Назва програми: «Реагування на порушення прав людини та посилення правової
спроможності громадян та правозахисників в Україні» («Права людини в дії»)
Трьохрічна програма (з 2014 по 2017 рр.) за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID), яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини
з метою просування та розбудови культури поваги до прав людини в Україні відповідно
до європейських стандартів
Завдання проекту:
Завдання 1: Розширення та посилення моніторингу дотримання та просування прав
людини
Завдання 2: Посилення участі у стратегічних судових справах
Завдання 3: Вдосконалення та розширення роботи з підвищення обізнаності та
посилення правової спроможності громадян
Завдання 4: Посилення Освітнього дому прав людини-Чернігів
Завдання 5: Відновлення порушених прав та справедливості для жертв катувань та
збройного конфлікту
Бенефіціаром проекту виступає Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини.
Деякі ремарки:
В цій програмі Українська Гельсінська спілка з прав людини спрямує свої організаційні
ресурси – досвід у проведенні моніторингу, веденні стратегічних справ, мережу
правозахисних приймалень (які наразі працюють в 20 регіонах), розгалужені освітні програми
тощо – на забезпечення виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань в галузі
прав людини.
УГСПЛ сприятиме розвитку ефективної системи виконання рішень міжнародних
органів, докладе зусиль до перекладення відповідальності за порушення прав людини з
платника податків на конкретних винуватців.
Також УГСПЛ займеться створенням системи документування порушень прав людини
(зокрема на сході України) незалежно від того, якою з протидіючих сторін їх було
скоєно.
Контактна інформація:
Аркадій Бущенко, керівник проекту (arkadiy.bushchenko@gmail.com)
Ольга Чуєва, заступник керівника проекту (olga.chueva@gmail.com)
Українська Гельсінська спілка з прав людини
вул. Фролівська 3/34, Київ, Україна
Тел.: 044-485-17-92, факс: 044-425-99-24
Веб-сайт: http://helsinki.org.ua/
Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та
гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких
сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор.
Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та
гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в
Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID
http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

