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НОВИНИ

СЕМІНАР З ОНЛАЙН КОМУНІКАЦІЙ У ЛЬВОВІ

СУСПІЛЬНЕ: ПРО ПРАВА ДІТЕЙ ВПО ТА ДІТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Переглянути >>>

В ефірі марафону Суспільне Дніпро до Дня
захисту дітей юристка Правозахисної Групи
«СІЧ» Віталія Серебрянська коментує
ситуації розповідає про реалії
правового статусу дітей,
постраждалих внаслідок російськоукраїнської
війни.

Юристка Юлія Полєхіна та керівниця медіанапрямку Тетяна Ціопкало Правозахисної Групи
«СІЧ» покращили знання з комунікації, відвідали
виставку «Революція Гідності: Спалахи пам’яті» та
екскурсію до Меморіалу Пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Читати далі >>>
ПРАВОЗАХИСНА КАМПАНІЯ ДО МІЖНАРОДНОГО
ДНЯ НА ПІДТРИМКУ ЖЕРТВ ТОРТУР
25 червня 2021
року в Музеї АТО
глядачам показали театралізовані інтерактивні вистави
«Допит», «Судове засідання»,
«Камера» та
презентували документальний фільм «По той бік ізоляції».
Читати далі >>>

ЧИ ПОТРІБЕН ОКРЕМИЙ ПОРЯДОК В УСІХ
ВИПАДКАХ НЕВИПЛАТИ ПЕНСІЇ ВПО?
«Невиконання
судових рішень
через відсутність окремого
порядку - це
небажання уряду країни створювати правові умови, які б дозволили
громадянам в повній
мірі реалізувати свої конституційні права. Це недопустимо на сьомому році війни»,
- наголосила юристка Правозахисної
Групи «СIЧ» Ксенія Онищенко під час участі у
круглому столі «Невиплата заборгованості по
пенсіям ВПО та громадянам України, що мешкають на непідконтрольних територіях: порушення прав чи сьогоденна реальність?»
Читати далі >>>

https://www.facebook.com/pgsich/

ПУБЛІКАЦІЇ ТА АНАЛІТИКА
РОЗГОЛОШЕННЯ ВІЛ+ СТАТУСУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ
Є НЕЗАКОННИМ
До Правозахисної групи «СІЧ», яка
входить до складу УГСПЛ, звернулась
Олександра Куницька, яка є хворою на
ВІЛ. Життєві обставини склалися так, що її
чоловік, без відома та згоди Олександри,
звернувся до її лікаря з метою отримати
направлення на її обстеження. Лікар видала документ для Олександри і вказала
«на фоні набутого імунодефіциту «В-20».
Читати далі >>>

http://sich-pravo.org

e-mail: pgsichdnipro@gmail.com

Контакти:
+38 068 762 0009 | +38 095 90 333 61
Правова підтримка ЛЖВ:
+38 097 38 33 609

«СХІДНИЙ ВАРІАНТ»: БЕЗ НАДІЇ СПОДІВАТИСЯ. ЯК ПЕРЕСЕЛЕНЦІ
НАМАГАЮТЬСЯ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО І ДЕ ТУТ
ДИСКРИМІНАЦІЯ
Олександр звернувся до Правозахисної Групи «СІЧ», де йому допомогли скласти заяву
на компенсацію за зруйноване житло й подати необхідні документи у військово-цивільну адміністрацію. У відповідь повідомили, що комісія не може обстежити пошкодження
будинку, бо в Піски зараз немає доступу. Юристка Ксенія Онищенко готує оскарження
відмови в обстеженні в суді.
Читати далі >>>
ВІДКРИТИЙ: ВЕТЕРАН З ДНІПРА У СУДІ ДОМАГАЄТЬСЯ
НАДАННЯ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ БЕЗСТРОКОВО
Через травми в боях
ветерану було встановлено ІІІ групу
інвалідності, з
необхідністю її
підтверджувати.
Оскільки здоров’я не відновлюється, він у суді
домагається надання групи інвалідності безстроково. Про
це в інтерв`ю Відкритому розповіли ветеран АТО Богдан
Кириченко та юристка Правозахисної Групи «СІЧ» Віталія
Серебрянська.
Читати далі >>>

УКРАЇНСЬКЕ РАДІО ДНІПРО: ТЕМА ДНЯ ПРО КАМПАНІЮ НА ПІДТРИМКУ ЖЕРТВ
КАТУВАНЬ
Виконавча директорка ГО «СІЧ», режисерка
та сценаристка документального
фільму «По той бік ізоляції»
Ольга Волинська стала
гостею програми «Про
Головне».
Слухати >>>

РАДІО СВОБОДА: УКРАЇНСЬКІ
ПРАВОЗАХИСНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ ФІЛЬМ ПРО
ДОНЕЦЬКИЙ КОНЦТАБІР «ІЗОЛЯЦІЯ»

ЧЕРЕЗ НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ БУЛИ ПОРУШЕНІ ПРАВА ВДОВИ
Переселенка Людмила Халіченко, яка
має статус ВПО, у грудні 2020 року звернулася
до Пенсійного фонду у Дніпрі з приводу отримання допомоги на поховання та допомоги у зв’язку із втратою
годувальника. Але не отримала ані виплат, ані роз’яснень. Тільки після втручання у справу юристки організації Ксенії Онищенко допомога на поховання, на яку
Людмила чекала більше ніж півроку, була виплачена
протягом місяця.
Читати далі >>>

https://www.facebook.com/pgsich/

МИ В МЕДІА

У Дніпрі, в
Музеї АТО,
презентували документальний
фільм «По той
бік Ізоляції» –
про журналіста та
письменника Станіслава Асєєва, автора
Радіо Свобода, який два з
половиною роки провів у полоні бойовиків в окупованому Донецьку. Показ приурочили до Міжнародного дня
на підтримку жертв катувань.
Читати далі >>>

ДОВІДКА:

ГО «Правозахисна Група «СІЧ» надає комплексну юридичну допомогу постраждалим
від збройного конфлікту, жертвам катувань та вразливим категоріям населення. На базі
організації працює Громадська Приймальна УГСПЛ.
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