Харківська обласна фундація «Громадська
Альтернатива» - громадська організація, яка захищає права
людини, пропагує цінності демократичного суспільства та
шляхи й методи їх досягнення в Україні.
Наша місія – проявляти проблеми в дотриманні прав
людини і дискримінації та пропонувати шляхи їх вирішення.
Напрямок публічної діяльності:
I. Права дитини (Вікторія Бабій)
II. Освіта з прав людини (Олена
Зіненко)

Пояснення напрямку:

Інструменти:
Дослідження
Тренінги, воркшопи,
освітні подорожі

III. Протидія дискримінації та
інклюзія (Марія Ясеновська)

Інклюзіон, лекторії,
презентації, маппінг,
дослідження,

IV. Бізнес і права людини (Олена
Уварова)
Напрямки діяльності (внутрішні):
I. Внутрішні комунікації та обмін
Розробка внутрішніх політик
досвідом
(напр., як передаються справи
при виході з проекту), планів
професійного зростання
команди та передачі досвіду та
компетенції.
II. Командотворення
Підсилення командного духу та
розвиток організаційної культури

Форум, презентації,
дослідження

III. Підвищення видимості та
привабливості бренду ГО

- Публічні заходи, пресподії, відкриті зустрічі з
лідерами думок, інформаційні кампанії

Фінансові показники
Надходження:
Витрати:
Залучені кошти:

Робота на підвищення
впізнаваності бренду ХОФ
"Громадська альтернатива" та
видимості результатов її
діяльності.

716996 грн
597201 грн
200000 грн

- Політика "виходу" з
процесів/організації
- Внутрішня школа: обмін
компетенціями

- Тімбілдинги

Альтернативний звіт з прав дитини

Інклюзіон

Розпочато роботу в рамках Коаліції "Права
дитини в Україні". Підтримка за рахунок
Коаліції

"Доступний туризм". В програмі фестивалю
перезентація аудіогідів, презентація інклюзивних
ініціатив в форматі Печа Куча, дискусія про стан
інклюзії у місті, представлення викликів для ЛГБТ+ в
сфері туризму, інклюзивний пікнік у Дендропарку,
інклюзивна екскурсія містом, день інклюзії в музеях.
Підтримка в рамках партнерських проектів та за
рахунок власного вкладу

Марія Ясеновська

Марія Ясеновська

Олена Зіненко

Катерина Дейнеко

Вікторія Бабій

Вікторія Бабій

Ольга Сінюгіна

Олена Зіненко

Катерина Дейнеко

Світлана Охович
Євген Демішієнко
Леонід Балдін
Ольга Сінюгіна
Оксана Тищенко
Катерина Балдіна

Аудіогайд

Та, що вмирає

Проведено краундфандінгову кампанію,
підготовано інклюзивні аудіогіди українською Підготовка вистави про насильство над дітьми
та англійською для художнього музею,
разом з театром Публіцист. Фінансування за
музей зебезпечено інтернетом
рахунок гранту від Українського культурного фонду
Світлана Охович

Вікторія Бабій

Марія Ясеновська

Олега Зіненко

Євген Демішієнко

Світлана Охович

Олена Зіненко

Інна Авраменко

Аліса Новічкова

Марія Ясеновська

Бізнес і права людини

Різність, Рівність, Солідарність

Пілотна доповідь "Бізнес і права людини в
Україні" у партнерстві з Національним
юридичним університетом України,
презентація під час круглого стілу "Бізнес і
права людини" в рамках Першого
Харківського міжнародного юридичного
форуму «Право та проблеми сталого
розвитку в глобалізованому світі». Власний
вклад

Просування недискримінації по відношенню до
ЛГБТ+ осіб в регіоні. Партнери організації
ЖА"Сфера". Проведення серії дискусій з
організаціями міста та публічних заходів, включно з
EduCamp, з питань недискримінації. За підтримки
фонду EVZ

Олена Уварова

Марія Ясеновська

Марія Ясеновська

Вікторія Бабій

Катерина Дейнеко

Олена Уварова

Юлія Размєтаєва

Дистанційний курс "Для своїх"

Співпраця з Робочою Групою по гендеру та
правам жінок Міжнародної Платформи
"Громадянська Солідарність"

Кабінетне та польове дослідження дотримання
прав жінок з числа ВПО. Аналіз гендерних
особливостей міграційний процесів в Європі.
Гендерна рівність в роботі ОБСЄ в Україні.
Освіта з прав людини для учасників
Підготовка та презентація політичних документів
організації та партнерів. 4 сесії он-лайн та 4 для ОБСЄ. DRA, Міністерство закордонних справ
зустрічі офф-лайн. Власний вклад
Німеччини
Вікторія Бабій

Марія Ясеновська

Марія Ясеновська

Олена Уварова
Вікторія Бабій
Катерина Дайнеко
Оксана Тіщенко
Валерія Валова
Аліса Новічкова

