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ВСТУПНЕ СЛОВО

МИСТЕЦТВО ЙТИ ВПЕРЕ Д

П ідбиття підсумків 
-

ке завдання. Пандемія 

-
ним явищем, але від цього 

-

які постають перед громад -
-

захисною спільнотою. Хочу 
виділити найголовніше, що 

-
дихає рухатись далі:

1. ЯКУ ПОДІЮ 
МОЖНА НАЗВАТИ 
НАЙВАЖЛИВІШОЮ 
НОВИНОЮ РОКУ?

Подія, значення якої 
громадський сектор на -

рішення РНБО щодо санкцій 
проти так званих «україн -
ських контрабандистів». 
Цим рішенням Президент 
України всупереч Конститу -
ції привласнив собі повнова -

-

2.  ЧИ ВТРИМАВ 
ГРОМАДСЬКИЙ 
СЕКТОР ПОЗИЦІЇ 

чекаю. Ефективність роботи 
громадянського сектору 
вимірюється стратегічними 

вимагають «віддаленого 

громадський сектор впо -

-
мадської роботи ми можемо 

Фонду «Демократичних 
ініціатив», порівнявши по -
казники громадської актив -

3.  НАЗВІТЬ НАЙБІЛЬШУ 
ПЕРЕМОГУ 

Найбільша перемога секто -
 

платформи. Правда, роль 
авангарду якраз відігравали 

-
-

мадського сектору, які туди 
зайшли. Тепер Кримська 
платформа має запрацювати 

-
ції ключових стейкхолдерів, 

Нарімана Джеляла показує, 
-

лося. Тож відповідальність 

-
мати цю трансформацію.

 
-

-
проєкту про Службу безпеки 
України, який відразу після 
ухвалення надасть право 
працівникам СБУ заходити 

антикорупційних активістів, 
правозахисників, бізне -
су, власне будь-  

 
 якої 

-
криває широкі можливості 
для прямого автоматич -

для спецслужби людей.
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4.  ЯКУ ТОЧКУ РОСТУ 
ВИЗНАЧИЛА ДЛЯ 
СЕБЕ ОРГАНІЗАЦІЯ 

Вперше секретаріат 
міжнародної платформи 
«Громадська солідарність», 
яка об’єднує правозахисні 

його функції буде викону -
вати Центр громадянських 
свобод. Тож маємо відпові -
дальне завдання формувати 
потужну правозахисну ме -
режу, яка буде протистояти 

-

Олександра  
Матвійчук

Голова правління  
Центру  

громадянських  
свобод
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2.  ПРО ЦЕНТР 
ГРОМАДЯНСЬКИХ 
СВОБОД

Ц   українська правозахисна організація, засно -

програмами міжнародної солідарності тощо.

НАША МІСІЯ :

ВІЗ ІЯ :

НАШІ ЦІННОСТІ :

верховенство права;

демократія;

солідарність;

незаангажованість;

недискримінація.



2.1 Волонтери/ки 

Центр громадянських 

-
тримку волонтерського 
руху. Зокрема, організація 
постійно організовує актив -
ності для волонтерів/ок, які 
мають бажання долучатися 

-
терки ЦГС допомагають 
нам створити середовище 
зростання нового поколін -

-

частиною великого руху. 

хто хоче змінювати країну, 
поширювати принципи 
прав людини, контролюва -

-
ти інших. Наші волонтери 

організовують акції, флеш-  
моби, освітні заходи, беруть 

спостереженні, ведуть сто -
-

жах, проводять аналітичну 

спільнота волонтерів/ок 

України налічує близько 

існує програма стажування 
-

яльності, яка здійснюється 

допомогу співробітникам 
-

тенсивну передачу досвіду 

Основними цілями пропо -
нованих стажувань є забезпе -
чення стажистів/ок можли -
вістю отримати практичний 

або майбутньою роботою; 
набуття практичних навичок 

-
сконалення досвіду роботи 

організації; надання змоги 
ініціативам ЦГС користува -
тися результатами роботи 

-
цями програм стажування 

 -
-
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3.  ДІЯЛЬНІСТЬ 
В МЕЖАХ 
СТРАТЕГІЧНИХ 
НАПРЯМКІВ ТА 
ПРАВОЗАХИСНІ 
ІНІЦІАТИВИ

О сновними стратегічними 
напрямками діяльності  
Центру громадянських свобод є:

 � Розвиток правозахисного руху 

 � Подолання наслідків міжнародного 
збройного конфлікту.

 � Залучення громадськості 

 �

 � Зміцнення міжнародної солідарності.

Центром громадянських свобод.



3.1 Розвиток 
правозахисного руху 

Цього року неформальна 
коаліція правозахисних 
організацій платформа 
«Правозахисний порядок 
денний» (ППД) продовжила 

-

законодавства відповідно 

-

-

адресовані органам влади.

коаліція правозахисних 
організацій зосередила 

реформи Служби безпеки 

запровадження суду 
присяжних, просування 
ратифікації Стамбульської 

-
го статуту, ухвалення 

Закону України про воєнних 

захисту білоруських пра -

звільненню політв’язнів, що 

Федерації, покращення 
юридичної обізнаності 

при розробці нових законів.

 
«ПРО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ»

активну кампанію 
-

-
симум зусиль для того, щоб 

Закон «Про внесення змін 
-

тів України щодо імплемен -
тації норм міжнародного 

-

законо було направлено 
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Цьому передувала низка 
робочих зустрічей представ -

-
-

 зокрема, організовано 
-
-

никами провладної правля -
чої партії, представниками 
ветеранського руху, зустрічі 

-

Крім того, наша організація 
багаторазово піднімала тему 
необхідності ратифікації 

-

площадках. Під час кампанії 

про воєнних злочинців ми 

-
ванню законопроєкту було 

-

розповіли про умови утри -
-

- -
обхідності ратифікації 

кампанії було проведено 
три масштабні акції.

Верховної ради було 
організовано акцію 

-

про воєнних злочинців. 

України було спроєктовано 

воєнних злочинів, скоєних 

агресії. Всупереч нашим 
очікуванням, довгоочікува -

-

громадянських свобод 
 

перфоманс «Очікування 



-
стрічі президентів України 

 перформанс 
«Життя заручників Крем -

 
ЦГС вдалося об’єднати 

багато правозахисних 
-

мог було негайне під -
писання законопроєкту 
про воєнні злочини.

Згідно Конституції 
України, підписання 
будь-  якого законопроєкту 
має відбутися протягом 
п’ятнадцяти днів після 
його отримання, або цей 
закон має бути повернутим 

повторного розгляду. 
Наразі цей законопроєкт 
вже півроку знаходиться 

Центр громадянських 
свобод продовжує сприяти 
підписанню документу 

-

процесу ратифікації закону 
«про воєнних злочинців».

термін трирічної відстрочки 
набуття чинності нових 
конституційних положень, 

-
тифікації Римського статуту. 

-
зидент, ані Парламент так 

ратифікацію Римського 

ППД постійно нагадував 

необхідність ратифікації 
Римського статуту. Нам 
вдалося сформувати ро -
бочу групу експертів, які 
працювали над розробкою 
роз’яснювальних матеріалів 

Статуту, які розвінчують 
міфи навколо цієї теми.

Центр громадянських 
свобод організував низку 

-
ми ветеранських організа -

України, Юридична сотня, 
Женевський заклик, Січ-  
Дніпро, Простір можливо -
стей, Ветеран-  

роз’яснити положення 

розвінчання міфів навко -
ло нього. Ми розпочали 
інформаційну кампанію 

Римського статуту, яку під -
тримали наші нові партнери, 
налагодили співпрацювати 

громадської думки, які 

-
ції Римського статуту.

Триденний захід, присвя -
чений Дню міжнародного 
кримінального правосуддя, 

який включав серію освіт -
 практичних 

он-  
назвою «Тиждень міжнарод -
ного кримінального право -
суддя». Співорганізаторами 
заходу стали Представни -
цтво Президента України 

асоціацію міжнародного 
права, кафедра кримінально-  

-
-

раса Шевченка, Комітет ВРУ 

діяльності. Залучили ві -
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народних депутатів, пред -
ставників правоохоронних 
органів, громадських діячів. 

підтримуючи ратифіка -
цію Римського статуту, 

Правозахисний порядок 
денний провів більше 

Питання ратифікації статуту 

денному зустрічей Центру 
-

родними ЦГС супроводжу -
вав офіційний візит місії 

Міжнародної федерації прав 
людини (FIDH), найстарішої 
правозахисної організації 

-
тримку зусиль українських 
громадських організацій 

щодо міжнародних злочинів.

РЕФОРМА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

-
ми «Правозахисний порядок 
денний» працювали над 
темою реформування Служби 
безпеки України. Організація 
ініціювала системну роботу 
експертів коаліції навколо 
всіх проблемних питань 
зазначеного законопроєкту, 
які підготували аналітичну до -
відку щодо небезпеки певних 
положень проєкту для прав 
людини. Вона була підтрима -

наших експертів було пере -
дано народним депутатам.

«Правозахисний поря -
док денний» оприлюднив 

-
проєкту про діяльність СБУ 

підтримав спільну заяву 

присвячені проблемним 
питанням законопроєкту 

-
ми аудиторіями заходів були 
народні депутати, пред -
ставники міністерств, Гене -
ральної прокуратури, СБУ.



-
-

дженню англосаксонської 
моделі суду присяжних 

партій, які представлені 

роботу над впровадженням 
реального суду присяжних. 

 члени 
-

воохоронної діяльності 

політики були проінфор -
мовані про позицію Центру 
стосовно зареєстрованих 

-
тів 4190, 4191, 4192, внесених 

запровадження суду 

Позиція Центру сто -
совно зазначених зако -
нопроєктів презентована 

підтримана представни -
ками низки організацій.

Експертами Центру 
Громадянських Свобод 
була підготовлена аналі -

зроблено висновок, що 
-

громадянського суспіль -
ства, оскільки введення 
англосаксонської моделі 
суду присяжних підвищить 
справедливість судових рі -

-
судному загрожує термін 

відбулася Координаційна 
зустріч представників 
інститутів громадянського 
суспільства щодо впро -

взяли представники п’яти 
неурядових організацій, які 

-
го засідань комітету зако -

-

 

Ради України був спрямо -
ваний спільний лист цих 

розглянути можливість 
провести міжкомітетські 

стосовно законопроєктів 

громадськості, органів 
центральної виконавчої 
влади, судової влади, між -
народних експертів.

На сторінках Центру 

регулярно публіку -
ються інформаційно-  
просвітницькі матеріали 

-
них наслідків від впрова -

-
нього суду присяжних. 

судом народних засідателів), 
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ШОСТА ЩОРІЧНА ПРАВОЗАХИСНА НЕКОНФЕРЕНЦІЯ

Епідемія COVID -
свої корективи, проте 

громадянських свобод 
-

кном можливостей, тому 
 -

 шоу. 
Такий формат передбачає 

-

-
-

аби надати глядачам_кам 
більшу кількість інформації 

Технічним партнером 
трансляції заходу були 

-

онлайн-  дискусій стали 

долучилися представники 

Генерального прокуро -
ра, НАБУ, Генеральний 

Директор Директорату 
Стратегічного планування 

-
ри, Комітету Верховної 

-
інтеграції тимчасово оку -

-
цькій, Луганській областях 

Крим, міста Севастополя, 
національних меншин 

-

реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Укра -
їни, представника Прези -

Республіці Крим, Державна 
служба етнополітики 

Всі разом ми змогли 
 

-

реформа поліції, фемі -
ністичні студії, безпеки 
активістів, захисту персо -
нальних даних, питанням 
перехідного правосуддя, 
екологічного права, прав 
ВПО, соціальної роботи 

прав етнічних меншин 

реформи, питанням істо -

-
Конференції ми співпра -

серію документальних 
роликів «Правдоборці». 
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успішного захисту прав 
-

тію чиновників, недоскона -
лим законодавством тощо). 

духом людей, які мають 
активну громадянську 
позицію, готові відстою -
вати свої права, шукають 

права варто боротись.
 постраж -

далі від збройного конфлік -

бойових дій, ВПО, добро -
вольці, колишні полонені, 
родини загиблих). Цикл 

-
могою правозахисників.

Також відбулося вручення 
Національної правозахис -
ної премії. Цьогорічною 
переможницею Національ -
ної правозахисної премії 

-
 цивільна полонена 

уповноважена Верховної 
Ради України Людмила 
Денісова чоловіку поло -
неної правозахисниці.

6300
переглядів

50
експертних 

спікерів 

16
панельних 

дискусій

15
години прямого 

ефіру

10
коротких 

документальних 
роликів



-
риканської асоціації юристів 

-
дянських свобод розпочали 
спільний проєкт «Сприяння 

-

-
ження поглядів онлайн.

Проєкт одночасно пра -

-

безпеки; підвищення 
спроможності українських 

Інтернет свободи; сти -
мулювання взаємодії між 
ГО, приватним сектором 

-
мадянських Свобод розпо -
чав першу серію публічних 

круглі столи, вебінари, 
спільні адвокаційні акції 

-
-
-

вання Інтернет простору.
Навчальний хаб ЦГС 

запустив програму «Клуб 
свободи Інтернету» яка 

 семінарів 

медіаграмотності, розвит -
ку критичного мислення, 
законодавства про персо -
нальні дані, що проводяться 
через Інтернет-  платформу, 
спеціально розроблену для 
вивчення свободи Інтерне -
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3.2.  Подолання наслідків 
міжнародного 
збройного конфлікту

Вже восьмий рік поспіль 
Центр громадянських сво -
бод організовує різноманітні 

українських в’язнів Кремля. 

кампанії #LetMyPeopleGo 

-
 українців, 

-
пованих територіях України. 

-
-

-
ний рік було організовано 
десятки заходів, спрямова -

COVID -19, Центр громадян -
ських свобод продовжив 

міжнародну кампанію 

термінової реакції ООН, 
Ради Європи, Європей -

країн-  
катастрофічні наслідки 
поширення коронавіру -

-
-

вання громадського запиту 
для подальшої адвокації 

майданчиках було ство -
-

петиція зібрала близь -

Протягом звітного періо -
ду надавалася стала орга -

-
ріальна підтримка рідним 
громадян України, які ув’яз -

-

організації передач ув’язне -



#PrisonersVoice самостійно 

рік було оприлюднено 

бранців Кремля, організо -

акцій , телемостів, круглих 

 • унікальний всеукраїн -
ський виставковий про -
єкт «Крим. Літній сезон: 

 липні спільно 
-

заціями. Метою ініціати -
ви було нагадати укра -

акторам про окупацію 
-

тефакти, які уособлюють 
наші спогади про Крим;

 • сайд-  івент «Кримське 
дитинство: окупація для 
найменших», який був 

організований сила -

-

Кримської платформи 

представлена пробле -
ма захисту прав дітей 
політв’язнів. Також було 
презентовано художній 
фотопроєкт, який розпо -
відає про історію десяти 
дітей політв’язнів;

 • міжнародна акція 
-

неним журналістом 
«Радіо Свобода» Вла -
диславом Єсипенко 

#JournalismIsNotаCrime, 
яку наразі підтри -
мали десятки відо -
мих журналістів;

Проведено чотири 
масштабні марафони  

-
тримки політв’язням:
 • традиційний Зимовий 

марафон листів для 
політв’язнів. Протягом 
грудня-  -
динованих Центром 
громадянських свобод 
тематичних сторінках 

My People Go публікува -
лись тематичні пости 

-
-

кож публічних людей 
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слова підтримки для 
тих, хто зараз перебуває 

 • -
народного фестивалю 
Книжковий Арсенал 

кампанії #PrisonersVoice 
-
-

маційної підтримки 
Радіо Культура відбувся 
п’ятиденний марафон 
листів для заручників 
Кремля -
кампанії відомі українці 

-
діо протягом усього 
часу роботи стенду 

PrisonersVoice. Протя -

відвідувачі фестивалю 
мали змогу написати 
нашим співвітчизни -
кам, які незаконно 

позбавлення волі Криму 

багато відомих людей: 
Президент України 

Президент України 
 
-

 •
медійної конференції 
Центрально-  Східної 
Європи Lviv Media Forum 

кампанії #PrisonersVoice 
також було організова -
но марафон листів для 
заручників Кремля;

 • -

традиційного Львів -
ського книжкового 
форуму 28BookForum 
Центр громадянських 
свобод провів інфор -
маційну кампанію 

відвідувачі мали змогу 
-

леним списком в’язнів 
-

ва підтримки бранцям.

Зібрано близько тисячі по -

вже передана адресатам.



3.3.  Залучення 
громадськості 

діяльності

Цього року ми розпочали 
проєкт «Сприяння соціаль -

Bar Association Rule of Law 
-

годійним фондом «Восток 
 таку 

коротку назву ми надали 
проєкту для поширення 
серед широкого загалу. 

-
ної декларації про права лю -

 
якого виду дискримінації.

-

соціальної згуртованості 

навколо демократичних 
-

-
ціональними меншинами, 
представниками ЛГБТІ - 
спільноти, внутрішньо-  
переміщеними особами 

підтримки ініціатив грома -
-

собів масової інформації. 
 

трансформації українського 

переконаннями, інтересами 

-
ливості для самовираження.

Благополуччя громади 
залежить від благополуччя 
всіх груп, що сприяє під -
вищенню рівня загальної 

довіри всередині громади. 
-

гіонах пройшли регіональні 

-
хисних організацій, пред -
ставників цільових груп, 
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місцевої влади обговорюва -
ли актуальні проблеми регі -
ону. Також регіональні захо -

діалогу найбільш активних 
представників усіх сторін 
для узгодження порядку 
денного подальших дій. 

 -
ди, які спроможні перетво -
рити свою різноманітність 

навколо власного добробуту.

Окрім адвокаційних захо -
дів, проєкт включає освітні 
програми, табори для 

для громадських діячів. 
Найбільш активні учасники 
мають змогу отримати під -
тримку місцевих ініціатив.

-
цеве інформаційне поле 

підтримано Всеукраїнські 
медіа ініціа  

командами журналістів, 
-

нальній основі, були створе -

рівня національної іден -
тичності. Журналістські 
ініціативи включали ана -

-

мультимедійних продуктів.
Інформаційний веб 

-
ними матеріалами можна 

-
ням http://point7.org.ua



ВОЛОНТЕРСЬКА ПРЕМІЯ 2021

Цього року Центр громадян -
ських свобод увосьме провів 
нагородження «звичайних 
людей, які роблять надзви -

-
ативи «Євромайдан SOS». 
Церемонія нагородження 
Волонтерською премією 

-

-
рена ініціатива Євромайдан 

-
ницький розгін мирної 
студентської демонстрації 

Кожного року номінан -
тів/ок Волонтерської премії 
стає все більше, список сфер 
діяльності волонтерів роз -

отримали рекордні 278
 волон -

представники української 
діаспори, які проживають 

громадяни, які працюють 

-

допомагають військовим 

дітям, родинам переселен -
ців, координують еколо -

 список сфер 
волонтерської діяльності 
невичерпний. Цьогорічна 
подія вже вдруге пройшла 

-
триманням карантинних 

охочі їх привітати змогли 

слова через Інтернет.
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278
заяв на 

цьогорічну 
премію



ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ  БЕЗПЕКИ 

ЗАХИЩАЙТЕ ТИХ,  ХТО ЗАХИЩАЄ ВАС

-
тєдіяльності є збільшення 

-

Аналізуючи цю проблемну 
ситуацію, ми можемо 
спостерігати позитивну тен -
денцію, що правозахисники 

відкрито заявляти про на -

організацій, які працюють 

-
муванні системи колектив -
ної безпеки для захисту 

офіційна комунікація Цен -
тру громадянських свобод 

-

процесуальних строків, 
-

кримінальних проваджень 

інформації». Протягом 
останнього часу спостеріга -
ється негативна тенденція 

-
формації правоохоронними 

-
-

критість системи всупереч 
популістським заявам. Такі 
обставини сприяють роз -

-
воохоронними органами.

продовжено багаторічну 

-

-
-

тивній мапі переслідування 
громадянського суспільства 
(http://ccl.org.ua/map). Осо -
бливістю мапи є графічне 
зображення актуальної 
інформації щодо стану 

Центром громадянських 
свобод ініціював розробку 
оновленої версії чат-  боту 

самодопомоги. Проаналізу -
вавши запити користувачів, 
було ми розпочали роботу 
над удосконаленням ресур -

-

-
-

поширеніші питання, які 
-

ристання першої версії.
Правозахисний рух Укра -

-

формування позитивного 
іміджу правозахисників 

пересічних громадян нашої 
-

цього завдання розпочато 

мотиваційних інтерв’ю 
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ГРУПА ГРОМАДСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОЗОН

Група громадського 
 

небайдужих громадян/ок, 
які усвідомлюють важли -
вість якісного громадського 

процесами, які відбува -

суспільства або людини 

-
мадянських свобод.

Громадські спостеріга -
 незалежна сторона, 

вони завжди залишаються 
НАД процесом. Метою 
діяльності є удосконален -
ня роботи органів влади 

людини через організова -
ну систему незалежного 

роботою групи спостері -
гачів/ок популяризують 

-

ефективності роботи дер -
жавних органів дають безпо -
середньо самі люди. Осо -
бливістю діяльності групи є 

«звичайних» громадян/ок, 
незалежно від їх попере -

Завданням спостерігачів/ок 
є фіксація подій, що відбу -
ваються навколо мирних 

порушень під час судових 
процесів. Зафіксовані 
дані піддаються аналізу 

-
-

народним стандартам.
Волонтери/ки ОЗОНу 

є видимими для суспіль -

-
-

ський/ка спостерігач/ка».
-

ності ОЗОНу долучилися 

26
моніторингів 

мирних зібрань

12
грунтовних звітів 

зібраннях

4
офлайн 

моніторингів 
судових засідань

42
звернень 

30
 

інформації



-

-
-

мадських спостереженнях 

залучення нових волонте -
-

-
нях, для підвищення квалі -

-

-
го спостереження ОЗОН 
функціонувала без коорди -
натора/-ки національного 
рівня. Відсутність коорди -

над розбудовою групи 
стала серйозним викли -
ком для функціонування 

волонтерської спільноти. 
Але ця ситуація показала, 
що ОЗОН має спроможність 
автономно займатись актив -

-
 самооргані -

-
-

-
даціями. Поміж іншим, звіти 
після моніторингів Акції 
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-

чуєш? Побачиш!» (20.03) були 
-

їнських ЗМІ, зокрема Радіо 
Свобода  *  **.

Група громадського 
спостереження ОЗОН 

-

відроджувався процес 

* https://bit.ly/3I5yryM
** https://bit.ly/33H0Tbr

залучення нових людей 
-

рігачів, проводились навчан -
ня для нових волонтерів/ок. 

стало майже вдвічі більше.
-

-
них зібраннях показала такі 
найчастішими порушення:

1. порушення правил но -
-

сональної ідентифікації 
(восени цього року 
новою часто зафіксова -
ною проблемою стали 
дощовики, які є части -
ною форменого одягу 
поліцейських, адже вони 
повністю закривають усі 
знаки розрізнення НПУ);

2. погана якість забез -
печення співробітни -
ків/ць поліції форменим 

-
хідними ресурсами для 
належного виконання 
своїх обов’язків (осо -
бливо ця проблема 

співробітників ГУНП 
мають старий потертий 
формений одяг, нез -

3. непропорційне засто -
сування сили під час 

4.  недостатня комунікація 

-
охоронних органів, які 

ситуацій, агресії або 
-

ні мирних зібрань;

5. невмотивовані обме -
ження свободи мир -
них зібрань (зокрема 
недопуск учасників 

-
ністративних будівель).



Щодо усіх перелічених 
проблем група громадсько -
го спостереження ОЗОН 

-
охоронними органами, про -
водить адвокаційну роботу. 

рекомендації нам вдалось 
отримати зворотній зв’язок 

-
цтво якої повідомляє нам, 
що рекомендації враховані 

-
-
-

співробітниками/цями.
Окремо було направлено 

-

про випадок неправомір -
ного застосування фізич -
ної сили співробітником 
поліції (зафіксований під 
час моніторингу маршу 

-
цидент грубого затримання 

повноважень). Станом 
-

бове розслідування ГУНП 
-

аналітичним звернення -

-
ного законодавства.

Викликом цього року 
стали спостереження 

-
межень. Для продовження 

моніторингу перебігу справ 
-

них судів були направлені 

допустити громадських 
-

надати альтернативні мож -
ливості для слідкуванням 

 

спостерігачам був наданий 

пандемії сильно погір -
шився рівень відкритості 
судів, що стало великою 
проблемою для діяльності 
громадських спостерігачів.

-
-

лонтерок ОЗОНу організу -

для подальшого посилення 

ініціативи, працюючи над 
комунікаційною стратегі -
єю, плануванням освітніх 

-
кою нових інструментів 
громадського контролю 
правоохоронних органів 

-

засадах вже були залучені 

сфер для консультуван -
ня волонтерів/ок.
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3.4.  

-
 

платформа Центру Гро -
мадянських Свобод, яка 
вже декілька років поспіль 
проводить низку цікавих 

основі для учасників.

-
всіх встановлених каран -
тинних обмежень ми прове -

тренінг другого рівня, що 
-

Азербайджану, Вірменії, 

Між тим, протягом літніх 
-

 
лекцій, тренінгів, показу 

-
них заходів Центру Грома -

містах України. Аудиторія 
таких заходів дуже різно -
манітна, але всіх об’єднує 

 захист прав 

державі. Ми працювали 
-

дентами, громадськими 

громадськими організа -

які прагнули дізнатися 
більше про права людини 
або стати правозахисни -

прагнемо донести ін -
формацію, важливу 
для кожної людини:

 • що таке права людини 

 • як користуватися 

 • які порушення прав 
насправді стаються 

Цього року ми також 
започаткували цікаву ідею 

відео-  матеріал щодо Загаль -
-

-
ний аспект кожної статті 
даного міжнародного акту. 
Таким чином, простою мо -

обговорюємо кожну статтю.

активно продовжились 
 міжнародне 

обговорення важливих тем 

-
захисники, правозахисниці 

регіону Євразія) знають, 
що третя середа місяця 



 -
наємо наше міжнародне 

складова, яка допомагає 

 
правозахисників цього по -
требує. Тому ми продовжимо 

-

права людини; звідки вони 

порушувати права іншої 

захищають права людини; 
-

-
літика; хто захищає права 
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3.5.  Зміцнення міжнародної 
солідарності

 глобальна 
кампанія солідарності, яка 

інформацію про порушення 

об’єднує небайдужих людей 
-

ках кампанії проводяться 

білоруського громадянського 

активістів, які потерпіли 
від політичних репресій.

-
панії пройшло близько 

-

суспільством Білорусі. 
 -

літв’язнями активістами 

-

порушення прав людини 
режимом Лукашенка, 
захист прав білоруських 

направлено звернення 

для привернення уваги 



українських ЗМІ було понад 

акції. Також проводились 
освітні лекції для білорусь -

-
захисними організаціями 

ініційовано парламент -
ські міжкомітетські 
слухання щодо безпеки 

Проводилася адвокація 
-

давстві задля покращення 
умов перебування білорусь -
ких політичних мігрантів.

Стартувала масштабна 
міжнародна кампанія солі -

-

демократичних країн.
Також проведено кіль -

ка масштабних заходів 
для зміцнення зв’язків 

усередині білоруської 

-

організаціями, які готові 

захисту прав білорусів.
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3.6.  Організаційний 
розвиток

розвиток організації 
мав кілька основних 
напрямків, які сприяють 
зростанню стабільності 
роботи організації.

Так організація розши -
рила список внутрішніх 

-
ливих для сталої роботи 

розроблена Політика конфі -
денційності щодо викори -
стання персональних даних 
користувачів сайту, удоско -
налена Матриця ризиків.

Розроблений новий сайт 
організації, який дозволяє 

скористатись новітніми ін -
струментами для покращен -
ня представлення організації 

-
ну сторінку, щоб фінансово 
підтримати нашу діяльність.

Розроблено Фандрей -

фінансування, запущено 
-

чення негрантових коштів 

Штатний персонал орга -
нізації значно розширено. 

-
 
-

кацій, фандрейзингу тощо.
Проводяться регуляр -

ні навчання персоналу 

цифрової безпеки, основ 
фандрейзингу, проєктного 
менеджменту, бюдже -
тування проєктів, вико -
ристання інструментів 
віддаленої комунікації 

-

пандемії коронавірусу.



4.  ДОСЯГНЕННЯ

ЦГС було обрано кандидат -
-

рання членом Комітету ООН 
-

ки Міністерства закордон -
них справ, членів Парламен -
ту, неурядових українських 

Олександра Матвійчук 
провела публічну кампанію.

Координація роботи Civic 
Solidarity Platform. Вперше 

Solidarity Platform пере -

-
дянських свобод покладено 

 ми 
будемо координувати робо -
ту міжнародної платформи, 
яка об’єднує близько ста 
правозахисних організацій 

-

Відбулась національна 
Правозахисна Неконфе -
ренція онлайн. Захід вже 

-
ному форматі, що дало 
можливість дотриматись 
всіх карантинних норм. 

Трансляцію панельних дис -

-

-
них дискусіях. Дводенна 
конференція тривала 

Волонтерська премія 

зібрала рекордну кількість 

 278.

Верховна Рада підтримала 
-

прийняття законопроєкту 
-
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Президента України підпи -
сати прийнятий законопро -
єкт. Ми запустили онлайн 

-
нені закликали Президента 
підписати законопроєкт. Під 
Офісом президента України 
провели акцію-  перфоманс 

-
тримку законопроєкту про 

-
шеному» стані вже сьомий 
місяць. Ми продовжуємо 
публічну кампанію задля 
підписання президентом 

-
стий місяць очікує підпису 
Володимира Зеленського.

Олександра Матвійчук 
 лист кан -

-

свободи мирних зібрань, 

-
-

-
хисними організаціями 

відбулись міжкомітетські 
слухання щодо захисту прав 
людини громадян Респу -
бліки Білорусь, які шукають 

-
-

цією білоруських студентів 
кампанія #BelarusWatch 

запустила міжнародну 
кампанію солідарності 

демократичних країн.

«Правозахисний порядок 
денний» провели публічну 

-

щодо ратифікації Римського 
Статуту Міжнародного кри -
мінального суду. Кампанію 
підтримали Олександр Ма -
тяш, Дмитро Крикун, Аліна 
Михайлова, Андрій Козінчук.

ЦГС ініціював проведення 
Координаційної зустрічі 
представників інститутів 
громадянського суспільства 
щодо впровадження 

Організація підготувала 
аналітичну доповідь 
стосовно зареєстрованих 

законопроєктів 4190, 4191, 

позицію ЦГС на 

денного засідань комітету 

#PrisonersVoice було про -

-
ренцій, наймасштабніші 

«Крим. Літній сезон: те, що 
 івент 

«Кримське дитинство: окупа -
ція для найменших», між -
народна акція солідарності 

«Радіо Свобода» Владиславом 
-
-

му #JournalismIsNotаCrime, 

Реформа Служби безпеки 
України. Організація іні -
ціювала системну роботу 
експертів коаліції Право -
захисний порядок денний 
навколо всіх проблемних 
питань законопроєкту 3196-д. 
Експерти ЦГС підготували 
аналітичну довідку щодо 
небезпеки окремі положень 
проєкту 3196-д для захисту 
прав людини. Довідка була 

-

експертів було передано 
народним депутатам, що 
дало змогу відтермінувати 
прийняття законопроєкту 
Верховною Радою України.



5.  КОМАНДА

Роман  
Неколяк

Менеджер проектів
roman.nekoliak.ccl@gmail.com

Катерина 
Помазанна

Менеджерка проєктів
kateryna.pomazanna.ccl  
@gmail.com

Олександра  
Романцова

 Виконавча директорка
aleksandra.romantsova  
@gmail.com

Сергіна 
Тарнавська

Менеджерка проєктів
sergina.tarnavska.ccl@gmail.com

Тимур  
Левчук

Менеджер проектів
tymur.levchuk.ccl@gmail.com

Анна  
Попова

Менеджерка проєкту
anna.popova.ccl@gmail.com

Альона  
Бульба

Менеджерка проектів
alena.bulba.ccl@gmail.com

Любов 
Гончарова

бухгалтерка
lvgoncharova18@gmail.com

Тетяна  
Козачок

фінансова менеджерка
tvkozachok2018@gmail.com

Альона 
Максименко

ассистентка голови 
правління
alona.maksymenko.ccl  
@gmail.com
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Олександра 
Матвійчук

Голова правління
avalaina@gmail.com

Аліса  
Малицька

Менеджерка проєктів
alisamalickaya@gmail.com

Ксенія 
Шиманська

членкиня правління
ksenya.shymanska@gmail.com

Ірина  
Думич

членкиня правління
irynadumych14@gmail.com

Назарій 
Боярський

член правління
n.boiarskyi@gmail.com

Тетяна  
Мазур
Незалежна консультантка 

розвитку громадських 
організацій. Членкиня правління 
проєкту «Правова Ініціатива» 

Олег  
Мартиненко 
Керівник аналітичного напрямку 
Української Гельсінської спілки 

ГО «Центр досліджень 
правоохоронної діяльності». Доктор 
юридичних наук, кримінолог.

Марія  
Кравчук
Генеральна директорка 

 digital 
advertising and 
contact-  center.

Лариса  
Денисенко
Адвокатка, правозахисниця, 
письменниця. Членкиня правління 

Посланниця толерантності ПРООН 

Міжнародного фонду Відродження.

CКЛАД ПРАВЛІННЯ

НАГЛЯДОВА РАДА
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6.  ФІНАНСОВИЙ 
ЗВІТ

У 2021 РОЦІ  
ОТРИМАНО  
ПІДТРИМКУ:



ВИДАТКИ (УСІ СУМИ ЗАЗНАЧЕНІ У ГРИВНЯХ)

483 289

1 989 160

1 998 200

145 020

78 056

1 479 496

69 000

159 049

3 122 491

1 851 928

2 415 201

3 592 303
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14 922 654 

17 383 193 




