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Протягом звітного періоду радники надали 3 131 послугу.
2-3 квітня відбулася координаційна зустріч радників Програми. До зустрічі долучилися 

радники як національного, так і регіональних рівнів. В межах програм всі радники пройшли 
тренінг «Запобігання та протидія корупції».

Представники Програми долучилися 3 квітня до круглого столу «Насильство та тортури на 
окупованому Донбасі: покарання невідворотнє». Програма стала одним із ініціаторів початку 
налагодження процесів координації та розробки спільних етичних стандартів документування 
злочинів усіма учасниками процесу. Представники влади та громадськості домовились про 
координацію роботи з моніторингу порушень прав людини та скоєння злочинів на окупованій 
території Криму та Донбасу.

20 квітня представники Програми зустрілися з заступником Міністра соціальної політики 
Миколою Шамбіром та обговорили питання подальшої співпраці.

З метою привернення уваги суспільства до проблем громадян, які опинилися в «сірій зоні», 
коаліція громадських організацій ініціювала проведення 24-27 квітня у Київській міській 
адміністрації інтерактивної виставки «Втрачаючи зв’язок. Життя на лінії зіткнення – 4 роки по 
тому». 

24 квітня відбулася адвокаційна зустріч Програми з коаліцією партнерських організацій. 
Було обговорено подальші плани щодо адвокації законопроекту №6692.

КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

АНАЛІТИЧНА, МОНІТОРИНГОВА ТА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У квітні 2018 р. радники Програми провели 35 моніторингів та аналізів. 
Радником національного рівня на запит Мінсоцполітики підготовлено аналіз міжнародного 

досвіду вирішення житлових проблем ВПО в Азербайджані та Грузії.
У Донецькій області в зв’язку із значною кількістю звернень щодо припинення виплати 

пенсій, проводився моніторинг роботи управлінь праці та соціального захисту населення   
(далі – УПСЗН), управлінь Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) та органів місцевого 
самоврядування. Інформаційні довідки за результатами моніторингу направлені керівництву 
УПСЗН, ПФУ та Міністерства соціальної політики України. Встановлено, що припинення 
виплати пенсій відбулось виключно громадянам які мали довідку ВПО, та після придбання 
житла у власність та реєстрації місця проживання відмовились від неї.  Пенсійні права 
заявників поновлені.

У Луганській області проведено моніторинг роботи контрольного пункту Станиця-Луганська 
з метою виявлення потреб та розробки пропозицій щодо врегулювання наявних проблем. 
Зафіксована відсутність черг у напрямку окупованих територій.  Черга з боку окупованих 
територій сягала до 1 000 осіб.  Усім бажаючим були надані консультації. Оновлено 
інформаційні матеріали на стендах.

Протягом квітня радницею у Харківській області була проведена оцінка діяльності 
Департаменту праці та соціального захисту населення за напрямом «Взаємодія з 
громадськістю». Підготований звіт поширено серед партнерів та зацікавлених осіб.
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НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

МЕДІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

Протягом звітного місяця радники Програми організували або взяли участь як тренери у               
42 навчальних зустрічах з передачі досвіду (тренінги, лекції, семінари тощо). Учасниками 
таких навчальних зустрічей загалом стали 873 фахівці (з них – 64% жінок). Загальна кількість 
заходів та зустрічей, до яких долучилися радники, у квітні становить 349.

Було розроблено та запущено англомовну версію антидискримінаційної онлайн-гри 
«Переселенська блуканина». Загальне охоплення україномовної та англомовної гри за 
березень-квітень 2018 становить більше 60 000 контактів.

В рамках адвокації законопроекту №6692 Програма 19 квітня провела прес-брифінг на тему 
інформаційної кампанії в підтримку права на пенсійне забезпечення громадян України без 
довідки ВПО. Ініціаторами кампанії виступила Програма та коаліція партнерських 
громадських організацій, які хотіли в такий спосіб привернути увагу суспільства та 
законотворців до проблеми дискримінації українських громадян, позбавлених пенсійного 
забезпечення.

23 квітня було проведено прес-брифінг присвячений виставці «Втрачаючи зв’язок. Життя 
на лінії зіткнення –  4 роки по тому».

Протягом звітного місяця було 9 друкованих згадок про радників та Програму, 3 телеефіри, 
2 радіоефіри та 4 сюжети за їх участю. Окрім того, радники надали 1 коментар, взяли участь у 
2 круглих столах та 1 прес-конференції, та 10 інших медійних заходах. Також на сайті 
Програми http://www.radnyk.org було розміщено 13 матеріалів.

НАВЧАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ

Складовою частиною Проекту є тренінгова програма «Актуальні питання 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». Протягом листопада 121 
особи взяли участь у 5  тренінгах, що пройшли в Луганській та Київській областях, 
організованих за підтримки обласних та міських адміністрацій.

Радники проводять освітні зустрічі, тренінги як з ВПО, так і з фахівцями соціаль-
ної сфери та активістами громадських організацій.

• Фахівцями Програми радників були підготовлені рекомендації ВПО, як вбе-
регтися від шахрайства під час уточнення персональних даних телефоном.

• Радник у Харківській області щотижня проводить тренінги для ВПО з
питань правової грамотності.

• Радник в  Херсонській області разом із організаційним комітетом No Hate
Speech Movement в Україні почали проводити тренінги в школах м. Херсон.

• Радником в Донецькій області у м. Маріуполь було проведено розширену
«Зустріч з громадою с. Широкіне».

• Радником в Одеській області спільно з Центром допомоги внутрішньо
переміщеним особам в м. Одесі та Одеській області був проведений психологіч-
ний тренінг «Діти і війна. Техніки зцілення» для соціальних працівників, соціаль-
них педагогів, шкільних психологів та психіатрів медичних закладів м. Ізмаїла. 

У листопаді радники долучились до громадських обговорень та надання роз’яс-
нень щодо чинного законодавства стосовно внутрішньо переміщених осіб, діяль-
ності Програми. Загалом було 28 друкованих згадок про радників, 2 радіопередачі 
та 13 сюжетів та телевізійних ефірів за їх участі. Окрім того, радники взяли участь 
у 25 круглих столах та в понад 33 інших заходах.

Повний текст звіту українською мовою 
у форматі PDF завантажуйте за  ПОСИЛАННЯМ

http://radnyk.org/reports/monthly_report/report_radnyk_april-2018_ukr.pdf

