіданнями;
узагальнювати результати моніторингу;
розробляти адвокаційні плани за результатами програми моніторингу.

2. Тренінги та адвокаційні заходи У межах проєкту «Зміцнення
спроможності громадянського суспільства щодо моніторингу та адвокації
правосуддя, дружнього до дитини, в Україні», що впроваджено
Координатором проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини за участі громадських організацій
«Вектор прав людини» та «Центр політико-правових реформ».

Заходи в межах проєкту проводилась як в онлайн, так і офлайн форматах.

Захід об’єднав представників(-ць) громадських організацій, викладацької
спільноти, адвокатів(-ок), регіональних представників(-ць) Уповноваженого
Верховної Ради України.
Під час тренінгу учасники(-ці) розглянули міжнародні стандарти правосуддя,
дружнього до дитини; завдання і основи моніторингу юстиції, дружньої до
дитини. 

Професійна команда тренерів організувала тренінговий процес та поділилась
своїми знанням і досвідом, щоб учасники(-ці) навчились:

Тренерами тренінгу стали:
Аксана Філіпішина, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з
дотримання прав дитини та сім’ї;
Роман Куйбіда, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні, заступник голови
правління Центру політико-правових реформ;
Валерія Рибак, експертка Координатора проектів ОБСЄ в Україні, директорка
громадської організації «Вектор прав людини»;
Максим Середа, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні, експерт Центру
політико-правових реформ.
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Засідання міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя
щодо неповнолітніх.

Команда організаторів заходу була представлена Наталію Бецою, національною
менеджеркою проєктів у сфері верховенства права та прав людини
Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Ніною Решетар, асистенткою проєктів
у сфері верховенства права та прав людини.
Учасники та учасниці працювали у форматі інтерактивного навчання та мали
змогу провести дослідницьке інтерв’ю, щоб навчитись працювати з цим
методом дослідження та краще розібратись із темою для реалізації власних
проєктів у майбутньому. Так, респондентами(-ками) стали Наталія Щербина, в.о.
Голови Солонянського районного суду Дніпропетровської області, Сергій
Соколов, начальник відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Дніпропетровській області, Ірина Шиба, виконавча директорка Фундації DEJURE,
експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей,
Лілія Олійник, адвокатка, експертка Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Тренінги відбулись 23-25 червня та 7 – 9 липня 2021 року у Київській та
Дніпропетровській області.

Мета заходу: презентація результатів моніторингу та обговорення
практичного втілення стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

Участь у заході взяли представники(-ці) центральних органів виконавчої влади,
суддівського корпусу, органів правопорядку, місцевих органів влади,
міжнародних організацій та громадських організацій, національні експерти та
інші учасники. 

Головуючим був Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції України, Голова
Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх. 

Виступали та вели дискусію: 
Людмила Денісова, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини; 
Аксана Філіпішина, Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з
дотримання прав дитини та сім’ї, членкиня Міжвідомчої координаційної ради з
питань правосуддя щодо неповнолітніх;
Наїра Аветісян, Керівниця програми захисту дітей Представництва Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
Карін Рьольке, Старша координаторка програм Координатора проектів ОБСЄ в
Україні;
Роман Куйбіда, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні, заступник голови
правління Центру політико-правових реформ;
Валерія Рибак, керівниця ГО «Вектор прав людини», експертка Координатора
проектів ОБСЄ в Україні;
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Адвокаційна зустріч «Міждисциплінарна підготовка фахівців з питань
правосуддя, дружнього до дитини». 

Максим Середа, юрист Фундації ДЕЮРЕ, експерт Координатора проектів ОБСЄ в
Україні та інші.

Захід відбувся 23 листопада 2021 року у змішаному форматі - офлайн-засідання
у приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини з онлайн включеннями деяких учасників(-ць).

В межах заходу відбулись презентації звітів у частині підготовки фахівців з
питань правосуддя, дружнього до дитини; обговорення навчальних потреб
фахівців, які працюють зі справами за участю дітей; визначення можливостей
для державного та громадського секторів у проведенні міждисциплінарних
навчальних заходів.

У обговореннях взяли участь представники(-ці) установ з підготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів, задіяних у процес розслідування та
розгляду справ за участі дітей.

Під час заходу представляли результати звітів «Стандарти правосуддя,
дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (кримінальний аспект)» та
«Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні
(некримінальний аспект)» Аксана Філіпішина, Представниця Уповноваженого
Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї, членкиня
Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх,
Наталія Беца, національна менеджерка проєктів у сфері верховенства права та
прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Роман Куйбіда, експерт
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, заступник голови правління Центру
політико-правових реформ, Валерія Рибак, керівниця ГО «Вектор прав людини»,
експертка Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Максим Середа, юрист
Фундації ДЕЮРЕ, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Захід відбувся 23 листопада 2021 року у приміщенні Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.



Онлайнові освітні, просвітницькі
та адвокаційні заходи 

1. 12 онлайнових заходів в межах проєкту
«Збройний конфлікт в Україні: комунікація заради
справедливості», що впроваджено ГО «Вектор прав
людини» спільно з Медійною ініціативою за права
людини в межах спільного конкурсу програми «Права
людини і правосуддя» Міжнародного фонду
«Відродження» та проєкту ПРООН «Громадянське
суспілство задля розвитку демократії та прав людини в 

2 онлайн-обговорення з представниками(-цями) судів, органів
судової влади та самоврядування, правоохоронних та безпекових
органів, медіа, громадських об’єднань: онлайн-обговорення
дослідження "Право на правду. Висвітлення судових процесів, пов’язаних
зі збройним конфліктом в Україні" - "Судові процеси щодо війни: як
зацікавити медіа?" (https://fb.watch/6bgEIrkl5q/,
https://youtu.be/vYR0JHTGsPI) 10 лютого 2021 року та «Судові справи щодо
війни: чому їх важливо пояснювати суспільству?»
(https://youtu.be/CstkZft2a1c ) 2 квітня 2021 року.

5 онлайн воркшопів - майстерень для зазначених вище аудиторій
«Комунікація суспільно важливих справ (на прикладі судових
процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом в Україні)». Заходи
відбувались у закритому форматі, тож ознайомитись можна із вступними
відкритими частинами заходів із виступами Дар’ї Свиридової, першої
заступниці Постійного Представника Президента України в АРК
(https://youtu.be/DfegRPmWszs ) та  Аркадія Бущенко, судді Касаційного
кримінального суду у складі Верховного Суду (https://youtu.be/q0Dndd-
SYTI?list=PLFkJwhgWDciz-U1OSAtrKiXSyfBTqgS4a).

Україні», що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних
справ Данії. Ідею проєкту підтримали Рада суддів України, Департамент Офісу
Генерального прокурора України з нагляду за розслідуваннями злочинів,
скоєних в умовах збройного конфлікту в Україні, Представництво Президента
України в Автономній Республіці Крим та Координаційний центр з надання
правової допомоги. 

Заходи в межах проєкту проводилась як в онлайн, так і офлайн форматах.
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4 вебінари для представників(-ць) судів, органів судової влади та
самоврядування, правоохоронних та безпекових органів, медіа,
громадських об’єднань: 

Онлайн – дискусія  для зазначених вище аудиторій «Висвітлення судових
справ в умовах збройного конфлікту в Україні: публічність заради
справедливості», 25 жовтня 2021 року (https://youtu.be/wzVjsP179MU). 

Презентація дослідження «Медіавідкритість судів України-2020»
(https://youtu.be/n-uP8MEVkEE), 7 грудня 2021 року.
Вебінар «Інфографіка для підсилення публічної позиції судів», 30
квітня 2021 року. Участь у вебінарі була доступна для учасників та учасниць
щорічного опитування «Медіавідкритість судів України», відео заходу не є
публічним.
Презентація посібника «Суд взаємодіє!» (https://youtu.be/FNtbA4Ocfz4), 6
вересня 2021 року. 

"Права людини та верховенство права в історичних подіях та
постатях" (https://youtu.be/k8B30f91gP4 ), 10 квітня 2021 року.
"Розвиток правозахисту в Грузії" (https://youtu.be/WSenTIs9Ydo), 10 квітня
2021 року.
"Рухи за рівноправ'я в Грузії" (https://youtu.be/lue-443MkHc), 19 квітня 2021
року.
"Рух за рівність в Україні і світі на прикладі феміністичного та ЛГБТ-
рухів" (https://youtu.be/EBbWSa6GhKA), 24 квітня 2021 року.

«Війна і правосуддя: як не загубитися в поняттях і знайти потрібні судові
рішення?» - (https://youtu.be/o15tbsQaQoA), 16 березня 2021 року;
«Особливості кваліфікації та розслідування воєнних злочинів»
(https://youtu.be/vij3CZfPmN4),  8 квітня 2021 року;
«Практичні аспекти ефективної комунікації справ, пов’язаних із
збройним конфліктом» (https://youtu.be/A_R7KepZTDM) 15 квітня 2021 року,
«Воєнні злочини: як не загубитися в поняттях і відслідковувати судові
справи?» (https://youtu.be/gMTzJDyshwQ), 3 червня 2021 року.

2. В межах співпраці з Представництвом Фонду ім. Ф. Еберта в Україні
проведені 3 онлайн заходи, під час яких презентовані результати
досліджень, напрацьовані публікації та проведено освітні майстер-класи.

3. 11 вебінарів та онлайнових просвітницьких заходів про історією
розвитку прав людини та її вплив на сьогодення в межах проєкту «В
пошуках прав людини», що впроваджено ГО «Вектор прав людини» у
партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив»
(Україна) за підтримки Фундації Будинків прав людини та фінансової підтримки
Європейського Союзу.
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"Правозахисники(-ці): міфи та факти" (https://youtu.be/wxbDyZDYI88), 10
травня 2021 року. 
"Історія правозахисного та дисидентського рухів в Україні"
(https://youtu.be/DlW6FzRis7g ), 15 травня 2021 року.
"Як віднайти та розповісти історію вашої місцевості? Складаємо
екскурсійні маршрути разом." (https://youtu.be/W3sSGmyxbLI), 12 червня
2021 року.
"Історія розвитку прав людини в Грузії." (https://youtu.be/kRZwY_IELK4), 5
квітня 2021 року.
"Історія розвитку прав людини у світі" (https://youtu.be/gy3FY2Kk4Bo), 29
березня 2021 року. 
Воркшоп "Залучення громадських організацій у життя територіальної
громади" (https://youtu.be/WxR0cT47h38 ), 6 серпня 2021 року.
Онлайн-зустріч "Проєкт «В пошуках прав людини": результати та
перспективи" (https://youtu.be/yrYrq0VSAoA ), 28 вересня 2021 року.

"Важливість участі союзників серед блогерів та інфлюєнсеров для
ЛГБТ-спільноти" (https://youtu.be/VOzwTnw572Q).
"Найкращі практики інформаційних та просвітницьких неформальних
заходів у сфері гендерної рівності" (https://youtu.be/az5SBxfuuM4).
"Мова ворожнечі: особливості протидії онлайн"
(https://youtu.be/nrWoY4LYAJw).
"Робота з ейджизм на ринку праці. Український досвід БФ "Життєлюб"
(https://youtu.be/M6YfjwTAB4Y).
"Особливості та виклики громадянської освіти в Україні"
(https://youtu.be/OpAkGe6laFI).
Онлайн тренінг "Бачення" (https://youtu.be/LjgI6wf4Y_g).
“Ми різні, але ми рівні” - воркшоп про права людини, недискримінацію та
гендерну рівність (https://youtu.be/cj-NftgeTm8).
"Здобутки курсантів(-ок) Харківського національного університету
внутрішніх справ" (https://youtu.be/7TjWl5bLli8).

4. Святкування Дня народження "Вектор прав людини"! 31 березня 2021 року
минуло 5 років з дня офіційної реєстрації організації. Це були важливі та
насичені роботою роки, проте найголовніше це люди, які були поруч і з якими
ми спільно захищали права людей. Святкування нас застало у період карантину
у зв'язку з пандемією COVID-19, тож святкували ми онлайн
(https://youtu.be/ccSAcHJFhmc). 

5. 20 онлайнових зустрічей та вебінарів у межах Тижня громадянської
освіти та проєкту «Заохочуючи різноманітність», який здійснено робочою
групою Мережі EENCE «Громадянська освіта в роботі з групами, що зазнають
дискримінації» за підтримки Федерального агентства з громадянської освіти
(Bundeszentrale für politische Bildung / bpb) з допомогою коштів Федерального
міністерства закордонних справ Німеччини. 
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"Візуалізуй це!" - майстер-клас про інструменти візуалізації даних для
едукаторів (https://youtu.be/oTLtw1zspeM).
"Використання театру пригноблених для просування миробудування"
(https://youtu.be/rrUHurbbyW8).
"Громадянська освіта: можливості масових онлайн курсів"
(https://youtu.be/Inzv6vAOwSI).
"Що? Де? Коли? про права людини" (https://youtu.be/ZX84kn8cAmQ).
"Підходи та методи неформального навчання людей, які живуть із
залежностями" (https://youtu.be/zaOf4BExALw ).
"Особливості організації та проведення освітніх заходів з урахуванням
потреб ЛГБТІК+ людей" (https://youtu.be/W_jjrVhbRK8).
"Образовательные программы и особенности работы с людьми с
инвалидностью" (https://youtu.be/95AcBwdzgyM).
"Специфіка освітніх заходів з урахуванням потреб різних
національних та релігійних груп" (https://youtu.be/LQoiG2gXGjc).
"Особливості організації та проведення освітніх заходів для жінок"
(https://youtu.be/8Wo6pMi8hzc).
"Мова ворожнечі: як уникати освітньої діяльності"
(https://youtu.be/29U0FunOuL4).
"Як враховувати культурну та соціальну різноманітність в освітній
діяльності: поради" (https://youtu.be/OP3YbhqsAe8).
"Освітні потреби у сфері громадянської освіти та недискримінації -
підсумки дослідження" (https://youtu.be/6w3YPki6e4Q).

Круглий стіл «Дотримання прав дитини під час проваджень у справах
кримінального характеру: розвиток кращих практик у діяльності
поліції» (https://youtu.be/7ylZ9k-PyNc), 2 грудня 2021 року. 
Круглий стіл «Дотримання прав дитини під час проваджень у справах
кримінального та цивільного характеру: розвиток кращих практик»,
30 листопада 2021 року. 

«Як молодій людини реалізувати себе в громадському житті?»
(https://youtu.be/t67tyuWKkS8), 15 вересня 2021 року.

6. Адвокаційні заходи У межах проєкту «Зміцнення спроможності
громадянського суспільства щодо моніторингу та адвокації правосуддя,
дружнього до дитини, в Україні», що впроваджено Координатором проєктів
ОБСЄ в Україні у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини за участі громадських організацій «Вектор прав людини» та «Центр
політико-правових реформ».

7. Інстаефіри про права людини в межах проєкту "InstaTalk: Розмови про
права людини" ("InstaTalk: Talks About Human Rights") за підтримки
Посольства Австрії у Києві.
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«Як молодій людині користуватись своїми виборчими правами?»
(https://youtu.be/TMRMPW-M3qg), 19 вересня 2021 року.
«Як молодій людині поводитися з поліцією?»,
(https://youtu.be/dKis6GXKsqo), 2 жовтня 2021 року.
«Як молодій людині знайти професію майбутнього?»
(https://youtu.be/uEEfRqarstU), 7 жовтня 2021 року.
«Як молодій людині користуватись своїми правами у закладі освіти?»
(https://youtu.be/fQ6q_u_FKUQ), 4 листопада 2021 року.
«Як молодій людині вберегтись від дискримінації»
(https://youtu.be/gbym9xKgNFo), 20 грудня 2021 року.
«Як уникнути хейту в Інтернеті?» (https://youtu.be/eHpYlcNcLao), 27 січня
2021 року.
 «Як молодій людині не зазнати та не заподіяти шкоди в Інтернеті?»
(https://youtu.be/_2kafmKtnjg), 08 лютого 2021 року.
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Грантові проєкти

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

МИ ВДЯЧНІ ЗА  УСЮ ПІДТРИМКУ  —  ФІНАНСОВУ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ, ЕМОЦІЙНУ,
РЕСУРСНУ ТА ІНФОРМАЦІЙНУ.

Проєкт «Збройний конфлікт в Україні: комунікація заради справедливості»
18 січня – 18 листопада 2021 року 
795 325,00  гивень

Метою проєкту є забезпечення права знати правду про перебіг подій збройного
конфлікту через налагодження співпраці та підвищення компетенцій залучених у
розслідування, розгляд та висвітлення судових справ сторін.
Проєкт впроваджено ГО «Вектор прав людини» спільно з Медійною ініціативою за
права людини в межах спільного конкурсу програми «Права людини і
правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та проєкту ПРООН
«Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні»,
що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. 
Проєкт є гарним прикладом співпраці державних органів і громадянського
суспільства, адже його ідею підтримали ідею підтримали Рада суддів України,
Департамент Офісу Генерального прокурора України з нагляду за
розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту в Україні,
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим та
Координаційний центр з надання правової допомоги.

Проєкт «В пошуках прав людини» 
21 березня – 21 вересня 2021 року 
19,680 євро

Метою проєкту є підвищення соціальної підтримки захисту прав людини в Україні
та Грузії. Ця мета досягнута за допомогою серії онлайн-просвітницьких заходів,
зосереджених насамперед на неправозахисній спільноті, інформаційно-
просвітницьких заходах у місцевому контексті в територіальних громадах України
та Грузії. 32



Перевагою проекту є те, що він заохочує до діалогу між грузинською та
українською молоддю: відеозаписи подій перекладені відповідно українською
та грузинською мовами, а також спільні заходи англійською мовою. 

Проєкт реалізовано ГО «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ
толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах
проєкту «У пошуках прав людини» за підтримкиФундації Будинків прав
людинита фінансової підтримкиЄвропейського Союзу.

Проєкт «Заохочуючи різноманітність»
Липень-листопад 2021 року
5000 євро

Метою проєкту є розвиток компетентностей зацікавлених сторін
громадянського суспільства для роботи з соціально вразливими групами  в
регіоні країн Східного партнерства та Росії.

Проєкт впроваджено громадською організацією «Вектор прав людини»
(Україна) у межах проєкту «Заохочуючи різноманітність», який реалізується
робочою групою Мережі EENCE «Громадянська освіта в роботі з групами, що
зазнають дискримінації» за підтримки Федерального агентства з громадянської
освіти (Bundeszentrale für politische Bildung / bpb) з допомогою коштів
Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Проєкт "Моніторинг впливу висвітлення судових рішень у справах,
пов’язаних зі збройним конфліктом на сході України, на ставлення
громадськості до судової гілки влади"
29 червня 2021 року – 28 лютого 2022 року
25 812 доларів США

Метою проєкту є покращення рівня довіри та ставлення до судової гілки влади
через належне висвітлення судових рішень у справах, пов’язаних зі збройним
конфліктом на сході України. 33



Проєкт реалізовано ГО «Вектор прав людини» у межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Королівства
Нідерландів. 
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізували чотири агентства
ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної
рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у
галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська
організація ООН (ФАО).

Програму підтримували дванадцять міжнародних партнерів: Європейський
Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а
також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії,
Швеції та Японії.

Проєкт «InstaTalk: Розмови про права людини»
1 вересня – 28 лютого 2022 року
8 000 євро

Метою проєкту є сприяння обізнаності молоді із тематикою прав людини за
допомогою проведення серії просвітницьких онлайн заходів, використовуючи
доступні молоді формати, зокрема робота в Instagram (ефіри, відео, фото) та на
подкаст платформах. Заходи будуть присвячені загальній системі та принципам
прав людини та більш детальному ознайомленню з конкретними правами
людини, що особливо актуальні для молодих людей.

Проєкт впроваджено ГО «Вектор прав людини» за підтримки Посольства Австрії
у Києві.
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Партнери активностей

Координатор проєктів ОБСЄ в
Україні

Представництво Фонду
ім. Ф. Еберта в Україні

Координаційний
центр з надання
правової допомоги

Аналітичний сервіс «Суд
на долоні»

Центр прав
людини ZMINA 

Рада суддів України
Пресслужба органів
суддівського
самоврядування

Вища рада правосуддя
Національна школа
суддів України

Представництво
Президента України в
Автономній Республіці
Крим

Департамент Офісу
Генерального прокурора
України з нагляду за
розслідуваннями
злочинів, скоєних в
умовах збройного
конфлікту в Україні

Академія адвокатури
України

Інститут 
журналістики КНУ 
ім. Тараса Шевченка

ГО «Медійна
ініціатива за права
людини»
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Нові партнерства

Підписано Меморандум про співпрацю між Донецькою обласною прокуратурою
та громадською організацією «Вектор прав людини» 6 грудня 2021 року.

Спільним документом визначено напрямки подальшої взаємодії, зокрема щодо
забезпечення права знати правду про перебіг подій збройного конфлікту,
сприяння ефективному розслідуванню кримінальних правопорушень, які
відповідно до норм міжнародного гуманітарного права є воєнними злочинами,
та інших порушень прав людини, які були вчинені у ході збройного конфлікту
на сході Україні та продовжують систематично вчинятись на цій території та
розгляду відповідних судових справ.
 
«Співпраця державних органів та громадських об’єднань – важлива умова
розвитку громадянського суспільства. Саме тому ГО «Вектор прав людини»
системно працює над налагодженням діалогу влади та громади для захисту прав
людини.
Підписання меморандуму про співпрацю між Донецькою обласною прокуратурою
та громадською організацією «Вектор прав людини» є гарним прикладом
відкритості державного органу та готовності об’єднувати зусилля для захисту
прав людини.
Я рада, що наша команда зможе ще більше підсилити діяльність Донецької
обласної прокуратури, використовуючи свій багаторічний досвід захисту права
на справедливий суд, права на правду, розвитку навчальних програм з підвищення
кваліфікації представників(-ць) державних органів. В свою ж чергу очікуємо й на
активні кроки навзаєм.», - зазначила директорка ГО «Вектор прав людини»
Валерія Рибак.
 

Громадська спілка 
«Освітній дім прав 
людини в Чернігові»

Національна спілка
журналістів
України

ГО "Харківський
інститут
соціальних
досліджень"

ГО «Інтерньюз-
Україна»

ГО «Світ
толерантності» (Грузія)

ГО «Простір вільних
ініціатив»
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У свою чергу керівник обласної прокуратури Павло Угровецький підкреслив, що
допомога громадськості у документуванні подій збройної агресії Російської
Федерації сприятиме більш ефективному збору доказової бази, яка надалі
дозволить покарати винних, порахувати репарації, забезпечити право на
правду та гарантії не повторення.
 
З текстом меморандуму можна ознайомитись за посиланням:
http://hrvector.org/dokumenti-organizacziyi
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Видатки

Адміністративні видатки - 99 812 грн 

Нараховано доходу фізичним особам за 2021 рік - 152 961 грн 

Сплачено податків фізичними особами за 2021 рік - 63 479 із них: ПДФО 18 % —
27 553 грн; ВЗ 1,5 % — 2 294 грн; ЄСВ 22 % — 33 651 грн

Статутна діяльність - 1 588 250 грн

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 завжди будемо раді донатам, що допоможе зробити нам ще більше,

аніж Ви прочитали у звіті! :)
 

ПІДТРИМАТИ НАС:
 

https://hrvector.org/pyidtrimati-nas
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https://hrvector.org/

https://www.facebook.com/hrvector.org
 

https://www.facebook.com/trialinsimplewords

https://bit.ly/2GSdz3C

https://t.me/HumanRightsVector

https://www.instagram.com/hrvector_official/

https://twitter.com/hr_vector

https://hrvector.org/
https://hrvector.org/
https://bit.ly/2GSdz3C
https://www.instagram.com/hrvector_official/
https://twitter.com/hr_vector

