


ПРО НАС

Громадська організація «Правозахисна організація «Права людини»
заснована в 2011 році.

Організація має представництва у 21 області України.

Місією Організації є утвердження верховенства права та демократичних 
цінностей, реформування сфери правосуддя, формування інклюзивного 
середовища, сприяння євроінтеграційному розвитку України.

Наші цінності:

     • Демократія та  верховенство права
     • Захист прав людини
     • Європейська інтеграція

Ми працюємо як:

     • Правозахисна організація
     • Аналітичний і  адвокаційний  центр

Наші пріоритетні напрями діяльності:

     • Формування інклюзивного середовища в Україні
     • Сприяння доступу осіб з інвалідністю до правосуддя
     • Аналіз державної політики  на відповідність європейським стандартам
     • Реформування законодавства та зміна практик у сфері працевлаштування 
       осіб з інвалідністю
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ОБМІН ДОСВІДОМ
Директор   Правозахисної організація «Права людини» Віталій Дроботун   ділиться  своїм досвідом 

з учасниками тренінгу «Як ефективно адвокатувати зміни?» 

Захід проводився в рамках проекту «Громадська синергія» МФ «Відродження» за підтримки Єврокомісії.

Тренінг для співробітників та партнерів громадських центрів правосуддя (ГЦП)
РОЗВИТОК  ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ  СПРИЯННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Захід  ініційовано програмою USAID «Нове правосуддя» у співпраці з Центром судових інновацій, 
американською неприбутковою організацією з м. Нью-Йорк.










