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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВИЗНАВ 
ПРОТИПРАВНИМ НАРАХУВАННЯ ВЕТЕРАНУ НЕВІДПОВІДНОЇ ПЕНСІЇ

Юристка Правозахисної Групи «СІЧ» 
Віталія Серебрянська допомогла 
скласти позовну заяву до суду, зібра-

ти необхідні документи та до-
могтися справедливості 

ветерану Богдану 
Антипову.

Читати далі  >>>

#НЕВИДИМІДІТИВІЙНИ: ПРЕМ’ЄРА 
ВІДЕОРОЛИКУ «МРІЇ БУВАЮТЬ РІЗНИМИ» 

Ми створили соціальний відеоролик для виведення проблеми соціального захисту дітей, 
постраждалих від війни, у публічну площину для стимулювання конкретних дій з боку 
влади.
Переглянути >>>

АНАЛІТИКА

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД «РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ КОНФЛІКТУ. ЩО МОЖЕ 
ЗАПРОПОНУВАТИ ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ?»

Експерти Правозахисної Групи «СІЧ» провели опиту-
вання та аналіз законодавства, регіональних і 
місцевих програм соціального захисту 
населення і створили новий огляд із 
тематичної серії видань, яка при-
свячена захисту прав уразли-
вих верств населення в умо-
вах триваючого збройного 
конфлікту на території 
Луганській області.

Читати далі  >>>

НОВИНИ

МАЙБУТНІМ ЖУРНАЛІСТАМ РОЗПОВІЛИ 
ПРО ПРОБЛЕМУ КАТУВАНЬ В УКРАЇНІ

В Університеті 
митної справи 
та фінансів відбувся 
перегляд фільмів циклу 
«Проти катувань» і обговорення 
порушень прав людини та ролі журна-
лістів в умовах збройних конфліктів з 
режисеркою та сценаристкою фільмів 
Ольгою Волинською.

Читати далі  >>>

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

https://www.facebook.com/pgsich/ http://sich-pravo.org
e-mail: pgsichdnipro@gmail.com

http://sich-pravo.org/prosuvannya-pryntsypiv-perehidnogo-pravosuddya-ta-prav-lyudyny/
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2984922648430739
https://www.facebook.com/pgsich/posts/3027421904180813
http://sich-pravo.org/vidkryttya-vystavky-svitlyn-ridnyh-vijskovopolonenyh-ta-znyklyh-bezvisty/
https://www.facebook.com/pgsich/
http://sich-pravo.org
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2984922648430739
http://sich-pravo.org/prosuvannya-pryntsypiv-perehidnogo-pravosuddya-ta-prav-lyudyny/
http://sich-pravo.org/prosuvannya-pryntsypiv-perehidnogo-pravosuddya-ta-prav-lyudyny/
http://sich-pravo.org/svitoglyadna-prirva/?fbclid=IwAR3hO-98bzmh1VvRlirxVhLI2J3oLxy_YEwa0Qj-qiU7ioU13C8Zcx5yViQ
https://helsinki.org.ua/publications/analitychnyy-ohliad-reabilitatsiia-zhertv-konfliktu-shcho-mozhe-zaproponuvaty-luhanska-oblast/
https://sich-pravo.org/majbutnim-zhurnalistam-rozpovily-pro-problemu-katuvan-v-ukrayini/
https://sich-pravo.org/dnipropetrovskyj-sud-vyznav-protypravnym-narahuvannya-veteranu-nevidpovidnoyi-pensiyi/
https://www.facebook.com/watch/?v=425817425595948


РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «100% 
ЖИТТЯ ДНІПРО»

Координаторка Громадської приймаль-
ні на базі ПГ «СІЧ» Юлія Полєхіна разом з 
представниками БФ «100% ЖИТТЯ ДНІПРО» 
Людмилою Коломоєць та Леонідом Власен-
ко обговорили захист прав осіб 
при оформленні опіки над 
малолітньою дитиною, 
паспортизації засу-
джених та вакцина-
ції без паспорту 
та ідентифіка-
ційного коду.

Читати далі  >>>

ЯК ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИКІВ 
ЧЕРЕЗ ПРОФЕСІЙНУ НЕДБАЛІСТЬ

Через недбалість медиків жінка зазнала ураження 95% шкір-
ного покриву і дуже хотіла дізнатися - як притягнути до відповіді 
медиків, які не залишили жодних документальних слідів введення 
препарату, який спричинив таку потужну алергічну реакцію?  
Адвокатка Марина Кіптіла про перебіг справи та її подальші  
перспективи.

Читати далі  >>>

МИ В МЕДІА

СУСПІЛЬНЕ: ІСТОРІЇ ПЕРЕМОГ У БОРОТЬБІ ЗА СВОЇ ПРАВА — 
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ПРОЄКТІ «ПРАВДОБОРЦІ» 

В ефірі усіх регіональних мовників Суспільного стартував 
авторський проєкт Ольги Волинської, виконавчої дирек-
торки Правозахисної Групи «СІЧ».
Кожна з 10-ти серій містить коментарі та поради наших 
юристів й покроковий план дій у боротьбі за власні права.

Читати далі  >>>

ІНФОРМАТОР: #НЕВИДИМІДІТИВІЙНИ МАЮТЬ 
БУТИ ЗАХИЩЕНІ ДЕРЖАВОЮ!

Віталія Се-
ребрянська та 

Ольга Волинська 
розповіли про відсут-

ність державного захисту 
та допомоги дітям, які постраж-

дали внаслідок збройного конфлікту та 
запросили приєднатись до опитування 
Правозахисної Групи «СІЧ» по вивченню 
потреб цих дітей.

Переглянути  >>>

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

https://www.facebook.com/pgsich/ http://sich-pravo.org
e-mail: pgsichdnipro@gmail.com

https://www.facebook.com/pgsich/posts/2984922648430739
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2984922648430739
http://sich-pravo.org/pensijnyj-fond-dvichi-vidmovyv-u-pensiyi-po-vtrati-goduvalnyka-mami-zagyblogo-dobrovoltsya/
http://sich-pravo.org/gostra-tema-profilaktyka-peredachi-vil-vid-materi-do-dytyny-v-pologovyh-zakladah/?fbclid=IwAR3_d4LSfN5lRR7P5Pn944tdFMZm7OPMo25QkFl30c7Tc605uepeoGRmiWU
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1348486798880277&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1348486798880277&ref=watch_permalink
http://sich-pravo.org/gostra-tema-profilaktyka-peredachi-vil-vid-materi-do-dytyny-v-pologovyh-zakladah/?fbclid=IwAR3_d4LSfN5lRR7P5Pn944tdFMZm7OPMo25QkFl30c7Tc605uepeoGRmiWU
https://www.facebook.com/pgsich/
http://sich-pravo.org
https://www.facebook.com/pgsich/posts/3052540465002290
https://www.facebook.com/pgsich/posts/3048768258712844
http://sich-pravo.org/pensijnyj-fond-dvichi-vidmovyv-u-pensiyi-po-vtrati-goduvalnyka-mami-zagyblogo-dobrovoltsya/
https://dp.suspilne.media/articles/12044?fbclid=IwAR30q9gHnbOjc-eEgyB8aWt_8kNG1N9qElK0NsbBswU1bJmzmUwUytiqjBQ
https://www.youtube.com/watch?v=zdOO6_LYfRo


ВІДКРИТИЙ: ПРЕМ’ЄРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЦИКЛУ «ПРОТИ КАТУВАНЬ»

Ольга Волинська, яка є режисеркою 
та сценаристкою циклу, розповіла 
про створення фільмів та анонсувала 
прем’єру у Києві та телевізійні покази.

Читати далі  >>> 

ВІДЕОБЛОГИ

ПРЯМИЙ ЕТЕР «МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ»

Адвокатка Марина 
Кіптіла розповіла 
про міждержавні 
організації, які здій-
снюють захист прав 
людини, процедуру 
звернення до Європей-
ського суду з прав людини та 
вичерпання способів захисту на 
національному рівні.

Переглянути >>>

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

https://www.facebook.com/pgsich/ http://sich-pravo.org
e-mail: pgsichdnipro@gmail.com

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

https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/na-dnipropetrovshchini-viyskkomat-nezakonno-vidpraviv-khronichno-khvorogo-cholovika-na-peredovu-ato-202107201347491
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2984922648430739
https://www.facebook.com/pgsich/
http://sich-pravo.org
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/na-dnipropetrovshchini-viyskkomat-nezakonno-vidpraviv-khronichno-khvorogo-cholovika-na-peredovu-ato-202107201347491
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/na-dnipropetrovshchini-viyskkomat-nezakonno-vidpraviv-khronichno-khvorogo-cholovika-na-peredovu-ato-202107201347491
https://opentv.media/oo-forpost-snyala-tsikl-filmov-o-pytkah-i-ih-posledstviyah-v-ukraine
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4705099369555446

