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Криза в Україні та навколо неї довела значущість

прийнятої ОБСЄ концепції усебічної безпеки.

Зміцнення діалогу
в Україні  між громадянським суспільством

і ключовими державними
органами та установами

osce.org/odihr/ukraine

Зміцнення національних і місцевих
механізмів діалогу та співпраці

громадянське

суспільство

зобов’язання в

рамках ОБСЄ та

міжнародні

стандарти

права

людини

                                         

 демократичне врядування  

та демократичний

законотворчий процес

толерантність і

недискримінація

ґендерна

рівність

державні органи

СПРОМОЖНІСТЬ, ДІАЛОГ ТА ДІЯ

Ефективніші

спільні дії

Поглиблений та

систематичний

багатосторонній

діалог і партнерство

Розвинена

спроможність

державних і

недержавних установ

Дія

Спроможність

Діалог

Парламент

Правозахисні організації

Уповноважений
Верховної  Ради 
з прав людини

Міністерство юстиції

Організації громадянського
суспільства, що працюють  
у галузі політичних реформ

Організації, що займаються
запобіганням злочинам на
ґрунті ненависті й
насильству, що викликане
упередженістю

БЕНЕФІЦІАРИ ТА ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

Учасники заходів

Громадянське суспільство
     

Державні органи

Міжнародні організації Інші
* графіки ілюструють приблизні співвідношення    
   на підставі доступної статистики

2015 2016

623 529
2015 2016

2015 2016

представників(-ць)
 громадянського суспільства,

навчених проводити моніторинг
дотримання прав людини

підтриманих проектів з
моніторингу дотримання прав

людини та запобігання злочинам
на ґрунті ненависті

підтриманих спільних проекти
між українськими та

російськими організаціями
громадянського суспільства

проведено заходи для
правозахисників з

Криму

96 15

підготовлено рекомендації
 щодо розробки керівних
принципів парламентської

етики

підтримано реформи
законодавства про

політичні партії та їх
фінансування

поширено приклади
належної практики з

регулювання фінансування
 політичних партій

розроблено рекомендації
з активізації політичної

участі жінок

представників(-ць)  
громадянського суспільства
пройшли підготовку у сфері
 протидії злочинам на ґрунті

ненависті

83

надано підтримку представникам
громадянського суспільства та

фахівцям кримінального
правосуддя у збиранні даних у

сфері злочинів на ґрунті ненависті

опубліковано видання
 «Розуміння поняття
«злочини на ґрунті

ненависті»: Посібник для
України»

проведено дослідження
суспільного сприйняття
парламентської етики

опубліковано звіт
Моніторингової місії з
оцінки стану справ із
дотриманням прав
людини у Криму

1152

особи взяли участь у
навчальних та інших

заходах в рамках проекту

підписано Меморандум
про співпрацю з

Уповноваженим Верховної
Ради України з прав

людини

створено Робочу групу з
підготовки методології

оцінки законопроектів щодо
впливу на забезпечення прав

людини

створено Робочу групу з
підготовки Рекомендацій
з проведення публічних
консультацій в Україні

3

ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ ПРОЕКТУ

видано Методичні
рекомендації з ґендерно-
чутливої комунікації

підписано Меморандум про
співпрацю з Міжфракційним

об’єднанням «Рівні
можливості» у Верховній Раді

України

ПРИКЛАДИ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ

Настрій в учасників

проекту був

піднесений, бо вони

розуміли, що їхні

звіти та висновки

можуть стати

основою для
Олена Волочай, 

наставник і

тренер

партнерських

організацій, що

реалізовували

проекти БДІПЛ

Ібрагім Сулейманов, 

кримськотатарський

центр «Куреш»

Ви відкрили нам очі на зовсім нову

сферу діяльності, ви змінили

напрямок нашого руху з суто

культурно-просвітницького на

Єгор Соболєв,  

народний

депутат

України

знали, або через посталу перед ними

потребу відбудовувати зруйновані громади.

Ухвалення Резолюції Ради Безпеки ООН №1325

зміцнило розуміння того, що конфлікти

поособливому впливають на жінок.

Марія Іонова, 

народний депутат України,

співголова Міжфракційного

об'єднання «Рівні можливості»

Конфлікт на сході України сильно позначився

на долі жінок

з урахуванням таких особливостей.

адвокації та

подальших дій

правозахисний.

Передумовою функціонуючої

демократії є наявність

надійних і підзвітних

демократичних

інститутів.

Відтак, ухвалення та

дотримання стандартів

парламентської етики є

надзвичайно важливим,

особливо для України.

із запровадження

системних змін.

Саме така

стратегія була нам потрібна, але

бракувало знань та інструментів для

її впровадження.

через насильство, якого вони за-

Проект БДІПЛ в Україні реалізовується

ПРИКЛАДИ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ
(проекти партнерів БДІПЛ)

Освітній дім прав людини в
Чернігові роздавав їжу на
вулицях міст в Україні та

Росії, привертаючи увагу та
запрошуючи до діалогу про
права людини громадських
діячів, правозахисників і

перехожих.

Сприяння діалогу

Підвищення

обізнаності про

проблеми у сфері

забезпечення прав

людини

Громадська організація
«Інформаційно-правовий 
центр "Права людини"»
провела інформаційно-

просвітницьку кампанію
на громадському

транспорті.
 

Громадська організація
«Центр «Соціальна дія»
провела інформаційну

кампанію з метою сприяти
усвідомленню проблеми

злочинів на ґрунті
ненависті в Україні та

заохотити людей
повідомляти про такі

злочини.
 

Протидія злочинам

на ґрунті ненависті

Спільна кухня

Розуміння поняття
«злочини на ґрунті
ненависті»:
Посібник для
України

Звіт Місії з оцінки стану
справ із дотриманням
прав людини у Криму (6-
18 липня 2015 року)

ПУБЛІКАЦІЇ

Для подальшої інформації звертайтесь за посиланням:

https://www.osce.org
/uk/odihr/208186

https://www.osce.org
/uk/odihr/180606

Ситуація з правами людини в
Донецькій і Луганській областях
(квітень-червень 2016 року) 
 
(підготовлено Харківською
правозахисною групою та
Правозахисним центром
«Меморіал»)

БДІПЛ Партнери БДІПЛ

www.osce.org/odihr/ukraine/factsheet або електронною поштою
Ukraine-CSproject@odihr.plза адресою:


