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Вітальне слово
Шановні друзі! З неабиякою радістю звітуємо про нашу діяльність у 2018 році.
Це був важкий, інколи надто виснажливий, але напрочуд цікавий рік, сповнений
надій та гучних подій, до яких ми були причетні.
Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» неабияк наростив організаційні м’язи
та розширив вплив на різні процеси в державі! Важко порахувати всі публічні
заходи, які ми організували, або в яких взяли участь. Також не просто
перелічити всі міста, у яких ми «засвітилися»… Все це стало можливим завдяки
небайдужості наших численних партнерів, яких з року в рік стає дедалі більше.
Дякуємо вам, колеги, за співпрацю! Разом ми вчилися, будували, випробовували
знання на практиці й, звичайно ж, впливали.
За нашої активної участі, спільно з партнерськими організаціями, низка
місцевих рад висловилася на підтримку законопроекту №6240 щодо виборчих
прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни
громадян, до числа авторів якого ми належимо.
Тетяна Дурнєва, виконавча директорка
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Хто ми
Громадська організація «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» створена на
початку 2016 року командою Донецької обласної організації «Комітет виборців
України» у відповідь на нові виклики, перед якими постала ця організація після
переїзду з Донецька до Києва.
ТЕТЯНА ДУРНЄВА, виконавча директорка
ОЛЬГА МАРТИНОВСЬКА, головна бухгалтерка, тренерка
НАТАЛІЯ НОВИКОВА, менеджерка
ВІКТОРІЯ ЗОЛОТУХІНА, менеджерка
ЮЛІЯ КАПЛАН, аналіткиня
АНДРІЙ СЕК, спеціаліст з комунікацій

Місія
Впливати для добробуту, захищаючи гідність та права людини на місцевому,
національному та міжнародному рівнях

Наші цінності
Демократія - Права людини - Сталий розвиток - Людська гідність Верховенство права - Взаємодопомога та людяність – Служіння Участь та інклюзія - Відкритість та прозорість
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Напрямки діяльності
Адвокація;
Проведення навчальних, просвітницьких заходів;
Проведення публічних заходів для ЗМІ чи інших цільових груп (форуми,
прес-конференції, круглі столи та ін.) національного та місцевого рівня;
Участь в робочих (дорадчих) групах при органах влади;
Підготовка та поширення інформації на суспільно важливі теми через ЗМІ та
власні канали комунікації;
Донесення до представників української влади та міжнародного співтовариства
суспільно важливої інформації;
Підготовка аналітичних документів, експертних оцінок, рекомендацій органам
влади;
Участь у розробці законопроектів та інших нормативних актів;
Посилення інституційних спроможностей організації;
Мережування, робота в коаліціях, партнерство;
Правозахисна діяльність;
Публічні звернення (заяви) до державних посадових осіб з приводу актуальних
питань.
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Головні здобутки у 2018 р.
Завдяки нашій роботі й плідній співпраці з партнерами за період від початку
року 11 місцевих рад проголосували за звернення до ВРУ з приводу підтримки
законопроекту №6240 (Ужгородська, Вінницька, Херсонська, Коростенська,
Добропільська, Маріупольська, Криворізька, Білгород-Дністровська, Харківська
міські ради, Шосткинська районна рада, а також Запорізька облрада).
Під тиском коаліції громадських організацій (до якої також входить
Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ") Президент відкликав законопроект
№8297. Правозахисники висловлювали переконання, що документ містить цілу
низку суперечливих норм, які викликають обґрунтоване занепокоєння, оскільки
в разі прийняття вони створять основу для дискримінації окремої категорії
громадян України.
Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав врахував
зауваження коаліції громадських організацій до Переліку питань до подання
Україною сьомого періодичного звіту. Це означає, що офіційний Київ має
надати чіткі відповіді на не завжди зручні питання у сфері дотримання і
реалізації прав людини.
За активної участі Громадського холдингу у Раді Європи рекомендували Україні
забезпечити виборчі права ВПО та ухвалити законопроект №6240.
Парламентський комітет з питань правосуддя та правової політики включив до
порядку денного розгляд законопроекту №6240, який "ГРУПА ВПЛИВУ"
спільно з іншими організаціями розробляла, й наразі активно адвокатує.
Рішення Конституційного суду про визнання неконституційним надання
Міністерству фінансів права отримувати інформацію, що містить персональні
дані. Раніше Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ" ініціював широку
кампанію щодо захисту персональних даних громадян.
Наслідком адвокаційної кампанії "12 днів вистачить", останнім етапом якої був
мітинг поблизу ВРУ, стало озвучення позиції щодо виборчих прав ВПО на
засіданні погоджувальної ради парламенту.
До восьмої періодичної доповіді про виконання Україною положень
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права додали пункт про
законопроект №6240 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо
виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині
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країни громадян)”, який було розроблено Громадським холдингом "ГРУПА
ВПЛИВУ".
Комітет ООН з прав людини прийняв для розгляду матеріали, подані
Громадським холдингом для формулювання проекту керівних принципів
ефективного здійснення права на участь у державних справах.
Понад 300 публікацій у центральних та регіональних ЗМІ зі згадкою про
Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ" та діяльність організації.
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Аналітика і дослідження
Навесні 2018 р. Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» спільно з ГО
«Донбас-СОС» презентували аналітичний звіт "Захист прав внутрішньопереміщених осіб: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення
нормативно-правової бази". Основу для підготовки цього аналітичного звіту
становлять звернення громадян, отримані під час роботи гарячої лінії та он-лайн
приймальні громадської організації «Донбас СОС», а також дані дослідження,
яке в травні–липні 2017 року проводили представники Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини за методологією, розробленою
експертами громадської організації «Громадський холдинг “ГРУПА
ВПЛИВУ”». У звіті також досліджено інформацію, розміщену на офіційних
ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти
міжнародних і національних неурядових організацій, які займаються
вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб та громадян, які
проживають на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської
областей, а також на тимчасово окупованій території України.
Громадський холдинг долучився до підготовки "Звіту про гендерний аналіз
результатів всеукраїнського опитування щодо дотримання прав ВПО" (у
співпраці з ГО "Жіночі перспективи" та Уповноваженим ВР з прав людини).
Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень ім.
Олександра Яременка з 27 вересня по 24 жовтня 2017 року в 24‑х областях
України та м. Києві. Всього опитано 2002 респонденти. У Звіті здійснена оцінка
становища жінок та чоловіків ВПО, визначено особливості та особливі потреби
щодо захисту їхніх прав, а також досліджено специфіку проблем ВПО-жінок.
Крім того в досліджені визначено, наскільки дотримується принцип рівних
можливостей жінок та чоловіків ВПО у сфері реалізації їх прав. Оприлюднення
звіту відбулося в червні 2018 р.
2018 року Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ" вже вдруге провів
оцінювання рівня організаційного розвитку організацій та ініціатив, які
надають підтримку населенню, постраждалому внаслідок конфлікту.
Вперше таке оцінювання проводилось 2016 року, в ході якого було виявлено,
що організації, які виникли після анексії Криму та початку збройного конфлікту
на Донбасі, великою мірою працюють на волонтерських засадах і потребують
підтримки для розвитку внутрішніх систем і стандартів. Основною метою
оцінювання 2018 року було виявити зміни, які відбулись в сфері організаційного
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розвитку, і подальші потреби організацій у навчанні та іншій підтримці.
Презентація звіту відбулася в серпні 2018 р.
5-го вересня 2018 р. Коаліція громадських організацій (куди входить і
Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ») презентувала результати
дослідження (подання) щодо реалізації Україною Міжнародного Пакту про
економічні, соціальні та культурні права (МПЕСКП) – “Постраждалі від
конфлікту: як Україна забезпечує реалізацію їхніх прав”. Захід відбувся в
рамках підготовки до звітування Україною Комітету ООН з економічних,
соціальних та культурних прав.
"Збираючи пазл: вплив внутрішнього переміщення на права людини та
доступ до адміністративних послуг в Україні". Це ще один аналітичний звіт,
у роботі над яким взяв участь Громадський холдинг. Звіт містить аналіз стану
дотримання та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб за
результатами соціологічного загальнонаціонального опитування серед ВПО та
опитування експертів з-поміж надавачів послуг ВПО. Дослідження важливе для
виявлення системних проблем у сфері захисту прав ВПО; фіксації вад і
труднощів у сфері організації та плануванні роботи державних і місцевих
органів та служб, а також виокремлення індивідуальних випадків порушення
прав ВПО.
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Хронологія року:
події, акції, публічні активності
СІЧЕНЬ
Провели
тренінг
для
помічників
депутатів,
співробітників
парламентських комітетів й секретаріатів фракцій щодо підвищення
рівня участі у виборах та забезпечення виборчих прав мобільних категорій
громадян. Обговорювали міжнародний досвід у подоланні дискримінаційних
явищ у виборчих процесах, можливі шляхи й методи вирішення цього питання
в Україні. Говорили, звичайно, і про законопроект №6240, що має надати усім
мобільним групам громадян України можливість брати участь у голосуванні на
всіх без виключення виборах.
БЕРЕЗЕНЬ
Стартувала багатоденна масштабна акція #12ДнівВистачить на підтримку
законодавчих змін щодо надання права голосу на місцевих виборах внутрішньо
переміщеним особам (ВПО) та трудовим мігрантам. Відповідний законопроект
№6240 щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних
всередині країни громадян був зареєстрований у ВР 27 березня 2017 р. Мета
акції – привернути увагу народних депутатів та громадськості до того факту, що
річне зволікання із розглядом і ухваленням законопроекту позбавляє майже 1,5
мільйони ВПО і декількох мільйонів трудових мігрантів можливості брати
активну участь у виборах, самоуправлінні на місцевому рівні й розвитку громад.
Ми організували прес-конференцію (13 березня) й акцію біля комітетів
Верховної Ради перед засіданням погоджувальної ради (19 березня), а також
спільно з партнерами здійснили низку інших активностей в регіонах: дискусії
"Невидимі виборці" в Маріуполі, Ужгороді та Житомирі, акція біля Запорізької
облради…
Як організація-учасниця Мережі хабів громадянського суспільства взяли
участь у 2-му Всеукраїнському Форумі громадських організацій, який
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відбувся у Львові. Понад 100 учасників та учасниць Форуму відвідали майстеркласи з фінансової сталості, вирішення конфліктів, розробки комунікаційної
стратегії, організаційного розвитку відповідно до підходу ПРООН.
Підписали Меморандум про співпрацю з Головним територіальним
управлінням юстиції у Київській області. Текст документу завізували
виконавча директорка ГО Тетяна Дурнєва та в. о. начальника ГТУЮ у
Київській області Олег Кужелев. У Громадського холдингу та обласного
Управління юстиції є низка сфер для спільної діяльності щодо проблем захисту
прав внутрішньо переміщених осіб, виборчих прав громадян,
правопросвітницької роботи зокрема в рамках загальнонаціонального проекту
"Я МАЮ ПРАВО".
Взяли участь у панельній дискусії "Чотири роки громадянського спротиву
Донбасу російській окупації".
КВІТЕНЬ
На спільній з партнерами прес-конференції "Екватор" виконання
Національної стратегії з прав людини: зміни і нові виклики" розповіли
своє бачення й окреслити 6 змін, які, на наш погляд, варто внести в цей
документ.
Мін'юст презентував Карту загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», яка містить інформацію про мережі
партнерських організацій, що спільно з Міністерством юстиції та
Координаційним центром з надання правової допомоги беруть участь у
реалізації проекту. Є тут інформація і про Громадський холдинг.
Взяли участь у Харкові у Міжнародній конференції "Права біженців та ВПО:
кращі європейські практики та шляхи їхньої імплементації в Україні".
Представниця холдингу Тетяна Дурнєва модерувала круглий стіл "Виборчі
права внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп населення"
У регіонах партнери «ГРУПИ ВПЛИВУ» за нашої підтримки й надалі
проводять різноманітні акції на підтримку законопроекту №6240 й виборчих
прав ВПО та трудових мігрантів: у Вінниці відбувся круглий стіл
«Забезпечення виборчих та інших прав ВПО: діалог з депутатами у
Вінниці», у Харкові - дискусія «Невидимі виборці», у Кривому Розі - круглий
стіл «Шляхи інтеграції в приймаючу громаду. Законопроект №6240», у
Дніпрі - круглий стіл «Чи захищені виборчі права переселенців?»
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Спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області
провели круглий стіл "Об’єднання зусиль для подолання наслідків
збройного конфлікту". Говорили про проблеми ВПО й про ті заходи, які
реалізовує обласна влада в межах своїх можливостей та повноважень.
Разом із іншими ГО підписали звернення до Прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана з приводу потреби розширення переліку банків, у яких ВПО можуть
отримувати соціальні виплати, а також проходити фізичну ідентифікацію.
В числі інших громадських організацій взяли участь у семінарі щодо визначення
пріоритетів України на 2018-2020 роки в рамках «Партнерства «Відкритий
Уряд».
Взяли участь (й надали свої рекомендації до підсумкових документів) у
парламентських комітетських слуханнях на тему: «Стан реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини щодо захисту прав ВПО та
осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, звільнення
заручників та відновлення їхніх прав».
В рамках співпраці з НУО, що входять до Мережі хабів громадянського
суспільства, взяли участь у робочій зустрічі в Кропивницькому, де
напрацьовувалися внутрішні документи, а також обговорювали подальші
плани.
ТРАВЕНЬ
Запрацював вебсайт організації - vplyv.org.ua!
В рамках адвокації законопроекту №6240 провели неформальну зустріч з
народними депутатами.
Разом з регіональними партнерами провели у Херсоні «Сніданок з
виборцями», а також дискусії «Невидимі виборці» у Краматорську та
Сєвєродонецьку.
Громадський холдинг долучився до звернення НУО, що опікуються правами
осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, до голови Комітету ВР з прав
людини Григорія Немирі з приводу проекту закону «Про внесення змін до
Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення
окремих положень» (реєстр. №8297). Цей законопроект ініціював
Президент, й визначив його як невідкладний. На наш погляд, документ містить
цілу низку норм, що викликають обґрунтоване занепокоєння, оскільки в разі
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прийняття вони створять основу для дискримінації окремої категорії громадян
України.
Спільно з партнерами-НУО взяли участь у дослідженні та подальшому
експертному обговоренні "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених
осіб: гендерний зріз" (див. Аналітика і Дослідження)
Внесли пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів "Про
затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього
переміщення на період до 2020 року". Стратегія, як відомо, була ухвалена в
листопаді 2017-го р. Пропозиції Громадського холдингу стосувалися бази даних
потреб ВПО щодо житла за гендерною класифікацією (жінки з дітьми з
інвалідністю, одинокі матері тощо). Спочатку на них не звертали увагу, однак
після наполягань їх підтримали.
Долучилися до конференції "Громадяни та парламент: моделі та
інструменти ефективної взаємодії", де дізнавалися про успішні практики від
інших організацій, ділилися власним досвідом.
ЧЕРВЕНЬ
Взяли участь у нараді у віце-прем`єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе та Урядової
уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко з
громадськими організаціями. Виконавча директорка Громадського холдингу
говорила на тему множинної дискримінації, з якою стикаються жінки-ВПО.
Провели всеукраїнський Форум «Невидимі виборці», на якому публічно
відзвітували про адвокацію законопроекту №6240, вислухали позиції народних
депутатів, стейкхолдерів, громадських активістів, а також напрацювали плани
подальшої діяльності.
Протягом місяця у різній якості як спікери, експерти чи спостерігачі брали
участь у таких заходах: Форум Активної Громади, Форум «Чи є вікно
можливостей для реформ за рік до виборів?», робоча зустріч «Зобов'язання
України у сфері прав людини: від рекомендацій до дій».
Організували й провели тренінг для тренерів з соціальної згуртованості.
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ЛИПЕНЬ
Розпочали акцію «Кожен голос впливає» - запис коротких відеозвернень до
народних депутатів з приводу підтримки законопроекту №6240.
Стартував цикл тренінгів «Внутрішнє переміщення: Юридичні основи та
інструменти місцевої адвокаціїї», які протягом липня-серпня відбулися в
Ужгороді, Вінниці, Дніпрі, Херсоні, Харкові та Сумах. Навчальні заходи
проводилися спільно із ГО "Донбас-СОС".
Громадський холдинг залучений як співорганізатор заходів щодо визначення
плану дій уряду України на 2018-2020 роки в рамках реалізації міжнародної
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».
Протягом липня-грудня 2018 р. ми наполегливо відвідували одне за одним
анонсовані засідання Комітету ВР з правової політики, де планувався розгляд
законопроекту №6240, однак через брак кворуму засідання постійно
переносилися…
У Вінниці відбулася інформаційна прес-зустріч «Чи побачать депутати
«невидимих виборців» Вінниці?»
Упродовж липня-серпня Громадський холдинг взяв участь у тренінгах,
спрямованих на організаційний розвиток про комунікаційні аспекти та
фандрайзинг (в межах програми «Платформа розвитку громадянського
суспільства» Ісар «Єднання»).
Взяли участь у засіданні Наглядової ради Проекту Ради Європи «Внутрішнє
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» (2018-2021 рр).
В Запоріжжі спільно з партнерами провели адвокаційний тренінг щодо
розвитку велоінфраструктури у місті та області.
Менеджерка Наталія Новикова донесла позиції Громадського холдингу до
представників дипломатичних місій під час брифінгу «Актуальні виклики
інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні».
СЕРПЕНЬ
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Презентували результати дослідження рівня організаційного розвитку
громадських організацій та ініціатив, які надають підтримку населенню,
постраждалому внаслідок конфлікту (див. Аналітика та дослідження).
Підписалися під черговим зверненням коаліції НУО до Прем'єр-міністра
Володимира Гройсмана щодо соціальних виплат та пенсій внутрішньо
переміщеним особам.
В Сумах разом з місцевими партнерами провели інформаційну зустріч «Чи
побачать депутати «невидимих виборців» Сумщини»?
ВЕРЕСЕНЬ
Коаліція організацій, що опікуються правами внутрішньо переміщених осіб та
тих, хто залишився проживати на тимчасово окупованих територіях України,
оприлюднили результати нового дослідження про дотримання прав цих
громадян українською владою (див. Аналітика та дослідження).
На слуханнях у Комітеті ВР з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення на тему "Соціальний захист людей похилого віку"
надали 8 рекомендацій щодо поліпшення державної соціальної політики
у відношенні до пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб.
Взяли участь у Зустрічі щодо імплементації людського виміру Бюро ОБСЄ з
демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ). Загалом захід тривав 10
днів й протягом цього часу обговорювали різні питання дотримання прав
людини на Європейському континенті. Виконавча директорка Громадського
холдингу Тетяна Дурнєва серед численних політиків, дипломатів та експертів
актуалізувала питання участі українських ВПО в прийнятті рішень на місцевому
рівні, розповіла про обмеження щодо голосування на певних видах виборів в
Україні. В рамках Зустрічі "ГРУПА ВПЛИВУ" виступила співорганізатором
сайд-івенту HDIM 2018 Side-event: Humanitarian-social consequences in
Donbas.
Виступили співорганізатором 2-го Регіонального форуму «Партнерство
«Відкритий Уряд», під час якого організації-учасниці Мережі хабів
громадянського суспільства презентували свої успішні практики й здобутки в
сфері спільних з місцевою владою проектів.
Представниці Громадського холдингу Тетяна Дурнєва та Ольга Мартиновська
залучені до реалізації проекту «Самоврядування для людей. Посилення
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потенціалу місцевого самоврядування та адміністрації у сфері співпраці
з громадянським суспільством» (ГО «Март», Чернігів).
При Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини створено
Координаційну раду з питань дотримання прав внутрішньо переміщених
осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. Представниця
"ГРУПИ ВПЛИВУ" Юлія Каплан взяла участь у першому установчому
засіданні цього дорадчого органу.
Упродовж вересня-листопада відпрацювали дві сесії тренінгів для колективу ГО
«Побудова командної роботи, згуртованість команди та протидія
професійному вигоранню».
ЖОВТЕНЬ
Організували заходи на підтримку законопроект №6240. У Києві відбулася
презентація «Політичні позиції переселенців: результати соцопитування»,
кількома днями пізніше такі ж заходи відбулися в Харкові та Краматорську. Крім
того відбулася робоча зустріч із регіональними партнерами, на якій ми
окреслили подальші адвокаційні кроки.
Під час Форуму «Разом до результату» Ольга Мартиновська спільно з
учасниками опрацьовувала дієві методики впливу на депутатів, аби
законопроект №6240 про виборчі права ВПО позбувся статусу проекту,
натомість став повноцінним законом.
Виконавча директорка холдингу Тетяна Дурнєва виступила у Верховній Раді на
парламентських слуханнях «Запобігання та протидія дискримінації жінок з
вразливих соціальних груп».
Менеджерка проектів "ГРУПИ ВПЛИВУ" Наталя Новикова виступила
модераторкою Personal Democracy Forum Ukraine 2018. Kharkiv/Ukraine.
Під час засідання Робочої групи «Демократія, права людини, належне
урядування і стабільність» Української національної платформи Форуму
громадянського суспільства Східного Партнерства менеджерка Вікторія
Золотухіна актуалізувала питання захисту виборчих прав ВПО.
Тетяна Дурнєва взяла участь у засіданні з нагоди 20-річчя Керівних принципів
ООН, яке відбулося в Женеві.
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Ольга Мартиновська в рамках співпраці з організаціями Мережі хабів
громадянського суспільства провела тренінг в Енергодарі (Запорізька обл.) про
шляхи налагодження діалогу між представниками влади та громадськості.
Кількома тижнями пізніше подібний тренінг вона провела у Вінниці.
У Краматорську відбувся Форум «Ефективне місцеве самоврядування як
запорука демократичної та правової держави». Виконавча директорка
Тетяна Дурнєва виступала в межах дискусії про вирішення проблем ВПО у
трикутнику: влада-бізнес-громада.
У дружньому колі представників та представниць Мережі хабів громадянського
суспільства Громадський холдинг опрацьовував методи підготовки тіньових
та альтернативних звітів щодо виконання міжнародних документів,
ратифікованих Україною.
Спільно з партнерами провели майстер-клас «Міжнародна адвокація для
правозахисників».
ЛИСТОПАД
Виступили організаторами циклу тренінгів у Київській області «Залучення
громадян до прийняття суспільно важливих рішень» (Ірпінь, Васильків,
Бориспіль та Біла Церква).
Взяли участь у конференції «Виплата пенсій внутрішньо переміщеним
особам в Україні: як реалізувати конституційне право на пенсію?»
Долучилися до підписання звернення НУО із приводу свавільного
блокування Російською Федерацією доступу до Азовського моря.
Під час круглого столу «Свої серед чужих, чи чужі серед своїх. Завдання
соціальної та правової адаптації ВПО» менеджерка Вікторія Золотухіна
розповіла про політичні аспекти інтеграції ВПО у громади.
Провели тренінг для помічників народних депутатів та працівників секретаріату
фракцій «Підвищення рівня участі у виборах та забезпечення виборчих
прав».
Як організація, що входить до Мережі хабів громадянського суспільства взяли
активну участь у Форумі організаційного розвитку громадянського
суспільства, організували й провели авторську майстерню «Адвокасі: від ідеї
до втілення мрії».
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Провели загальні збори ГО, змінили персональний склад керівних та
наглядових органів організації.
ГРУДЕНЬ
Здійснили партнерський візит у Луцьк на запрошення ГО «Волинський
інститут права». У ці ж дні провели тут інформаційний захід «Політичні
позиції переселенців: результати соцопитування».
Виконавча директорка Громадського холдингу Тетяна Дурнєва взяла участь у
Щорічній асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства в Грузії.
На Дні прав людини у Верховній Раді, який відбувся з нагоди 70-річчя
Загальної декларації прав людини, «ГРУПА ВПЛИВУ» представила в
кулуарах парламенту інформаційні матеріали щодо потреби відновлення
виборчих прав ВПО.
Надавали пропозиції на круглому столі «Комунікації у виборчому процесі й
прозорість адміністрування виборів» в рамках дискусійної панелі «Просвіта
виборців. Досвід громадянського суспільства». Серед рекомендацій - розробка
Центрвиборчкомом комунікаційної стратегії та визначення чітких завдань і
пріоритетів інформаційної політики.
Долучилися до дебатів під час Національного марафону VOX Civium 2.0 Роль громадян у політичних реформах.
Розпочали інформаційно-просвітницьку кампанію з підвищення
поінформованості громадян України, які мешкають не за місцем офіційної
реєстрації, про те, як вони можуть взяти участь у голосуванні на виборах
Президента.
Громадський холдинг в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» був залучений до
право-просвітницьких лекцій на теми «Протидія дискримінації та насильству
у школі» та «Права внутрішньо переміщених осіб».

16

Проекти
«Посилення захисту прав ВПО через співпрацю Уповноваженого ВРУ з прав
людини з громадянським суспільством» (Представництво ООН в Україні)
«Захист виборчих прав ВПО та інших мобільних всередені країни громадян»
(Міжнародна фундація виборчих систем IFES)
«Презентація та обговорення плану дій України в рамках Ініціативи
"Партнерство "Відкритий Уряд" на 2018-2020 роки» (Представництво ООН в
Україні)
«Створення та інституційний розвиток мережі Громадських організацій ХАБів»
(Представництво ООН в Україні)
«Тренінги з організаційного розвитку» (Громадської організації «Ініціативний
центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»)
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Фінансовий звіт
Надходження за рік – 2636386,72 грн.
Видатки – 2640447,88 грн.
З них на адм. витрати – 13,6%, орган. розвиток – 6 %
80,4% - програмна діяльність
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Подяки
Висловлюємо щиру подяку партнерам, колегам і донорам за плідний, цікавий і
насичений непересічними подіями рік. Сподіваємося на подальшу співпрацю
задля реалізації наших спільних цілей – побудови громадянського суспільства,
у якому панує верховенство права!

Контакти
Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»
м. Київ, вул. Саксаганського, 41В, кв.4
+38 (050) 477 0800
vplyv.org.ua
grupa.vplyvu@gmail.com

19

