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Місія фонду 
 

Навчити людей захищати свої права. 

Сфера діяльності 

 

Структурні підрозділи фонду: 

1. ЦПІК “Мукачівський правозахисний центр” 

2. Ресурсний центр розвитку місцевої демократії 

3. Ресурсний центр розвитку ромського самоврядування 

Що ми робимо: 

– Надання безоплатної первинної правової допомоги всім особам, які знаходься під 

юрисдикцією України; 

– Представлення інтересів представників ромської національної меншини в судових 

інстанціях та ведення судових стратегічних справ; 

– Створення міських цільових програм з надання безоплатної первинної правої допомоги; 

– Надання безоплатних правових консультацій з питань створення органів самоорганізації 

населення (ОСН) та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ); 

– Проведення семінарів з питань розвитку форм місцевої демократії: загальні збори, 

місцеві ініціативи, громадські слухання; 

– Проведення тренінгів та семінарів з тематики прав людини та антидискримінації; 

– Захист прав ромської національної меншини та розвиток ромського самоврядування; 

– Підготовка пропозицій змін до законодавства в питаннях видачі ідентифікуючих 

документів представникам ромської національної меншини; 

– Проведення адвокаційних та інформаційних кампаній; 



– Створення інформаційних матеріалів на соціальну тематику: публікації, аналітичні 

статті, фото та відео репортажі; 

– Проведення тренінгів та семінарів з питань розвитку жіночого лідерства та потенціалу; 

– Реалізація програм культурного обміну для молоді. 

  

Організаційна структура 

 
Дирекція фонду 

 

Наталія Козир, виконавчий директор 

Основна робота в фонді: 
– Управління ресурсним центром розвитку місцевої демократії 

– Розробка та управління проектами 

– Організація процесу стратегічного та операційного планування 

– Налагодження та підтримка співпраці з органами державної та місцевої влади, 

партнерськими організаціями 

Правління фонду 

 

Олег Григор’єв, голова правління 
Регіональний координатор із взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

Адвокат. Аспірант Інституту держави і права ім.В.М. Корецького НАН України (Тема: 

«Міжнародно-правові засади та національні механізми захисту прав ромської 

національної меншини»). 

Основна робота в фонді: 
– Розробка програм з лобіювання змін в Законодавство та ведення стратегічних справ з 

питань видачі ідентифікуючих документів представникам ромської національної меншини 

– Надання первинної та вторинної правової допомоги, представлення інтересів та захист в 

суді 

– Правова та експертна допомога в питаннях розвитку ромського самоврядування 



 

Марія Ясеновська, член правління 
Президент Харківської обласної фундації “Громадська Альтернатива”. 

Голова Координаційної Ради Коаліції проти дискримінації в Україні. 

Тренер Молодіжного Директорату Ради Європи. 

Експерт з прав людини, освіти та моніторингу. 

 

Віра Яковенко, член правління 
Регіональний координатор зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав 

людини в Полтавській області. 

Тренер ПРООН з попередження насильства в сім’ї. 

Тренер проекту Ради Європи “Зміцнення та захист прав дітей в Україні” з питань 

опитування дітей, що стали жертвами або свідками насильства, також вчинили 

насильство” 

Тренер УГСПЛ. 

– З 2013 року монітор Національного превентивного механізму (доручення 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на здійснення моніторингу стану 

додержання конституційних прав і свобод громадян, які перебувають в місцях несвободи). 

– Старший викладач кафедри права Полтавського інституту економіки і права ВНЗ 

ВМУРоЛ «Україна» 

Наглядова рада 

 

Олександра Матвійчук, правозахисниця 
Член Консультативної ради при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. 

Координаторка Євромайдан SOS. 

Голова правління ГО “Центр Громадянських Свобод”. 



 

Максим Лациба, громадський лобіст 
Керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень. 

Громадський експерт з планування та проведення адвокасі кампаній в сфері розвитку 

громадянського суспільства. 

Член координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство 

“Відкритий Уряд”. 

 

Ксенія Проконова, адвокат 
Голова Комітету з освітньої юридичної політики в Асоціації адвокатів України (ААУ). 

Координатор OdesSOS. 

Молодший партнер практики безпеки бізнесу Juscutum. 

 

Андрій Місяць, адвокат 
Кандидат юридичних наук. 

Голова ХОГО «Подільська правова ліга». 

Керуючий партнер Адвокатської контори “Місяць і Партнери”. 

Член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

 

Андрій Вишняк 
Голова правління БФ “Центр громадських ініціатив”. 

Експерт з розвитку ОГС та розвитку громади. 

Тренер – представник Творчого Центру Каунтерпарт у Закарпатській області. 

Депутат Закарпатської обласної ради. 



Експертна рада 

Експертна рада Правозахисного фонду «Розвиток» — дорадчий орган, що об’єднує 

експертів та експерток у галузі прав людини, протидії дискримінації та розвитку 

місцевої демократії. Основний зміст діяльності Ради — вироблення експертних 

пропозицій та інших рекомендацій щодо діяльності (експертне супроводження) 

Правозахисного фонду «Розвиток». 

 

Володимир Купрій,Кандидат наук з державного управління. 

Виконавчий директор БФ “Творчий центр ТЦК”. 

Експерт з питань розвитку громадянського суспільства, організаційного розвитку 

неурядових організацій, розвитку громад. Досвід роботи в неурядовому секторі майже 24 

роки 

 

Тетяна Печончик, журналістка, правозахисниця 
Голова Правління Центру інформації про права людини. 

Членкиня Експертної ради при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини з питань реалізації національного превентивного механізму. 

Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Навчалася у Гарвардському університеті за програмою Ukrainian Research Institute. 

Ромська рада 

Ромська рада Правозахисного фонду «Розвиток» — дорадчий орган, що об’єднує 

експертів та експерток у галузі захисту прав представників ромської національної 

меншини, протидії дискримінації та розвитку ромського самоврядування. Основний 

зміст діяльності Ромської ради — вироблення експертних пропозицій та інших 

рекомендацій щодо діяльності (експертне супроводження) Правозахисного фонду 

«Розвиток» в сфері захисту прав представників ромської національної меншини. 

 



Володимир Кондур, юрист, правозахисник 
Керівник правозахисного ромського центру «Соціальна правова допомога». 

Голова коаліції ромських неурядових організацій “Стратегія 2020”. 

 

Микола Бурлуцький, правозахисник 
Керівник громадської організації «Чачімо» 

Перекладач Біблії (сервіцкій діалект). Перекладач ромсько-російського словника. 

 

Ілона Балог 

Ромська лідерка, староста ромського поселення у місті Чоп. 

Команда фонда 

 

Ірина Лисничка, керівник «Мукачівського правозахисного центру» 
Адвокат, аспірант інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (Тема: 

“Психолого-правові особливості діяльності секретаря судового засідання”). 

Основна робота в фонді: 
– Розвиток правової допомоги в регіоні. 

– Надання первинної та вторинної правової допомоги, представлення інтересів та захист в 

суді. 

– Управління Фондом стратегічних справ. 

– Розвиток Органів самоорганізації ромських громад. 

 



Рената Балог, керівник ресурсного центру розвитку ромського самоврядування в 

Закарпатській області 

Основна робота в фонді: 
– Розвиток ромського самоврядування. 

– Надання безоплатної первинної правової допомоги представникам ромської 

національної меншини. 

– Представлення інтересів ромів в державних інстанціях. 

– Розвиток жіночого лідерства серед ромок. 

 

Ірина Миронюк, медіа менеджер  

Основна робота в фонді: 
– Розробка та впровадження інформаційних кампаній організації. 

– Розвиток медіа та PR стратегій в рамках проектної діяльності. 

– Підготовлення інформаційних матеріалів. 

– Організація медіа-заходів, роботи зі зв’язків з громадськістю та засобами масової 

інформації. 

 

Георгіна Пфайфер, заступник керівника ресурсного центру розвитку ромського 

самоврядування в Закарпатській області 

Основна робота в фонді: 
– Координація роботи ініціативних груп зі створення органів самоорганізації ромських 

громад. 

– Представлення інтересів і супровід ромів у державних інстанціях. 

– Надання інформаційної допомоги ромському населенню з питань отримання 

безоплатної правої допомоги. 

 

Віктор Петрик, адміністратор сайту 

Основна робота в фонді: 
– Координує створення, наповнення та оновлення сайту. 

– Контроль мережевої доступності веб-сайту. 

– Поточне управління структурою та змістовною частиною сайту засобами CMS . 



 

Анастасія Сапункова, перекладач 

Основна робота в фонді: 
– Переклад інформаційних матеріалів з німецької та англійської мови. 

– Переклад проектної документації. 

 

Матвій Балінт 
Керівник органу самоорганізації ромської громади в місті Свалява. 

Депутат Свалявської міської ради від ромського поселення. 

 

Олександр Балог 
Ромський лідер, почесний староста найбільшого ромського поселення в Україні, яке 

знаходиться в місті Мукачево. 

 

Виконані проекти за 2011-2016 роки. 
 

Проект “Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в 

процесах прийняття рішень на місцевому рівні” 

Період реалізації: Червень 2016 – Травень 2017 

Мета проекту: Посилити потенціал членів ініціативних груп з ромських поселень в 

Мукачівському районі (Баркасово, Великі Лучки, Павшино, Страбичево, Чомонин), які 

мають намір управляти своїми ромськими громадами на якісно новому рівні, шляхом 

створення Органів самоорганізації ромських громад (- надалі ОСРГ) в своїх поселеннях та 

з цією метою потребують додаткових знань, інформаційної, експертної та правової 

допомоги в питаннях створення, розвитку та ефективного управління органами 

самоорганізації ромських громад. 

Донор: Ромська програмна ініціатива МФ «Відродження» 



Проект “Створення комплексної системи надання безоплатної правової допомоги в 

Закарпатській області” 

Період реалізації: Січень 2016 – Грудень 2016 

Мета проекту: Створення комплексної сталої системи надання первинної та вторинної 

правової допомоги в Закарпатській області з метою забезпечення здійснення 

висококваліфікованого захисту конституційних прав та інтересів мешканців 

територіальних громад Закарпаття, особливо бідних та соціально незахищених верств 

населення, включаючи представників національних меншин, фінансовий стан яких не 

дозволяє їм отримувати платну юридичну допомогу. 

Донор: Проект здійснюєтьсяза підтримки Проекту «Доступна та якісна правова допомога 

в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки 

Уряду Канади та Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного 

фонду «Відродження». 

Проект “Сприяння забезпеченню дотримання принципу недискримінації по 

відношенню до ромської національної меншини серед представників органів 

державної та місцевої влади” 

Період реалізації: Липень 2015 – Листопад 2015 

Мета проекту: Привернення суспільної уваги до проблеми відсутності ідентифікуючих 

документів у представників ромської національної меншини. Посилення впливу на 

державні та місцеві органи влади в питаннях зниження рівня дискримінації по 

відношенню до ромської національної меншини. 

Донор: В рамках проекту «Досягнення рівності: спільний підхід для покращення стану 

рівності та недискримінації», який реалізується Проектом “Без Кордонів”/ЦСД за 

підтримки Європейської Комісії та МФ “Відродження”. 

Проект “Кампанія громадської адвокації щодо усунення законодавчих розбіжностей 

у видачі ідентифікуючих документів представникам ромської національної 

меншини” 

Період реалізації: Серпень 2015 – Грудень 2015 

Мета проекту: Проведення кампанії громадської адвокації щодо усунення розбіжностей 

між законодавчою, судовою і виконавчою гілками влади в питаннях видачі 

ідентифікуючих документів представникам ромської національної меншини в Україні, які 

не мають можливості отримати паспортні документи і свідоцтва про народження 

самостійно. 

Донор: Європейський центр з прав ромів (EuropeanRomaRightsCentre (Budapest, Hungary). 

Проект “Проведення адвокаційної кампанії на підтримку розвитку ромського 

самоврядування в Закарпатській області” 

Період реалізації: Липень 2015 – Листопад 2015 

Мета проекту: Посилення потенціалу ромських організацій, ромських лідерів та 

активістів в питаннях розробки та проведення адвокаційних кампаній спрямованих на 

розвиток ромського самоврядування в Закарпатській області. Посилення взаємодії та 

налагодження конструктивного співробітництва між представниками органів місцевої 



влади та представниками ромських організацій, ромськими лідерами та активістами в 

Закарпатській області. 

Донор: Субгрантінг, Європейська комісія та Мережа Меншин Східного Партнерства. 

Проект “Сприяння сталому розвитку ромської громади” 

Період реалізації: Серпень 2015 – Січень 2016 

Мета проекту: Налагодження співпраці між представниками ромської громади з 

представниками державних органів влади та органів місцевого самоврядування з метою 

розробки та впровадження спільних ініціатив щодо сталого розвитку ромської громади в 

м.Мукачево. Сприяння конструктивному діалогу та соціальної активності всередині 

ромської громади. 

Донор: МФ «Відродження» 

Проведення дослідження на тему: “Визначення правового статусу та механізмів 

захисту прав представників ромської національної меншини, які перебувають у 

статусі «особи без громадянства” 

Період реалізації: Березень – Грудень 2015 року 

Мета проекту: Проведення порівняльного аналізу та вироблення рекомендацій правого 

характеру спрямованих на вдосконалення національного законодавства та державної 

політики України щодо легалізації та видачі ідентифікуючих документів представникам 

ромської національної меншини, які перебувають у статусі «особи без громадянства». 

Донор: Субгрантінг ВБФ «Право на Захист» та Європейського Союзу 

Проект “Громадський моніторинг Плану заходів Стратегії захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року” 

Період реалізації: Жовтень 2014 – Січень 2015 

Мета проекту: Проведення незалежного громадського моніторингу роботи органів 

місцевого самоврядування у Закарпатській та Волинській областях з питань реалізації 

Плану заходів Національної Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року. Виявлення прогалин та 

вироблення рекомендацій щодо вдосконалення Плану заходів задля покращення 

національної політики щодо ромів. 

Донор: МФ «Відродження» 

Проект “Сприяння розвитку ромських громад в м.Мукачево та м.Свалява” 

Період реалізації: Лютий 2014 – Лютий 2015 

 

Мета проекту: Проведення компанії громадського лобіювання інтересів представників 

ромських громад в м. Мукачево та м.Свалява з питань створення органів самоорганізації 

ромських громад. 

Донор: МФ «Відродження» 

Проект “Підвищення рівня знань представників державних установ у сфері захисту 

громадян від дискримінації” 



Період реалізації: Січень 2014 – Червень 2014 

Мета проекту: Підвищенні рівня знань у представників місцевих та районних органів 

влади, представниківправоохоронних органів у сфері захисту прав людини та 

антидискримінаційної політики, формування культури толерантності та протидії 

ксенофобії у їхній щоденній роботі. 

Донор: МФ «Відродження» 

Проект “Розбудова сталої системи надання первинної правової допомоги в 

м.Мукачево” 

Період реалізації: Лютий 2014 – Січень 2015 

Мета проекту: Створення міської цільової програми з надання безоплатної правової 

допомоги в м. Мукачево. Забезпечення здійснення висококваліфікованого захисту 

конституційних прав та представництва правових інтересів бідних та соціально 

незахищених верств населення, фінансовий стан яких не дозволяє їм отримувати платну 

юридичну допомогу. 

Донор: МФ «Відродження», Програма Розвитку ООН, Міністерство закордонних справ 

Данії 

Проект “Посилення правових можливостей ромських громад через організацію 

надання правової допомоги в трьох центрах в м.Мукачево та м.Свалява” 

Період реалізації: Вересень 2013 – Лютий 2014 

Мета проекту: Надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги 

ромському населенню в м.Мукачево та м.Свалява. 

Донор: МФ «Відродження» 

Проект “Посилення правових можливостей бідних верств населення та ромського 

населення в місті Мукачево” 

Періоду реалізації: Червень 2012 – Липень 2013 

Мета: Надання безоплатної первинної правової допомоги бідним верствам населення, 

включаючи ромське населення в м.Мукачево. 

Донор: МФ «Відродження» 

Проект “Посилення впливу громадськості на проблему домашнього насильства” 

Період реалізації: Листопад 2012 року – Вересень 2013 року 

Мета проекту: Посилити вплив громадських організацій на проблему домашнього 

насильства шляхом надання безоплатної правової допомоги в місті Ковель та 

Ковельському районі Волинської області, м. Біла Церква Київської області, місті 

Мукачево Закарпатської області жертвам домашнього насильства. Здійснення 

правопросвітницьких та профілактичних заходів, підтримання змін на національному 

рівні та вироблення рекомендацій для ОВС щодо ефективнішого реагування на випадки 

домашнього насильства. 

Донор: МФ «Відродження» 

 



Інформація про нагороди, подяки 

Наш фонд зайняв почесне друге місце у категорії «Інтернет ЗМІ» в рамках 

всеукраїнського конкурсу журналістських матеріалів, присвячених проблемі виховання 

дітей в інтернатах. 

 

Членство у коаліціях, мережах 
Асоціація незалежних моніторів (Монітор НПМ) 

Коаліція з протидії дискримінації в Україні 

Мережа меншин Східного Партнерства 

Мережа правового розвитку 

 

Інформація про донорів 
МФВ «Відродження», ПРООН 
  

Фінансові показники організації (адміністративні та проектні витрати) 
Благодійний фонд інформаційних та освітніх ініціатив «Розвиток», зареєстрований в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №1 323 102 

0000 001927 від 25.07.2011 року. 

Отримані кошти за період 2011-2015 роки: 

– кошти у вигляді добровільних пожертвувань та благодійної допомоги від міжнародних 

фондів та фізичних осіб в розмірі 1 753 664,40 грн. (один мільйон сімсот п’ятьдесят три 

тисячі шістсот шістдесят чотири грн. 40 коп.); 

За вказаний період Фондом використані кошти, а саме; 

– витрати фонду складають 1 014 296,18 грн. (один мільйон чотирнадцять тисяч двісті 

дев’яносто шість грн.18 коп), в тому числі: 

– проектні витрати - 960 740,07 грн. (дев’ятсот шістдесят тисяч сімсот сорок грн. 07 коп.); 

– адміністративні витрати - 53 556,11 грн. (п’ятдесят три тисячі п’ятсот п’ятдесят шість 

грн.11 коп.). 

 

Контактна інформація 
Веб-сайт: www.rozvitok.org 

Ел.пошта: info@rozvitok.org 

Телефон: +38 03131 38432;  +38 093 575 9009; +38 099 249 6460; +38 098 902 6392 

Поштова адреса – 89600, м. Мукачево, вул. Мічуріна 1/10 

Соціальні мережі:  www.facebook.com/bf.rozvitok  

Skype: bf-rozvitok 

Голова Правління: Григор'єв Олег 0502821569, o.grigoryev@gmail.com  

Виконавчий директор: Козир Наталія 0992496460 nataliia.kozyr@gmail.com  
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