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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 інтеграція та протидія дискримінації.

Місія організації - пошук балансу 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
Руслан Мініч - Полісі-аналітик
Катерина Кульчицька - Аналітикиня
Павло Кравчук - Комунікаційний менеджер, аналітик
Леся Дубенко - Залучена аналітикиня

Ольга Совенко - Залучена соціологиня
Олена Мачульська - Асистентка проектів
Вікторія Федина - Дизайнерка

ІНТЕРНИ-2019
Ніджат Ельдаров, університет Лунда, Швеція
Марія Чернова, Відкритий університет реформ, Україна
Дарія Сингаєвська, Києво-Могилянська академія, Україна
Михайло Кремер, Університет Миколаса Ромеріса, Україна-Литва
Ірина Засімович, Києво-Могилянська академія, Україна
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Основні напрямки роботи у 2019 році
Дружні кордони
• Оцінка практики
перетину кордону
українськими
громадянами та
іноземцями
• Аналіз і рекомендації
щодо практики
перетину українськопольського кордону
•Аналіз впливу
кордону на
прикордонні громади
•Участь у розробці
Стратегії
інтегрованого
управління
кордонами

Євроінтеграція
• Інформування про
правила користування
безвізовим режимом,
умови навчання та
працевлаштування у
країнах 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»

Дружня до іноземців
міграційна політика
• Моніторинг і аналіз
державної політики у
сфері надання
громадянства України
та легалізації
іноземців (отримання
посвідок на
проживання)
• Аналіз візової
політики України
щодо інших краєн,
зокрема "країн
міграційного ризику"

Трудова міграція
• Вивчення статистики
трудової міграції з
України
•Сприяння поширенню
в медіа вірогідної
інформації про
трудову міграцію з
України, протидія
фейкам і
маніпуляціям

•Оцінка української
політики інтеграції
іноземців за
методологією MIPEX

•Аналіз виконання
Угоди про Асоціацію,
пріоритетів співпраці
Україна-ЄС у сфері
юстиції, свободи та
безпеки
•Співпраця Україна-ЄС
у рамках Східного
партнерства
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У 2019 році ми реалізовували п'ять проектів, спрямованих на сприяння
свободі пересування та безпеці
I. Побудова безпечних і людяних кордонів через громадську оцінку
польсько-українського кордону
Період: лютий 2019 – лютий 2020
«Європа без бар’єрів» вперше провела
дослідження українсько-польського кордону як
комплексного явища, зосередившись на
особливостях впливу кордону на прикордонні
громади, які є його основними користувачами.
У рамках проекту було проведено якісне
дослідження у прикордонних громадах з
українського боку кордону. З польського боку
аналогічне дослідження проводили експерти
ФорумІдей (Фундація Баторія).
Також «Європа без бар’єрів» уперше
застосувала аналіз великих даних до аналізу
транскордонної мобільності.
За підсумками досліджень опубліковано два
аналітичні звіти з рекомендаціями. Результати
дослідження були враховані під час створення
національної
Стратегії
інтегрованого
управління кордонами.
Підтримка:
Фундація «Відкрите Суспільство», Міжнародний фонд «Відродження»

Експерти ЄББ з представниками Шегинівської ОТГ

Голова Консультативної місії ЄС Антті Хартікайнен під
час
дискусії
«Європейський
кордон:
виклики
і
перспективи»
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ІІ. Популяризація фактоорієнтованого медійного висвітлення
трудової міграції з України до країн Вишеградської четвірки

явища

Період: лютий–червень 2019
У рамках проекту «Європа без бар’єрів»
спільно
з
партнерами
з
неурядових
організацій країн Вишеградської четвірки
провела
аналіз
медійного
зображення
трудової міграції у медіа і публічному дискурсі
Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії та
України.
У березні 2019 року у Києві було проведено
тренінг для українських журналістів з питань
висвітлення трудової міграції.
Аналітичний звіт «Міфи і факти про українську
трудову міграцію до країн Вишеграду» було
опубліковано 6 мовами та представлено у
Києві,
Братиславі,
Празі,
Варшаві
та
Будапешті.
Також «Європа без бар’єрів» провела конкурс
публікацій на тему трудової міграції для
журналістів, у якому взяли участь ме дійники
з України та Польщі.
Підтримка: Міжнародний Вишеградський Фонд

Тренінг для журналістів «»Як коректно висвітлювати трудову міграцію та уникати фейків», Київ, березень 2019 року
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ІІІ. Кордон з людським обличчям. Поліпшення функціонування пунктів пропуску
Період: лютий-серпень 2019 року
«Європа без бар’єрів» стала українським
партнером польського аналітичного центру
«Інститут Свободи» у спробі спільно
осмислити та розв’язати головні проблеми
функціонування
пунктів
пропуску
на
українсько-польському кордоні.
Метою проекту було посилити вплив
експертних осередків на ухвалення рішень
щодо функціонування пунктів пропуску на
українсько-польському кордоні, підвищити
якість медійних публікацій на тему кордону та
розвинути суспільний запит і зацікавленість у
проблематиці
функціонування
пунктів
пропуску.
У рамках проекту ми провели два українськопольські експертні семінари у Києві та
Варшаві, створили аналітичний звіт «Кордон з
людським обличчям», який аналізував роботу
пунктів пропуску у різних вимірах, довідник
для журналістів. Було проведено конкурс ідей
для публікацій, за підсумками якого було
створено кілька матеріалів українською і
польською мовами на тему кордону.
Також учасники проекту започаткували
Ініціативу «Кордон з людським обличчям».
Підтримка: Програма РІТА («Зміни в регіоні»)

Українсько-польські експертні зустрічі у Києві та Варшаві, березень-травень 2019 року
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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.
За підсумками проекту було опубліковано
аналітичний звіт щодо процедури та політики
набуття
громадянства
України
з
рекомендаціями для органів державної влади
та
інших
стейкхолдерів.
У
березні
рекомендації звіту було обговорено за участі
представників органів державної влади,
місцевого
самоврядування,
іноземців
і
експертів з питань легалізації.
Також
було
створено
відеоролик
та
інфографіки про процедури і правила набуття
громадянства України.
Підтримка: Проект імплементовано 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»
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V. Сприяння реалізації ефективної візової політики України
Період: березень 2019 – жовтень 2019
Команда «Європи без бар’єрів» провела
дослідження української візової політики,
опитавши іноземців - як тих, хто можуть
отримувати українські електронні візи, так і
тих, хто проходить поглиблений контроль під
час отримання візи як громадяни «країн
міграційного ризику», а також провівши
опитування
співробітників
українських
консульств.
У рамках проекту було проаналізовано
основні перепони, з якими стикаються
іноземці, які оформлюють українські візи, і
розроблено рекомендації для вдосконалення
процедур.
Рекомендації прокомуніковано для органів
влади і ЗМІ. Проведено круглий стіл і пресконференцію, рекомендації спрямовано до
МЗС у вигляді звернення. Також у рамках
проекту створено карту візової політики
України та усунуто кілька неточностей на сайті
МЗС
Підтримка: Проект впроваджено 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»
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У 2019 році ми опублікували 8 аналітичних звітів, посібників і записок, 3 з яких мають
англомовну версію, 2 – польською, і 1 – чеською, словацькою й угорською. Також експерти
ЄББ опублікували 9 статей і блогів про управління кордонами, безвізовий режим і
державну політику у сфері міграції, та 5 інфографік.

Жити біля кордону. Громади Шегинь і
Угринова
Кордон з людським обличчям. Рекомендації

ПОЛЬСЬКА

Візова політика України в контексті
європейських цінностей і безпеки

АНГЛІЙСЬКА

Пріоритети співпраці з ЄС у сфері мобільності
та безпеки

УКРАЇНСЬКА

Українсько-польський кордон: довідник для
журналістів
Міфи і факти про українську трудову міграцію
до країн Вишеграду
Політика імміграції: аналіз
законодавчі новели в Україні

процедур

і

Угорська
Чеська

Угорська

Угорська

Словацька
Угорська

Як забезпечити ефективне впровадження
новацій у сфері управління кордонами?

Балансуючи між безпекою і відкритістю
Дзеркало тижня
The promise and peril of Ukraine’s borders
Atlantic Council
Реалії безвізу: за що та як часто українцям
відмовляють у праві в'їзду до ЄС
Європейська Правда
Два роки безвізу: головні тенденції,
Європа без бар’єрів
Зупинити візову капітуляцію: що відбувається
із британськими візами для українців
Європейська Правда
Відкрити закриті кордони, Дзеркало тижня
Новий план дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, Огляд Україна Брюссель
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«Європа без бар’єрів» у 2019 році провела унікальне дослідження взаємного впливу
державного кордону та прикордонних громад на прикладі українсько-польського кордону.
Було розроблено методологію вивчення проблем кордону на трьох рівнях, які
включали міждержавну і міжрегіональну співпрацю, законодавчу регулювання, стан
інфраструктури, соціально-культурні аспекти та власне процедури і досвід перетину
кордону.
Висновки та рекомендації дослідження були прокомуніковані з представниками Державної
прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства інфраструктури,
профільних директоратів Європейської комісії, Представництва ЄС в Україні, посольства
Польщі, Консультативної місії ЄС.
Матеріали та висновки дослідження були враховані під час роботи експертів ЄББ над
Стратегією інтегрованого управління кордонами до 2025 року.
Також у 2019 році «Європа без бар’єрів» спільно з колегами з чотирьох країн ЄС
розробила два посібники, спрямовані на підвищення якості матеріалів про кордони та
трудову міграцію в медіа.
Ми провели опитування співробітників консульських служб щодо особливостей
української візової політики та проаналізували візові практики України в країнах
«міграційного ризику». Рекомендації, розроблені на підставі дослідження, були донесені
до МЗС.
Також у 2019 році експерти «Європи без бар’єрів» працювали над аналізом основних
напрямків впровадження Нового порядку денного Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи
та безпеки, підсумком чого стала аналітична записка та круглий стіл стосовно пріоритетів
у сфері свободи пересування, зокрема міграції, кордонів і візової політики.
Експерти ЄББ стали українськими партнерами Групи міграційної політики (Migration policy
Group) у дослідженні політики інтеграції мігрантів MIPEX Core, реалізували у співпраці з
польськими колегами дослідження особливостей трудової міграції до країн ЄС, яке буде
представлене у 2020 році, та взяли участь у створенні колективної монографії на тему
візової лібералізації з ЄС у Молдові та інших країнах Східного партнерства.

У 2019 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.

Протягом 2019 року «Європа без бар’єрів» брала участь у розробці перспективних
напрямків європейської інтеграції у рамках кількох майданчиків за участі урядових
структур і неурядових організацій.
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І. Виконавча директорка ЄББ Ірина Сушко та інші експерти організації брали участь у
розробці Стратегії з інтегрованого управління кордонами до 2025 року та Плану дій з її
виконання на 2020-2022 роки. Обидва документи були схвалені урядом і набули чинності.
ІІ. Влітку 2019 року експерти ЄББ були залучені до створення Transition Book з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, що містить цілі та завдання для уряду,
засновані на Плані дій з виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, рішеннях та
операційних висновках двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС, а також
дорожніх картах, концепціях і стратегіях державно політики. Документ мав забезпечити
тяглість євроінтеграційної політики в умовах зміни влади.
ІІІ. Експерти ЄББ брали участь у напрацюванні рішень щодо змін до Стратегії державної
міграційної політики, Законів України «Про громадянство» та «Про закордонних
українців».
IV. Виконавча директорка ЄББ Ірина Сушко бере постійну участь у моніторингу
впровадження «20 пріоритетів Східного партнерства до 2020 року»

У 2019 році «Європа без бар’єрів» була залучена до роботи таких консультативнодорадчих органів:
-

Громадська рада при Державній міграційній службі (Ірина Сушко)
Міжвідомча робоча група з інтегрованого управління кордонами (Ірина Сушко)
Експертна Рада з питань міграційної політики при Національному інституті
стратегічних досліджень (Ірина Сушко, Руслан Мініч, Павло Кравчук)

У 2019 році експерти «Європа без бар’єрів»
виступали
на
радіо
та
телебаченні,
публікували власні матеріали, давали інтерв’ю
і коментарі. Нас цитували українською,
англійською, польською і російською мовами.
Хто нас цитував: Українська правда, Дзеркало
тижня,
Новое
время,
Тексти,
УНІАН,
Укрінформ, KyivPost
ТБ: 5 канал, UATV, Перший західний
Радіо:
Громадське
Донбасс.Реалии

радіо,

Радіо

НВ,

У 2019 році сайт і підсайти «Європи без
бар’єрів» відвідали 56 000 користувачів.
Кількість підписників у Facebook зросла до
3400, а сумарна кількість підписників
12

українсько- та англомовного акаунтів ЄББ у
Твіттері досягла 230.

Стежити за публікаціями і діяльністю ЄББ можна також на
Medium, LinkedIn, Academia, SlideShare, ResearchGate, Youtube

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, започаткували українсько-польську Ініціативу «Кордон з
людським обличчям».
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У 2019 році експерти «Європи без бар’єрів»
організували 13 публічних заходів. Зокрема,
було організовано 4 брифінги та пресконференції, 1 тренінг і 2 конкурси для
журналістів, 8 круглих столів і експертних
дискусій. 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, Представництва ЄС в
Україні, Консультативної місії ЄС, посольств
Польщі, Угорщини, Молдови, Естонії, Грузії,
США.
Партнерами в організації наших заходів
виступили
МФ
«Відродження»,
проект
«Громадська
синергія»,
Міжнародний
Вишеградський фонд, 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).
Експерти ЄББ активно долучалися як
учасники, спікери і модератори до заходів,
організованих іншими організаціями:
-

-

Панель Східного партнерства з питань міграції,
мобільності та інтегрованого управління кордонами
(Мінськ)
Конгрес Ініціатив Східної Європи (Люблін)
Форум Україна-Польща (Варшава)
Конференція «Євроінтеграція: сила можливостей»
(Запоріжжя, Хмельницький)
Конференція «10 років Східного партнерства» (Київ)

14

Загальний бюджет «Європи без бар’єрів» у 2019 році склав 2 944 388 грн

ПРОЕКТ

ДОНОР

НАДХОДЖЕННЯ
Гривня
Відсоток
Фундація
«Відкрите
1
915
000
65,04%
Побудова безпечних і людяних
Суспільство»,
кордонів через громадську оцінку
Міжнародний фонд
польсько-українського кордону
«Відродження»

Сприяння реалізації ефективної Громадська
Синергія
візової політики України

225 000

7,64%

Кордон з людським обличчям. Program RITA
Поліпшення функціонування пунктів
пропуску

162 629

5,52%

Популяризація фактоорієнтованого
медійного висвітлення явища
трудової міграції з України до країн
Вишеградської четвірки

641 759

21,8%

Міжнародний
Вишеградський
фонд
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