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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок присудження щорічної Національної правозахисної премії

за особистий внесок у захист прав людини в Україні

1. Національна правозахисна премія присуджується щорічно, починаючи із 2016
року.

2. Премія заснована для відзначення персонального внеску лауреата у захист прав
людини чи розвиток правозахисного руху в Україні. Премія носить персональний характер та
присуджується одній людині не більше одного разу. Вибір лауреатів премії не є професійним
конкурсом та не ставить собі за мету виявити найкращого.

3. Премія започаткована правозахисними організаціями, що об’єднані у національну
неформальну платформу «Правозахисний порядок денний»

4. На здобуття премії можуть бути висунуті громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які постійно проживають на території України, зробили значний
внесок у справу захисту прав людини в Україні, досягли вагомих результатів у своїй
правозахисній діяльності або сприяли розвитку правозахисного руху. Серед номінованих осіб
не можуть бути керівники організацій, що входять до платформи “Правозахисний порядок
денний”.

5. Правом висунення на здобуття премії мають правозахисні організації, що
зареєстровані чи працюють на території України в особі своїх керівників або уповноважених
осіб.

6. Висування претендентів на здобуття премії проводиться щорічно із 1 до 30 жовтня
шляхом подання пропозицій на електронну пошту human.rights.agenda.ua@gmail.com із
темою листа «Національна правозахисна премія». Роль секретаріату премії, який забезпечує
організацію, проведення конкурсу та церемонію нагородження виконує ГО «Центр
громадянських свобод».

7. Кожна організація, що входить до платформи “Правозахисний порядок денний”,
може висунути до трьох номінантів. Інші організації можуть висунути одного номінанта.

8.  Пропозиція  для висунення претендента на премію повинна мати:
Персональну інформацію про претендента (ПІБ, посаду або соціальний статус,

контактну інформацію для зв’язку із ним/нею), а також стислу iнформацію, за які досягнення
людину було номіновано.

Номінуючі організації, які не є членами платформи «Правозахистний порядок денний»,
мають надіслати разом із номінаційним листом iнформацію про свою реєстрацію, контакти
для зворотнього зв’язку, посилання на річний звіт чи стислий опис діяльності у довільній
формі.

Після визначення переможця, організація, яка його/її висунула, повинна не пізніше 15
листопада надати детальну інформацію про людину та її діяльність для подальшого
використання в інформаційних цілях під час та після церемонії нагородження

9. Інформація про висунутих номінантів надається всім керівникам або уповноваженим
представникам  організацій, що є членами ППД не пізніше 5 листопада.
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10. Рішення про присудження премії приймається членами ППД до 15 листопада
простою більшістю голосів, що беруть участь в голосуванні. Голосування може відбуватися
дистанційно або за потреби на загальних зборах уповноважених представників організацій
платформи “Правозахисний порядок денний”.

11. Члени ППД загальним рішенням, прийнятим більшістю від всіх членів ППД,
можуть змінити порядок нагородження чи передати право на проведення конкурсу та
вручення премії іншим особам. Таке рішення повинно бути прийнято не пізніше 1 вересня
того року, в якому проводиться конкурс та проходить нагородження.

12. Лауреат премії у якості відзнаки отримує диплом щорічної Національної
правозахисної премії за особистий внесок у захист прав людини в Україні. Також додатково
лауреат може отримати інші символічні призи, сувеніри або грошову винагороду, яка
формується з добровільних внесків або пожертв.

13. Церемонія нагородження за традицією проходить щорічно 10 грудня у Міжнародний
день прав людини в Києві або заочно за наявності згоди. Лауреат запрошується до виступу
персонально або у формі записаного відеозвернення, щоб поділитися своїми думками та
досвідом із представниками українського правозахисного співтовариства.

14.  У разі смерті лауреата премія вручається його законним представникам.
15. Інформація про лауреатів премій публікується на сайтах та на сторінках у

соціальних мережах організацій, що є членами платформи «Правозахисний порядок денний»,
а також поширюється через засоби масової інформації.


