ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ
РІЧНИЙ ЗВІТ- 2015

МЕТА
Сприяння в розбудові відкритого демократичного
громадянського суспільства шляхом
 захисту

та сприяння реалізації прав і свобод
людини в усіх сферах суспільного життя,

 провадження

культурної, екологічної, освітньої та
наукової діяльності,

 сприяння

правоохоронним органам та органам
державної
влади
у
сфери
боротьбі
з
організованою злочинністю та корупцією.

ДІЯЛЬНІСТЬ
Захист прав і свобод людини є одним з основних напрямків
діяльності організації. Поєднуючи теоретичний та практичний
рівні, Чернігівський Центр Прав Людини працює в напрямку
забезпечення дотримання прав людини.
Діяльність включає такі напрямки, але не обмежується ними:
 здійснення

досліджень з прав людини, моніторинг підготовки
проектів законів та інших правових актів;
 здійснення постійного моніторингу дотримання прав людини
та основних свобод та інформування про факти порушень;
 захист прав людини та основних свобод в органах державної
влади та місцевого самоврядування;
 проведення освітніх заходів і кампаній, семінарів, тренінгів,
конференцій тощо.

ДІЯЛЬНІСТЬ
Чернігівський Центр Прав Людини працює в якості watchdog організації, діяльність якої полягає в критичному
моніторингу діяльності будь-яких установ (уряду, бізнесу,
інших організацій і т.д.) чи осіб та інформування
громадськості про виявлені порушення і спонукання її до
дії.
Громадська організація Чернігівський Центр Прав Людини
має великий творчий потенціал, бо об’єднує дійсних
фахівців своєї справи та залучає до співпраці
представників НДО України та із за кордону, освітні
заклади, Представників ЗМІ, державні установи і бізнес
структури. Наш колектив вже доказав свою спроможність
втілювати необхідні для громади проекти.

ДОСЯГНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Проведено 6 моніторингових досліджень щодо дотримання прав
людини в різних сферах суспільного життя, зокрема, дотримання
прав інвалідів, СІН та ЛЖВ, прав нелегальних мігрантів, діяльності
депутатів місцевих рад та здійснення державних закупівель.



Надано близько 6,100 юридичних консультацій, у тому числі
особам з інвалідністю та ВІЛ/СНІД, а також членам їх сімей.



Правова допомога адвоката надана 192 особам, що дозволило
забезпечити дотримання законності при розгляді справ та
дотримання прав осіб.



Видано 12 брошур на правову тематику.



Проведено 26 інформаційних кампаній в районах Чернігівської
області.

ДОСЯГНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


Молодь Чернігівської області зміцнила потенціал бути лідером і
розвивати громадянське суспільство. Поширення е-навчання
серед молоді.



Підвищено професійний потенціал організацій інвалідів у сфері
захисту прав за допомогою Конвенції про Прав Інвалідів.



Підвищено прозорість та добросовісності у процесі здійснення
державних закупівель.



Активна участь громадянського суспільства у здійсненні
моніторингу процесу та результатів здійснення державних
закупівель.



Забезпечення підзвітності влади та зміцнення довіри між владою
та громадськістю в тому, що стосується добросовісності у
здійсненні державних закупівель.



Мінімізація умов для проявів корупції.

ДІЯЛЬНІСТЬ 2015
"Громадський контроль та боротьба із корупцією в
сфері держзакупівель на Чернігівщині"
Мета: Здійснення громадського контролю за процесом
державних закупівель в освітній сфері міста Чернігова
відповідно до Закону України «Про здійснення державних
закупівель» шляхом здійснення моніторингу державних
закупівель, виявлення, оприлюднення та оскарження фактів
порушення законодавства при їх проведенні.

Підтриманий Міжнародним фондом «Відродження»

ДІЯЛЬНІСТЬ 2015
«Зміцнення міжрегіональної молодіжної
співпраці та мережування»
Мета: Посилення спроможності молодих активістів
бути лідерами у впровадженні соціальних змін;
підвищення компетенції молоді у побудові
ефективних комунікацій та вирішенні конфліктів;
зміцнення міжрегіональної молодіжної співпраці та
мережування, підвищення їх розуміння
демократичних цінностей.

Підтриманий Посольством США в Україні

ДІЯЛЬНІСТЬ 2015
«Інформаційно-аналітичний
портал «Люстрація та Антикорупція
Чернігівщина» як система громадського
контролю»
Підтриманий місцевим бізнесом

Джерела фінансування діяльності

Сума

Гранти
Посольство США в Україні
Проект: «Зміцнення міжрегіональної молодіжної співпраці та
мережування»
Міжнародний фонд «Відродження»
Проект: "Громадський контроль та боротьба із корупцією в сфері
держзакупівель на Чернігівщині"
Місцевий бізнес проект: «Інформаційно-аналітичний
портал «Люстрація Антикорупція Чернігівщина» як система
громадського контролю»
Добровільні пожертвування
Добровільні пожертвування приватних осіб
Пасивні доходи

15 486 USD

150 275 UAH

72 000 UAH

6 615 UAH
271 UAH

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ












Міжнародний фонд Відродження
Посольство США в Україні
Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив
Міністерства Закордонних Справ республіки Естонія, Литви,
Польщі
Посольство республіки Польща в Україні
Дім Свободи, США, та Дім Свободи, Україна
Міжнародний фонд громадянських свобод
Фонд підтримки прав людини та демократії Державного
Департаменту США
Чернігівська обласна та районні державні адміністрації
Приватний бізнес

КОНТАКТИ
ГО «Чернігівський Центр Прав Людини»
http://narodcn.in.ua
14017, м. Чернігів, вул. Жабинського 13/42
pravo@cn.relc.com
Тел./факс (0462) 67 75 75

