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 2014-2016 роки - період значних випробувань 
на стійкість для всієї України та нашої організації. 
Цей період був насичений подіями: революція в 
країні, загроза Альянсу в Донецьку, переїзд організа-
ції та співробітників до Києва, налагодження роботи 
в Краматорську та Сєвєродонецьку, комунікація з 
новими людьми, допомога з усіх куточків Землі. Але 
ми відчули, що люди не байдужі до чужої біди й 
завжди готові прийти на допомогу.  

 Не можу сказати, що все було легко. Перш за все, було складно мо-
рально та психологічно: покинути рідне місто, друзів і міркувати щодня 
про те, а як там сьогодні «вдома», чи не постраждав хтось з родичів, зна-
йомих, друзів, чи цілим залишився будинок та офіс. І за таких складних 
умов ми не припиняли своєї діяльності та продовжували роботу за на-
прямами, якими працювали всі попередні роки: адвокація, правовий за-
хист, розвиток громадської ініціативи, підтримка волонтерського руху, 
розвиток громадського сектору та інновацій.  У зв’язку з подіями на Схо-
ді України та чисельними порушеннями прав людини, пріоритетними 
для нас стали правозахисний та адвокаційний напрями.   

 Про результати нашої роботи в цей період читайте у цьому звіті. 
Зазначимо, що саме ці роки стали для нас перевіркою на витривалість та 
спроможність виживати та працювати в надзвичайно складних умовах. 
Але ми витримали, подолали усі негаразди, налагодили роботу на ново-
му місті, отримали значний досвід з кризового менеджменту. Не дивля-
чись на те, що ми багато втратили, ми знайшли значно більше - справж-
ніх друзів, однодумців і тих, хто в нас повірив.  

 Хочеться окремо подякувати всім нашим партнерам, донорам, гро-
мадським організаціям, волонтерам - всім, хто допомагав, брав активну 
участь у нашому житті й реалізації запланованих проектів. Самі ми б ні-
коли не досягли таких результатів.  

Президент ГО «Альянс за громадянські права»  

Світлана Закревська 

  
 
 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 



Проект спрямовувався на підвищення рівня 
обізнаності переселенців з питань прав лю-
дини (представників ЗМІ Донецької, Лугансь-
кої, Дніпропетровської, Запорізької  
та Харківської областей).  
 
Проект включав два великих компоненти: 
моніторинг ЗМІ п’яти цільових регіонів та 
навчання журналістів / блогерів.  
 
Метою моніторингу була перевірка ЗМІ на 
відповідність європейським журналістським 
стандартам та наявність індивідуальних мате-

ріалів, пов'язаних з переселенцями. З ре-
зультатами моніторингу можна ознайо-
митися на сайті Альянсу—https:// a l -
lianceua.org/2014/12/14/дослідження-
лише-4-матеріалів-в-змі-схі  
 
Просвітницька програма для журналіс-
тів / блогерів включала тренінги, протя-
гом котрих вони отримали знання та на-
вички з: 
- підготовки якісного контенту публіка-
ційна основі європейських стандартів;  
- написання матеріалів про переселенців із Східної України без стигми;  

- роботи в соцмережах з метою запобігання 
формування хибної громадської думки та змі-
ни стереотипів щодо переселенців.  
 
Крім тренінгів у рамках проекту проводилися 
вебінари, робочі зустрічі та інші заходи з ме-
режування журналістів зі Сходу України.  
 
Це був перший в Україні після початку 
воєнних дій на Сході проект по роботі з 
журналістами з цих регіонів.  
 

 

 

НАПРЯМ РОБОТИ - ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ,  
ПОДОЛАННЯ СТИГМИ  ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ ВПО 

 
Проект  «Навчання з прав людини для журналістів зі Східної Украї-
ни» (2014) 
ДОНОР: Генеральне консульство Німеччини в Донецьку/ розташуван-
ня—Дніпропетровськ  



 

Мета проекту - захист основних прав людини ВПЛ 
(внутрішньо переміщених осіб) зі східної частини Ук-
раїни, боротьба з їх стигматизацією та дискримінаці-
єю шляхом проведення  інформаційно-
просвітницької кампанії, громадського  моніторингу і 
навчання журналістів. 

ЗАХОДИ ЗА ПРОЕКТОМ 

I. Громадський моніторинг 

 Основною метою моніторингу було проведення об’єктивного аналізу діяльності державних орга-
нів влади в 5 східних регіонах України і Київської області з метою виявлення найбільш проблем-
них питань, пов’язаних зі  
У рамках цього компоненту були проведені наступні заходи: 
1. Проаналізовані нормативно-правові акти, що регулюють права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб. 
Ініціативною групою були підготовлені запити на отримання публічної інформації в центральні 
органи державної влади (Секретаріат кабінету міністрів України, Міністерство соціальної політики, 
Державна Міграційна служба), обласних державних адміністрацій 6 східних областей України, міс-
та - обласні центри цих областей. На запити було отримано 227 відповідей.  
2. Проведено моніторинг офіційних веб-ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування  
на предмет дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації. Також було 
проведено соціологічне опитування понад 8000 переселенців про якість інформації, яка надається органа-
ми влади. 
3. Моніторинг семи офіційних сторінок органів державної влади в соціальних мережах (офіційних представ-
ництв), які за своїм характером повинні займатися проблемами вимушено переміщених осіб на 
предмет встановлення діалогу з переселенцями. 
4. Моніторинг організації роботи органів державної влади з внутрішньо переміщеними особами. 
 організація процесу реєстрації переселенців;  
 наявність інформаційних стендів з інформацією та переліком документів для переселенців; 
 робота консультантів і отримання консультацій;  
 надання додаткових документів, не передбачених 

законодавством та ін. 
5. Моніторинг організації роботи урядових телефонних 
«гарячих ліній», які розміщені на офіційних сайтах 
центральних органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, міських і обласних державних 
адміністрацій.  
6. Моніторинг шести провідних друкованих видань 
(представлені друкованими органами обласних держ-
адміністрацій і обласних рад областей проекту) і шес-
ти інтернет-ЗМІ (рейтингові в обраних областях). 
 Висновок– якість інформації, одержуваної від органів влади, знаходиться на низькому рі-
вні. Переселенці не довіряють владі та розчаровані в її діях Вони вважають за краще взає-
мну допомогу і підтримку, а також вирішують більшість проблем самостійно або шляхом 
звернення до представників неурядових організацій,  до рідних або волонтерів. 

НАПРЯМ РОБОТИ - ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОДОЛАННЯ 
СТИГМИ  

ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ ВПО 
Проект: «Інформаційно - просвітницька кампанія захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб зі сходу України» (2015) 
ДОНОР: Генеральне консульство Німеччини в Донецьку/ розташування—
Дніпропетровськ  



II. Поширення 
 В рамках проекту за підсумками моніторингу було 
проведено два круглих столи: 
В м Дніпропетровськ— на тему «Влада - переселенці: 
соціальний вибух. Чи можливо його запобігти?» та у м. 
Краматорськ—«1,5 мільйона ВПЛ. 1,5 року стигматиза-
ції. Що далі?»  
 За результатами моніторингу було підготовлено аналі-
тичний звіт, який був презентований на круглих сто-
лах та направлений в органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, міжнародних та громадсь-
ких організацій, які відстоюють права переселенців для 

подальшої роботи і розбудови діалогу між переселенцями і владою. Інформаційні матеріали про 
заходи і результати моніторингу були опубліковані в 19 публікаціях електронних та друкованих 
ЗМІ. 

 
 III. Освіта і практична робота 
В рамках проекту було проведено 4 дводенних тренінги для журналістів зі Східної України. 
В Дніпропетровську - тренінг на тему «В гостях у казки: як зачепити читача аналітичною стат-

тею» для журналістів Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Запорізької областей. 
В тренінгу прийняли участь 22 журналісти. Він був присвячений особливостям створення аналіти-
чних матеріалів різноманітних жанрів і написання узагальнюючих висновків.  

В Сєвєродонецьку пройшов тренінг на тему «Журналістські розслідування як жанр журналісти-
ки».  У заході взяли участь 20 журналістів і блогерів з Харківської, Дніпропетровської, Луганської, 
Донецької, Запорізької областей. Учасники не тільки отримали необхідні знання з журналістських 
розслідуваннях, а й змінили своє ставлення до проблеми ВПЛ.  

В Краматорську пройшов тренінг «В гостях у казки-3: інформація з соцмереж під мікроскопом, 
або чому факт-чекінг став ознакою професійної здатності» для журналістів Харківської, Дніпропет-
ровської, Луганської, Донецької, Запорізької областей. Усього в тренінгу взяли участь 20 журналіс-
тів. 

Учасники згенерували креативні ідеї по роботі з те-
матикою ВПО і засвоїли нові методи факт-чекінга вну-
трішнього і зовнішнього контенту соціальних мереж. 
Також були вирішені кейси з формування інформацій-
ної Кампанії в ЗМІ, спрямованої на розвінчання пос-
тійних міфів про ВПО.  

В вересні-листопаді 2015 року відбулися навчальні 
візити журналістів до міст Маріуполь та Сєвєродо-
нецьк для 20 журналістів з п'яти областей України. На-
вчальними візитами були охоплені наступні установи: 
органи соцзахисту населення; міський центр зайнятос-
ті; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відбулись зустрічі журналістів з пред-
ставниками громадських організацій.  Під час роботи в зазначених установах учасники зробили 
інтерв’ю з чиновниками, які працюють з ВПО, спілкувалися з переселенцями, що користуються 
адміністративними послугами, жителями Маріуполя. Було отримано практичний матеріал для ство-
рення статей та інтерв’ю на тему ВПО, що для багатьох учасників було першим подібним досві-
дом.  

НАПРЯМ РОБОТИ - ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОДОЛАННЯ 
СТИГМИ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ ВПО 

Проект: «Інформаційно - просвітницька кампанія захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб зі сходу України» (2015) (продовження) 



Мета проекту - запобігання торгівлі людьми і подолан-
ня стигматизації постраждалих через проведення ін-
формаційно-просвітницької кампанії. 
 Протягом дев’яти місяців було реалізовано такі 
компоненти проекту:  
• розробка та впровадження інноваційної освітньої 
програми для роботи з молоддю та їх батьками з під-
вищення обізнаності про торгівлю людьми; 
• розробка та видання посібника для фасилітаторів; 
• розробка та видання наочних посібників для прове-
дення  інтерактивних сесій  («станцій»); 
• підготовка фасилітаторів з числа представників До-
нецької та Запорізької областей; 

• проведення фасилітаторами інтерактивних сесії для молоді; 
 проведення конференції для презентації та поши-

рення результатів проекту та методології по Укра-
їні; 

• проведення тренінгів для журналістів та медіа
-конкурсу на найкращі статті щодо профілактики то-
ргівлі людьми та подолання стигматизації постражда-
лих. 

 
Проект був дуже успішним та мав широкий резонанс, 
оскільки проблематика протидії торгівлі людьми  не 
до кінця розкрита у нашій країні, особливо серед мо-
лоді. Вчителі загальноосвітніх шкіл зазначили, що у 
навчальній програмі існує лише один урок (45 хви-
лин), де аналізується проблема торгівлі людьми. Але 
цього недостатньо, тому що це дуже серйозна та складна тема. Тому проведення інтерактивних 

інформаційних заходів для молоді зможе заповнити 
цю прогалину в освітній сфері та допомогти виклада-
чам успішно донести до молоді знання з даної темати-
ки. 
 Навчені під час тренінгу фасилітатори активно 
продовжують роботу з профілактики торгівлі людьми 
у своїх навчальних закладах, НГО та поширюють роз-
роблену методику. 
 Можемо з упевненістю сказати, що проведення 
інтерактивних виставок - найбільш продуктивний ін-
струмент з профілактики торгівлі людьми не тільки 
серед молоді, а й серед дорослого населення, особливо 
це стосується внутрішньо переміщених осіб. 

 
 
  

НАПРЯМ РОБОТИ - ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАПОБІГАННЯ 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
Проект: «Знайди свій безпечний маршрут»  (2014) 
ДОНОР:  Фонд сприяння демократії посольства США в Україні. 



 Метою проекту була реалізація заходів, спрямованих на підвищення експертного потенці-
алу громадських організацій, коаліцій, мереж, інших об'єднань громадянського суспільства для за-
безпечення їх більшого впливу на місцеві органи влади. 

 Програма проекту включала в себе 4 трені-
нги: 
1. Створення діючих мереж (коаліцій) та створення 
і підтримка громадських рад. 
2. Використання моніторингових стратегій для до-
сягнення змін в суспільстві і отримання результатів. 
3. Адвокасі. 
4. Залучення громадськості і розвиток громадської 
підтримки. 
  
В 2014 року «Альянс» провів відкритий простір «Як 
коалі-
ції та 

мережі можуть сприяти розвитку громадянсько-
го суспільства на сході України?». У заході взяли 
участь представники громадських рад, коаліцій та ін-
ших неформальних об’єднань громадян з Донецької, 
Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Луга-
нської областей. Під час Open Space учасники особ-
ливу увагу приділили питанням взаємодії громадсь-

к и х 
о р г а -

нізацій з владою, необхідності створення коаліцій 
т а мереж, методам комунікацій, пошукам шляхів фі-

нансування діяльності, стратегії розвитку регіону. В 
результаті роботи, учасники висунули ідеї 6-ти про-
ектів, які вирішують найбільш проблемні питання 

т а розробили плани їх виконання. 

НАПРЯМ РОБОТИ - РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ 
Проект: «Нові правила, нові інструменти - зміцнення громадських рад і 
коаліцій для поліпшення взаємодії з місцевими органами влади» (2013-2014) 
ДОНОР:  National Endowment for Democracy, США 



Проект складався з наступних компонентів— 
I. СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ДО-
СТУПНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ НА МІЖКОДОН-
НОМУ РІВНІ 
II. ВПРОВАДЖЕННЯ СПІЛЬНО РОЗРОБЛЕНИХ СТАНДАРТІВ І РЕКО-
МЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ПРИ НАСТУПНІ НА МІЖКОДОННОМУ РІВ-
НІ 
III. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРСТВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ  
ТРАНС-КОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕ-
ЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ 
IV. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРОЕКТ 
V. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ТА КООРДИНАЦІЯ СУМІСНИХ ДІЙ 
 

По кожному з компонентів було зроб-
лено чимало інноваційних наробок: 
 Розроблено та апробовано онлайн-
курс та медіатека проекту (складається з 
4 000 документів, пов'язаних з управлін-
ням культурною спадщиною, туризму 
тощо. Медіатека доступна http://
moodle.alector.org 
 «Довідник з доступності туристич-

них об’єктів» проекту ALECTOR (The ALECTOR “Tourism accessibility 
handbook”) доступний на веб-сайті проекту http://alector.org/?page_id=187. 

 Було розроблено та систематизовано стандарти доступності продуктів та 
послуг туристичної спадщини на транскордонному рівні. Узагальнюючий 
документ з описом стандартів є доступним  адресою http://alector.org/?
page_id=187.  

 Посібник з опису типології спадкового туризму "АЛЕКТОР" ("Typology 
Heritage Tourism"), став цінним джерелом знань та корисним інструментом 
для розробки та реалізації пілотних проектів в рамках проекту.  

Проект «ALECTOR”  (http://alector.org/) здійснювався в 
межах партнерства країн басейну Чорного моря. До спів-
праці були залучені сім країн: Греція, Туреччина, Болга-
рія, Румунія, Грузія, Україна, Молдова. 
 
Мета проекту – налагодження мережевого багаторівневого 
співробітництва заради підвищення якості стандартів ту-
ризму у сфері збереження культурної та історичної спад-
щини, відкриття та розробка нових концептуальних мар-

НАПРЯМ РОБОТИ - РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ 
Проект: «ALECTOR» - «Розробка стандартів та створення мереж для 
розвитку туризму та міжкордонної співпраці» (2014-2016) 
ДОНОР: EU Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013” 



 «Посібник із планування якості на 
підставі досвіду відвідувачів» (‘Quality 
Visitor Experience Planning Manual’ )  базу-
ється на  виявлення кращих практиках 
з розвитку продуктів та послуг в сфері 
туристичної спадщини. Посібник до-
ступний на веб-сайті проекту (у двох 
томах) за адресою http://alector.org/?
page_id=187. 
 Було розроблено та втілено в жит-
тя SCRIPTORAMA - Відкритий вули-
чний музей проекту. SCRIPTORAMA 
- це головний практичний компонент 
проекту, який складається— з 100 па-

нелей, електронної книги, помічника туриста та QRC панелей , які були встановлені на 
об’єктах пілотних проектах партнерів. Цей випуск стосується, зокрема, панелей для па-
м'ятних пілотних проектів партнерів. Панелі доступні на веб-сайті проекту http://
alector.org/.   

 Було розроблено аутріч-стратегію для волонтерського сектору та Посібник із стратегіч-
ного  планування, в якому описуються підходи та методологія для залучення волонтерів 
у сферу туризму, заснованому на спадщині. Посібник доступний за адресою http://
alector.org/?page_id=187. 

 Було сформовано базу даних об'єктів культурної спадщини—реєстру організацій спад-
щини (музеїв, неурядових організацій, місцевих органів, об'єктів тощо). 

 Було розроблено повнофункціональний електронний форум для спілкування експертів, 
волонтерів та всіх, хто зацікавлений в обговорені тематик, що стосуються туризму, за-
снованому на спадщині— http://alectorproject.forum2x2.net/. 

 Також було розроблено та запущено в роботу веб-сайт проекту— (http://alector.org/) та 
блог— http://alectornetwork.blogspot.gr/.  

Крім зазначених продуктів, проект ALRCTOR такж став цінним інструментов для транс-
кордонного мережування та навчання, т.я. організації—партнери мали змогу відвідати Гре-
цію, Туреччину, Болгарію та Грузію з нав-
чальними візитами.  

В Україні протягом двох років здійс-
нювалась робота з створення туристично-
го маршруту «Греки Приазов’я. Маріуполь 
1778-2016. Історія, звичаї, традиції», який 
об’єднав 10 історичних об’єктів Приазо-
в’я. Маршрут створено за стандартами, 
розробленими в рамках проекту. Всі краї-
ни-учасниці розробили подібні пілотні 
маршрути таким чином та відпрацювали 
на практиці втілення європейських стан-
дартів для репрезентації історичної спад-
щини. 
 Більше про проект можна дізнатись з 

відео—https://www.youtube.com/
watch?v=V3Ct8ZX3-qg 

 Або з eBook, яка доступна в 51 країні (https://itunes.apple.com/us/book/id1161659591). 
The ISBN is 978-88-908592-2-9. 

 

НАПРЯМ РОБОТИ - РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ 
Проект: «ALECTOR» - «Розробка стандартів та створення мереж для 
розвитку туризму та міжкордонної співпраці» (2014-2016) (Продовження) 



Регіони: Донецька, Луганська, Запорізька, 
Дніпропетровська, Харківська області. 
Цільова аудиторія: представники НУО, члени 
коаліцій та мереж Східної України, які працю-
ють з ВПО. 
Мета проекту: підсилити та зробити більш 
спроможними ГО ВПО, мережі та коаліції в 
сфері захисту прав людини,  надати їм зняння з 
застосування моніторингових інструментів, роз-
робки стратегій та інформаційних кампаній для 
більш ефективного залучення та впливу на дія-
льність уряду та просування інтересів ВПО. 

У рамках проекту відбулися такі заходи: 
 
Тренінги: 

1. «Права людини та ВПО» , Сєвєродонецьк. 
2. «Дієві стратегії моніторингу» -  Дніпропет-

ровськ. 
3. «Адвокасі» -  Дніпропетровськ. 
4. «Створення дієвої мережі (коаліції) для подо-

лання порушень прав людини щодо ВПО» -  
Краматорськ.  

5. «Залучення громад для підтримки адвокацій-
ної діяльності» - Краматорськ   

 
Open Space (Відкритий простір) було проведено у місті Запоріжжя. Протягом заходу уча-
сниками були актуалізовані важливі теми щодо тематики проекту, створено план наступних 
кроків з вирішення кожної проблеми. По закінченню Відкритого простору, загальними зу-
силлями учасників, було створено посібник, куди увійшли всі обговорювані теми, плани дій 
по вирішенню цих проблем, контакти.   
 
Реалізований проект був успішним і дуже важливим для внутрішньо переміщених осіб, які 
на сьогодні залишаються  одними з найбільш уразливих і незахищених верств населення, 
що  потребує особливої уваги з боку держави. Факти порушення прав ВПЛ, виявлені під 
час проведення моніторингу, були озвучені нами при проведенні інформаційних кампаній. 
У процесі реалізації проекту нами налагоджені ділові контакти з представництвом ООН в 
Україні, Міністерством соціальної політики України, Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі України, Київською міською державною адміністрацією.  
Представники нашої організації увійшли до складу робочих груп, які створені при міністер-
ствах, займаються питаннями переселенців, переселенців-підприємців. Багато наших заува-
жень і пропозиції щодо поліпшення процедур реєстрації ВПЛ були враховані в проекті ЗУ 
№ 2166 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотриман-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який був прийнятий 24 грудня 2015 року. 

 

НАПРЯМ РОБОТИ - РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА, АДВОКАЦІЯ 
Проект: «Зміцнення громадського суспільства Східної України для 
захисту прав ВПО»  (2016) 
ДОНОР: Генеральне консульство Німеччини в Донецьку/ 
розташування—Дніпропетровськ  



Безоплатні фінансова допомога від фізич-
них та юридичних осіб 

125 937,00 

Пасивні доходи 5751,00 

Доходи у межах технічної  
допомоги 

76 772,00 

Фінансові показники у 2014-2016 роках  

 Витрати на проектну діяльності  
та адміністративні витрати, USD 

Доходи, USD 

Витрати на проекту діяльності 29 184,00 

Адміністративні витрати 179 276,00 


