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Шановні друзі та колеги,
Радий Вам представити звіт про роботу громадської організації «Україна без тортур», в якому ми підбили підсумки та показали найбільш вагомі досягнення.
Минуло два роки від створення «Україна без тортур» до злагодженої
командної роботи. За цей час змін ми визначили пріоритетні напрямки
роботи для себе, залучились підтримкою суспільства та стали надійними партнерами для організацій, які дотичні до сфери дотримання прав
людини.
В попередньому році ми залишились чесними, в першу чергу перед
собою та спільнотою національного превентивного механізму, адже
реалізували усі заплановані проекти. Але найбільшим досягненням
2018 року стало налагодження конструктивного діалогу з новообраним
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, збереження
моделі «Омбудсман+» і товариства громадських моніторів НПМ.
Організація продовжує розбудовувати мережу, забезпечуючи високі
стандарти діяльності та якісну підтримку громадських моніторів Національного превентивного механізму.
У 2018 році «Україна без тортур» приділила особливу увагу регіональному розвитку громадської організації, щоб максимально посилити
нашу присутність та діяльність.
Команда «Україна без тортур» презентує Вам свій другий річний
звіт — за 2018 рік.
Я щиро вірю в зміни і знаю, що спільно їх досягати набагато легше.
З повагою,
Керівник Організації 			

Олександр Гатіятуллін
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Про Україну без тортур

історія організації

У серпні 2016 року було створено громадську організацію «Україна без
тортур» для координації діяльності громадської частини національного
механізму попередження катувань.

Наша Організація сповідує ідею викорінення та попередження катувань у місцях несвободи й іншого жорстокого, нелюдського або такого,
що принижує гідність видів поводження та покарань, які заборонені та
є серйозним порушенням прав людини в Україні.

«Україна без тортур» об’єднує громадських активістів (моніторів), які
залучені до реалізації НПМ.

Ми працюємо над:
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Наші
цінності
Місія
У місцях несвободи немає тортур 		
та жорстокого поводження,
до цього ми прагнемо

Візія
Розгалужена національна мережа моніторів
Національного превентивного механізму,
яка без обмеження, системно
відвідує всі місця несвободи,
сприяє змінам та покращенню
умов перебування в них,
використовуючи найкращі
світові практики
та стандарти
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Основні напрямки діяльності

за 2018 рік

Навчання моніторів Національного превентивного
механізму, працівників адміністрацій державних установ та членів Організації

Налагодження конструктивного діалогу та співпраці
з новообраним Омбудсманом

Участь представників Організації у публічних дискусіях
та фестивалях на тему прав людини — Docudays UA,
Дискусійний клуб «Новели Правил внутрішнього розпорядку» , фото-виставка «Чи є життя після тортур?»

Посилення взаємодії із виконавчою владою у
компоненті реагування на рекомендації за візитами,
а саме вступ керівників відокремлених підрозділів
до складу спостережних комісій різних рівнів
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Досягнення 2018
року

5 193 747

грн. залучено для
фінансування
діяльності

25

моніторингових
візитів моніторингових
візитів здійснено
безпосередньо
Організацією
до 219
моніторингових візитів
залучено членів
Організації

зорганізовано
дві всеукраїнські акції,
які пройшли у
7 регіонах
успішно пройдено
перший незалежний
фінансовий
аудит

представники
Організації увійшли до
7 спостережних
комісій
при ОДА
участь членів
Організації у міжнародній
науково-практичній
конференції

83 членів
залучено до
Організації
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навчальних заходів
проведено у регіонах
для громадськості

76 публікацій

про роботу Організації
у національних та
регіональних ЗМІ

укладено
Меморандум
про співпрацю

з Державною Академією
пенітенціарної служби
України
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Розбудова мережі

моніторів НПМ

Проведено один базовий тренінг для нових моніторів
у партнерстві із Офісом Омбудсмена та Освітнім домом
з прав людини в Чернігові

Організація провела перший та останній за 2018 рік
кластерний візит у Вінниці

У партнерстві із Міжнародним Комітетом Червоного
Хреста в Україні організували семінар для 20 моніторів
щодо міжнародного досвіду інспектування в’язниць

Дискусійний клуб для моніторів і експертів
Національного превентивного механізму «Трудові
права засуджених»
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Регіональні представництва

Організації

Центральний
(Київська,Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська)
Центрально-Західний

(Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Рівненська)

Кривий Ріг

Західний

Івано-Франківськ

(Львівська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська,
Закарпатська, Чернівецька)

Миколаїв
Полтава

Північно-східний

Рівне

(Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська)

Харків

Східний

(Дніпропетровська, Запорізька, Донецька)

Південний

(Одеська, Миколаївська, Херсонська)

ініціативна
група

Херсон
Черкаси
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Кейс з покращення умов
у місці несвободи

Організація намагається посилити компонент реагування на звіти за
візитами шляхом адвокаційних заходів. Один із найдієвійших методів є
офіційні листи-звернення до народних депутатів України.
За 2018 рік було направлено 44 офіційних звернення до народних депутатів, які були обрані за одномандатними виборчими округами, де знаходяться місця несвободи. Усі виявлені під час візитів порушення викладаються у листах.
Загалом, Організація отримала 52 відповіді на свої звернення. З них 8 –
особисті від депутатів та 44 – від міністерств та відомств, за результатами
звернення Організації та народного депутата.
В рамках реалізації національного превентивного механізму 7 травня
2018 року працівники Департаменту з питань реалізації національного
превентивного механізму разом з представником громадськості здійснили візит без попередження до спеціальної школи-інтернату №15 для
дітей з наслідками поліомієліту та церебральними паралічами м. Києва.
В інтернаті знайшли багато порушень, зокрема: відсутність пандусу, гарячої води, порушення санітарно-гігієнічних норм.
Після публікації звіту на офіційному сайті Уповноваженого ВРУ з прав
людини, наша громадська організація звернулась до народного депутата Олександра Третьякова, виборчий округ №219, де й розташована
школа-інтернат.
Заступник голови депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» депутат Третьяков звернувся до виконавчого органу Київської міської ради
та КМДА, а саме до Святошинської державної адміністрації з проханням
вжити заходи.
30 липня 2018 року, ми отримали відповідь від Святошинської районної
державної адміністрації про те, що управління освіти, молоді та спорту
замовило для школи-інтернату №15 дві підйомні платформи для осіб з
інвалідністю та підйомник для інвалідного крісла.
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Фінансовий звіт

МФ «Відродження»
«Підвищення інституційної
спроможності НПМ задля
попередження катувань.
Етап 1»

1 368 730 грн

МБФ «Альянс громадського здоров’я»
«Цикл семінарів та лекцій для
представників правоохоронних
органів у Донецькій області»

40 000 грн
01.10.2018 — 31.12.2018

29.12.17 — 29.06.18

МФ «Відродження»
«Інституційний розвиток та
підтримка мережі громадських
моніторів НПМ задля попередження катувань в Україні.
Етап 2»

1 300 025 грн

МБФ «100% ЖИТТЯ»
«Забезпечення сталої системи
моніторингу порушень права
на здоров’я людей в місцях
несвободи»

225 220

залучені експерти

1 106 710 грн
01.09.2018 — 31.12.2019

16.07.18 — 16.01.2019

ІСАР Єднання
«Розробка адвокаційної стратегії»

82 192

поліграфія і
дизайн

25 720 грн
20.07.2018 — 30.09.2018

1 025 408
послуги з
менеджменту

230 000

регіональний
розвиток

5

проектів успішно
прозвітовано

605 280

заходи
(тренінги, зустрічі)
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Наш головний
стратегічний партнер

Наші партнери

