
Звіт

про діяльність

лютий-серпень 2022 року



FIGHT FOR RIGHT – українська громадська організація людей 

з інвалідністю, заснована в 2017 році. З початку 

повномасштабного російського вторгнення перетворився на 

систему комплексної допомоги українцям й українкам з 

інвалідністю під час війни. 


Цей звіт — історія боротьби Fight For Right за життя кожної 

людини з інвалідністю в Україні.

Ключові результати Fight For Right:

4037

людей з інвалідністю, що потребували термінової допомоги, 

отримали її;

1547

людей можуть засинати у теплому ліжку, а не підвалі, 

без звуків вибухів і пострілів – завдяки евакуаціям;

35

людей з 9 країн світу долучилися до роботи в команді;

€480 000

було зібрано на GoFundMe для порятунку людей з 

інвалідністю, більшість донатів – від спільноти.
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Команда Fight For Right запустила “Тепло” — спеціальний 

зимовий проєкт допомоги людям з інвалідністю.


Через активні бойові дії було пошкоджено значну частину 

газопроводів, зупинили роботу газорозподільні станції, які 

забезпечували обігрів взимку. Середня зимова температура 

-5 С. Для 2,7 млн українців з інвалідністю вижити за таких 

умов під час російської війни буде надзвичайно складно.

Fight For Right планує закупити: радіатори опалення; 

електроплити; електроковдри; грілки; термобілизну; 

термоси; фільтри для води тощо.

людям зі складними видами інвалідності, які 

проживають в сільській місцевості та позбавлені 

газопостачання;

людям з інвалідністю та літнім людям на 

прифронтових територіях;

сімʼям з дітьми, які мають інвалідність.

ТЕПЛО —  це можливість зігріти домівки:

Давайте разом  понад 5000 сімей 

людей з інвалідністю!

зігріємо
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Сайт: 


Збір коштів на проєкт Тепло: 




GoFundMe: 

https://ffr.org.ua

https://ffr.org.ua/projects/

teplo/

https://www.gofundme.com/f/help-disabled-

ukrainians

https://ffr.org.ua/projects/teplo/
https://ffr.org.ua/projects/support-in-war/
https://ffr.org.ua/projects/teplo/
https://ffr.org.ua/projects/teplo/
https://www.gofundme.com/f/help-disabled-ukrainians
https://www.gofundme.com/f/help-disabled-ukrainians
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За звітній період Fight For Right надали допомогу 4037 
людям з інвалідністю. З них;

� евакуація у межах України та за кордон — 1084 людини�

� медична евакуація* — перевезли 109 людей.


Географія наших евакуацій різноманітна: з Донецької 

області (найбільше запитів), далі — Харківська область, 

потім — Запорізька та наразі багато запитів надходить з 

Дніпропетровської області (південь, берег Каховського 

водосховища).


На цій мапі можна побачити наші найдовші маршрути 

слідування в Україні. Це: Краматорськ - Львів, Миколаїв - 

Дніпро, Краматорськ- Дніпро, Торецьк - Ужгород, Бахмут - 

Вінниця, Дніпро - Чернівецька обл., Бахмут - Черкаси, 

Дніпро - Полтава - Львів, Запоріжжя - Львів, Полтавська обл. 

- Львів, Вінницька обл. - Київ).

Звіт про виконану допомогу (кейс-

менеджмент)

Запоріжжя

Миколаїв

Дніпро

Полтава

Черкаси

Київ

Вінниця

Вінницька обл.

Львів

Ужгород

Чернівецька обл.

Полтавська обл.

Бахмут
Торецьк

Краматорськ

*Медична евакуація відбувається бригадами швидкої допомоги. Може організовуватися 
для людей з важкими формами інвалідності та серйозними порушеннями здоров'я. 
Медична евакуація відбувається, в основному, до медичного закладу в Україні або за 
кордон.



Найдовша евакуація, виконана FFR, почалася у Миколаєві, а 

завершилася у Буенос-Айресі. Її подолав Геннадій 

Новоселов, нечуючий чоловік з Миколаєва.


Щоб опинитися у фінальній точці, чоловіку довелося 

змінити: 5 країн, 7 міст, 4 потяга, 1 літак, 1 автобус, 3 центри 

для біженців, 17 днів, 20 000 кілометрів.

Буенос-Айрес

Миколаїв

візуалізація маршруту Геннадія
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Найстаршій жінці, яку FFR вивезли медичною евакуацією, є 

98 років, а наймолодшій — 3 рочки.

Наталя:

Ми вам безмежно вдячні за оперативну та професійну евакуацію 

нашого восьмидесятирічного дідуся з міста Торецьк!Навіть не 

має слів висловити почуття  ви неймовірні!

Катерина:

Сегодня, благодаря Оле и её команде, моя 81-летняя бабуля 

впервые за два месяца будет ночевать не в подвале, а в тёплой и 

уютной постели. Но главное, что за ее окном будет тишина...



Ольга:

Дуже вдячна за допомогу з орендою житла. Кейс-менеджерка 

Ольга Оперативно реагувала на ситуацію, працювала сумлінно 

та наполегливо без вихідних і нічних годин! Вся моя родина 

висловлюю щиру вдячність.

D допомога з житлом в Україні та за кордоном — 558 людям.
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Ірина:

Огромное Вам за спасибо за то, что Вы оперативно помогли нам 

эвакуироваться. Так же благодарны, что помогли добраться в 

Днепр. Спасибо, что нашли гостиницу, где нас разместили с 

животными, это для нас было очень важно.



 юридичні консультації — 139 осіб	

 асистивні технології отримали 143 особи. З них: 21 

слуховий апарат, 32 крісла колісних, а також  — ролатори, 

милиці, білі тростини тощо;
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Світлана:

Спасибо огромное вашей организации и лично кейс менеджеру 

Валерии за денежную помощь. Даже не ожидала, очень тронута.

Раїса:

Щиро дякую вашій команді і особисто Ковальчук Тетяні за 

придбання акумуляторів для інвалідного візка. Дякую за ваше 

співчуття та вирішення моєї проблеми в короткий термін. Бажаю 

всім миру і спокою.



� медичне забезпечення/ліки — 1541 людина;
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Ольга:

Сьогодні ми хочемо подякувати нашим друзям та партнерам, 

організації Fight For Right - боротьба за права, за надану допомогу 

на̶б̶о̶я̶м̶и̶ лікарськими препаратами за для боротьби наших 

МуВіків з хворобою! З такою підтримкою в наших підопічних 

подвоюються шанси на перемогу!

Руслан:

Отличная организация, большое спасибо за помощь жизненно 

важными лекарствами человеку с инвалидностью. Отдельное 

спасибо волонтеру Карине, очень быстро всё организовала. 

Дальнейшего развития и процветания вам!



� фінансова допомога — 369 людей;

� гуманітарна допомога (їжа, вода, засоби гігієни) отримали 

1382 людини.

Ольга:

Добрый день. У меня двое деток. Соня 3 года и Евелина 2 года. 

Благодарна за помощь нам. Я инвалид 3 группы. Получили 

продукты. Спасибочки вам большое
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Галина:

Дякую команді Fight For Right за фінансову допомогу мені і моїй 

матері, ми інваліди 1їгр з Харкова і опинились в скрутному 

становищі переселенці з 24.02.22 та матері не виплачує держава 

допомоги на проживання як ВПО. Дуже дякуємо за допомогу!!!

� перша психологічна допомога — 53 консультації.


Люди, які зверталися до Fight For Right, потребували й 

отримали одразу кілька видів допомоги.



Fight For Right посилили правозахисний напрямок своєї 

роботи:  адвокатували за права людей з інвалідністю у 

гуманітарній сфері, за реформу деінституціалізації та 

фіксували воєнні злочини росії проти людей з інвалідністю. 

Півроку адвокації Fight For Right OPD в екстреному 

реагуванні — це такі результати�

' У рамках 15-ї конференції держав-учасниць Конвенції 

ООН про права людей з інвалідністю провели разом з 

міжнародною спільнотою людей з інвалідністю  

“Очолити екстренне реагування під час війни росії проти 

України: ”).

сайд-івент

люди з інвалідністю для людей з інвалідністю

Адвокація для захисту прав людей з 

інвалідністю
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https://ffr.org.ua/golova-fight-for-right-yuliya-sachuk-v-oon-my-ne-hochemo-buty-bilshe-ob-yektamy-gumanitarnoyi-dopomogy/
https://ffr.org.ua/pochaly-ryatuvaty-zhyttya-lyudej-z-invalidnistyu-zvit-fight-for-right/
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� Виступили із доповіддю на  з прав 

людей з інвалідністю.

27-ї сесії Комітету ООН

� Провели низку зустрічей з  Моніторинговою Місією ООН в 

Україні, Незалежною Міжнародною Комісією ООН з 

розслідування в Україні та Представником Верховного 

Комісара ООН з ключовим повідомленням – всі воєнні 

злочини щодо людей з інвалідністю мають бути ретельно 

задокументовані, а постраждалі – отримати доступ до 

справедливої компенсації.c

� Стали виконуючим партнером UN PRPD – Партнерства 

ООН з прав людей з інвалідністю, яке здійснює наразі в 

Україні програму “Інтеграція гендерно-чутливого 

включення інвалідності в гуманітарну допомогу в Україні 

– етап 1”5

� Беремо участь в роботі Ukraine Logistics Cluster and UN 

Protection Cluster5

�  для покращення участі 

людей з інвалідністю в прийнятті рішень щодо 

міжнародної гуманітарної допомоги.

Випустили набір рекомендацій

https://ffr.org.ua/slid-zupynyty-nasylnytski-znyknennya-lyudej-z-invalidnistyu-na-tsij-vijni-fight-for-right-zaklykala-oon-ekstrenno-reaguvaty/
https://ffr.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/Ohliad-mizhnarodnykh-humanitarnykh-orhanisatsiy-1.pdf


+ Стали членами , ініціювали та 

створили окрему тематичну підгрупу для оцінки стану 

дотримання прав людини та документування воєнних 

злочинів у місцях несвободи. Підготували 

�

+ Розробили методологію проєкту “Воєнні злочини та місця 

несвободи: промоніторити, задокументувати і 

проаналізувати” за підтримки МФ “Відродження”�

+ Провели низку зустрічей з органами національної влади й 

взяли участь у роботі двох тематичних груп в рамках 

розробки  – групи 

 та .

Коаліції Україна 5 ранку

попередній 

огляд стану дотримання прав людини в місцях 

несвободи

Плану з відновлення України “Права 

людини” “Соціальний захист”
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https://www.5am.in.ua/
https://ffr.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Main_Free_5.pdf
https://ffr.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Main_Free_5.pdf
https://ffr.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Main_Free_5.pdf
https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini
https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62dea3ad5d48ac7a33403c94_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62dea3ad5d48ac7a33403c94_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62dea412096a8be9a85f2ac1_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82.docx.pdf


Найбільш важливі комунікації

Fight For Right робить досвід людей з інвалідністю в умовах 

повномасштабного російського вторгнення помітним і 

видимим. Зокрема5

" Про нас і за участю нас створено понад 100 публікацій в 

українських і зарубіжних медіа, серед яких 

, , , , , 

, , , ,  

тощо&

" Підготували публікацію 

. Цю публікацію команда Fight For Right присвятила 

всім жінкам з інвалідністю, які хоробро борються під час 

війни росії проти України. Під час воркшопу з 

Президентом Обамою для Obama Leaders голова 

організації Юлія Сачук мала нагоду подарувати Бараку 

Обамі один із примірників цієї публікації.

Washington 

Post Al Jazeera BBC Financial Times Euronews The 

Village Радіо НВ Радіо Свобода Газета “День” L’OFFICIEL

“Жінки з інвалідністю під час 

війни”
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https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2022/03/09/disabled-ukrainians-desperate-plea/
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2022/03/09/disabled-ukrainians-desperate-plea/
https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2022/4/9/war-in-ukraine-what-support-do-people-with-disabilities-need
https://www.bbc.co.uk/programmes/p0brzw31
https://www.ft.com/content/f6ebd4d6-c13c-4543-afc1-efbdd12f5512
https://www.euronews.com/my-europe/2022/08/02/a-crisis-within-a-crisis-how-war-is-hitting-the-disabled-in-ukraine
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/330075-fight-for-right-zapuskae-proekt-teplo-dlya-simey-lyudey-z-invalidnistyu-yak-dopomogti
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/330075-fight-for-right-zapuskae-proekt-teplo-dlya-simey-lyudey-z-invalidnistyu-yak-dopomogti
https://nv.ua/video/show/8036
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-evakuatsiya-okupatsiya-khersonshchyna-cherhy-smert/31969959.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/iryna-tancyura-pro-evakuaciyu-lyudey-z-invalidnistyu-u-nas-ne-bulo-vyboru
https://officiel-online.com/uk/lifestyle-2/style-life/stories-of-disabled-women-who-survive-their-and-others-life/
https://ffr.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/ZHinky-z-invalidnistyu-pid-chas-vijny-vid-Fight-For-Right.pdf
https://ffr.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/ZHinky-z-invalidnistyu-pid-chas-vijny-vid-Fight-For-Right.pdf
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/ Провели 

 разом зі спільнотою українців й 

українок з інвалідністю. До івенту долучилося понад 100 

осіб. Під час заходу Fight For Right поділилися історіями 

порятунку життів і презентували проєкт �

/ За підтримки Google.org підготували 20 випусків 

програми  – проєкту, покликаного 

представити досвід людей з інвалідністю як біженців під 

час повномасштабної війни росії проти України. 

Презентували досвід людей з інвалідністю, що рятуються 

від війни у: Польщі, Німеччині, Іспанії, Данії, Нідерландах, 

Словаччині, Хорватії, Швейцарії, Чехії, Франції, США.

онлайн-подію для святкування 31-ї річниці 

Незалежності України

“ТЕПЛО”

“Поза межами”

https://www.facebook.com/events/5258409987613902
https://www.facebook.com/events/5258409987613902
https://ffr.org.ua/projects/teplo/
https://youtu.be/JTHuvsWRYzI


Дякуємо за підтримку
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Фінансовий звіт

Фінансові витрати emergency лютий - серпень 2022, грн

2768020

медична евакуація

1129504

ліки

1129504
лік
и

87509

житло

1129504509000

гуманітарна допомога

1129504
лік
и

15163440

загальні витрати

Всього

1129504
лік
и

862089

адміністративні витрати

1699303

одноразова фінансова


допомога

712225

медичні послуги та 
реабілітація

1699303

одноразова фінансова


допомога

1404852

допоміжні засоби (крісла 
колісні, слухові апарати,


інше)

5990938

евакуація/перевезення/

квитки/кейс-менеджмент

1699303

одноразова фінансова

допомога
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евакуація/перевезення/квитки/


кейс-менеджмент
39,51%

медична евакуація18,25%

одноразова фінансова допомога11,21%

допоміжні засоби (крісла колісні, 

слухові апарати, інше)
9,26%

ліки7,45%

адміністративні витрати5,69%

медичні послуги та реабілітація4,70%

гуманітарна допомога3,36%

0,58% житло


