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НОВИНИ

ОН-ЛАЙН ЗУСТРІЧ З МЕШКАНЦЯМИ ПРИФРОНТОВИХ МІСТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛЕКЦІЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ
ТА ФІІНАНСІВ

чий інструментарій.
Читати далі >>>

Журналіст – не слідчий, не суддя і не «Папа Римський», але іноді журналісти забувають про
це і беруть на себе роль тих, хто виносить вироки. Нагнітання, містифікації, перебільшення, натяки,
маніпуляції та загравання з
аудиторією нерідко використовуються як робо-

Попри карантин і дистанцію, наша взаємодія з
жителями прифронтових міст, не гальмує, тому ми
вчергове зустрілися з учасниками нашого проекту,
щоб обговорити те, що відбулося або змінилося
з моменту завершення другого тренінгу у їх
громадах, і як складаються стосунки
з місцевою владою, чого вони
досягли, а що – в процесі
розробки.
Читати далі >>>

ПУБЛІКАЦІЇ ТА АНАЛІТИКА
ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ:
«ЗАКОН ГАРАНТІЯ КОМПЕНСАЦІЙ»

ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ ВПС
США

Мене звати Наталія
Клименко, я – мати
трьох дітей. Мій
будинок і все наше
майно у Маріїнці
зруйноване. Я переконана, що держава
має надати гарантії відновлення майнових прав
УСІМ, хто втратив своє
майно внаслідок конфлікту.
Читати далі >>>

27 квітня студенти
факультету іноземних
мов Академії ВПС США
зустрілися з виконавчою директоркою та
головною режисеркою
фільму «Незламні», Ольгою Волинською, щоб дізнатися більше про знімальний процес та події в Україні.
Читати далі >>>
ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ: КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА УЧАСТІ
ВІКТОРА ФІЛАТОВА

ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ В ЧАСИ
КАРАНТИНУ

Нещодавно наш аналітик Віктор Філатов взяв
участь у Круглому столі «Стан дотримання прав
та свобод людини і громадянина на тимчасово
окупованих територіях та лінії зіткнення», який
був організований «Українською Гельсінською
спілкою з прав людини».
Читати далі >>>

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

Конференція на тему «Превенція тортур і
захист прав людей в місцях несвободи в
умовах карантинних обмежень: практика
державних і недержавних організацій» за
участі правозхаисників, представників правоохоронних органів та психологів.
Читати далі >>>

http://sich-pravo.org
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ВІДЕОБЛОГИ

ЗАКОН УКРАЇНИ: НІХТО НЕ МОЖЕ ЗАБОРОНИТИ ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД ВЕТЕРАНІВ
Вигнали з маршрутки, образили нецензурно і навіть побили – такі скарги
останнім часом все більше з’являються
у ЗМІ, соцмережах і на особистих сторінках українських захисників. Впродовж
багатьох років проблема невизнання суспільством
прав учасників
бойових дій на
сході України
лише зростає. В час карантину ця проблема «ветеранського
визнання» постала особливо гостро.
Читати далі >>>
МОВА ВОРОЖНЕЧІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Що таке мова ворожнечі та свобода висловлювання у медіа
в умовах гібридної
війни? Чи може бути
обмежена свобода
слова в умовах збройних конфліктів? У чому
полягає професійна роль журналістів в умовах конфлікту?
Як висловлювання можуть спонукати до дискримінації або
насильства?
Читати далі >>>

Мета кампанії – привернути увагу приймаючих громад та органів влади до житлової
проблеми постраждалого від
конфлікту населення та необхідності прийняття і застосування рамкового
Закону щодо захисту
права власності,
порушеного
через конфлікт
на Сході України та окупацію Криму. Наша юристка Ксенія Онищенко розповіла про те, що треба робити аби
громадяни отримали право на гідну компенсацію від
держави.
Переглянути >>>

МИ В МЕДІА
9 КАНАЛ:ДНІПРЯНКА МАЙЖЕ З БОЄМ
ОТРИМАЛА СТАТУС ДРУЖИНИ ЗАГИБЛОГО
В ЗОНІ АТО/ООС

ХОЧЕШ ЇХАТИ БЕЗКОШТОВНО ПО УБД? ОТРИМАЙ ПОРЦІЮ НЕНАВИСТІ!
Найбільш обурює, що проти військового, який намагався захистити своє законне право на пільговий
проїзд – піднялася вся маршрутка. Водій одразу
відчув себе вільним хамити та виставляти військового за двері, який за увесь час «морального мордобою» нікого не образив, а лише наполягав на
виконанні закону.
Читати далі >>>

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

ЗАКОН/ГАРАНТІЯ/КОМПЕНСАЦІЙ – ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ З
ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»

Анна Показаньєва
майже рік виборювала статус дружини
загиблого в АТО. Її чоловік –
розвідник, який захищав Україну, помер
внаслідок серцевого нападу, який став
наслідком участі у бойових діях, що було
підтверджено відповідними документами. Завдяки допомозі юристів «Правозахисної Групи «СІЧ», Анна отримала
статус.
Переглянути >>>
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BBC-UKRAINE: УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ ПО ВСІЙ КРАЇНІ СУДЯТЬСЯ З
МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ПІЛЬГОВОГО ПРОЇЗДУ У ГОДИНУ ПІК.
В одних містах пільги на час карантину
скасували, в інших – обмежили, а в деяких
обласних центрах – просто рекомендували
ними не користуватися. Ветеранська спільнота обурена. Одні складають
петиції та йдуть до суду,
інші – блокують пасажирські маршрути.
Наша виконавча
директорка
Ольга Волинська дослідила проблему і підготувала розгорнутий матеріал на цю тему.
Читати далі >>>

УКРАЇНСЬКЕ РАДІО: ДНІПРО – ЧОМУ ПЕНСІОНЕР-ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ З ЛУГАНСЬКА,
НЕ МІГ ОТРИМАТИ ПЕНСІЮ В ДНІПРІ?
Пенсіонер-переселенець з Луганська Сергій
Кендзеєрський, який зараз мешкає у Дніпрі,
через суд отримав заборгованість із пенсії за
сім років конфлікту на Донбасі.
Послухати програму >>>

ЯКІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ
У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ?

Групи «СІЧ» Юлією Полєхіною.
Переглянути >>>

Які пільги та
гарантії у учасників бойових
дій? В який законодавчих актах
це прописано і
затверджено? Про це
на каналі ЮА Суспільне
Дніпро говорили разом
з юристкою «Правозахисної

СУСПІЛЬНЕ ДНІПРО:
ПРОБЛЕМИ РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ
З якими проблемами зіштовхується
ромська громада в
Україні і як можна
захистити права
цієї етнічної групи? Нещодавно
відзначався Міжнародний день ромів,
який започатковано у
1971 році і має на меті привернути увагу не тільки до культури
ромського народу, але і до проблем ромської громади та забезпечення їх інтеграції у соціумі. Наша юристка Юлія Полєхіна коментує проблему дослідження і захисту ромської громади в Україні.
Переглянути >>>

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.

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

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

