ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПРЕСИ
Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в
Україні

Хто є кінцевими бенефіціарами
проекту?
► громадяни, які матимуть посилені
гарантії захисту прав людини;
► Офіс Омбудсмана шляхом посилення
операційної спроможності;
► національні тренінгові інституції у
частині їх спроможності організовувати
навчання з прав людини для
представників юридичної професії;
► судді, прокурори, адвокати, слідчі та
поліція шляхом поглиблення знань та
професійних навичок

Цілі проекту
► підтримка реалізації реформи поліції та
боротьби із жорстоким поводженням та
безкарністю;
► посилення операційної спроможності Офісу
Омбудсмана у сфері імплементації
Національного превентивного механізму,
недискримінації та захисту персональних
даних;
► імплементації Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод на
національному рівні через навчання

Як працюватиме проект?

Діяльність проекту

► надання юридичних консультацій та
висновків експертами Ради Європи;
► реалізація навчальних заходів для
представників юридичних професій;
► організація інформаційної кампанії,
направленої на популяризацію
стандартів прав людини;
► розробка та поширення навчальних
курсів програми «Освіта з прав людини
для представників юридичних
професій» (HELP) в Україні

► надання юридичних консультацій та висновків
під час розробки та ухвалення національного
законодавства;
► оцінка діяльності Офісу Омбудсмана та
надання відповідних рекомендацій щодо її
оптимізації;
► заходи для посилення інтелектуального
потенціалу – тренінги, семінари, круглі столи
та інше;
► розробка та імплементація дистанційних
навчальних курсів програми «Освіта з прав
людини для представників юридичних
професій» (HELP) на платформі HELP

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Бюджет проекту

Тривалість проекту

► загальний бюджет Проекту складає
1 700 000 євро

► Проект триватиме з 1 січня 2015 року до
31 грудня 2016 року
► Проект розпочато 1 січня 2015 року

Хто відповідає за реалізацію
Проекту?

Для більш детальної інформації

Проект реалізується такими підрозділами
Ради Європи:
► Генеральний Директорат з прав
людини та верховенства права;
► Офіс Ради Європи в Україні

► Вікторія Гальпєріна, Керівник Проекту,
Victoria.Galperina@coe.int
► Тігран Карапетян, Голова Відділу, Східне
Партнерство та Російська Федерація,
Tigran.Karapetyan@coe.int

У квітні 2014 року Європейський Союз та Рада Європи погодили, що співпраця у цільових
сферах із Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Білоруссю –
державами Східного Партнерства ЄС – буде реалізовуватися у форматі «Рамкової програми
співпраці» (PCF).
Ця спільна діяльність посилить спроможність держав Східного Партнерства, які є членами
Ради Європи, за винятком Білорусі, у реалізації реформ на національному рівні для наближення
до європейських стандартів прав людини, демократії та верховенства права.
Загальний бюджет Рамкової програми співпраці на 2015-2017 роки складає 33,8 мільйонів євро.
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