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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
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 –
верховенство права, управління міграцією та кордонами, громадський порядок і
безпека, європейська інтгерація та протидія дискримінації.

Місія організації - знайти новий баланс між свободою пересування, правами
людини та безпекою (у розумінні як безпеки людини, так і безпеки держави) у
прагненні бачити Європу без бар’єрів та Україну - частиною такої Європи.
Наша команда
Ірина Сушко - Виконавча директорка
Тетяна Малишева - Головна бухгалтерка
Катерина Кульчицька - Аналітикиня
Павло Кравчук - Комунікаційний менеджер
Ольга Совенко - Залучена соціологиня
Олена Мачульська - Асистентка проектів
Ніджат Ельдаров - Аналітик-інтерн

Основні напрямки роботи у 2018 році
Дружні кордони
• Оцінка практики
перетину кордону
українськими
громадянами та
іноземцями
• Аналіз законодавчих
новацій у сфері
управління
кордонами

• Моніторинг і аналіз
міграційних трендів

Безвізовий режим з
ЄС

Дружня до іноземців
міграційна політика

Відкрите небо з ЄС

• Інформування
громадян про
правила користування
безвізовим режимом,
умови навчання та
працевлаштування у
країнах ЄС

• Моніторинг і аналіз
державної політики у
сфері надання
громадянства України
та легалізації
іноземців

• Сприяння
підписанню та
імплементації Угоди
про Спільний
авіаційний простір з
ЄС

• Аналіз візової
політики України
щодо країн
міграційного ризику

•Моніторинг
авіаційних
перевезень з України
до країн ЄС

• Аналіз візової
політики країн
Шенгену і
Сполученого
Королівства
• Аналіз впровадження
реформ, розпочатих в
рамках Плану дій з
візової лібералізації і
міграційних
показників
«механізму
призупинення»

У 2018 році ми реалізували чотири проекти, що повною мірою
відповідали місії та завданням організації
I. Громадське сприяння імплементації Угоди про Асоціацію через
гармонізацію законодавства України та ЄС у сфері авіації на основі досвіду
країн Східного Партнерства
Період: квітень 2017 – лютий 2018
У січні-лютому «Європа без бар’єрів»
завершила амбітний проект зі сприяння
підвищенню
доступності
авіаперевезень
шляхом
гармонізації
авіаційного
законодавства України та ЄС.
У лютому 2018 року було проведено
підсумкову прес-конференцію проекту за
участі Міністра інфраструктури України.
Текстовий звіт з прес-конференції
Спільні дії Уряду, Президента України і
громадськості дозволили досягти значного
прогресу
у
підвищенні
доступності
авіаперевезень. У 2018 році декілька крупних
лоукостерів - низькобюджетних авіакомпаній
розширили присутність в Україні. Зокрема,
вперше на український ринок вийшов
ірландський лоукостер Ryanair.
Підтримка проекту: 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»

ІІ. Креативна освіта молоді заради відповідальної мобільності
Період: жовтень 2017 – травень 2018
У рамках проекту «Європа без бар’єрів»
спільно
з
партнерами
з
неурядових
організацій Вишеградської четвірки проводила
освітні ігри та тренінги для молоді, щоб
навчити їх правилам законного перетину
кордону, перебування, проживання, навчання
та працевлаштування у країнах Вишеграду – в
Польщі, Угорщині, Словаччині та Чехії.
У січні-квітні 2018 року було проведено чотири
семінари та чотири інтерактивні гри з різними
групами студентів у Львові, Луцьку, Ужгороді
та Мукачеві. Понад 400 молодих людей в
ігровій формі попрактикували свої навички
перетину кордону та перевірили отримані
знання про країни Вишеграду під час онлайнвікторин.
Для охоплення більшої кількості молоді
цінною інформацією, «Європа без бар’єрів»
випустила
Календар
відповідального
мандрівника – 2018 та тематичний відеоролик
«Подорожуймо
відповідально!»,
який
подивилось близько 5 тисяч осіб.
За мотивами наших заходів в Ужгороді, Міжнародним Вишеградським Фондом було знято
відеорепортаж.
Підтримка: Міжнародний Вишеградський Фонд та Уряд Нідерландів

ІІІ. Анатомія кордону: громадська оцінка практик перетину кордону України та
нормативних новацій
Період: лютий-грудень 2018 року
Команда «Європи без бар’єрів» провела
комплексну оцінку практики перетину кордонів
України її громадянами та іноземцями,
спрямовану на підвищення рівня мобільності
громадян України та формування більш
дружньої для іноземців політики в’їзду.
У рамках проекту ми провели опитування на
20-ти автомобільних і пасажирських пунктах
пропуску у 5 регіонах України, охопивши 2243
респондентів, серед яких 1386 громадян
України і 857 іноземців. Над опитуванням
працювали 40 інтерв’юерів і регіональних
координаторів з п’яти організацій-партнерів
«Європи без бар’єрів». За результатами
дослідження було створено розгорнутий
аналітичний звіт, а також окремо проведено
аналіз законодавства у сфері управління
кордонами. Основні рекомендації, дані та
висновки дослідження були прокомуніковані з
профільними державними органами (ДПСУ,
ДФС,
МІУ,
МВС),
представниками
прикордонних країн ЄС і медіа.
Підтримка: Міжнародний фонд «Відродження», Європейська програма

ІV. Громадська
громадянства

оцінка

й

адвокація

змін

до

державної

політики

надання

Період: червень 2018 – лютий 2019
Команда «Європи без бар’єрів» провела
комплексне дослідження державної політики
надання громадянства України. Зокрема, було
проаналізовано
законодавство,
судову
практику і медіа-повідомлення у даній сфері,
здійснено порівняльний аналіз практики
надання громадянства у країнах ЄС (Польщі
та Чехії), проведено глибинні інтерв’ю з
іноземцями, які мають досвід легалізації в
Україні щодо проблем державної політики
надання громадянства.
Підсумком роботи стане аналітичний звіт
щодо процедури та політики набуття
громадянства України з рекомендаціями для
органів
державної
влади
та
інших
стейкхолдерів, що буде представлений у
лютому 2019 року.
У грудні «Європа без бар’єрів» провела пресконференцію «Бути мігрантом в Україні. Що
заважає іноземцям, які тут живуть і
працюють», присвячену питанням міграційної
політики України та основним проблемам
легалізації іноземців.
Підтримка: Проект виконується під егідою Української Національної Платформи Форуму
Громадянського суспільства Східного Партнерства за сприяння Європейського Союзу та
Міжнародного фонду «Відродження» в рамках
грантового компоненту проекту
«Громадська синергія»

У 2017 році ми опублікували 5 аналітичних звітів, більше 10 статей і блогів про реформи в
Україні, безвізовий режим і державну політику та інфографіку, яка ілюструє аналітику.

Анатомія українського кордону. Незалежний
моніторинговий звіт
Огляд стратегічних документів у сфері
інтегрованого управління кордонами
Показники України у рамках механізму
призупинення безвізових режимів
Visa-free whip. Prospects of preserving a visafree regime for Ukraine, Moldova and Georgia
Media Portrayal of Political Evaluation towards
Visa-free Regime with Ukraine, Georgia and
Moldova

Людський вимір: як працює західний кордон
України, Дзеркало тижня
Суто
англійська
упередженість:
як
відрізняється візова політика Британії в
Україні та у сусідів, Європейська Правда
Батіг і пряник безвізу, Дзеркало тижня
За що не заберуть безвіз: деталі звіту ЄС про
Україну, Грузію та Молдову, Європейська
Правда
Шенгенська амбіція України: перехід
риторики до справ, Дзеркало тижня

від

Шлях до Шенгену: на що може розраховувати
Україна, Європейська Правда
Безвізова погода в Грузії та Україні: помірна
хмарність чи затишшя перед бурею?,
Дзеркало тижня
Quality matters: what should be improved on the
EU-Ukraine land border, BlogActiv
Visa Union around the EU, BlogActiv
Are Ukrainian passports secured?, BlogActiv

У 2018 році ми продовжили інформувати громадян України про правила безвізових
поїздок до країн Європейського Союзу, навчання і працевлаштування, а
також
продовжили консультувати мандрівників в індивідуальних випадках.
За рік близько 600 осіб, серед яких переважно молоді люди з різних регіонів України, які
збирались подорожувати, навчатись або працевлаштуватись у країнах ЄС, отримали
інформацію в режимі «прямого контакту» (лекції, семінари, консультації), десятки тисяч –
завдяки публікаціям у медіа і виступам на радіо та телебаченні. Інформаційну карту з
сумами коштів, які потрібно мати під час перетину кордону країн Шенгену, за рік
переглянули більше 400 тисяч разів. Опосередковано про ефективність інформаційної
кампанії свідчать позитивні висновки другого звіту Європейської комісії у рамках
моніторингу показників механізму призупинення, згідно з яким Україна не перевищила
порогу «небезпечного» зростання міграційних показників.

Унікальне дослідження у рамках проекту «Анатомія кордону» вперше створило базу даних
для доказового обґрунтування необхідності змін у сфері управління кордонами.
Дослідження стало предметом активно обговорення представниками Державної
прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства інфраструктури,
профільних директоратів Європейської комісії.
Навесні 2018 року експертами ЄББ було проведено для БДІПЛ ОБСЄ перше глобальне
дослідження гендерного аспекту візових політик країн-членів ОБСЄ.
Навесні-влітку 2018 року «Європа без бар’єрів» опублікувала кілька аналітичних
матеріалів щодо недружньої візової політики Великої Британії та взяла участь у
консультаціях з британськими дипломатами. Завдяки злагодженим діям парламентарів,
громадськості, ЗМІ та дипломатичних установ Сполученого Королівства в Україні, вже у
третьому кварталі 2018 року середня тривалість обробки візових заявок громадян України
британським консулатом зменшилася з 15 до 10 робочих днів.

Протягом 2018 року «Європа без бар’єрів» брала участь у розробці перспективних
напрямків європейської інтеграції у рамках кількох майданчиків за участі урядових
структур. Підсумком спільних напрацювань став Новий порядок денний Україна-ЄС у
сфері юстиції, свободи та безпеки, переданий європейській стороні під час 5-го
засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС у грудні 2018 року. Документ містить положення
щодо питань управління кордонами та міграцією, розроблені за участі експертів ЄББ.
Восени 2018 року «Європи без бар’єрів» брала участь у сесії Експертної панелі Східного
партнерства з питань управління кордонами та міграції, присвяченій проведенню
інформаційних кампаній щодо безвізових режимів. Напрацьовані під час зустрічі
концептуальні підходи можуть стати основою наступних хвиль інформаційних кампаній в
Україні, Молдові та Грузії.

У 2018 році експерти «Європа без бар’єрів»
виступали
на
радіо
та
телебаченні,
публікували власні матеріали, давали інтерв’ю
і коментарі.
Нас цитували
українською,
англійською,
німецькою,
польською
і
російською мовами.

У 2018 році сайт і підсайти «Європи без
бар’єрів» відвідали 50 558 користувачів.
Кількість підписників у Facebook зросла з
2 785 до 3100, а сумарна кількість підписників
українсько- та англомовного акаунтів ЄББ у
Твіттері досягла 220.

У 2018 році «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, активно
співпрацювала з Державною прикордонною
службою, Міністерством юстиції України,
Урядовим офісом координації європейської і
євроатлантичної інтеграції.

Ми брали активну участь у діяльності Української національної платформи Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства і Платформи громадянського
суспільства (ПГС) Україна-ЄС, Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі,
Реанімаційного пакету реформ.
Спільно з партнерами у регіонах України ми створили коаліцію Мобільність і реформи, яка
на кінець 2018 року об’єднала 20 експертів з 9 регіонів.

У 2017 році експерти «Європи без бар’єрів»
організували 20 заходів у Києві, Львові,
Ужгороді, Мукачеві, Луцьку, Чернігові і Вінниці.
Зокрема, було організовано 7 тренінгів, 6
прес-конференцій,
4
інтерактивні
гри,
конференцію, круглий стіл і ярмарок вакансій.
До заходів «Європи без бар’єрів» долучились
представники Міністерства Внутрішніх Справ,
Міністерства
Інфраструктури,
Державної
Прикордонної Служби України, Державної
Міграційної Служби України, Державної
Фіскальної Служби України, Урядового Офісу
з питань європейської інтеграції.
Партнерами в організації наших заходів
виступили
МФ
«Відродження»,
проект
«Громадська
синергія»,
ОБСЄ
БДІПЛ,
Інформаційно-правовий центр «Наше право»,
Центр стратегічного партнерства, Поліський
фонд
міжнародних
та
регіональних
досліджень, Фундація «Наш вибір» (Fundacja
“Nasz
Wybór”),
Угорське
європейське
товариство (Magyarországi Európa Társaság),
Дослідницький центр Словацької асоціації
зовнішньої політики (Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku),
Консультативний центр з інтеграції (Poradna
pro
Integraci),
Міжнародний
центр
перспективних
досліджень,
Донецький
Національний Університет ім. В. Стуса.
Експерти організації активно долучалися до
роботи Панелі Східного партнерства з питань
міграції,
мобільності
та
інтегрованого
управління
кордонами
(Одеса,
Тбілісі),
асамблеї Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства, EU Study Days, брали активну
участь в UkraineLab-2018 (Брюссель) і
Навчальної програми в Німеччині «Інтеграція
ВПО в місцеві громади».

Загальний бюджет «Європи без бар’єрів» у 2018 році склав 1 625 509,00 грн

ПРОЕКТ

ДОНОР

НАДХОДЖЕННЯ
Гривня
Відсоток
Анатомія кордону: громадська оцінка МФ «Відродження», 929 510,00 57,18%
практик перетину кордону України та Європейська
нормативних новацій
програма
Громадська оцінка й адвокація змін до Європейський
495 450,00
державної
політики
надання Союз, Міжнародний
громадянства
Фонд Відродження
(«Громадська
Синергія»)
Креативна
освіта
молоді
заради Міжнародний
104 814,00
відповідальної мобільності
Вишеградський
Фонд
Додаткові заходи до проекту «Анатомія МФ «Відродження
60 000,00
кордону: громадська оцінка практик
перетину кордону України та
нормативних новацій»

30,48%

Громадський
контроль
стійкості
реформ, впроваджених у рамках Плану
дій з візової лібералізації (ПДВЛ) та
Угоди про Асоціацію

2,2%

Європейський
35 735,00
Союз («Посилення
коаліції
РПР»,
Центр демократії та
верховенства
права)

6,45%

3,7%

ГО «Європа без бар’єрів»
01034
м. Київ,
вул. Пирогова, 10Г
+38 (044) 238-68-43
office.europewb@gmail.com
www.europewb.org.ua

