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ШАНОВНІ КОЛЕГИ,

Пропонуємо Вашій увазі другий 
випуск інформаційного бюлетеня 
Проекту Ради Європи “Посилення 
захисту прав людини внутрішньо пе-
реміщених осіб в Україні”. Дозвольте 
мені привітати Вас із новорічними 
святами та побажати всього найкра-
щого у 2017 році!

Цим випуском інформаційного бюле-
теня хочемо звернути Вашу увагу на 
основні та найбільш значущі події та 
інші складові нашої діяльності, що 
Проект успішно реалізовував у завер-
шальні місяці 2016 р. Маємо надію, 
що така інформація буде корисною 
для ознайомлення та стане приємною 
згадкою для тих, хто був дотичний до 
висвітлюваних заходів. 

Наразі хотіла б звернути Вашу увагу 
на одну ключову подію, що очолює 
порядок денний Проекту: 

У відповідь на високу актуальність і 
позитивний вплив інтеграційних за-
ходів, проведених Проектом у мину-
лому році, було оголошено конкурс 
на подання пропозицій та реалізацію 
грантів у сфері захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб, забез-
печення їх успішної інтеграції і підви-
щення спроможності на регіональ-
ному і місцевому рівнях. Пропозиції, 

що планується підтримати, мають 
бути спрямовані на впровадження 
довгострокових рішень для внутріш-
ньо переміщених осіб і приймаючих 
громад у реагуванні на різні аспекти 
переміщення згідно з вимогами Ради 
Європи та іншими міжнародними 
стандартами. Запропоновані проекти 
повинні бути реалізовані у Лугансь-
кій, Донецькій, Дніпропетровській і 
Київській областях з лютого по сер-
пень 2017 р. Детальнішу інформацію 
щодо умов подання проектних про-
позицій на гранти Ви можете знайти 
на Web-сторінці Проекту: http://www.
coe.int/uk/web/kyiv/idps. Будь ласка, 
зверніть увагу, що кінцевий термін 
подання заявок було подовжено до 
29 січня 2017 р. 

Ми сподіваємось на подальше про-
довження плідної співпраці у ново-
му році задля належного реагування 
на численні виклики та досягнення 
спільних результатів. Розуміємо, що 
жодні наші звершення не були б мож-
ливі без цілеспрямованого співробіт-
ництва з нашими партнерами, і все, 
що буде досягнуто наступного року, 
стане результатом нашої тісної взає-
модії. Ми впевнені, що наше партнер-
ство і надалі  вестиме до позитивних 
змін в Україні. 

З повагою до Вас, 
Ганна Христова 
Керівник Проекту Ради Європи 
«Посилення захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб в 
Україні»

http://www.coe.int/uk/web/kyiv/idps
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СТАДІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ –  
ВЕРЕСЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2016 
Окремі здобутки Проекту

15 вересня 2016 року було про-
ведено Круглий стіл “Вирішен-
ня питань соціального захисту 
внутрішньо переміщених осіб: 
національна практика та євро- 
пейський досвід”, на якому обго-
ворювалися питання змін до за-
конодавства щодо реєстрації вну-
трішньо переміщених осіб (ВПО), 
питання призначення (відновлення) 
соціальних виплат, працевлашту-
вання переселенців та регіональ-
ні особливості реагування на їх 
потреби, а також було висвітлено 
практику Європейського суду з 
прав людини з питань пенсійного 
забезпечення та соціальних виплат. 
У обговоренні взяли участь пред-
ставники Міністерства соціальної 
політики, керівники районних та 
обласних департаментів соціаль-
ного захисту населення Київської, 
Дніпропетровської, Донецької та 
Луганської областей, експерти Про-
екту Ради Європи.

22 вересня 2016 року відбулось 
установче засідання робочої 
групи з розробки методології 
моніторингу дотримання прав 
внутрішньо переміщених осіб в 
Україні, яка сформована на запит 
Офісу Уповноваженого ВРУ з прав 
людини за підтримки Проекту Ради 
Європи та Проекту ПРООН «Зміцнен-
ня потенціалу Секретаріату Уповно-
важеного Верховної Ради України 
з прав людини». Кінцевою метою 
діяльності робочої групи виступає 
напрацювання методології моніто-
рингу дотримання прав ВПО для 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ 
з прав людини та представників 
громадськості, яка сприяла б опе-
ративному інформуванню Офісу 
Омбудсмана про загальний стан за-
безпечення прав переселенців та ін-
дивідуальні ситуації, які потребують 
невідкладного втручання.

Передбачається, що розроблена ме-
тодологія моніторингу дотримання 
прав ВПО дозволить збирати мак-
симально дезагреговані дані, базу-
ючись на різних методах отримання 
інформації (інтерв’ю, анкетування, 
фокус-групи та ін.), та сприятиме ре-
алізації  Уповноваженим ВРУ з прав 
людини у повному обсязі свого ман-
дату у сфері захисту прав ВПО. 
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У вересні 2016 року Проект завер-
шив ряд тренінгів з адвокації на 
тему «Ефективне представни-
цтво прав та інтересів внутріш-
ньо переміщених осіб», органі-
зованих для лідерів громадських 
організацій та ініціативних груп, чия 
діяльність спрямована на допомогу 
внутрішньо переміщеним особам. 
Як результат, у тренінгах, прове-
дених протягом серпня – вересня 
2016 року взяли участь близько 100 
представників громадського секто-
ру.

1-2 жовтня 2016 року тренінг 
«Захист прав людини внутріш-
ньо переміщених осіб: стандар-
ти Ради Європи та національні 
виклики» було організовано Проек-
том на запит Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб 

України для співробітників Міні-
стерства. До участі у тренінгу були 
запрошені відомі міжнародні та на-
ціональні експерти, які провели 4 
тематичні сесії: «Рада Європи та вну-
трішнє переміщення», «Практика 
Європейського суду з прав людини, 
що стосується захисту прав ВПО», 
«Кращі практики реагування на вну-
трішнє переміщення в інших держа-
вах-членах Ради Європи», «Відповід-
ність українського законодавства та 
національної політики стандартам 
Ради Європи: рух уперед».

30 вересня – 3 жовтня 2016 року 
Група Помпіду Ради Європи за 
участю Ізраїльских експертів ор-
ганізувала наглядовий візит для 
більш ніж 20 практичних психо-
логів, які працюють з внутрішньо 
переміщеними особами в психіа-
тричних лікарнях та наркодиспан-
церах на сході України. Цей візит був 
організований в якості подальшої 
діяльності Проекту та за підсумками 
тренінгу з посттравматичний стре-
совий розлад (ПТСР), який був про-
ведений у липні 2016 року, де учас-
ники тренінгу здобули теоретичні 
знання щодо SEE FAR CBT, Ізраїльсь-
кого протоколу лікування тривоги та 
розладів, пов’язаних зі стресом.
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5 жовтня 2016 року в м. Сєвєро-
донецьк відбувся круглий стіл 
«Права внутрішньо переміщених 
осіб в Луганській області: діалог 
заради захисту», організований за 
ініціативи Головного територіально-
го управління юстиції у Луганській 
області та підтриманий Проектом, 
метою якого стало визначення й 
обговорення практичних проблем 
правового захисту внутрішньо пе-
реміщених осіб в діяльності органів 
юстиції, а також напрацювання про-
позицій для удосконалення зако-
нодавчих та адміністративних ме-
ханізмів щодо ефективної реалізації 
прав внутрішньо переміщених осіб. 

Візит до м. Вінниця керівників 
міських та районних управлінь 
соціального захисту населення 
Луганської області відбувся з 5 
по 7 жовтня 2016 року за підтрим-

ки Проекту в рамках якого учас-
ники вивчали досвід м. Вінниця у 
сфері надання адміністративних 
та соціальних послуг населенню в 
умовах «Прозорих офісів», а також 
скорочення часу на обслуговування 
клієнтів, організації роботи з вну-
трішньо переміщеними особами, 
впровадження електронного доку-
ментообігу тощо.

Інтеграційний захід для пере-
селенців модульного містечка 
Кам`янське у Дніпропетровській 
області було організовано 15 жо-
втня 2016 року Проектом за ініціа-
тиви Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, під час яко-
го мешканці модульного містечка та 
прилеглих районів взяли участь у 
висадженні 300 кущів та 20 дерев, а 
дітлохи приймали участь у майстер 
класах, різних воркшопах та у ро-
зважальній програмі з аніматорами.

Важливим моментом заходу став 
спільний обід усіх учасників, що 
сприяв інтеграції місцевих пересе-
ленців у приймаючу громаду. Під час 
куштування гарячого куліша та інших 
національних страв, відбулось важ-
ливе спілкування та побудова друж- 
ніх стосунків між усіма учасниками.
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Інтеграційний захід «Дитяча 
студія: Все буде добре» для вну-
трішньо переміщених осіб Луган-
ської області було проведено Про-
ектом 17 жовтня у м. Сватово за 
ініціативи Сватівського районного 
молодіжним центру. В рамках да-
ної інтеграційної ініціативи під час 
шкільних осінніх канікул проводи-
лась серія творчих майстерень для 
дітей з сімей внутрішніх переселен-
ців та дітей з приймаючої громади.

Круглий стіл на тему «Проблеми 
захисту прав і свобод внутрішніх 
переселенців, а також інтересів 
громадян або держави на тим-
часово окупованих територіях 
та в районах проведення анти-
терористичної операції» відбувся 
27 жовтня 2016 року в Національній 
академії прокуратури України за під-
тримки Проекту. У конструктивній 

дискусії заходу взяли участь близько 
60 експертів, серед яких - представ-
ники громадських організацій пере-
селенців, Місії Міжнародного Чер-
воного хреста в Україні, Управління 
Верховного Комісара ООН у справах 
біженців в Україні, центральних та 
місцевих (Донецької та Луганської 
областей) органів виконавчої вла-
ди, прокурори, у тому числі, пред-
ставники генеральної Прокуратури 
України, судді та науковці.

Інтегративний захід «Ми – єдина 
родина» відбувся 28 жовтня 2016 
року у Троїцькому на Луганщині за 
ініціативи Троїцького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді та був підтриманий 
Проектом. Захід складався з двох 
частин – соціокультурного марафо-
ну для людей, що живуть в Троїць-
кому, та зустрічі з обміну досвідом 
між фахівцями з Троїцького та Ста-
робільська.

З 2014 року обидві громади сти-
каються з різними складнощами, 
пов’язаними із конфліктом та пе-
реміщенням населення. На семінарі 
учасники обговорили успішні про-
екти їхніх громад та ідеї для майбут-
ньої співпраці.
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Інтеграційний захід для пересе-
ленців модульного містечка у м. 
Павлоград Дніпропетровської об-
ласті було організовано 30 жовтня  
2016 року Проектом за ініціативи 
Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації. В рамках цьо-
го заходу було висаджено 400 кущів, 
20 дерев та проведено майстер кла-
си по декоративно-прикладному 
майстерству та гончарству.

Серію тренінгів «Право вну-
трішньо переміщених осіб на со-
ціальний захист: застосування 
законодавства України у світлі 
європейських стандартів прав 
людини» у співпраці з Міністер-
ством соціальної політики України 
було проведено протягом жовтня 
та листопада для майже 100 керів-
ників міських та районних управлінь 
соціального захисту населення або 

їх заступників Київської, Дніпропе-
тровської, Донецької та Луганської 
областей.

Інтеграційний захід «Пори року 
очима дітей» для ВПО та прийма-
ючої громади відбувся 4-5 листо-
пада 2016 року у м. Краматорськ 
Донецької обл. Близько 150 дітей 
ВПО та місцевого постраждалого 
населення спільно з членами їх ро-
дин та представниками приймаючої 
громади взяли участь у інтерактив-
них конкурсах, конкурсах дитячих 
малюнків та виробів із природніх 
матеріалів, різних майстер-класах.

Підсумкова зустріч для адво-
катів-тренерів із вдосконалення 
навчальних матеріалів щодо пи-
тань захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб «Надання безо-
платної правової допомоги ВПО: 
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основні досягнення та майбутні 
горизонти» була проведена 12-13 
листопада 2016 року за підтримки 
Проекту спільно з Координаційним 
центром з надання правової до-
помоги. Проведенню підсумкової 
зустрічі передували 10 каскадних 
тренінгів, які відбулися протягом 
червня – липня 2016 року у про-
фільних регіонах Проекту (Донець-
кій, Дніпропетровській, Луганській 
та Київській областях) та охопили 
близько 200 адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допо-
могу.

 

Перше установче засідання між-
відомчої Робочої групи з удоско-
налення законодавства у сфері 
прав людини внутрішньо перемі-
щених осіб відбулося 15 листопада 
2016 року. Робоча група, утворена 
відповідно до наказу Міністра з пи-
тань тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміщених 
осіб України В. Черниша від 12 жовт-
ня 2016 року, готуватиме пропозиції 
змін до нормативно-правових актів 
України, спрямовані на покращення 
захисту внутрішньо переміщених 
осіб.

Захід Ради Європи «Нові перспек-
тиви та подальші кроки у спі-
впраці між Україною та Радою 
Європи у Донецькій та Луганській 
областях» було організовано 17-18 
листопада 2016 року у Краматорсь-
ку спільно з Донецькою військо-
во-цивільною обласною державна 
адміністрацією. Захід був націлений 
на представлення проміжних ре-
зультатів та обговорення перспек-
тив співпраці в рамках актуальних 
проектів Ради Європи.

Інтеграційний захід «Наші права: 
вивчення та застосування у гро-
маді» відбувся 19 листопада 2016 
року у м. Старобільськ Луганської 
області. Інтеграційна ініціатива була 
ініційована кафедрою соціальної 
роботи Луганського національного 
університету імені Тараса Шевчен-
ка (переміщений з м. Луганська і в 
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даний час розташований у м. Ста-
робільськ) та підтримана Проектом.

Інтеграційний захід «День толе-
рантності: творимо милосердя 
разом» було проведено 24 листо-
пада 2016 року у м. Київ Проектом 
спільно з Київської обласною дер-
жавною адміністрацією, Міністер-
ством соціальної політики України та 
Міністерством освіти і науки Украї-
ни на базі Національної бібліотеки 
України для 80 дітей з родин вну-
трішньо переміщених осіб, кримсь-
котатарських родин та місцевих гро-
мад, до яких переїхали переселенці.

Інтеграційний захід «Самозай-
нятість, перепідготовка та 
профорієнтація ВПО» відбувся 
25 листопада 2016 року у м. Кра-
маторськ Донецької обл. за ініціа-
тиви Донецької військово-цивіль-

ної державної адміністрацій  та за 
підтримки Проекту. Метою заходу 
було визначення шляхів подолан-
ня наслідків збройного конфлікту 
серед вимушених переселенців та 
місцевого постраждалого населен-
ня, мотивації до самостійної праці 
та перенавчання, а також підвищен-
ня ефективності уже існуючих та но-
вих проектів по самозайнятості, су-
спільним роботам та перенавчанню.

Проект підтримав V щорічний 
Форум організаційно го розвитку 
громадянського су спільства «Змі-
нюємо. Впливаємо. Єднаємо!», що 
став п’ятим у серії подій найвищого 
рівня у громадському секторі та був 
проведений у партнерстві з ІСАР 
«Єд нання»Б Адміністра цією Прези-
дента України та іншими міжнарод-
ними організаціями, представлени-
ми в Україні.

Під час заходу Проектом було про-
ведено окрему сесію для учасників 
Форуму на тему «Рада Європи та 
захист прав люди ни внутрішньо пе-
реміщених осіб» та підтримано ор-
ганізацію фото виставки «Обличчя 
переміщення: на перехресті долі» 
Анастасії Вла сової, української фо-
тожурналістки.
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Круглий стіл «Захист прав лю-
дини ВПО: поточний стан та 
шляхи вдосконалення» відбувся 6 
грудня 2016 року у м. Краматорськ 
у співпраці з Донецькою військо-
во-цивільною обласною держав-
ною адміністрацією. Метою заходу 
стало обговорення поточного стану 
справ з дотриманням прав людини 
ВПО та можливі шляхи протидії та 
запобіганню їх порушенням спільно 
з представниками Робочої групи з 
питань підготовки проектів законів 
та підзаконних нормативно-право-
вих актів щодо вдосконалення на-
ціонального законодавства Украї-
ни стосовно захисту прав людини 
ВПО Міністерства України з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб.

Семінар «Неурядова організація 
як ресурс для інтеграції ВПО» було 

проведено 10 грудня 2016 року у м. 
Северодонецьк з ціллю інформу-
вання активних осіб серед пред-
ставників ВПО та приймаючої гро-
мади про процедури створення та 
розвитку громадських організацій, 
що сприяв би налагодженню діало-
гу та успішній інтеграції переселен-
ців у приймаючі громади. 

Інтеграційний захід «успішний 
менеджмент та реалізація проек-
тів, спрямованих на захист прав 
ВПО» було організовано 10-11 грудня 
2016 року у м. Дніпро з ціллю надання 
учасникам тренінгу знань та практич-
них навичок, необхідних для ведення 
ефективної діяльності у громадсько-
му суспільстві, розробки, реалізації та 
оцінки власних соціальних проектів, 
спрямованих на вирішення проблем, 
пов’язаних із захистом прав людини 
ВПО в регіоні та Україні загалом.

Учасники заходу ознайомились з 
існуючими моделями менеджмен-
ту, а саме плануванням проекту, 
стадіями імплементації та оцінки ре-
зультатів роботи проектів, а також 
обговорили можливості залучення 
коштів та інших ресурсів (людських, 
матеріальних, інформаційних тощо) 
для реалізації проектів у сфері захи-
сту прав людини ВПО.
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Група Помпіду Ради Європи в пар-
тнерстві разом з Ізраїльським 
Об’єднанням Травм провели оз-
найомлюючий візит для пред-
ставників Української влади щодо 
профілактики ПТСР та психо-со-
ціальної підтримки ВПО  4-8 грудня 
2016 року. Захід був організований 
за підтримки проекту Ради Європи 
«Посилення захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб в 
Україні».

Метою ознайомлюючого візиту 
було презентувати передові прак-
тики, які реалзуються в Ізраїлі в об-
ласті психо-соціальної підтримки 
ВПО. Під час візиту основна увага 
була приділена питанням реаліза-
ції ефективних стратегій, заходів та 
інструментів, які можуть бути легко 
адаптовані до української ситуації з 
метою результативного запобігання 
ПТСР і створення стресостійкості 
серед українських ВПО. Ознайом-
люючий візит дав можливість обмі-
нятися досвідом між українськими 
представниками влади та Ізраїль-
ськими експертами, а також сприяв 
створенню платформи для обгово-
рення поточних завдань для Уряду 
України та подальших кроків вирі-
шення проблем внутрішньо перемі-
щених осіб в Україні.

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ 
ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Запрошення до подання проектних 
пропозицій «Права людини, інте-
грація та підвищення спроможності 
внутрішньо переміщених осіб в 
Україні: втілення змін на місцевому 
і регональному рівнях»  було запу-
щено в рамках проекту. Мета цього 
оголошення – підтримати проекти, 
які забезпечують успішну інтеграцію 
і підвищення спроможності внутріш-
ньо переміщених осіб на регіональ-
ному і місцевому рівнях в Україні, 
посилюють конструктивні підходи і 
пропонують для цього унікальні рі-
шення, підвищують обізнаність про 
те, як вирішувати різні питання вну-
трішньо переміщених осіб в межах 
приймаючих громад. Запропоновані 
проекти повинні охоплювати і бути 
реалізовані у таких чотирьох регіо-
нах України: Луганська, Донецька, 
Дніпропетровська і Київська області.

Кінцевий термін подачі проектних 
пропозицій – 29 січня 2017. Вся не-
обхідна інформація щодо запрошен-
ня до подання проектних пропози-
цій та заявки може бути знайдена на 
сайті проекту. 
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ПОДАЛЬШІ ДІЇ:

Ми плануємо регулярно інформува-
ти Вас про стан реалізації Проекту 
та наші останні заходи, тому ми хоті-
ли б представити Вам:

• Наш другий інформаційний 
бюлетень

• Веб-сторінку Проекту 

http://www.coe.int/en/web/kyiv/idps 

Ми будемо раді Вашим пропозиціям 
та ідеям, які стануть корисними та 
цінними для нашої спільної роботи.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Офіс Ради Європи в Україні 
вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 04070 
Київ, Україна 
Тел.: +380.443.039.914 (внт.135) 
Факс: +380.444.256.001 
http://coe.kiev.ua/ 

Проект Ради Європи 
“Посилення захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб 
в Україні”

КОМАНДА ПРОЕКТУ

Антоніна Вихрест, 
Менеджер Проекту 
Antonina.Vykhrest@coe.int

Ганна Христова, Керівник Проекту 
Ganna.Khrystova@coe.int

Ірина Сваволя, 
Регіональний Координатор Проекту 
Iryna.Svavolya@coe.int 

Анна Портнова, Асистент Проекту 
Anna.Portnova@coe.int 

Сергій Марущенко,  
Довгостроковий консультант  
Проекту в Київській області 
kyiv.coe@gmail.com 

Олександр Ворошков, 
Довгостроковий консультант 
Проекту в Донецькій області 
kramatorsk.coe@gmail.com 

Олексій Мурашкевич, 
Довгостроковий консультант 
Проекту в Луганській області 
severodonetsk.coe@gmail.com 

Олександр Кисельов, 
Довгостроковий консультант 
Проекту в Дніпропетровській області 
dnipro.coe@gmail.com

http://www.coe.int/en/web/kyiv/idps



