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На початку лютого ми провели  
комунікаційну сесію; разом із нашою 
національною мережею правозахис-
ників і правозахисниць взяли участь  
у Кубку дипломатичних місій з бігових 
лиж, де вчергове зламали стереотипи 
про людей з інвалідністю; планували 
яскраву та незабутню третю школу 
політичної участі для дівчат і жінок  
з інвалідністю «ЛІДЕРКА».  
До 24 лютого 2022 року у нас були  
ідеї, мрії, майбутні проєкти.

FIGHT FOR RIGHT –  українська  
громадська організація людей  
з інвалідністю, яка була створена 
в 2017 році

До початку повномасштабної війни 
росії проти України ми займалися  
захистом політичних, трудових,  
культурних прав людей з інвалідністю; 
розбудовували національну правоза-
хисну мережу Fight For Right; адвока-
тували важливі зміни у законодавстві, 
пов’язані із захистом і дотриманням 
прав людей з інвалідністю; робили 
доступними сфери та послуги у нашій 
державі, а також посилювали нашу 
спільноту, наближаючи в Україні  
інклюзивну демократію. 
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10.8% всього населення  
України має інвалідність
За даними спільного дослідження Fight For Right  
та Київського міжнародного інституту соціології

Через російську воєнну  
агресію загинули 4 113 цивільних  
(з яких 264 дитини) та ще  
4 916 людей зазнали поранень

З першого дня повномасштабної війни 
росії проти України ми змінили пріо-
ритети  діяльності та почали робити 
найважливіше на цей  момент – ряту-
вати життя. Так Fight For Right стали 
займатися екстреним реагуванням, 
зберігши при цьому адвокаційний на-
прямок діяльності.

За даними спільного дослідження 
Fight For Right та Київського між-
народного інституту соціології, 
кожна десята людина в Україні має 
інвалідність (10.8% всього населення). 

За даними Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини, ста-
ном на 31 травня через російську воєн-
ну агресію загинули щонайменше  
4 113 цивільних (з яких 264 дитини) 
та ще 4 916 людей зазнали поранень. 
Зазначимо: ця статистика не є остаточ-
ною, а показники цивільних втрат мо-
жуть бути значно вищими. 

Недоступний навколишній простір і 
транспорт в країні, відсутність інфор-
мації в доступних форматах, прога-

лини в законодавстві, відсутність ско-
ординованих дій державних органів і 
міжнародних гуманітаних організацій 
зменшують шанси людей з інвалідністю 
на порятунок. 

Саме тому ми в Fight For Right  
допомагаємо українцям й українкам  
з інвалідністю 24/7. Наша команда  
евакуює, допомагає з прихистком, на-
дає фінансову допомогу, ліки, продукти 
харчування, засоби гігієни, допоміжні 
технології для незалежного способу 
життя, психологічні та юридичні кон-
сультації. Ми прагнемо, щоб у людей 
з інвалідністю були рівні шанси на по-
рятунок свого життя під час війни. Де-
тальніше про нашу діяльність у перші 
місяці війни – у цьому звіті.

З початку повномасштабної війни росії 
проти України наша команда зросла 
втричі. Зараз складається з 35 людей 
(включаючи волонтерок і волонтерів), 
які працюють в дев’яти країнах: Україні, 
Данії, Ірландії, Італії, США, Македонії, 
Великобританії, Німеччині та Польщі.

https://drive.google.com/file/d/1dKiMP7NMAje9VTY2rSlurRWheJpwjv5j/view
https://drive.google.com/file/d/1dKiMP7NMAje9VTY2rSlurRWheJpwjv5j/view
https://www.ohchr.org/en/news/2022/05/ukraine-civilian-casualty-update-31-may-2022
https://www.ohchr.org/en/news/2022/05/ukraine-civilian-casualty-update-31-may-2022
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ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
під час війни росії проти України (Кейс-Менеджмент)

Загальна кількість разів,  
коли нам вдалося допомогти 
за звітний період, –  

1251*
евакуація у межах України 
та за кордон —  

736 особам
допомога з житлом  
в Україні і за кордоном—  

378 особам
юридичні консультації —  

96 осіб
медична евакуація —  

70 людей

Станом на звітний період, 
кількість людей у кейсах,  
що були у процесі роботи,-
дорівнювала  

1317
медичне забезпечення/ліки —  

354 осіб
продукти харчування —  

112 осіб;
перша психологічна  
допомога — 

13 консультацій
асистивні технології —  

59 осіб

*Зауважимо, що у більшості кейсів люди потребували й отримали одразу кілька видів допомоги. 
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«П’ять діб життя у підвалі, а потім  
рятівна пропозиція від Fight For Right 
щодо евакуації. Роздуми, сумніви,  
а потім усе-таки виїзд з України.  
6 волонтерів/ок почергово забезпечили 
посадку в евакуаційний потяг, потім  
до польського кордону, крізь Польщу 
та транспорт у Німеччину. Поїхати туди, 
де немає обстрілів, життєво важливо 
для людини, яка не може власноруч 
спуститися та піднятися у сховище,  
не може бігти, швидко сховатися,  
самостійно потрапити у потяг…Тож ще 
раз дякую всім співробітникам Fight For 
Right. Зараз ви найкращі та ваша діяль-
ність життєво необхідна для українців  
й українок з інвалідністю!»

Олена Івченко  
про власну евакуацію до Німеччини.

«Як рухатися вперед, коли у твоєї  
дитини знаходять рак, потім в країні  
починається війна і ти лишаєшся  
відрізаним від дому та рідних? Для 
мене це стало можливим завдяки  
дівчатам з громадської організації Fight 
For Right і небайдужим людям, які  
допомагають їм творити чудеса та  
повертати віру. Ми би не відправились 
на лікування без їх допомоги.  
Дівчата допомогли нам знайти  
транспорт у дуже стислий термін!»

Ніна Вовчук-Федорова,  
мама Поліни, якій ми допомогли  

«Старе крісло колісне, яким ми кори-
стувалися, залишилося в Харкові. Без 
нього ми стали зовсім не мобільними  
в іншому місті. Fight For Right доста-
вили крісло протягом двох діб. І воно 
саме таке, як потрібно! Компактне,  
легко складається, тому ним зручно 
користуватися і транспортувати»

мама Марійки,  
дівчинки з інвалідністю
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ЕКСТРЕНЕ РЕАГУВАННЯ: 
люди з інвалідністю для людей з інвалідністю

Я не можу уявити, наскільки жахли-
вою може бути ситуація зараз. Знай-
те, що світ піклується про вас!»

«Я зробив внесок, тому що теж маю 
інвалідність і хотів би, щоб хтось   
допоміг мені у час надзвичайної  
потреби»

Станом на звітний період, на плат-
формі було зібрано понад 6 тисяч 
внесків. Ось лише кілька комен-
тарів від наших донатерів:

«Як людина з невидимою інвалідні-
стю знаю: буває важко у звичайний 
час. 

З самого початку повномасштабного  
російського вторгнення нашою опо-
рою стала саме міжнародна спільно-
та людей з інвалідністю.

Ми створили фандрейзингову 
сторінку для екстреного реагування 

Fight For Right на GoFundMe.  
На самому початку повномасштабної 
війни росії проти України ці ресурси 
були єдиними, які ми мали, щоб  
допомагати українцям й українкам  
з інвалідністю. 

https://www.gofundme.com/f/help-disabled-ukrainians
https://www.gofundme.com/f/help-disabled-ukrainians
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Ми отримали підтримку від:

Ми створили міжнародну коаліцію за участі  
Fight For Right, The Partnership for Inclusive 
Disaster Strategies та World Institute on Disabilities 
(WID) для екстреного реагування та допомоги 
українцям з інвалідністю під час війни. 

BUSKING 
FOR UKRAINE
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• Стали виконуючим партнером 
UN PRPD – Партнерства ООН  
з прав людей з інвалідністю, яке 
здійснює наразі в Україні  
програму “Інтеграція гендерно- 
чутливого включення інвалід-
ності в гуманітарну допомогу  
в Україні – етап 1”.

• Провели оцінку роботи міжна-
родних гуманітарних організа-
цій, розробили зауваження та 
просували адвокаційні меседжі 
серед кластерів ООН, які надають 
гуманітарну підтримку Україні.

• Підготували й опублікували 
аналітичну записку “Дотриман-
ня прав осіб з інвалідністю в 
умовах збройної агресії російсь-
кої федерації проти України”.

• Ініціювали та створили окрему 
тематичну підгрупу в рамках 
Коаліції 5 ранку для оцінки стану 
дотримання прав людини та до-
кументування воєнних злочинів 
у місцях несвободи. Підготували 
пілотний звіт, розробили компек-
су методологію моніторингу 
та документування; розпочали 
фандрайзінг на проведення мас-
штабного партнерського проєкту 
в кількох деокупованих регіонах 
України. 

• Провели презентацію роботи 
FFR та перші результати оцінки 
роботи міжнародних гуманітар-
них організацій у контексті лю-
дей з інвалідністю під час фору-
му громадянського суспільства  
у Польщі.

АДВОКАЦІЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1 - Обкладинка аналітичної записки “Дотримання прав ос іб з інвалідністю в умовах збройної агресії 
російської федерації проти України”, 2 - Презентація роботи Fight For Right і проголошення наших 

адвокаційних меседжів на програмі «Voices from Ukraine»

https://drive.google.com/file/d/1ZZQVIWz4nS9Kr5nw5U8IKyWWH90uxof-/view
https://drive.google.com/file/d/1ZZQVIWz4nS9Kr5nw5U8IKyWWH90uxof-/view
https://drive.google.com/file/d/1ZZQVIWz4nS9Kr5nw5U8IKyWWH90uxof-/view
https://drive.google.com/file/d/1ZZQVIWz4nS9Kr5nw5U8IKyWWH90uxof-/view
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1 - Участь у Міжнародній конференції «Після війни: переосмислення майбутнього громадянського 
суспільства», 2 - Презентація на зустрічі ОБСЄ у Відні результатів оцінки проблем дотримання прав 

осіб з інвалідністю в Україні

• Беремо участь в роботі Ukraine 
Logistics Cluster and UN Protection 
Cluster.  
Тематичні ООН Кластери об’єд-
нують організації з числа агенцій 
ООН, міжнародні гуманітарні/
правозахисні організації та на-
ціональні громадські організації 
за напрямками для полегшен-
ня планування та кооордина-
ції гуманітарної допомоги, яка 
надходить в Україну. Серед та-
ких, зокрема, Ukraine Logistics 
Cluster, Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA), 
The Protection Cluster (включа-
ючи Age and Disability Technical 
Working Group).

• Взяли участь у Міжнародній 
конференції «Після війни: пере-
осмислення майбутнього гро-

мадянського суспільства», яка 
відбулася у Варшаві у квітні.  
У рамках панелі про гуманітар-
ні виклики говорили про низьку 
спроможність міжнародних гу-
манітарних місій до взаємодії з 
українським громадським секто-
ром на рівних. Окрім цього, наго-
лосили на відсутності нагально 
необхідної реальної оцінки по-
треб в гуманітарній допомозі, яка 
б базувалась на дезагрегованих 
даних про реальні потреби всіх 
груп, включно з людьми з ін-
валідністю.

• Презентували на зустрічі ОБСЄ  
у Відні результати оцінки про-
блем дотримання прав осіб з 
інвалідністю в Україні та реко-
мендації, розроблені FFR для 
міжнародних організацій.

https://www.facebook.com/fightforright.ua/posts/pfbid038L89QwmEKHVs9MH1VzZoZDrVv6qAkTKqU4TqoCD7fiieYrtcqqQTyV8WdwkYUsHal
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НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ  
КОМУНІКАЦІЇ

1. Fight For Right згадали  
понад 60 разів в українських  
і зарубіжних медіа, серед 
яких, зокрема, New York 
Times, Washington Post,  
Al Jazeera,  Financial Times 
тощо. 

2. Про нас згадували:  
Барак Обама, Віра Фарміга,  
Катрін Лангенсіпен

3. Членкині команди дали  
понад 50 інтерв’ю й  
експертних коментарів.

4. Були на ефірах і сюжетах  
міжнародних телеканалів, 
радіостанцій і подкастів  
(понад 15 разів).

5. Запустили окремий розділ  
сайту, присвячений  
екстреному реагуванню  
під час війни. 

6. Почали збір матеріалу  
для публікації “Women with 
Disabilities During the russian 
War against Ukraine”
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Витрачені кошти за звітний період  
24 лютого - 25 травня 2022

3040934,1 грн 
Евакуація/  
транспортування

47,65 %
Евакуація/  
транспортування

1010266 грн 
Медична евакуація

15,97 %
Медична евакуація

853180,94 грн 
Одноразова 
фінансова допомога

13,49 %
Одноразова 
фінансова допомога

498844,05 грн

Ліки

7,89 %

Ліки

344195 грн 
Медичні послуги  
та реабілітація

5,44 %
Медичні послуги  
та реабілітація

34125,63 грн 
Прихисток

0,54 %
Прихисток

450874,74 грн 
Допоміжні засоби для 
людей з інвалідністю

7,13 %
Допоміжні засоби для 
людей з інвалідністю

77432,43 грн 
Гуманітарна  
допомога

1,22 %
Гуманітарна  
допомога

41788,35 грн 
Інше

0,66 %
Інше

Всього: 6351641,24 грн 

Всього: 100%


