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КОМАНДА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МАЯТ" 

ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ ВСІМ СВОЇМ ДРУЗЯМ, 
ПАРТНЕРАМ', ДОНОРСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, УСІМ, 

ХТО ДОПОМОГАВ ВТІЛЮВАТИ Н АШ  ІДЕЇ ТА МРП В 

РЕАЛЬНІСТЬ, УСІМ, ХТО СЬОГОДНІ НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 

БАЙДУЖИМ ДО РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ.

БЕЗ ВАС ЦЕ БУЛО Б НЕМОЖЛИВО!



Багаторічна історія організації розпочалася із 
далекого 1998 року, хоча офіційно її зареєстували 
14 квітня 1999 року. Засновниками були активні чернігівці 
з числа вчителів, учнів та студентської молоді, яких об’єднала спільна 
ідея створити організацію, яка б займалась навчанням та просвітництвом в сфері прав 
лю дини та дитини. Подолавши непростий ш лях організаційного становлення і розвитку, 
реалізації регіональних, національних та міжнародних проектів, на сьогоднішній день, 
Громадська організація «M ART» здобула багаторічний досвід успіш ної роботи. 
Організація є неполітичною, незалежною та неприбутковою. З 2015 року до 
напрямків діяльності організація додала сприяння розвитку молодих організацій 
громадянського суспільства, яке здійснюється ш ляхом надання їм:

#  експертної, менторської підтримки,
#  проведення тренінгів,
#  адміністрування малих грантів,
#  реалізації спільних проектів, тощо

Організація бере участь у  роботі в партнерських мережах та коаліціях на всеукраїнському, 
місцевому та міжнародному рівнях.

На місцевому рівні ГО «M ART» надає первинну правову допомогу всім хто звертається 
до організації, проводить кампанії, акції та заходи в цілях своєї діяльності та виходячи 
із актуальної ситуації з дотриманням прав людини.
На національному рівні ГО «M ART» опікується передусім захистом прав дитини, прав 
лю дей з інвалідністю та права на освіту, зокрема права знати свої права.

Сучасна назва організації включає в себе:

м  -  моніторинг 
А -  активність 
я  -  результати 
Т -  товариство



ПРО НАС

Місія: Ми -  недержавна організація, яка консолідує громаду для

активного захисту прав людини, зокрема прав дитини та 

соціально уразливих груп шляхом надання правової 

допомоги, освіти, моніторінгу та адвокації.

Цінності: #  Пріоритет прав та свобод людини.

Орієнтація на суспільні проблеми.

Активна правозахисна та громадянська позиція. 

Співробітництво та партнерство.

Постійний розвиток та інноваційність



Що ми робимо?
Види діяльності організації.

Правова допомога (стратегічні справи, правові консультації); 

Навчання правам людини (неформальна освіта, вплив на 

офіційну освіту, розвиток всеукраїнської освітньої програми 

«Розуміємо права людини» та «Освітнього дому з прав 

людини - Чернігів»;

Моніторинг дотримання прав людини;

Адвокаційні кампанії.

Сприяння інституційному розвитку неурядових організацій.

Кому допомагаємо?
Цільова аудиторія:

Жертви порушень прав людини -  представників вразливих 

груп: діти, люди з інвалідністю, національні меншини та ін.; 

Особи, які зазнали дискримінації у сфері трудового права; 

Громадські активісти;

Організації громадянського суспільства;

Державні та місцеві органи влади.



ОРГАНІЗАЦІЙНА
СТРУКТУРА

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ГО «MART»



АНДРІЙ КІНАШ 
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНА 
СТРУКТУРА

ПРАВЛІННЯ ГО «MART»

ОЛЕКСАНДР ВОЙТЕНКО 
ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ

ЛАРИСА ШУМНА 
ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ

НАГЛЯДОВА РАДА ГО «MART»

РОМАН СЕМЕШКО 
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

РЕГІНА ГУСАК 
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ТЕТЯНА ПАШУК 
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ГО «MART»

РУСЛАНА БУРОВА



СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ

Протягом 2018 року громадська організація «MART» працювала відповідно до визначеної 
стратегії організації за напрямками роботи, які допомагають виконувати свою правозахисну 
місію. Організації вдалося органічно поєднувати та працювати за всіма стратегічними 
напрямках і досягнути значних успіхів по кожному з них.

Освіта в сфері прав людини
Найбільші досягнення організація має в освітньому напрямку надання послуг, завдяки 
потужному експертному та тренерському потенціалу організації. Так, протягом року, в 
рамках різних проектів організацією було проведено /  8  треніяііЛ для різних цільових 
груп, якими охоплено 4 4 5 учасників..

В основному теми тренінгів стосувались навчання правам людини, підходу, що заснований 
на правах людини, місцевої демократії, участі в прийнятті рішень, роботі з громадами, 
органами влади, молоддю, вразливими групами населення, розробці та управлінні 
проектами, розвитку потенціалу ОГС та навчання тренерській майстерності.

За рік підготовлено 3 7  тртеріі. з освіти для дорослих за різними темами. З них 15 
тренерів зі стратегічного планування, розробки комунікаційної стратегії та розробки 
проектів на основі логічної матриці та 22 тренери з навчання співпраці органів місцевої 
влади та громади, участі в прийнятті рішень та місцевої демократії. Підготовленими 
тренерами було проведено 44  треміяш для громадських активістів та органів місцевого 
самоврядування по всій Україні, якими охоплено більше 6 0 0  учасників-.



СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ

Освітніми та просвітницькими заходами охоплені також діти та молодь. В Чернігівській 
області в громадах проведено /  0  прасЛШнмцькмх ̂ акадіЛ по активізації молоді з 
використанням навчально-методичної виставки «Кожен має право знати свої права», що 
була створена організацією. В Чернігові такими заходами було охоплено більше5 0 0  дШЫ.

В травні 2018 проведено міську просвітницьку акцію «Алея прав людини», під час якої в 
міському парку було висаджено 8  дереЛ рідкісного виду, що символізують цінності прав 
людини. До акції доєдналися близько / 5 0  лшикхшріЛ місМа.

Щорічно організація координує проведення в області Мандрівного фестивалю 
документального кіно «БосибаузиА», в рамках якого освітніми та просвітницькими 
заходами охоплено не менше 2 0 0 0  у%ніЛ, апуделМськхіІ мами)і та лшиканріЛ міста.
В рамках співпраці з Управлінням юстиції в Чернігівській області проводиться ряд 
інформаційно-просвітницьких заходів для молоді та пересічних громадян.



СГРАТЕПЧШ
НАПРЯМКИ

Надання безоплатної правової' допомоги
Протягом року громадська приймальня ГО «MART» надавала безкоштовну правову 
допомогу громадянам, особливу увагу приділяючи вразливим групам населення. За рік 
громадською приймальнею було надано близько 8 3 5  кхінсультаціЛ правового характеру 
на звернення громадян з них: особистий прийом -  6 5 2 ; виїзні приймальні -
/8 3  консультації.

Більшість клієнтів приймальні {59%) -  жінки, 82%  - місцеві жителі, 13% - 
військовослужбовці та члени їх сімей.

За способом звернення основна кількість громадян, 7 2  %, приходили на особистий прийом, 
28% звернулися під час проведення виїзних приймалень.

Протягом всього існування громадської приймальні ГО «MART» особлива увага зосереджена 
все ж на захисті прав дітей. Основним предметом для надання правової допомоги дітям 
були насильство та булінг в школі та питання сімейного характеру.

В 2018 році приймальня надавала розширену правову допомогу людям, що живуть з 
ВІЛ/СНІД, уразливим до зараження ВІЛ та хворим на туберкульоз.Таких консультацій 
було надано /  07. Консультації надавались з питань порушення тендерної рівності та 
правопорушень пов’язаних з цим, а також щодо заборони катувань, нелюдського або 
такого, що принижує честь і гідність, поводження або покарань щодо осіб, які живуть з 
ВІЛ/СНІД;

Допомогою, наданою клієнтам такої групи у 87%  звернень були консультації, / 3% - 
захист прав через допомогу у підготовці документів, у 5% - підготовка позовних заяв та 
інших процесуальних документів.



СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ

Моніторинг прав людини
В рамках дослідницької та аналітичної роботи в сфері прав людини, організація 
зосередилась на роботі з громадами через проблему відсутності нормативної бази 
місцевого рівня, за якою б громада розвивалась в інтересах всіх груп населення.

Так, протягом року, дослідницькою роботою та аналізом нормативної бази було 
охоплено / 0  громад -5  в Чернігівській області і 5  в громадах Чернівецької,Київської, 
Донецької та Рівненської областей.

Мета моніторингу - дослідити місцеву нормативну базу на відповідність міжнародним 
та національним стандартам прав людини та можливості громади брати участь в 
прийнятті рішень. В громадах Чернігівської області увагу було зосереджено на існуванні 
молодіжної політики та можливості молоді брати участь у прийнятті рішень. За 
результатами моніторингів було підготовлено рекомендації для органів місцевого 
самоврядування, а також розроблено нормативно- правові акти, що гарантують молоді 
та мешканцям реалізацію права на участь у прийнятті рішень, та існування 
представницьких молодіжних органів в громаді.

В вересні цього року організація розпочала моніторинг прав дитини в Чернігівській 
області метою якого є дослідити місцеву політику в сфері прав дитини на відповідність 
міжнародним стандартам та напрацювати рекомендації щодо її покращення для 
можливості втілення рекомендацій Комітету ООН з прав дитини.



СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ

Адвокаційна діяльність
Значного успіху в 2018 році організація досягла в сфері адвокаційної діяльності в рамках 
здійснюваних протягом року проектів. За рік проведено 7 успішних адвокаційних кампаній. 
Метою адвокаційних кампаній була розробка та імплементація в місцеву нормативну базу 
громад нормативних актів, що мають основою міжнародні та національні стандарти прав 
людини, регулюють життя громади, гарантують реалізацію прав.

Фокус нормативних актів зосереджувався на застосуванні інструментів місцевої демократії, 
а саме на забезпеченні участі в прийнятті рішень різних цільових груп, особливо молоді.

Місцеві нормативні акти передбачали також практичне втілення принципів підходу, що 
заснований на правах людини, які стосуються діяльності місцевої влади, а саме -  участь та 
інклюзія, прозорість, демократичне правління, відповідальність та підзвітність.

Під час роботи з громадами було виявлено ряд проблем з реалізацією прав різних груп 
мешканців громади, особливо молоді, які виникають через відсутність нормативно- 
правового врегулювання. Спільно з представницькими групами від громад, було 
напрацьовано відповіді нормативно-правові акти та шляхом лобіювання та роботи з 
місцевою владою ці нормативні акти були імплементовані в місцеву нормативну базу 
громад.

Так, в п’яти громадах Чернігівської області задля посилення голосу молоді в прийнятті 
рішень та формуванні місцевої політики було створено представницький молодіжний 
орган -  Молодіжні ради та прийнято Положення про Молодіжні ради в Кіптівській, 
Лосинівській, Корюківській, Сосницькій та Коропській ОТГ.



СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ

В рамках проекту «Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні» 
експертами ГО «MART» надано допомогу та практичний супровід у розробці та 
впровадженні 5  нормативно-правових документів, а саме:

Кіцманська ОТГ -  Статут ОТГ; Смизька ОТГ -  Положення про Молодіжну раду; 
Званівська ОТГ - Положення про партисипативний бюджет; Новоукраїнська ОТГ -  
Положення про взаємодію органів місцевого самоврядування та неурядових організацій; 
Київська область-Статути сіл та селищ.

Всі адвокаційні кампанії супроводжувалися інформаційно-просвітницькими заходами 
в громадах активізацією громади, залученням мешканців громад до проведення аналізу 
ситуації на місцях, пропагандистськими заходами щодо необхідності бути активними 
та відповідальними за життя громади, застосувати принципи та інструменти місцевої 
демократії та стандартів прав людини на місцях.

Таким чином, в рамках адвокаційного стратегічного напрямку організації реалізовано 
запланований «прорив» - вплив організації на системні та структурні зміни шляхом 
просування стандартів прав людини та демократії, та їх нормативне закріплення на 
місцевому рівні.



СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ

Організаційний розвиток ОГС
За 2018 рік організація значно розширила волонтерський потенціал. До організації та 
участі постійно долучаються громадяни - мешканці міста та області. Постійно надається 
консультаційна, менторська та правова допомога новоствореним організаціям та 
ініціативним групам, супровід та практична допомога у оформленні статутних документів 
та протоколів громадських організацій міста та регіону.

Протягом року надавалась допомога громадській організації «Центр медико-соціальної і 
фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з вадами фізичного розвитку «Інтеграція». 
Надано допомогу у створенні відокремленого підрозділу громадської організації «Центр 
медико-соціальної і фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з вадами фізичного розвитку 
«Інтеграція» у Чернігівському районі.

Надано допомогу у розробці політик і процедур в діяльності організації для громадської 
організації «Центр психолого-соціальної допомоги постраждалим в наслідок АТО та особам, 
що перебувають в кризових станах «Ресурс».

Надана допомога у підготовці Статуту комунального підприємства «Надія» Чернігівської 
обласної ради. Надано допомогу у створенні системи внутрішньої документації та політик 
Громадської організації "Громадське телебачення: Чернігів", а саме з питань розробки: 
Політики з управління людськими ресурсами; Положення щодо керівних органів; 
Положення про фінансову та бухгалтерську діяльність. Надано консультаційну допомогу 
у напрацюванні та розробці Комунікаційної стратегії для громадської організації 
"Українська Асоціація Матерів".

Надано допомога у реєстрації громадської організації та підготовці установчих документів, 
статуту для ініціативної групи ВПО, які працюють у громадській приймальні УГСПЛ в 
м. Суми. Була створена ГО «Північна правозахисна група». Однією з найуспішніших є 
робота з організацією «Єдина родина» , що була створена за супроводу ГО «MART». 
Протягом року надавались консультації та менторська і юридична допомога для організації 
сімей загиблих «Єдина родина» щодо створення Громадської спілки «Єдина родина 
України». Вже 23 листопада ментори організації допоможуть процедурно провести перші 
Установчі збори Спілки в Івано-Франківську.



«Самоврядування для людей. Посилення
потенціалу місцевого самоврядування 
та адміністрації у сфері співпраці з 
громадянським суспільством» за фінансової
підтримки 81оуакАісі та Фонду домів прав 
людини (Осло, Норвегія)

Мета: Посилення спроможності 
органів місцевого самоврядування 
та громадського суспільства у сфері 
громадянської участі та розвитку 
громади.
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Мета: Підвищення потенціалу 
організацій, які входять в мережу 
хабів України. Надавати послуги 
іншим ОГС регіону та виконання 
роль хаба ОГС в регіоні.

«Створення та інституційний розвиток 
Мережі хабів громадянського суспільства», 

що здійснювався за підтримки ПРООН в 
Україні та Міністерства закордонних 

справ Данії.



Н АШ  ПРОЕКТИ

«Забезпечення участі у прийнятті рішень на 
місцевому рівні», що було реалізовано в 
рамках проекту «Програма сприяння 
громадській активності «Долучайся!», 
що фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку «USAID» та 
здійснюється «Pact» в Україні.

Мета: Активізація і посилення спроможностей 
місцевих громад щодо прав людини для ефективного 
використання процедур впливу на вирішення проблем, 
які представляють суспільний інтерес 
на місцевому рівні. Включення до 
«порядку денного» органів місцевого 
самоврядування принципів прав 
людини, зокрема питань участі 
місцевих мешканців у процесі 
прийняття рішень, особливу увагу 
приділяючи тим, хто представляє 
уразливі групи.



Мета: Приведення системи 
ювенальної юстиції в Україні 
у відповідність до міжнародних 
стандартів прав людини.

«Розвиток системи правосуддя та 
ресоціалізація дітей у конфлікті з законом 

в Україні», що реалізується спільно з 
Гельсінською фундацією прав 

людини (Варшава) за підтримки програми 
RITA та Фонду Домів Прав Людини (Осло)

Результати:
Розширення знань українських спеціалістів у сфері міжнародних стандартів роботи 

з неповнолітніми;
Практичне вивчення польської моделі взаємодії з неповнолітніми у контексті 

імплементації передової практики для створення української моделі;
Розробка та розповсюдження рекомендацій щодо удосконалення нормативно- 

правової бази і концептуальних основ для запровадження практичних заходів у сфері 
правосуддя щодо неповнолітніх і заходів ре-соціалізації та допомога у створенні нової 
системи з питань неповнолітніх у відповідності міжнародних стандартів;

Посилення співпраці між представниками робочих груп при Міністерстві юстиції
України, офіційними органами та недержавними 
організаціями.



Н АШ  ПРОЕКТИ

С

XVI Мандрівний фестиваль документального 
кіно «Docudays.UA». Проходить за підтримки

Української Гельсінської спілки з прав людини, Мета: Сшшяти популЯрИЗації й 

ГО “Південь”, Херсонський обласний фонд розвитку документального кіно 

милосердя і здоров’я, ГО “Центр сучасних 
інформаційних технологій та 

візуальних мистецтв”.

та підвищенню рівня дотримання 
прав людини в Україні.



«Громада, де чути голос молоді», 
за підтримки ПРООН в Україні та 

Міністерства закордонних справ Данії.

Мета: Покращити становище молоді в місцевих громадах шляхом широкого 
залучення до участі в прийнятті рішень та формування молодіжної політики 
на місцевому рівні, що заснована на принципах поваги до прав та свобод.
Розробка форм та методів широкої участі та впливу молоді на життя місцевої 
громади шляхом широкої взаємодії молоді, НГО з місцевими органами



с Ш

Н АШ  ПРОЕКТИ

«Розвиток потенціалу задля 
надання якісних послуг», 

за підтримки ІСАР «Єднання».

Мета: Підвищити потенціал 
організації, персоналу та експертів 
у здатності надавати послуги ОГС 
регіону зі стратегічного планування, 
побудови комунікаційної стратегії, 
розробки проектів на основі 
логічної матриці.

іпішіан,етшміем«
тич»



Протягом року в діяльності програми організації застосовувся підхід, що заснований 
на правах людини, що спрямований на досягнення довгострокових результатів, системних 
та структурних змін.

До вирішення суспільних проблем в рамках проектів ми підходили з метою підвищити 
здатність носіїв прав знати та претендувати на свої права , а носіїв обов’язків знати про 
права людини та виконувати свої обов’язки. Головним принципом підходу, що заснований 
на правах людини в нашій діяльності була участь та залучення всіх зацікавлених сторін до 
вирішення проблеми з правами людини на місцевому рівні.

Застосування підходу, що заснований на правах людини посилили вплив організації на 
системні зміни та здатність вести за собою в цьому напрямку інші організації 
громадянського суспільства.
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ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ У 2018
Г  №
. п/п І Вид надходж ення_ __ ___  ^

Сума, грн.
г

/.
і

Безповоротна фінансова допомога (гранти)
____________________________________________________________________________________________________ А

► ^
2877960

к___________________________________А

2.
л

Благодійні пожертви від фізичних осіб 53184
_жГ

3. Пасивний дохід - відсоток депозиту

 ̂ -
Усього: 2 931144

4.
 ̂ _

Безповоротна фінансова допомога, що не підлягає 
відшкодуванню (обладнання) к А

к.

і
Усього:

р “
2 927744

ВИТРАТИ У 2018 РОЦІ

Л/о
п /п Витрати Су/иа, грн.

7. Діяльність програми 2093006
ь. і

2.
і

Адміністративні витрати А

р "і
838138

► т ----------------------- '
Усього: 2 931144



ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ СТАТИ 
ВОЛОНТЕРАМИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "MART"!

Ми об’єднуємо активних, комунікабельних, ініціативних та творчих людей для: 
#  Організації правозахисних акцій, інформаційних заходів, флеш-мобів;

#  Створення дискусійних платформ з прав людини;
#  Допомоги у висвітленні та популяризації ініціатив;

#  Допомоги в організації Міжнародного фестивалю документального кіно 
про права людини БосиОауз и  А на Чернігівщині;

#  Проведення виставки «Кожен має право знати свої права»;
#  Участі в освітніх заходах для школярів та студентів;

#  Участі в моніторингах дотримання прав людини;
#  Роботи в громадській приймальні організації;

#  Допомоги в організації в офісі;

В команді однодумців і профісіоналів ти отримаєш колосальний досвід і розвиток. 
ГО МАРТ -  це крок до змін сьогодні і в майбутньому.



Адреса організації: м. Чернігів, 14000, 
вул. П’ятницька, буд. 39, оф. 702-703, 

Тел.: (0462)774-110. 
mart-ngo.org.ua 

Е-таі1: mart.ngo@gmail.com 
facebook.com/ngomartcn

mailto:mart.ngo@gmail.com

