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Пріоритети співпраці із громадськими 
організаціями
Підтримка спільних зусиль організацій громадянського суспільства, аналітичних центрів та
неурядових організацій щодо захисту прав людини та захисту вразливих груп
населення в Україні, включаючи ВПО у національній кризовій ситуації, спричиненої
війною в Україні, а саме:

qПропонування ефективних методів координації ініціатив громадянського суспільства і
волонтерів на регіональному рівні в Україні. щодо реагування на виклики соціального
характеру і виклики, пов'язані з захистом прав людини, що виникли через війну в Україні;

qЗабезпечення захисту та відновлення порушених прав людини з особливим акцентом на
вразливих верствах населення в умовах війни;

qДіяльність, спрямована на підтримку осіб, які пережили сексуальне насильство у воєнний
час;

qПосилення спроможності регіональної/місцевої влади реагувати на кризу шляхом
створення ефективної системи управління у воєнний час;

qПідтримка уряду в документуванні порушень прав людини та міжнародного
гуманітарного права, включаючи міжнародні злочини, скоєні в контексті війни, та
надання підтримки жертвам.



Пріоритети співпраці із громадськими 
організаціями
Сприяти задоволенню потреб, визначених у громадах, що постраждали від конфлікту, транзитних вузлах та
приймаючих громадах, тим самим зміцнюючи стійкість громади та соціальну структуру.:

• Збір даних про наявні потреби та складнощі чоловіків і жінок, в тому числі ВПО;

• Самоорганізація людей у волонтерські групи взаємодопомоги, що забезпечує взаємодію всіх залучених сторін
(волонтерів, місцевої влади, ДСНС, бізнесу, соціальних служб тощо);

• Залучення молоді з числа ВПО та представників приймаючих громад до створення діалогових платформ та
пропонування рішень для зняття напруженості між ВПО та місцевими жителями;

• Просування механізмів участі на рівні громади для залучення людей до реагування на кризову ситуацію та
участь у заходах з відновлення;

• Забезпечення логістики для розповсюдження та надання невідкладної допомоги у координації з
представниками місцевої влади;

• Підтримка розвитку критичної інфраструктури цивільного захисту та забезпечення рятувальним обладнанням;

• Надання базових послуг, таких як психологічна допомога, юридичне консультування та супровід, а також
соціальних послуг (послуги юридичної допомоги мають бути зосереджені на осіб, які постраждали від
конфлікту);

• Розробка цифрових рішень, включаючи онлайн-сервіси та платформи, для вирішення ключових проблем,
пов'язаних з війною;

• Посилення цифрової безпеки та захисту даних.
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