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"Менторська 

підтримка для 

розвитку НДО в 

рамках проекту 

Ініціативи 

інфраструктурної 

програми для 

України (ІІПУ)" 

ІІПУ забезпечує надання екстреної допомоги у вирішенні 

найбільш актуальних проблем, з якими стикається країна та її 

населення через збільшення кількості внутрішньо переміщених 

осіб зі східних областей. В межах ініціативи було здійснено 

оцінку організаційного розвитку та надано менторську 

підтримку задля формування стратегії розвитку організації, 

управління кадровим потенціалом та формування 

фандрейзингової стратегії, розроблені відповідно посадові 

інструкції працівників, проект Стратегії розвитку на 2019-2020 

рр. та проект Фандрейзингової стратегії на 2019 р. 

0 грн 15/11/2018-

09/04/2019 

Европейский Союз. 

Головний аплікант - 

DIGNITY – Danish 

Institute Against Torture 

В співробітництві - 

DIGNITY-Форпост-СІЧ 

Боротьба з 

протидіями та 

катуванням в 

Україні, 

комплексний та 

міжгалузевий підхід 

Проект в стадії реалізації.  1.  Навчання 80 юристів та медичних 

працівників методам медико-правової 

документація тортур а та допомога MHPSS для жертви тортур 

(чотири тренера, дводенне 

навчання, чотирирічна підготовка). 

2. Навчання 20 медиків та юристів методам медико-правової 

документації 

тортур. 

3. Навчання 20 фахівців (психологів, психотерапевтів) 

нарвативній контактній терапії 

(NET). 

4. Супервізія 30 задокументованих випадків тортур . 

5. Супервізія 60 завершених кейсів NET-терапії. 

6. Загальна супервізія / моніторинг. 

7. Оцінка результатів (опрос і інтерв'ю). 

8. Завершаючий воркшоп серед партнерів і учасників тренінгів. 

9. Публічний захід, резюмуючий проведену роботу; обговорення 

серед партнерів. 

350 000 євро 1.12.2019 - 

31.12.2021 



 

Харківська 

правозахисна група  за 

підтримки 

Європейського союзу   

27, кв.4, khpg@ukr.net, 

Євген Захаров, Директор, 

050 402 40 64 

«Робимо в Україні 

спротив катуванням, 

жорстокому 

поводженню та 

безкарності» 

Проект в стадії реалізації. ГО "Форпост" відповідає за надання 

різноманітних видів допомоги жертвам тортур і жорстокого 

поводження: медична, психологічна, соціальна допомога, 

включаючи реабілітацію. Відповідно до встановлених вимог, 

щонайменше 500 осіб отримають допомогу, з них не менше 50 

осіб - будуть реабілітаційними клієнтами. 

972 000 грн  


