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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 бюлетня: & 

Співробітники

94 працівника (UB та XB): 

4 міжнародних та 90 місцевих

60 жінок/ 34 чоловіків

Керівник місії

Child’s rights in courts report 
SEE TRIAL MONITORING

Підготовка до місцевих 

виборів цієї осені

Див. ВИБОРИ

Звіт про дотримання 

прав дітей у судах

Див. МОНІТОРИНГ 

СУДОВИХ СПРАВ

Викликані COVID-19 ризики щодо 

домашнього насильства, 

кіберзлочинності та торгівлі людьми

Див. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

КВІТЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020р.

Міжнародний день просвіти 

щодо мінної небезпеки, 

законодавство
Див. ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відкрито тренінговий центр 

Конституційного суду України

Див. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА 

ПРАВА ЛЮДИНИ

Корисні ресурси на карантині

Див. КОМУНІКАЦІЇ/ 

КООРДИНАЦІЯ



ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

15 квітня 2020р. Минулої зими Верховна Рада України

прийняла Виборчий Кодекс, цю подію привітали

громадянське суспільство та міжнародна спільнота як

важливий крок у напрямі гармонізації виборчого

законодавства. Проте аналіз, проведений в рамках

проектної діяльності Координатора проектів ОБСЄ в

Україні, визначив низку питань, щодо яких Кодекс

потребує доопрацювання для того, щоб створити

належне підґрунтя для місцевих виборів, запланованих

на жовтень цього рокуТут можна ознайомитись із

презентацією, яку нещодавно робили наші

експерти: https://bit.ly/39N4Bys.

Нинішня ситуація фактично зупинила процес такого

обговорення реформи виборчого законодавства, який

вже відбувався у Верховній Раді, але сучасні

інформаційні технології дозволяють відновити їх та

продовжити професійну дискусію. Саме тому

Координатор приєднався до партнерів – Міжнародної

фундації виборчих систем та Civil Network OPORA – і

підтримав пропозицію парламентарям поновити цей

процес. Дізнатися більше

22 квітня 2020р. Ґрунтовне висвітлення процесів

децентралізації має значний вплив на успіх цієї

комплексної реформи. Щоб підтримати якісну

журналістику та підвищити обізнаність громадян щодо

впливу змін, які відбуваються, на їхнє життя,

Міністерство розвитку громад та територій України

(Мінрегіон) разом із Координатором проектів ОБСЄ в

Україні, Офіс Ради Європи в Україні - Київ та Internews

Ukraine організовують конкурс на найкращу роботу з

цієї тематики. Дізнатися більше

12 червня 2020р. Будь-яка реформа адміністративно-

територіального устрою буде успішною та такою, що

відповідає інтересам громадян, тільки тоді, якщо вона

проводиться на підставі ґрунтовного аналізу. Кабінет

Міністрів України визначив адміністративні центри та

території громад переважної більшості областей.

Рішення щодо громад кількох областей будуть

доопрацьовані найближчим часом. Новий розподіл на

райони ще має бути визначений парламентом.

Координатор проектів ОБСЄ підтримав процес

розробки цих рішень, надавши експертну підтримку, яка

дозволила проаналізувати та врахувати, серед іншого,

такий важливий критерій, як спроможність громад з

огляду на демографію, стан інфраструктурного

розвитку та фінансове забезпечення. Дізнатися

більше

ВИБОРИ

26 червня 2020р. З наближенням місцевих виборів

цього року, Координатор проектів ОБСЄ в Україні

допомагає Центральній виборчій комісії розробити та

запустити чатбот, який полегшить користувачам

отримання інформації про різні аспекти виборчих

процедур. Це програмне забезпечення буде надавати

вчасну та релевантну інформацію для трьох наступних

категорій користувачів:

📌 виборці (напр., про адресу виборчої дільниці тощо)

📌 члени виборчих комісій (напр. про правила

організації виборчого процесу)

📌 кандидати на місцевих виборах (напр. про процедуру

подання необхідних документів).

Дізнатися більше

21 квітня 2020р. Підсилення суспільної злагоди на

місцевому рівні потребує аналітичної роботи для

виявлення розбіжностей та конфліктів, що потребують

втручання. З липня 2019 року до квітня цього року

Координатор проектів ОБСЄ в Україні допомагав

проводити випробування Методичних рекомендацій,

розроблених нашим партнером – Міністерством з

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

України – для оцінки ситуації на рівні громад.

Методологія була апробована загалом у п'яти

громадах. Представники цих громад також пройшли

спеціальне навчання з конфліктної чутливості та

використання інструментів діалогу. Спираючись на

результати цієї роботи, Координатор проектів сприяв

розробці Пояснювальної записки, яка спростить

використання інструментів оцінювання ризиків

конфліктів у громадах для місцевих органів влади.

Повний звіт пілотування та Пояснювальна записка

доступні на сайті ОБСЄ. Дізнатися більше

29 February 2020. Between 25 and 28 February in Kyiv,

the OSCE Project Co-ordinator trained 90 aides of

Members of the Parliament and Rada’ administration staff

members in building effective dialogue-based

communication. The training was organised in cooperation

with the Ukrainian Law Making School of the Legislation

Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. To learn more

ДІАЛОГ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39N4Bys%3Ffbclid%3DIwAR21RMuHbAe0zNbXhOrDJhD_HaMybvwRXoEzrQ7A6nytFJwRlyesAJVu53c&h=AT2RfTCYJgxgqlUpNjPlr4o_BnPZSMMBn0Tpx7ssBIoT3aRO1oYn7rAqzG0JTXnluVQxr76uddpYRBJTQxTvXnWRp7do7RcxVYDL7dw2gCa3qGlQmv3R3L40FZQXhWibhNaE
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1129453747408995
https://www.facebook.com/MinregionUkraine/?eid=ARChaBG9VwD4i582FQ0qC6kGMcVRPQITz_gCzeCybKk3phPO_2uyYHtCblcYjxbVsIDUja9Tf5Dl9Q11&fref=tag
https://www.facebook.com/coe.office.in.ukraine/?eid=ARCdHI2MuSHhyr0nDzyqhTq_5T6d8R7QReOjpPaqX3FfP29ZmxrhreYU3kIQ2V3i9g0d76B5w05h1kFA&fref=tag
https://www.facebook.com/internewsukraine/?eid=ARCONIRLVjM1Ckml1osXGXIy-dn9VW07SSyH8eBuq6R3W8Y80l0FxZudipIjlp5dkPTcWMRaYdfl-umN&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/photos/a.316619898692388/1135133033507733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1174826779538358
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1186406775047025
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1071089213245449
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1091133091241061


БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

23 червня 2020р. По всіх регіонах України працюють

близько 1,500 інспекторів Державної служби України з

питань праці. Ці посадовці мають повноваження

перевіряти дотримання роботодавцем умов належної

організації робочого процесу на підприємствах.

Інспектори праці – це ті посадовці, які можуть суттєво

підсилити систему протидії торгівлі людьми.

Саме тому Координатор проектів ОБСЄ в Україні

розробив під потреби працівників Державної служби з

питань праці спеціалізований онлайн курс з питань

протидії торгівлі людьми. Навчальний інструмент, який

було презентовано та передано Службі 23 червня 2020

року, містить 6 розділів і розрахований на 12 годин

навчання. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

17 квітня 2020р. Амарсанаа Дарісурен, Старший

радник ОБСЄ з ґендерних питань, розглянула різний

вплив ситуації з COVID-19 на жінок та чоловіків у

нещодавній статті, яку можна прочитати англійською

тут: https://bit.ly/2ZBTnIY

Для того, щоб допомогти знизити деякі з ризиків,

описаних в цій статті, Координатор проектів ОБСЄ

закликає поділиться з іншими нещодавно розробленим

ним буклетом, який можна завантажити тут:

https://bit.ly/2BryWGS .

Дізнатися більше

ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНЕ 

НАСИЛЬСТВО

16 квітня 2020р. COVID-2019 є викликом, що також

підвищує ризики в багатьох сферах, де Координатор

проектів ОБСЄ допомагає інституціям України краще

дбати про безпеку своїх громадян, зокрема:

📌карантин та соціальне дистанціювання можуть

призвести до погіршення ситуації з домашнім

насильством

📌 віддалена робота – чудова нагода для

кіберзлочинності

📌через економічні проблеми все більше людей стають

вразливими і можуть стати жертвами торгівлі людьми.

Щоб допомогти Україні краще долати ці безпекові

виклики, Координатор проектів у партнерстві з

Міністерством соціальної політики та Національною

поліцією України:

- відправив у регіони 5,000 медичних масок для захисту

соціальних працівників, які залишаються на передовій

роботи з вразливими категоріями населення, людьми

що страждають від домашнього насильства та торгівлі

людьми;

- надрукував та відправив до регіональних

департаментів та служб соціальної роботи 2,000

інформаційних постерів з порадами та корисними

ресурсами щодо протидії цим загрозам. Дізнатися

більше

2 червня 2020р. Орієнтуватися в хащах кіберпростору

та уникати цифрових пасток зловмисників треба вміти

вже в школі. Зокрема це корисно, щоб не потрапити на

гачок торгівців людьми. Саме тому Координатор

проектів ОБСЄ підтримав ІІ Відкриту інтернет-олімпіаду

«Юний кіберерудит», організовану Харківським

університетом внутрішніх справ для популяризації

кібер-освіти в школах. В першому турі змагань взяли

участь 253 учні 10-11 класів, в тому числі 62 дівчини.

Усі учасники ІІ туру Олімпіади та переможці отримали

цінні подарунки від Координатора проектів та Федерації

кіберспорту України. Також для 10 учасників ІІ туру

Олімпіади, Координатор протягом місяця проведе

онлайн курси у сфері інформаційної безпеки. Дізнатися

більше

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1183950121959357
https://bit.ly/2ZBTnIY
https://bit.ly/2BryWGS
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1131127553908281
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1129686954052341
https://www.facebook.com/events/2502842779967722/permalink/2509444389307561/


ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

22 червня 2020р. 24 роки тому в українському

Парламенті йшов розгляд проекту нової Конституції для

незалежної України. Конституція народилася у гострих

дебатах, і на світанку 28 червня 1996 року Парламент

остаточно схвалив новий Основний Закон.

Приєднуючись до Конституційного Суду у проведенні

цьогорічного Конституційного тижня, ми запропонували

відео, в якому пояснюється природа і важливість

конституційної скарги. Дізнатися більше

24 червня 2020р. Щоденний потік світових новин може

викликати підозру про поширення настроїв

розчарування у формальних політичних інститутах,

хоча дослідники насправді фіксують тренди на дедалі

ширшу участь дедалі більшої кількості людей у

політичних процесах. Наближення Дня Конституції –

непоганий привід поміркувати про те, як сучасні виклики

демократії впливають на роль Основного закону та

органів конституційного правосуддя. Олександр

Водянніков, радник Координатора проектів ОБСЄ з

юридичних питань, пропонує дивитися на цю

проблематику крізь призму історії у своїй онлайн лекціі

«Трибунал для демократії: захист Конституції в умовах

пост-модерну». Дізнатися більше

25 червня 2020р. «День Конституції» (українське

державне свято, яке відзначається 28 червня з 1996

року) щорічно слугує приводом для Конституційного

Суду України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні

для аналізу актуальних питань демократії,

конституціоналізму та верховенства права за

допомогою різних форматів. Цього року Суд та

Координатор проектів спільними зусиллями з

Європейською комісією з питань демократії через право

організовали онлайн-конференцію для аналізу

ключових концепцій верховенства права та

конституційної юриспруденції. Голова та судді

Конституційного Суду та ЄСПЛ, Верховного Суду,

члени парламенту, члени Венеціанської комісії та

провідні експерти з конституціоналізму поділилися

своїми поглядами на тлумачення конституційних

положень; конституційний контроль як засіб вирішення

інтерпретаційних конфліктів; та на конституційну скаргу

як інструмент захисту прав людини. Дізнатися більше

Незабаром.

Верховенство права і

конституціоналізм – 2020.

IX-та Літня школа.

Школа дасть можливість

учасникам – 30 студентам та аспірантам закладів вищої

освіти та наукових установ України – заглибитись в

розгляд актуальних проблем конституційного права,

належної правової процедури, верховенства права, а

також системи процесуальних прав людини, що

склалась в європейській правовій традиції.. Дізнатися

більше

19 червня 2020р. Координатор проектів ОБСЄ в

Україні, Посол Генрік Вілладсен та Голова

Конституційного Суду України, суддя Олександр

Тупицький урочисто відкрили тренінговий центр,

обладнаний в приміщенні Конституційного Суду України

в рамках спільного проекту «Підтримка захисту прав

людини через покращення доступу до конституційної

юстиції», що реалізується за фінансової підтримки

Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

Одразу після відкриття центру на його базі відбувся

перший онлайн захід за участю представників

Конституційного Суду України, Донецького юридичного

інституту МВС України та Луганського державного

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка -

семінар «Конституційне судочинство: нові можливості

та особливості їх реалізації». В подальшому такі онлайн

заходи будуть проводитись на постійній основі, що

допоможе забезпечити повноцінну роботу Суду у часи

пандемії. Дізнатися більше

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ

2 квітня 2020р. З усіма належними пересторогами з

огляду на ризики, пов’язані з COVID-19, Координатор

проектів ОБСЄ передав Конституційному Суду України

обладнання для створення тренінгового та

телекомунікаційного центру. Вже незабаром, це

дозволить проводити навчальні та інші заходи для

суддів та працівників Секретаріату КСУ, експертні

обговорення за участі правників, вчених та

правозахисників. Передана техніка дозволить

проводити такі заходи за допомогою

відеоконференцзв‘язку, що є актуальним зараз, але

також по завершенню карантину дозволить залучати до

дискусій регіони. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/286149809204481/
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1184524515235251
https://www.facebook.com/events/2934800593285708/
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/450754
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1180527635634939
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1119005908453779


ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

11 червня 2020р. Згідно з міжнародними стандартами

та відповідно до практики Верховного Суду

батьки мають однакову відповідальність за виховання

та розвиток дитини. Однак, аналіз судової практики,

здійснений нещодавно за підтримки Координатора

проектів ОБСЄ в Україні, виявив, що у справах, які

стосуються прав та інтересів дівчат, суди першої та

апеляційної інстанцій часто застосовують ґендерний

стереотип, що у вихованні дівчаток повинна мати

перевагу матір.

Для вирішення цієї та багатьох інших проблем ґендерно

чутливого правосуддя, та з метою надання

підтримки Національній школі суддів України у втіленні

рекомендацій щодо сприяння забезпеченню ґендерної

рівності у системі правосуддя, Координатор спільно з

Національною школою суддів продовжує розширювати

національну мережу ґендерних координаторів/ок у

судах України. Ще 20 суддів взяли участь у

спеціалізованому триденному онлайн тренінгу, щоб

навчитися ідентифіковувати ґендерні стереотипи та

дискримінацію за ознакою статі, посилити навички

здійснення ґендерно чутливого правосуддя, а також

просувати ґендерну рівність у своєму професійному

середовищі. Дізнатися більше
1 червня 2020р. Переважну більшість цивільних та

адміністративних справ, що стосуються інтересів

дитини, суд розглядає без залучення дитини та

заслуховування її думки. Це один з ключових

результатів дослідження, здійсненого на запит

Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в

Україні. Звіт був презентований під час онлайн-заходу 1

червня 2020 року, у Міжнародний день захисту дітей. У

заході взяли участь понад 200 суддів, представників

органів державної влади та громадянського

суспільства, правозахисників та інших зацікавлених

сторін у сфері правосуддя. Дізнатися більше

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

22 червня 2020р. Несанкціонований доступ до

персональних даних, в тому числі у державних

реєстрах, їх продаж або оприлюднення, поширення

комп’ютерних вірусів та організація цілеспрямованих

атак – це лише кілька видів злочинів, скоєних з

використанням інформаційних технологій, з якими

сьогодні доводиться мати справу сучасним

правоохоронцям .️ Природно, що технології

розвиваються швидше за право, і саме тому перед

правоохоронцями завжди постають виклики не лише в

тому як розслідувати, а й як саме кваліфікувати кібер-

злочини, щоб зловмисник отримав належне покарання.

Відповіді на такі актуальні питання можна знайти у

презентації Миколи Карчевського - експерта,

залученого Координатором проектів ОБСЄ для

розробки навчальних програм для правоохоронців, цю

презентацію тепер у відкритому доступі розміщено тут:

http://tiny.cc/ommhpz. Дізнатися більше

ҐЕНДЕР У СУДОЧИНСТВІ

МОНІТОРИНГ СУДОВИХ СПРАВ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1173946449626391
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1165932590427777
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftiny.cc%2Fommhpz%3Ffbclid%3DIwAR1mOZA7bLjSYN0qI4_2oKrXXy3vJne-XQ1t13DzmyyDUHKhkXMrIACBpNA&h=AT3s5eeXA9XQICEKwtFnAbyUgRUw_VY0do8_7QNIZz7aqd8qFl7gQ7GF4yoDIFXU1SAc_VA_jHWMJnG_nFsbcGYMX7xg--tULtiUbNcoU-yLa4bJhKG2zSj38TtORMPOS3TKjq9GZGxyw7_vUA
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1157745171246519


ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

4 квітня 2020р. З нагоди Міжнародного дня просвіти

щодо мінної небезпеки та допомоги в діяльності,

пов'язаній із розмінуванням, Голова Спеціальної

моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік і

Координатор проектів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен

повторно наголосили на важливості і невідкладності

проведення розмінування на сході України. Дізнатися

більше

5 квітня 2020р. Стаття «Гуманітарне розмінування:

зробити землю безпечною» написана Miljenko Vahtarić

та Andrii Dziubenko для порталу ZN.UA з нагоди

Міжнародного дня освіти з мінної небезпеки та

протимінної діяльності, окреслює потреби та

перспективи забезпечення ефективної системи

реагування на вибухові загрози. Дізнатися більше

6 квітня 2020р. Координатор проектів запросив

журналістів та блогерів взяти участь у прес-турі, який

дозволить познайомитися з принципами та

процедурами гуманітарного розмінування на прикладах

територій, які постраждали внаслідок збройного

конфлікту, поспілкуватися з українськими й

міжнародними фахівцями у сфері протимінної

діяльності, підвищити рівень поінформованості про

найкращі міжнародні практики та місцеві ініціативи, на

власні очі побачити практичну роботу, спрямовану на

зменшення ризиків для людей від вибухонебезпечних

предметів. З огляду на пандемію COVID-19 вказані дати

є попередніми, Координатор залишає за собою право

перенести прес-тур на пізніші терміни. Дізнатися

більше

20 червня 2020р. Гуманітарне розмінування вимагає

системного підходу, щоб зусилля всіх учасників процесу

були скоординованими, а ресурси витрачалися з

максимальною ефективністю. Верховна Рада України

зробила крок у внесення змін до законодавства з метою

уможливити практичну реалізацію рамкового Закону

про протимінну діяльність 2019 року. Проект Закону

2618 був ухвалений у першому читанні. Він пропонує

створювати Центр протимінної діяльності на базі

існуючих потужностей Міністерства оборони України та

Центру гуманітарного розмінування при ДСНС України.

Роботу цих органів координуватиме спеціальний

міжвідомчий орган. Координатор проектів ОБСЄ

надавав експертну підтримку в процесі розробки цих

змін, знайомив зацікавлених осіб з міжнародним

досвідом в цій сфері. Дізнатися більше

9 квітня 2020р. Фото з аеропорту «Бориспіль» свідчать

про несподіваний додатковий ефект торішніх зусиль

Координатора проектів ОБСЄ. Працівники Державної

митної служби надійно захищені від COVID – 19

завдяки спеціальним костюмам та протигазам, що їх

Координатор передав влітку 2019 року тренувальним

закладам Державної митної служби України і Державної

прикордонної служби України для відпрацювання

навичок протидії хімічним загрозам. За даними наших

партнерів, костюми, які є також ефективним захистом і

від біологічних загроз, спрямовані на ті ділянки

прикордонного контролю, де ризик зараження

працівників є найвищим. Дізнатися більше

18 травня 2020р. Посухи, спричинені зміною клімату,

зробили продумане та стале управління водними

ресурсами пріоритетом державної політики.

Розроблена в рамках проєкту інфографіка демонструє

оцінку водного балансу та резервів води в різних

районах басейну Дністра в умовах посушливого року.

Зокрема, на ній можна побачити, де заходи із

водозабезпечення будуть найбільш актуальними.

Інфографіка є прикладом використання онлайн-системи

розрахунку водогосподарського балансу, створеної в

рамках проєкту ГЕФ/ПРООН/ОБСЄ/ЄЕК ООН

«Сприяння транскордонному співробітництву та

комплексному управлінню водними ресурсами в

басейні річки Дністер». Дізнатися більше

31 травня 2020р. 31 травня відзначали День Дністра, і

це був непоганий привід нагадати виклики кліматичних

змін, які вже впливають на басейн річки і на добробут

людей, що мешкають на її берегах та вздовж її приток.

У 2012-2017 роках ОБСЄ, UNECE під парасолькою

ENVSEC розробили аналіз кліматичних змін в регіоні та

запропонували заходи з мінімізації негативних

наслідків. «Стратегічні напрями з адаптації до зміни

клімату в басейні Дністра» були підписані міністрами

охорони довкілля Республіки Молдова та України,

разом з планом імплементації цих зусиль, цей документ

можна завантажити українською тут https://dniester-

commission.com/wp-

content/uploads/2018/12/Dniester_ukr_web.pdf.

Дізнатися більше

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1120537174967319
https://www.facebook.com/andrii.dziubenko?eid=ARDZ8l7B5AiEsp29jxvEj4CarVLxys9tuLVvmNLU1Q-sVdO7ityUdQmTbOftShLNbe8--xnYPqPkwap2
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1120774824943554
https://www.facebook.com/events/2576680745930050/
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/286149809204481/
https://www.facebook.com/DPSUkraine/?eid=ARBKVNoALFbwlzQDa1E3yaqXWvhIzUZ7S-I0bTrSyGW6FZX_1QSOUROGSrfqJbZUrejLkQ230zuO9fHs&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1124386454582391
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1155387704815599
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/Dniester_ukr_web.pdf?fbclid=IwAR0t2Dm4ozgJqsFgp0O5GYGohrviOoO6qrzvLVb0QuB4tOBr9J6mfHtbrf4
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1155387704815599


КОМУНІКАЦІЇ / КООРДИНАЦІЯ

19 квітня 2019р. Карантин відтермінував, але зрештою

не став на заваді щорічному обговоренню шляхів

кращої координації проектних зусиль між

Координатором проектів ОБСЄ та Офісом Ради Європи

в Україні. Зустріч онлайн охопила всі сфери, де сторони

вже мають усталену та довготривалу співпрацю, а

також торкнулася тих моментів де така співпрацю

можна було б поглибити. Обидва представництва

природно мають багато синергії зусиль в зміцненні

механізмів у судовій, правоохоронній та правозахисній

сферах та у підтримці демократичних інститутів,

включно з тематикою виборів, громадянського

суспільства та медіа. Але також було важливо

обговорити плани з просування діалогу як інструменту

підвищення соціальної злагоди, зусилля, спрямовані на

подолання домашнього насильства та поліпшення

гендерної рівності, проекти пов’язані з протидією

відмиванню грошей. Дізнатися більше

21 травня 2020р. Зазвичай на День Вишиванки ми б

зібралися всі разом, щоб похвалитися тим, наскільки

різноманітно і яскраво виглядає наша команда у

вишиваних сорочках та сукнях. Цього року ми цього на

жаль не можемо зробити. Тим не менш, ми вирішили

запустити Вишиванка-Челлендж для фолловерів \

послідовників нашої сторінки. Наші співробітнки

прочитали (і навіть заспівали!) вірші у відео, а глдачі

мали змогу помилуватися вишиванками та поезією, і

спробувати вгадати авторів – і називати їх в коментарях

до цього відео! Невеличкі та приємні призи отримали

переможці, правильно вгадавши авторів віршів.

Дізнатися більше

1 квітня 2020р. Вже багато років Координатор проектів

ОБСЄ в Україні допомагає вдосконалювати систему

юридичної освіти. Тож нам було зовсім не складно

підготувати цю збірку матеріалів, які напевно стануть у

нагоді студентам-правникам для подолання викликів

дистанційної освіти. Координатор допоміг розробити

низку пособників з таких дисциплін, як загальна теорія

права, кримінального права, кримінального процесу,

загального адміністративного права, принципів

виборчого права та права на свободу мирних зібрань.

Для тих, хто бажає розширити свої знання щодо

застосування міжнародного права для захисту прав

людини, пропонуються Інтерактивні журнали з практики

Європейського суду з прав людини, Європейської

конвенції з прав людини та індивідуальних заяв.

Дізнатися більше

23 квітня 2020р. Все життя є безперервним навчанням

для справжніх юристів – ентузіастів своєї професії.

Карантин - це виклик, але не катастрофа, особливо

якщо вкладати зусилля та час у свій професійний

розвиток. Ця збірка навчальних матеріалів може

надихнути юристів і надалі розширювати горизонти

своїх професійних знань. Ці ресурси можуть бути

корисними для тих, хто бажає поглибити своє розуміння

міжнародних інструментів захисту прав людини,

враховуючи практику Європейського суду з прав

людини. Дізнатися більше

29 квітня 2020р. Соціальне дистанціювання та

віддалена робота можуть загострювати нашу взаємодію

і вдома, і у стосунках з колегами та партнерами,

піднімати градус взаємин до конфліктної температури.

Користуємося нагодою, щоб нагадати про існування

підходів та технік, що можуть допомогти

трансформувати енергію конфлікту та перетворювати

конфронтацію на конструктивну взаємодію. Діалог є

керованою комунікацією, що допомагає всім учасникам

процесу зрозуміти та врахувати потреби та погляди

один одного. Якщо є бажання використати час

карантину для поглиблення знань та розбудови навичок

у використанні таких підходів, ця добірка матеріалів

може стати у нагоді. Дізнатися більше

30 квітня 2020р. З огляду на нинішню пандемію COVID-

19, Координатор підтримав Україну низкою зусиль, в

тому числі наданням засобів індивідуального захисту та

інформаційними кампаніями. Дізнатися більше

Слідкуйте за нами: 

WEB Facebook YouTube

Пишіть нам: office-pcu@osce.org

Відвідайте нас: вул. Стрілецька 16, 

м.Київ, Україна

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1156216878066015
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/925499121233201/?v=925499121233201
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1118209355200101
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1135818493439187
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1140533686301001
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/451252
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

