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Координатор проектів планує,

реалізує та слідкує за виконанням

проектів, які мають допомогти Україні

посилити її безпеку та вдосконалити

законодавство, інститути і практики

відповідно до стандартів демократії.

Метою цієї діяльності є підтримка зусиль

країни, спрямованих на те, аби її закони,

структури та процеси відповідали

вимогам і ознакам сучасної

демократичної держави, створювали

безпечніше середовище для її громадян.

У цьому бюлетені надається короткий

огляд зусиль Координатора проектів у

підтримці реформ, що тривають, промоції

діалогу та допомозі країні справитися з

викликами, що постали у часі кризи.

Посол

Генрік Вілладсен

Джерела бюлетеню
& 

Співробітники

94 працівника (UB та XB): 

4 міжнародних та 90 місцевих

59 жінок/ 35 чоловіків

Керівник місії

Стан води українських річок у фокусі 

досліджень ОБСЄ
Див. БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

Поліція отримала постери з 

кампанії боротьби з 

домашнім насильством

Див. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

Див. розділ 

КОМУНІКАЦІЇ та 

ВІДПОВІДЬ НА 

COVID-19

СІЧЕНЬ– БЕРЕЗЕНЬ 2020р.

Студенти змагаються на перших 

всеукраїнських змаганнях з вирішення спорів
Див. ДІАЛОГ

У відповідь на запропоновані

законодавчі новації журналісти 

обговорюють, як знизити ризики 

надмірного регулювання ЗМІ

Див. МЕДІА

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine


КООРДИНАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

24 січня 2020р. Конференція ОБСЄ в Україні в 2019

році, яку спільно організували Democracy

House та Slovenské veľvyslanectvo na Ukrajine /

Посольство Словаччини в Україні для огляду зусиль

ОБСЄ в нашій країні, стала доброю нагодою для посла

Генріка Вілладсена, Координатора проектів ОБСЄ в

Україні, подякувати Словацькому Головуванню за

підтримку у різних сферах роботи нашого офісу.

Наприклад, ця підтримка буда особливо важлива у

промоції вдосконаленні законодавчої бази з

гуманітарного розмінування, що дозволило усунути

бар’єри для роботи неурядових організацій з

розмінування в Україні. Також, оскільки Албанія вже

перебрала на себе роль Головування в ОБСЄ цього

року, пріоритети її роботи в цій сфері були також у

фокусі уваги. Дізнатися більше

3 лютого 2020р. Арлем Дезір, Представник ОБСЄ з

питань свободи ЗМІ відвідав із своєю командою наш

офіс, розпочавши свій офіційний візит до Києва. Він

провів зустрічі з представниками влади, медійниками,

експертами та громадянським суспільством аби

отримати інформацію з першоджерел стосовно

викликів свободі слова в країні. Представник ОБСЄ з

питань свободи ЗМІ - це інституція, створена

державами-учасницями Організації для моніторингу та

оцінки того, як уряди країн виконують свої зобов’язання

щодо забезпечення свободного обміну інформацією та

створення сприятливих умов для безперешкодної

діяльності журналістів. Координатор доповнює ці

зусилля розробкою та реалізацією проєктів, які мають

на меті допомогти Україні краще виконувати ці

зобов’язання. Дізнатися більше

2 березня 2020р. Синергія зусиль міжнародних

організацій на практиці означає, що їхня допомога

Україні буде більш ефективною, матиме відчутніші

результати та більший вплив. Сьогодні Координатор

проектів ОБСЄ в Україні та Консультативна місія

Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine)

обговорювали та координували цьогорічні плани з

підтримки прогресу в секторі цивільної безпеки,

просування верховенства права, кращого захисту прав

людини та належних практик в роботі правоохоронних

органах. Дізнатися більше

30  березня 2020р. Відзначені у річному звіті ОБСЄ, 

наші зусилля 2019 року були спрямовані на допомогу 

Україні:

📌 у забезпеченні належних практик адміністрування 

виборчих процесів,

📌 у просуванні діалогу та співпраці органів влади з 

громадянським суспільством,

📌 у розбудові системи протидії торгівлі людьми на 

місцях,

📌 у зміцненні захисту від хімічних та екологічних загроз.

Документ подає огляд діяльності Організації, її

інституцій та польових місій в регіоні. Дізнатися

більшеe

https://www.facebook.com/events/220309272306828/?acontext=%7b%22action_history%22:%22null%22%7d&eid=ARBMkf5sxxm5JRusnjUDsebdx7I1EhE-ox9O3a81endc4T-VUWsFNRJY_282NEB0TQShLs44QXNNoahr
https://www.facebook.com/DemocracyHouse.com.ua/?eid=ARDc1SzrMNYPnNM3cSKTI7lCZJc6LkOiyB2Ybr02RZDhGDGAji2EqgFepVenZpyJulZNhORz1_BuubAl&fref=tag
https://www.facebook.com/SlovakEmbassyUkraine/?eid=ARBeiuSgyaTO48270ld5jMkMuCzoyqAwntv06WAtQEjuawfyGuc9y6Dujq9oA5uo6azhHkrw0GRD9Npn&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1066489813705389
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1071814843172886
https://www.facebook.com/euamukraine/?eid=ARAkHxP8A5cuBlowI5j1IT_wJDNliNN17fdKhqFkgeyvYxBYvLuTyYohLTBSQrBe_78va7jc4-B7UnhJ&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1093408321013538
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1116367365384300


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

11 березня 2020р. Виборчий кодекс України потребує

вдосконалення для створення кращих умов

пропорційного представництва громад у місцевих

радах. Це одинз висновків експертів, які були

представлені на круглому столі «Реформування

законодавства, що регулює місцеві вибори» 10 березня

2020р., співорганізатором якого виступив Координатор

проектів ОБСЄ в Україні. Координатор проектів ОБСЄ в

Україні надає експертну підтримку з аналізу

законодавства в рамках співпраці з Мінрегіон.

Дізнатися більше

31 січня 2020р. Координатор проектів робить огляд

зусиль 2019 року, коли він знайомив представників

українських громадських організацій та органів

виконавчої влади з досвідом Нідерландів та Іспанії з

використання «стандартів якості» третього сектору для

налагодження ефективної взаємодії між органами

влади та організаціями громадянського суспільства.

Щоб дізнатися про те, як можна застосувати цей

механізм саморегулювання громадського сектору,

пропонуємо ознайомитися з напрацюваннями

торішнього проекту, які тепер розміщуються у нас на

сайті. Дізнатися більше

3 лютого 2020р. Серед багатьох існуючих фінансових

ресурсів для забезпечення роботи громадських

організацій одним з важливих є державне

фінансування. У 2019 році Координатор проектів ОБСЄ

в Україні провів 5 регіональних тренінгів з розробки та

управління проектами, що фінансуються за кошти

держави, для 325 представників ОГС та державних

службовців. А згодом на основі та за результатами

також розробив безкоштовний онлайн-курс. Дізнатися

більше

ВИБОРИ

30 січня 2020р. У відео, створеному Координатором

проектів, Ольга Лішик, заступниця Голови Луганської

ОДА у 2014-2019рр., ділиться своїми враженнями від

того, наскільки корисними виявилися діалогові підходи,

що викладаються, просуваються та фасилітуються

Координатором, для налагодження взаємодії між

органами влади різних рівнів, громадським сектором,

представниками громад та різних груп в регіоні,

постраждалому від конфлікту. Дізнатися більше про

переваги використання діалогу в кризових ситуаціях

можна завдяки розробленому за підтримки

Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2019 році

практичному посібнику «Як, коли, де працює діалог?».

Дізнатися більше

3 лютого 2020р. Відсутність планів розвитку громад

або чіткого бачення перспектив поліпшення життя

людей в них, слабке середовище ЗМІ – ці лише деякі з

ключових факторів ризику конфліктності у громадах

Херсонської області. Такий висновок ґрунтується на

аналітичній оцінці ситуації в трьох громадах, оцінку

було зроблено за підтримки Координатора. Проміжні

результати були представлені спільноті міжнародних

організацій, що працюють в сфері діалогу та підсилення

соціальної злагоди на заході, організованому в Києві .

Ця робота – є складовою допомоги, що надається

Координатором у пілотуванні розробленої

Міністерством методології аналізу конфліктів в

громадах. Дізнатися більше

29 лютого 2020р. З 25 до 28 лютого в Києві

Координатор проектів ОБСЄ в Україні провів навчання

для 90 помічників народних депутатів і працівників

апарату Верховної Ради у сфері побудови ефективної

комунікації, заснованій на діалозі. Тренінги були

організовані у співпраці з Українською школою

законотворчості Інституту законодавства Верховної

Ради України. Дізнатися більше

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ДІАЛОГ

https://www.facebook.com/MinregionUkraine/?eid=ARAPhDYQY8llB_qDVqlwlwl2ODx-vuxCE2eqzQFjEWDn384kTM3mLvDkixKN_Kh4T5WAUHMW_dSLd2PN&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1100537473633956
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1068723670148670
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1073193836368320
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1067728223581548
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1071089213245449
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1091133091241061


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

8 лютого 2020р. Координатор проектів організував

перші загальноукраїнські змагання з ефективного

вирішення спорів. У фіналі команди харківського та

тернопільського університетів встигли досягнути перших

домовленостей, що зрештою ймовірно дозволить

вирішити суперечку та врятувати і героїв навчального

кейсу, і їхнє підприємство від судової тяганини. Для

участі у Студентських змаганнях з ефективного

вирішення спорів 2020 з 44 команд вищих навчальних

заходів з усієї України для участі були відібрані 16

найкращих, а 50 медіаторів та правників – професіоналів

та активних членів спільноти долучилися на безоплатній

основі до проведення змагань в ролі суддів та

медіаторів. Дізнатися більше

20 лютого 2020р. Діалог стає доступнішим для

держслужбовців, завдяки навчальним продуктам,

створеним спільними зусиллями Координатора проектів

ОБСЄ в Україні, Національного агентства України з

питань державної служби, студії онлайн-освіти EdEra та

Українською школою урядування. Йдеться про онлайн-

курс «Навички діалогу та медіації для потреб публічної

служби» та загальну професійну (сертифікатну)

програму підвищення кваліфікації для державних

службовців категорій «Б» та «В», голів місцевих

державних адміністрацій, їхніх перших заступників та

заступників; посадових осіб місцевого самоврядування,

що включає онлайн і очну частини. Дізнатися більше

7 березня 2020р. Створення об'єднаних територіальних

громад, прийняття місцевого бюджету, визначення

пріоритетних напрямків розвитку – ухвалення цих

важливих рішень в громадах часто ускладненене

конфліктами. Для підсилення навичок з такої комунікації

81 представник органів місцевого самоврядування,

місцевої влади і громадського сектору навчилися

планувати, організовувати і вести діалогові зустрічі, що

допоможе ухваленню таких життєздатних і сталих рішень

у своїх громадах упродовж лютого – березня 2020 року в

м. Одесі, Києві, Харкові і Львові. Дізнатися більше

10 березня 2020р. Координатор проектів ОБСЄ

підтримує розвиток місцевої української спільноти

експертів з фасилітації діалогу. Головна мета – подбати

про те, щоб був у наявності місцевий експертний

потенціал, який допомагатиме органам влади та різним

спільнотам долати розбіжності, запобігати конфліктам

або вирішувати їх. Також було представлено відео –

розповідь лише кількох з експертів, з якими мав нагоду

працювати Координатор, та збірку статей «5 років

діалогу і 25 років медіації в Україні: від протистояння до

порозуміння». Дізнатися більше

2 лютого 2020р. Наразі в Україні активно

обговорюється проблематика забезпечення належного

балансу між зусиллями, спрямованими на захист людей

від дезінформації, та необхідністю дбати про свободу

ЗМІ. 24 січня 2020 року провідні журналісти,

представники медіа-індустрії, посадовці та експертна

спільнота України зібралася дискутувати про шляхи

підсилення саморегуляторних механізмів як засіб

подбати про здоровий інформаційний простір.

Конференцію «Саморегулювання ЗМІ VS Регулювання»

організував Координатор проектів у співпраці з Комісією

з журналістської етики та Державним комітетом

телебачення та радіомовлення України. Дізнатися

більше

ДІАЛОГ

МЕДІА

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1074198792934491
https://www.facebook.com/EdEraUa/?__xts__%5b0%5d=68.ARBv2f9jF12u3sAPEIWt5qzIeA27KhsEJx0qxTMj1gqAdZqTBfeepxRqyMZW0prvGTHXkU_YCyR12fguj1-NFCkfkyMN0z4c_sx9in1q3MxlQRMw-aiOTkH5TjbAuCPwzKB81RKkZLjbDlrrNDcaaVCWQcO4yErqkDyqTGTi5ZUfvCgAvMLqTWdguzVhX-78UcnqTQK6wmvVN16k9HwR8pF7k3q8HUuUA2xA8OatXUbZzPmCYgSfdkrQRi8PUixG9rpbXZn-cz833QAyzImfzfYls5BhDJswLxEH0IfkhmBwYbIRc32PJTrb2807P2JtTH003GDUPmHg_oVng9rQntvLc_pdsfd64rgDvw&__xts__%5b1%5d=68.ARBZD2xn_kr34ngJsV_NGmNSvc6Q0TbThG82wRBg5fqrnzkQNIb9KVr1DCAF8oZHevBkPMrT_IG8mZEgwxYXDV40RFD2Y9NH5VdEDcDEKN20M9yve0cUwcc1a72TviF_rIPaummgoYWrUbZ6PE5Mdp88hlSrImm6cHuiQPWnLNUic5k8I6NeC5aIS6jze1aQciA1GkLWDJjU32nsKuu5mGvYOY597vC29kDy5OVuy7P94a-q0baTuqXeQp71d3AR5vulRGnOpmrUHIzTzhC1OXfF9ItGybqhh-tUQkVdPKzTimt0awfdhn7tTUyYaTnwBCjISBF82G_CbwlrVsTaRL2AU5ezxGbkt3wlsA&__tn__=K-R&eid=ARDnH6WmyoS-mKMuAEb5zKGXXZTx7rtQg2KKUBzaGrV2ufXSaxiN7rnKTYPHzK6Y6IoUVSgKw4vf0h8W&fref=mentions
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1084584171895953?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1097388073948896
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1099910973696606
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1070313296656374?__tn__=K-R


БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

28 лютого 2020р. Зимова школа з допомоги

постраждалим від торгівлі людьми, проведена

Координатором проектів ОБСЄ в Україні 25-27 лютого

2020 року, дала можливість студентам соціології та

психології отримати реальне відчуття широкого спектру

аспектів своєї майбутньої професії. 25 учасників з усіх

куточків України активно дискутували та навчались

основним поняттям зі сфери протидії торгівлі людьми,

говорили про ризики потрапляння в такі ситуації, шляхи

їх уникнення та практично відпрацьовували методики,

які застосовуються при наданні допомоги людям, які

пережили ситуацію торгівлі людьми. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

10 лютого 2020р. Координатор проектів ОБСЄ в Україні

та EdEra у 2019 році розробили онлайн-курс «Права

людини в освітньому просторі», де вчителі, батьки, учні та

інші охочі можуть дізнатися про свої права. На цей курс

вже зареєструвалися понад 13,000 учасників, а понад

4,500 вже його завершили, отримавши сертифікати. Цей

курс рекомендований Міністерством освіти і науки

України для підвищення кваліфікації педагогічних

працівників. Окрім того, минулого року Координатор

проектів також провів поглиблений 4-денний тренінг з цієї

теми для 24 педагогів з усієї України. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 

НАСИЛЬСТВУ

8 березня 2020р. Напередодні Міжнародного жіночого

дня, ОБСЄ відправила до поліцейських дільниць по всій

Україні дві тисячі постерів із закликом про потребу

зупинити насильство щодо жінок. Постери наголошують

на важливості ролі правоохоронців у підтримці та

захисті жінок, що постраждали від насильства.

Матеріали було розроблено в рамках кампанії «Досить

мовчати», організованій Ґендерним відділом

Секретаріату ОБСЄ за підтримки Координатора

проектів ОБСЄ та Національної поліції України.

Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

ОСВІТА У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ Про сучасний стан захисту неповнолітніх у судовій

системі, проблеми та можливі зміни мали говорити

учасники експертної дискусії “Дитина в об’єктиві

правосуддя”, запланованої на 25 березня 2020р. за

підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з

прав людини, Координатора проектів ОБСЄ в Україні,

громадських організацій «Центр політико-правових

реформ» та «Вектор прав людини».

З огляду на безпекові заходи, запроваджені для

запобігання поширенню COVID-2019 захід був

перенесений. Тематика прав дитини в суді залишається

серед пріоритетів нашої уваги, ми маємо намір провести

її обговорення в майбутньому. Дата такого заходу буде

повідомлена додатково в майбутньому, коли ситуація це

дозволить. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/events/606391653264948/?acontext=%7b%22action_history%22:%22null%22%7d&eid=ARCU7bUzHQIXdrKjVGTqoYxDyEZ2X3l7oojHwg8d9lQLzAEWh2uLmp19MD9ZVrxDA-6mRS_15Wad3xJT
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1090788321275538
https://www.facebook.com/EdEraUa/?eid=ARDFLTMnhX61CrKNxdrUlAMg5omYaJF_r1yvfjvxzQ_3szAThhpWNcYuc1cdpO4ngo_SpD-elAamZCsK&fref=tag
https://www.facebook.com/UAMON/?eid=ARCuVS3EZ5MR0QyuUzDFp_unQOK6zzIeHqPBycuWnC7bGOShth1xgy5s293Gr9u0Dt2VgPDosflCx-tr&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1076572002697170
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1098064267214610
https://www.facebook.com/events/2502842779967722/permalink/2509444389307561/


ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

18 лютого 2020р. Координатор проектів закріпив

співпрацю із Женевським міжнародним центром з

гуманітарного розмінування та Женевським центром

управління сектором безпеки (DCAF) підписавши

Меморандум про взаєморозуміння 13 лютого 2020 року

для подальшої консолідації розвитку потенціалу

України з протимінної діяльності. Трирічний

Меморандум про взаєморозуміння спрямований на

посилення стратегічного тристороннього

співробітництва у надані допомоги уряду України щодо

створення ефективної та підзвітної системи протимінної

діяльності відповідно до Міжнародних стандартів з

протимінної діяльності (IMAS) та стандартів

демократичного управління сектором безпеки.

Дізнатися більше

13 березня 2020р. На круглому столі, організованому

Координатором проектів ОБСЄ в Україні у Маріуполі

Донецької області 12 березня 2020 року, було

представлено деталі та особливості не так давно

затверджених процедур очищення територій від

вибухонебезпечних предметів. Так, учасники змогли

дізнатися про практику передачі громадам очищених

ділянок, включно із інформацією про документацію для

оформлення передачі очищених ділянок. Дізнатися

більше

21 січня 2020р. ОБСЄ збільшує свою підтримку України

в посиленні її реагування на незаконний обіг зброї,

боєприпасів та вибухових речовин, розпочавши

впровадження ще двох позабюджетних проектів.

Програмна допомога, серед іншого, передбачає

розвиток спроможності відповідних органів влади

України (МВС, Національної поліції, Державних

прикордонної та митної служб України) шляхом

підготовки персоналу, надання спеціалізованого

обладнання, вдосконалення координації та правової

бази, а також впровадження міжнародних стандартів і

належних практик. Управління цими проектами

здійснюватиме Секретаріат ОБСЄ спільно з

Координатором проектів. Дізнатися більше

12 лютого 2020р. Координатор проектів допомагає

Україні в посиленні демократичного цивільного

контролю над збройними силами. У 2019р. роботу у цій

сфері було зосереджено на підвищенні обізнаності та

навчанні військовослужбовців у цих питаннях.

Координатор провів тренінги для 28 тренерів з числа

представників Міністерства оборони, Генерального

штабу Збройних Сил, Національного університету

оборони та громадянського суспільства. Тренери, що

пройшли навчання, згодом, за підтримки Координатора

проектів та експертів з демократичного контролю над

збройними силами, провели 8 регіональних дводенних

семінарів для понад 210 військових, де

відпрацьовували теми прав військовослужбовців та

інших ключових напрямів демократичного контролю.

Дізнатися більше

12 березня 2020р. В річках України знайдено важкі

метали, пестициди, ліки, пластифікатори,

підслолодувачі, синтетичні поверхнево-активні

речовини. Це – результати досліджень, що були

проведені в рамках проектів ОБСЄ у двох річкових

басейнах – Дністра та Сіверського Дінця. Результати

досліджень були представлені сьогодні в Києві на

презентації Формула річки: результат дослідженя

Сіверського Дінця та Дністра, експерти

Держводагентства, ФАО ООН та Інституту громадського

здоров'я ім. О.М. Марзєєва обговорили характер

забруднень, небезпеку та потенційний вплив виявлених

забруднювачів на екосистему та здоров’я людей.

Дізнатися більше

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ НАД ЗБРОЙНИМИ 

СИЛАМИ

КОНТРОЛЬ НАД 

ОЗБРОЄННЯМИ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1082040645483639
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1102511613436542
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1060974594256911
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1077935409227496
https://www.facebook.com/events/496227927729616/?acontext=%7b%22action_history%22:%22null%22%7d&eid=ARBH-h9IrcTpl-Ulgiia1hCTccOUaVxd2mJpcTNKBKYJkFFkal2kmt0HjHg22QfqTbLPjXH3WKavuJJ5
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1101642356856801


КОМУНІКАЦІЇ

16 березня 2019р. З огляду на спалах захворювання

COVID-19, Координатор проектів ОБСЄ в Україні

вживає всіх належних заходів, щоб подбати про

безпеку своїх співробітників та партнерів, і також

підтримує зусилля, спрямовані на мінімізацію ризиків

поширення хвороби. Хоча робота над плануванням та

реалізацією проектів не припиняється, Координатор

вирішив: 📌 доручити всім співробітникам працювати

віддалено; 📌перенести або скасувати всі конференції

та заходи у відповідності до офіційних настанов.

Дізнатися більше

20 березня 2020р. «З власного досвіду роботи ОБСЄ

ми знаємо, як складно продемонструвати ефективність

превентивних зусиль. Але ми продовжуємо працювати

щоденно заради цього. Тепер ми мусимо застосувати

такий саме підхід для запобігання поширення COVID-

19. Я закликаю Вас поважати практику «соціального

дистанціювання» для уникнення потенційного

поширення вірусу. Це допоможе захистити Ваше

здоров’я, а також здоров’я Ваших колег та громади,» –

Генеральний Секретар Томас Гремінгер звернувся до

співробітників ОБСЄ, підкреслив пріоритетність їхнього

здоров’я, і також запевнив, що Організація продовжує

свою важливу роботу, вживши всіх належних

пересторіг. Співробітники Координатора проектів ОБСЄ

в Україні продовжать працювати віддалено принаймні

до 3 квітня 2020р, відвідування офісу буде обмежено,

за виключенням персоналу, чия присутність чи візит

буде критичним для продовження роботи, і з вжиттям

усіх належних заходів безпеки. Дізнатися більше

27 березня 2020р. «Захист життя людей є найвищим

пріоритетом. Ми визнаємо нагальну необхідність

превентивних заходів, які наразі впроваджуються у

багатьох країнах і які можуть обмежувати деякі основні

права та права людини на певний час для того, щоб

захистити людей від COVID-19 та перервати ланцюги

його поширення. Проте, такі надзвичайні заходи мають

бути пропорційними, тимчасовими, та такими, що

відповідають верховенству права та міжнародним

зобов’язанням,» – Головуючий у Постійній Раді ОБСЄ

Іглі Хасані, Генеральний Секретар ОБСЄ Томас

Гремінгер, Директор Бюро демократичних інститутів та

прав людини ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір,

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір

та Верховний представник ОБСЄ з питань національних

меншин Ламберто Дзаньєр оприлюднили спільне

звернення до спільноти ОБСЄ. Дізнатися більше

24 березня 2020р. Цьогорічні весняні канікули, що

стартували у понеділок, напевно будуть нелегким

періодом для багатьох вчителів, які будуть змушені

залишатися в своїх оселях через ситуацію з COVID-19.

Ось підбірка ресурсів та матеріалів, розроблених за

підтримки Координатора проектів, ми сподіваємось, що

вони допоможуть освітянам пережити ці негаразди та

перетворити їх з випробування на можливість

підвищити свою кваліфікацію. Дізнатися більше

25 березня 2020р. Соціальне дистанціювання можна

перетворити з виклика на можливість. Для тих, хто

працює в неурядових організаціях – це нагода

озирнутися, кинути критичний погляд на те, що і як

робиться, та відкрити способи зробити свої об’єднання

більш продуктивними та ефективними. Для тих, хто

через свій активізм стає рушійною силою змін, ми

зібрали колекцію корисних ресурсів, які ми допомогли

зробити в останні роки. Дізнатися більше

26 березня 2020р. Громадські активісти є рушійною

силою ефективного захисту прав людини, і хоча

попереду ще як мінімум місяць карантину, ми

сподіваємось, українських правозахисників це не

позбавить ані рішучості, ані стійкості. Для тих, хто хоче

використати цей час для підвищення професійних

навичок, ділимось цими корисними посиланнями.

Дізнатися більше

31 березня 2020р. Для соціальних працівників ці дні є

особливо складними, адже з додатковими заходами

безпеки та пересторогами, впровадженими для

убезпечення від COVID-19, вони продовжують

піклуватися та підтримувати людей, яким така допомога

є вкрай необхідною. Розуміючи важливість цієї роботи

та на знак вдячності за неї, ми зібрали цю колекцію

корисних матеріалів для соціальних працівників

України. Дізнатися більше

У ВІДПОВІДЬ НА COVID-19

КОРИСНІ РЕСУРСИ НА 

КАРАНТИНІ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/photos/a.316619898692388/1104794856541551/
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1108004636220573
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1114004375620599
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1110849889269381
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1112142429140127
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1113029639051406
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1117404448613925


КОМУНІКАЦІЇ

Любов - це… Коли Центральна виборча комісія - Central

Election Commission of Ukraine запроваджує постійну

практику онлайн трансляцій засідань за допомогою

конференц-системи, що надана Координатором

проектів ОБСЄ в Україні

Любов - це ... Коли вперше результат місцевих виборів

вже є онлайн на наступний день після голосування. І це

лише один з підсумків успішного пілотування веб-

ресурсу для управління місцевими виборами, що його

Координатор проектів ОБСЄ в Україні разом з

Центральною виборчою комісією запустили на місцевих

виборах 22 грудня 2019 року

Любов – це … коли Уповноважений Верховної Ради

України з прав людини використовує у своїй щорічній

доповіді Парламенту результати моніторингу судових

процесів, проведеного громадянським суспільством за

підтримки ОБСЄ, для просування і захисту прав

людини.

Любов - це … коли з 1 квітня 2019 року вступають в

силу Національні стандарти протимінної діяльності

(ДСТУ-П 8820), розроблені за підтримки Координатора

проектів ОБСЄ щоб допомогти українським відомствам

краще давати раду загрозам від вибухонебезпечних

предметів.

ТЕПЛІ ПОЧУТТЯ ВІД ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

14 лютого 2020р. Координатор проектів ОБСЄ в Україні використав нагоду Дня Святого Валентина аби підкреслити та

розповісти про наші результати партнерства із державними інституціями. Любов - це ... також і про теплі почуття від

позитивних змін.

Правильний баланс у співвідношенні особисте-робоче є вкрай важливим для досягнення результатів, тож нагадування

співробітникам про існування життя за стінами офісу є частиною нашої організаційної культури. Але все одно День

Святого Валентина є чудовою нагодою пригадати ті чарівні моменти, коли відчуваєш піднесення від результату своїх

зусиль. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/pg/OSCE.Ukraine.Projects/photos/?tab=album&album_id=1079856435702060&__tn__=-UC-R


КОМУНІКАЦІЇ

Любов - це … коли Сіверсько-Донецьке басейнове

управління водних ресурсів за підтримки Координатора

проектів ОБСЄ в Україні першим в країні впроваджує

систему моніторингу якості води на сході України

відповідно до нового законодавства.

Любов - це … коли Конституційний Суд України -

офіційна сторінка вирішує спертися на міжнародну

експертну думку в процесі вироблення обґрунтованих

рішень та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ

вперше запускає в дію інститут спеціальних

міжнародних радників.

Любов - це … коли чотири роки поспіль 30 липня

Міністерство соціальної політики об’єднує неурядові та

міжнародні організації задля проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній по протидії торгівлі людьми по

всій Україні, у кожному обласному центрі та в багатьох

інших містах.

Любов – це ... коли Національна поліція

України розгортає по всій країні мобільні підрозділи

реагування на випадки домашнього насильства, і є всі

підстави знати, що ці правоохоронці матимуть потрібні

для такої роботи навички - завдяки програмам та

інтерактивним навчальним кімнатам впровадженим за

підтримки Координатора проектів ОБСЄ в п’яти

тренінгових центрах по всій країні.

Любов – це… коли Національна школа суддів України

затверджує та починає використовувати методологію

оцінювання підготовки суддів, розроблену Координа-

тором проектів ОБСЄ в Україні.

Любов – це… коли Офіс реформ Кабінету Міністрів

України активно просуває застосування діалогових

підходів для підтримки важливих трансформацій в різних

сферах - від децентралізації до охорони здоров’я.

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2-109737929683158/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARDN6bVRjQKL4C_6zAhAJd5q0VE8fHdikhiiLWAVZoUhdKdGb2Cs0HFxWCb8vRpb2Bq9Ya8Xq2hcCBlb
https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBf0DOndM8e_ckYMkD515qdhzO5JR8wQNjS87H5E1WsDaYww6PoM0_QsILzOUQNQOQej1rH3fwREHKQ
https://www.facebook.com/UA.National.Police/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARDwHRRTvh4t0vgK4pu_KweXt-Ior0H8kNmhyUk08xYoniNWNl9BTRMhhzJDf6J5MvBVQvJm9JNe2eph
https://www.facebook.com/ReformsDeliveryOfficeCMU/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARC7VZBNt6MVqtjxpMU5CTfN99vAj5615nlHfDwStUpm-oa4UB6_NnpDfawOpmkkWD8t-mT6vdpkjP_m
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Любов – це… бачити, як молодь може чути, розуміти та

враховувати інтереси іншої сторони в запеклих

суперечках під час перших загальнонаціональних

Студентських змагань з ефективного вирішення спорів,

організованих Координатором проектів ОБСЄ у

співпраці з Національна асоціація медіаторів України.

Любов – це… коли Національне Агентство Украіни З

Питань Державноі Служби включає діалогові навички в

перелік важливих компетенцій держслужбовців і

просить Координатора проектів ОБСЄ розробити

адаптовану навчальну програму для них.

Любов – це… коли Міністерство освіти і науки включає

ідеї представників національних меншин у дорожню

карту з імплементації мовних положень нового

законодавства про освіту за результатами діалогового

процесу, підтриманого Координатором проектів ОБСЄ.

Любов - це … коли Міністерство оборони

України навчає офіцерів приділяти належну увагу

принципам гендерної рівності серед військових,

зокрема, під час тренінгів з демократичного цивільного

контролю над збройними силами, організованих

Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Любов – це… коли Міністерство освіти і науки

України рекомендує онлайн-курс «Права людини в

освітньому просторі», розроблений Координатором

проектів ОБСЄ в Україні, для підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладами післядипломної

педагогічної освіти.

Любов - це … коли стіна конференц-кімнати в офісі

вкривається «серцями» вдячності від колег за взаємну

підтримку та повагу.

Слідкуйте за нами: 

WEB Facebook YouTube

Пишіть нам: office-pcu@osce.org

Відвідайте нас: вул. Стрілецька 16, 

м.Київ, Україна

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%97-%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%96-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8/110689262428586?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBGDny4lz5mACnaIIdyXbuVSrWSz4qozPnXvz_2HR4xMgRleV_fHAd8uImvxfnhCfsWNNC1fu2j7oW0
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARAfaHE3gy-FtQ8LEYxGa3I9XP0teO65vaQSgvxHzcnK3h9ytRX3ZIzTkH8Dv6WyDwm3PcMx4PpGlA28
https://www.facebook.com/UAMON/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBPiTRb7W7HzFIbIdbdR5p8J3e1uaP0_B5O6mO2NuEH88-35tbpyxFOz1yBvj19PiSca9hXKZSzJ-Ds
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/
https://www.youtube.com/channel/UComIkCBvCpXtWOTNPqi9wmg/featured?disable_polymer=1
mailto:office-pcu@osce.org

