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Європа без бар’єрів - незалежний аналітично-адвокаційний центр. Основними сферами нашої
діяльності є сприяння у реалізації права людини на свободу пересування та підтримка суспільно
значущих реформ у пов’язаних сферах – верховенства права, управління міграцією та кордонами,
громадського порядку та протидії дискримінації, євроінтеграції, цивільної авіації.

Місія організації - знайти новий баланс між свободою пересування, правами людини та безпекою
(у розумінні як безпеки людини, так і безпеки держави).

Основні напрямки роботи у 2017 році:
-

Адвокація та популяризація безвізового режиму
Інформування громадян про користування безвізовим режимом
Аналіз візової політики України та інших країн
Моніторинг впровадження передбачених ПДВЛ реформ на регіональному рівні
Угода про Спільний авіаційний простір, гармонізація авіаційного законодавства з
європейським
Моніторинг і аналіз міграційних трендів

У січні-лютому 2017 року «Європа без бар’єрів» завершила проект з інституційного розвитку. Крім
цього, протягом 2017 року ми здійснювали ще чотири проекти:
І. Угода про Асоціацію з ЄС – можливості для відповідальної мобільності громадян України
У рамках проекту було проведено інформаційну кампанію “Подорожуй відповідально” з
роз’яснення як переваг, так і ризиків безвізового режиму, а також практичного застосування
окремих положень Угоди про Асоціацію з ЄС в контексті міграції та мобільності. Партнерами
проекту стали регіональні організації та представники регіональних ЗМІ з Волинської, Львівської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей, які сформували
мережу «Подорожуй відповідально».
Період: лютий-листопад 2017 року
Підтримка: проект “Просування реформ в регіони”, який виконувався Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій і “Європейською правдою” за сприяння та фінансової
підтримки Європейського Союзу.
II. Громадський контроль стійкості реформ, впроваджених у рамках Плану дій з візової
лібералізації (ПДВЛ) та Угоди про Асоціацію
Метою проекту є посилити спроможності регіональних НУО з аналізу політик і здійснення
контролю за прогресом на місцевому рівні, досягнутим у рамках візової лібералізації та Угоди про
асоціацію, а також – забезпечити адвокацію вирішення проблемних питань в імплементації
реформ та публічне обговорення результатів аналізу політики за напрямками:
-

Видача нових ідентифікаційних документів (біометричні паспорти та ID картки)
Впровадження підходу інтегрованого управління кордонами (умови перетину кордону,
зокрема боротьба з корупцією)
Політика притулку
Протидія дискримінації (виконання Стратегії з прав людини)

Період: квітень-грудень 2017 року
Підтримка: проект “Посилення коаліції РПР”, який впроваджувався Центром демократії та
верховенства права за підтримки Європейського Союзу
III. Громадське сприяння імплементації Угоди про Асоціацію через гармонізацію законодавства
України та ЄС у сфері авіації на основі досвіду країн Східного Партнерства
Метою проекту було сприяти підвищенню доступності авіаперевезень шляхом гармонізації
авіаційного законодавства України та ЄС, зокрема, налагодити діалог між громадськістю та
профільними органами державної влади, порівняти прогрес України, Молдови та Грузії щодо
гармонізації авіаційного законодавства з ЄС, внести пропозиції щодо внесення змін до
Повітряного кодексу України та проекту спрощеного порядку прийняття КМУ нормативноправових актів у сфері цивільної авіації, виявити найбільш типові проблем розвитку контактів між

людьми, спричинені недосконалістю регулювання сфери цивільної авіації в Україні, провести
відповідне соціологічне опитування.
Період: квітень 2017 – лютий 2018
Підтримка: в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою
Української Національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства за
сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження»
ІV. Креативна освіта молоді заради відповідальної мобільності
У рамках проекту ЄББ спільно з партнерами з неурядових організацій V4 проводить освітні ігри та
тренінги для молоді, щоб навчити їх правилам про законні пересування, проживання та роботу в
країнах Вишеграду, а також правильне використання безвізового режиму.
Період: жовтень 2017 – травень 2018
Підтримка: Міжнародний Вишеградський Фонд

У 2017 році ми опублікували 4 аналітичні звіти та публікації, 5 порадників для мандрівників, які
подорожують до ЄС, близько 20 статтей і блогів про реформи в Україні, безвізовий режим і
державну політику, 14 інфографік, що ілюструють аналітику.

Авіаційний вектор Східного Партнерства: оцінка прогресу України, Молдови та Грузії у
наближенні до авіаційного законодавства ЄС || (English)
Результати опитування “Бар’єри між Україною і ЄС у вимірі цивільної авіації”
Аудит реформ: громадський аналіз змін у регіонах після візової лібералізації|| (English)
Неврегульована і вимушена міграція з України до ЄС напередодні безвізового режиму||
(English)
Порадники «Подорожуй відповідально» (5 шт)

Шенгенський кодекс про кордони. Умови в’їзду та список супровідних документів для громадян
третіх країн
Аналітична записка «Безвізовий режим з ОАЕ»
Безвіз не скасують. Як працюватимуть системи ETIAS і EES
Безвіз. Що складніше: отримати чи втримати?
Жителі тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщені особи мають право
отримувати закордонні біометричні паспорти на загальних умовах

«Європа без бар’єрів» працювала як член громадської ради при Державній міграційній службі,
продовжувала співпрацю з Міністерством інфраструктури у рамках Робочої групи з питань
підписання та імплементації Угоди про САП, брала участь у роботі громадсько-урядової ініціативи
«Разом проти корупції».

«Європа без бар’єрів» у 2017 році активно впливала як на формування та здійснення політик у
сфері свободи пересування та євроінтеграції, так і на громадську думку. 8 лютого 2017 року
Кабінет міністрів України схвалив розроблений за участі та з ініціативи ЄББ «План Заходів з
підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з ЄС».
У травні 2017 року набула великого резонансу заява ЄББ щодо видання біометричних документів
мешканцям окупованих територій на загальних підставах.
З весни 2017 року «Європа без бар’єрів» провадила інформаційну кампанію про правила
подорожування до Європейського Союзу, зокрема за умов безвізового режиму, у рамках якої
переклала витяг із Шенгенського кодексу про кордони, створила серію порадників і інфографік для
подорожніх (понад 10 000 скачувань), та інтерактивну карту з грошовими вимогами країн ЄС і
Шенгену до подорожніх. Інформаційна кампанія сумарно охопила понад мільйон громадян
України.

У 2017 році експерти «Європа без бар’єрів» кількадесят разів виступали на радіо та телебаченні,
публікували власні матеріали, давали інтерв’ю і коментарі. Нас цитували українські, польські,
вірменські, бельгійські, китайські і російські ЗМІ.

У 2017 році експерти «Європи без бар’єрів» організували та/чи взяли участь у 59 семінарах,
тренінгах, лекціях, круглих столах у Вірменії, Швеції, Німеччині, Польщі, Бельгії, і 15 містах України,
у т.ч. організували 11 круглих столів, дискусій і дебатів, 7 публічних лекцій і семінарів, низку
брифінгів і прес-конференцій, долучалися до роботи Панелі Східного партнерства з питань міграції
та притулку, асамблеї Української національної платформи Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства, Стокгольмських днів громадянського суспільства, EU Study Days, ярмарку
ідей UkraineLab-2017.
11-12 червня «Європа без бар’єрів» організувала масштабну мандрівну акцію Перший безвізовий
поїзд, зібравши понад 40 громадських активістів, митців і журналістів, які символічно відзначили
початок дії безвізового режиму з ЄС.

У 2017 році сайт і підсайти «Європи без бар’єрів» відвідали 124 798 користувачів.
Кількість підписників у Facebook зросла з 2 175 до 2 785, а сумарна кількість підписників українота англомовного акаунтів ЄББ у Твіттері досягла 160. Також понад 350 осіб підписалися на сторінку
у Facebook інформаційної кампанії «Подорожуй відповідально» . 7000 разів були проглянуті наші
матеріали на Slideshare.
Найпопулярнішим продуктом організації стала інтерактивна карта з вимогами країн ЄС до
наявності коштів у подорожніх, кількість переглядів якої досягла 1,4 мільйона.

Загальний бюджет «Європи без бар’єрів» у 2017 році склав 2 039 372,26 грн
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