
Додаток 1
до Порядку проведення конференцій
громадських об’єднань та асоціацій,
обрання членів Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна
телерадіокомпанія України”
та припинення їхніх повноважень
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗАЯВА
на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій

для обрання члена Наглядової ради НСТУ

Найменування: Освітній центр з прав людини у Львові

Статус: громадське об’єднання .

Сфера діяльності правозахисна сфера .

Дата реєстрації 10.01.2018 __________________________________________
Місцезнаходження та контактні дані: Україна, 79033, Львівська обл., місто Львів,
вул.Степанівни О., будинок 8, квартира 31
Телефон: +38(097)-057-60-25, адреса електронної пошти: echr.lviv@gmail.com

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних
органів об’єднання
До Наглядової ради Освітнього центру з прав людини у Львові входять: Тимур Левчук, Олег
Стефан, Оксана Дащаківська, Андрій Гринчук, Ірина Старовойт, Юлія Хомчин, Катажина
Котинська, Алім Алієв, Марта Чумало, Крістіна Санторе, Іоланта Пришляк.

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання
заяви на участь у Конференції
Протягом останніх трьох років головний фокус організації був на форматі публічних
лекцій, що стосувалися тем прав людини, рівності, інклюзії. Події, що проводилися,
стосувалися як механізмів захисту прав людини та впровадження інклюзії, так й історії
цієї концепції та персоналій, що відіграли значну роль у її розвитку. Деякі з публічних лекцій
збирали 500 людей.
Окрім того, Освітній центр з прав людини у Львові постійно працює з меншими
аудиторіями, проводячи лекції з протидії мови ворожнечі, про права гомосексуальних
людей в Україні, сексизм та дискримінацію. Здебільшого такі лекції читаються для
професійних груп, студентських колективів.
Також Освітній центр з прав людини у Львові курує проведення досліджень та бере участь
у адвокаційній кампанії з розробки нового закопроєкту, що стосуватиметься злочинів на
ґрунті ненависті.
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Перелік реалізованих проектів
● “Більшість меншостей” (2018 - 2021): посилено видимість ЛГБТІ людей у Львові,

зменшено рівень мови ворожнечі у місцевих ЗМІ, залучено мистецьке середовище
міста до дискусій на правозахисну тематику

● “Львів: стаючи містом прав людини” (2019 - 2021): проведено аудит рішень
Львівської міської ради на предмет дотримання принципів прав людини у прийнятті
рішень, визначено освітню сферу та правосуддя як такі, що є пріоритетними для
впровадження змін у контексті дотримання прав людини у Львові, розроблено
програму практичного впровадження принципів інклюзії у школах Львова.

● “10 друзів рівності” (2019): підвищено поінформованість про права людини серед
активного населення міста, створено та презентовано перформанс про права
людини

● “Нема дурних: уроки критичного мислення” (2020-2021): охоплено близько 200 000
унікальних користувачів інтернету відеороликами, що популяризують критичне
мислення

Проведені заходи
2019 рік: публічна лекція психотерапевта Володимира Станчишина “Я тебе
люблю/хочу/боюся! Як формується сексуальність” (27 березня 2019 року)
https://youtu.be/TjcZpiLlN7I; публічна лекція Володимира Бєглова “Міста прав людини: хто
входить у мережу, як отримати такий статус” (29 жовтня 2019 року)
https://youtu.be/hVaAjdbXghA; публічна лекція Ганса Сакерса про впровадження принципів
прав людини у системі міського управління на прикладі м. Утрехт (Нідерланди) та вигоду
для бізнесу (24 листопада 2019 року) https://youtu.be/QVSX6NvmEpk.

2020 рік: лекція психотерапевта Володимира Станчишина “Про домашнє насильство і
безумовну провину кривдника” (16 березня 2020 року) https://youtu.be/sF-N1CB2SME,
онлайн-лекція Марти Чумало про Стамбульську конвенцію та необхідність її прийняття
(30 квітня 2020 року) https://youtu.be/4Z7EAY_ltbs; дискусія про вплив пандемі на меншини
та дотримання прав людини (1 вересня 2020) https://youtu.be/e4IZmGmBJ-8.

2021 рік: Фотовиставка “8 мільярдів причин бути вільними” на підтримку кампанії “Різні.
Рівні” (20 лютого - 8 березня 2021 року)
https://lviv-online.com/ua/events/arts/fotoproyekt-8-milyardiv-prychyn-buty-vilnymy/; створення
та прем’єра вистави “146 зірок зірок, видимих неозброєним оком” на основі дослідження
якості життя ЛГБТІ-людей у Львові (8-9 вересня 2021 року)
https://suspilne.media/162201-146-zirok-vidimih-neozbroenim-okom-u-lvovi-pokazali-vistavu-pro-
strah-insosti/; інтерактивний тренінг про дискримінацію в Україні проведений через
Instagram-stories  (17-21 травня 2021 року)
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTAwNzU4NDgzOTYyNjAx?story_media_id=2
575453040464077112_12489152251&utm_medium=copy_link

Друковані та електронні видання
http://humanrightslviv.org/

Інформація про керівника
Заржицька Дарина Олегівна (10.11.1993 р.) - закінчила з відзнакою Львівський національний
університет імені Івана Франка та отримала диплом бакалавра з політології.
З 2014 до 2017 року працювала у Західноукраїнському представництві Міжнародного
фонду “Відродження” асистенткою керівниці. У 2018 році стала співзасновницею
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Освітнього центру з прав людини у Львові та почала працювати в організації директоркою
з розвитку, а у серпні 2021 року стала керівницею організації.
Восени 2019 року навчалася на короткотерміновій програмі “Women’s Leadership: Peace
and Security” від Державного Департаменту США. Навчання проходило у Вашингтоні,
Міннеаполісі, Портленді та Сан Дієго.
Постійно бере участь як спікерка у публічних заходах, що стосуються сфери прав людини.
З останнього - public talk на фестивалі “Молодвіж” про побутовий сексизм.
Також є ведучою подкасту “Макіавельки” та Телеграм-каналу про фандрейзинг “Pechen’ky
Darky”.

Інформація про інших членів
Тетяна Попович - співзасновниця та кураторка мистецьких проєктів “Освітнього центру
з прав людини у Львові”. Раніше працювала завідувачкою художньо-постановочної частини
у Львівському державному академічному театрі імені Лесі Українки, директоркою
Міського народного дому “Збоїща”, координувала освітні програми для дітей та підлітків
на фестивалі короткометражних фільмів Wiz Art.

Вікторія Карпа - юристка, керівниця Центру “Юрфем: Освіта”. Вікторія займається
розробкою освітніх продуктів для юристів та юристок, розвиває правозахисну спільноту
Львова та постійно читає публічні лекції про харасмент, дискримінацію, сексизм.

Марк Мостовий - юрист, член правління ГО «Youth Democratic Association». Марк створює
освітні відеопродукти на теми, що стосуються прав людини.

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких
висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років
https://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/276861-miskyi-holova-zustrivsi
a-z-upovnovazhenoiu-z-prav-liudyny-vidnia-naperedodni-ii-vidkrytoi-lektsii-u-lvov
i
https://zaxid.net/u_dzizi_prezentuyut_fotovistavku_pro_rivnist_i_priynyattya_n151
4674
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/20/psykhoterapiia-dlia-mista-lviv-ian-klychut-na
-tsykl-lektsij
https://dyvys.info/2020/02/05/psyhoterapiya-dlya-mista-yak-u-lvovi-turbuyutsya-pr
o-mentalne-zdorov-ya-foto/

Керівниця Д.О. Заржицька
(ініціали, прізвище)

Дата 13.09.2021 року
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