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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 – 
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. 
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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 
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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 українсько-
польського 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» 

 

•Аналіз виконання 
Угоди про Асоціацію, 
пріоритетів співпраці 
Україна-ЄС у сфері 
юстиції, свободи та 
безпеки 

 

•Співпраця Україна-ЄС 
у рамках Східного 
партнерства 

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" 

 

•Оцінка української 
політики інтеграції 
іноземців за 
методологією MIPEX 

Трудова міграція 

• Вивчення статистики 
трудової міграції з 
України 

 

•Сприяння поширенню 
в медіа вірогідної 
інформації про 
трудову міграцію з 
України, протидія 
фейкам і 
маніпуляціям 
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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» 

У 2019 році ми реалізовували п'ять проектів, спрямованих на сприяння  

свободі пересування та безпеці 

https://europewb.org.ua/pobudova-bezpechnyh-i-lyudyanyh-kordoniv-cherez-gromadsku-otsinku-polsko-ukrayinskogo-kordonu/
https://europewb.org.ua/pobudova-bezpechnyh-i-lyudyanyh-kordoniv-cherez-gromadsku-otsinku-polsko-ukrayinskogo-kordonu/
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ІІ. Популяризація фактоорієнтованого медійного висвітлення явища 

трудової міграції з України до країн Вишеградської четвірки 

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 

https://europewb.org.ua/populyaryzatsiya-faktooriyentovanogo-medijnogo-vysvitlennya-yavyshha-trudovoyi-migratsiyi-z-ukrayiny-do-krayin-vyshegradskoyi-chetvirky/
https://europewb.org.ua/populyaryzatsiya-faktooriyentovanogo-medijnogo-vysvitlennya-yavyshha-trudovoyi-migratsiyi-z-ukrayiny-do-krayin-vyshegradskoyi-chetvirky/
https://europewb.org.ua/populyaryzatsiya-faktooriyentovanogo-medijnogo-vysvitlennya-yavyshha-trudovoyi-migratsiyi-z-ukrayiny-do-krayin-vyshegradskoyi-chetvirky/
https://europewb.org.ua/ogolosheno-rezultaty-konkursu-materialiv-pro-trudovu-migratsiyu/
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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 українсько-

польські 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   

https://europewb.org.ua/kordon-z-lyudskym-oblychchyam-polipshennya-funktsionuvannya-punktiv-propusku/
https://europewb.org.ua/ukrayinsko-polskyj-kordon-dovidnyk-dlya-zhurnalistiv/
https://europewb.org.ua/ukrayinsko-polskyj-kordon-dovidnyk-dlya-zhurnalistiv/
https://europewb.org.ua/pidtrymano-chotyry-proekty-publikatsij-pro-kordon/
https://europewb.org.ua/memorandum-initsiatyvy-kordon-z-lyudskym-oblychchyam/
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ІV. Громадська оцінка й адвокація змін до державної політики надання 

громадянства 

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»  

  

https://europewb.org.ua/gromadska-otsinka-j-advokatsiya-zmin-do-derzhavnoyi-polityky-nadannya-gromadyanstva/
https://europewb.org.ua/gromadska-otsinka-j-advokatsiya-zmin-do-derzhavnoyi-polityky-nadannya-gromadyanstva/
https://www.youtube.com/watch?v=57fO1SQLP7I&list=PLkb0klm8f6r3ccCfYlNEioJFw17YWQ0C4&index=4
https://europewb.org.ua/infographics/shema-nabuttya-gromadyanstva-ukrayiny/
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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 прес-

конференцію, 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» 

 

 

https://europewb.org.ua/gromadska-otsinka-j-advokatsiya-zmin-do-derzhavnoyi-polityky-nadannya-gromadyanstva/
http://europewb.org.ua/poyihaly-v-ukrayinu/
https://europewb.org.ua/kruglyj-stil-vizova-polityka-ukrayiny-v-konteksti-yevropejskyh-tsinnostej-biznesu-i-bezpeky/
https://europewb.org.ua/infographics/karta-vizovoyi-polityky-ukrayiny/
https://europewb.org.ua/infographics/karta-vizovoyi-polityky-ukrayiny/
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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 

Візова політика України в контексті 

європейських цінностей і безпеки 

Пріоритети співпраці з ЄС у сфері мобільності 

та безпеки 

Українсько-польський кордон: довідник для 

журналістів 

Міфи і факти про українську трудову міграцію 

до країн Вишеграду 

Політика імміграції: аналіз процедур і 

законодавчі новели в Україні

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

АНГЛІЙСЬКА 

УКРАЇНСЬКА 

ПОЛЬСЬКА 

Чеська

 
 Угорська 

Угорська

 
 Угорська 

Словацька

 
 Угорська 

https://europewb.org.ua/category/analytics/anzvit/
https://europewb.org.ua/inographs/
https://europewb.org.ua/zhyty-bilya-kordonu-gromady-shegyn-i-ugrynova/
https://europewb.org.ua/zhyty-bilya-kordonu-gromady-shegyn-i-ugrynova/
https://europewb.org.ua/kordon-z-lyudskym-oblychchyam-rekomendatsiyi/
https://europewb.org.ua/vizova-polityka-ukrajiny-cinnosti-i-bezpeka/
https://europewb.org.ua/vizova-polityka-ukrajiny-cinnosti-i-bezpeka/
https://europewb.org.ua/priorytety-spivpratsi-z-yes-u-sferi-mobilnosti-ta-bezpeky/
https://europewb.org.ua/priorytety-spivpratsi-z-yes-u-sferi-mobilnosti-ta-bezpeky/
https://europewb.org.ua/ukrayinsko-polskyj-kordon-dovidnyk-dlya-zhurnalistiv/
https://europewb.org.ua/ukrayinsko-polskyj-kordon-dovidnyk-dlya-zhurnalistiv/
https://europewb.org.ua/mify-i-fakty-pro-ukrayinsku-trudovu-migratsiyu-do-krayin-vyshegradu/
https://europewb.org.ua/mify-i-fakty-pro-ukrayinsku-trudovu-migratsiyu-do-krayin-vyshegradu/
https://europewb.org.ua/polityka-immigratsiyi/
https://europewb.org.ua/polityka-immigratsiyi/
https://europewb.org.ua/kordon-novacii-2019/
https://europewb.org.ua/kordon-novacii-2019/
https://dt.ua/international/balansuyuchi-mizh-bezpekoyu-i-vidkritistyu-299345_.html
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-promise-and-peril-of-ukraines-borders/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/02/27/7093344/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/02/27/7093344/
https://europewb.org.ua/dva-roky-bezvizu-golovni-tendentsiyi/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/04/3/7094738/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/04/3/7094738/
https://dt.ua/international/vidkriti-zakriti-kordoni-327397_.html
https://journal.promoteukraine.org/uk/2020/01/19/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d1%96%d0%b9-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%94%d1%81-%d1%83-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%96-%d1%8e%d1%81%d1%82/
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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.  

https://europewb.org.ua/uryad-zatverdyv-rozroblenu-za-uchasti-yebb-strategiyu-integrovanogo-upravlinnya-kordonamy/
https://europewb.org.ua/ukrayinsko-polskyj-kordon-dovidnyk-dlya-zhurnalistiv/
https://europewb.org.ua/mify-i-fakty-pro-ukrayinsku-trudovu-migratsiyu-do-krayin-vyshegradu/
https://europewb.org.ua/priorytety-spivpratsi-z-yes-u-sferi-mobilnosti-ta-bezpeky/
https://europewb.org.ua/yebb-stala-ukrayinskym-partnerom-v-otsintsi-rivnya-integratsiyi-migrantiv-mipex-core/
https://europewb.org.ua/?smd_process_download=1&download_id=30873
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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 консультативно-

дорадчих 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 радіо, Радіо НВ, 

Донбасс.Реалии 

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 

https://europewb.org.ua/uryad-shvalyv-plan-dij-z-vykonannya-strategiyi-integrovanogo-upravlinnya-kordonamy-na-2020-2022-roky/
https://drive.google.com/file/d/1iaAj7_dCgVsXgjcxjp4rhZIcC-hI6EpS/view
https://drive.google.com/file/d/1iaAj7_dCgVsXgjcxjp4rhZIcC-hI6EpS/view
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Ukraine-s-Implementation-of-20-Eastern-Partnership-Deliverables-for-2020-.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Ukraine-s-Implementation-of-20-Eastern-Partnership-Deliverables-for-2020-.pdf
https://europewb.org.ua/tag/my-u-zmi/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/19/7212736/
https://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-posilyuye-kontrol-nad-svoyimi-kordonami-299440_.html
https://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-posilyuye-kontrol-nad-svoyimi-kordonami-299440_.html
https://nv.ua/ukraine/events/vizy-ssha-dlya-ukraincev-chastye-prichiny-otkaza-i-procent-v-2019-godu-50058556.html
https://texty.org.ua/fragments/93143/Bezviz_ne_pryzviv_do_strimkogo_zrostanna_jemigraciji-93143/
https://www.unian.net/tourism/lifehacking/10652322-zakrytaya-ukraina-chto-ne-tak-s-polucheniem-ukrainskih-dolgosrochnyh-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2660361-poizdki-za-kordon-cerez-so-ukrainci-najcastise-otrimuut-vidmovu.html
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/challenges-along-the-borders-of-europes-largest-country.html
https://www.youtube.com/watch?v=FMsvlqXVbio&list=PLkb0klm8f6r1JWaW3a0tvKb9q92VnmT7T&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=18iJs-W9k4Y&list=PLkb0klm8f6r3_m0DDn4mtOjlIDqaUjHWB
https://www.youtube.com/watch?v=LozXl1R9q7Y&list=PLkb0klm8f6r1JWaW3a0tvKb9q92VnmT7T&index=14
https://hromadske.radio/podcasts/drive-time/na-540-km-ukraino-pol-s-koho-kordonu-ie-til-ky-odyn-pishokhidnyy-punkt-propusku-kravchuk
https://www.youtube.com/watch?v=hVmr0s_Wipg&list=PLkb0klm8f6r1JWaW3a0tvKb9q92VnmT7T&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=p8Y--hOTLn0&list=PLkb0klm8f6r1JWaW3a0tvKb9q92VnmT7T&index=14
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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».  

https://medium.com/@EwB_Ukraine
https://www.linkedin.com/company/europe-without-barriers
https://independent.academia.edu/NGOEuropewithoutbarriers
https://www.slideshare.net/EWBUkraine
https://www.researchgate.net/profile/Pavlo_Kravchuk2
https://www.youtube.com/channel/UCueo97kKpKtyBoWY-G6CVUQ
http://uacrisis.org/ua/72011-ukraine-poland-boarder
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У 2019 році експерти «Європи без бар’єрів» 

організували 13 публічних заходів. Зокрема, 

було організовано 4 брифінги та прес-

конференції, 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) 

https://www.eapmigrationpanel.org/meetings/panel-meeting-integrated-border-management-0
https://www.kongres.lublin.eu/en/
https://www.facebook.com/events/764850273938443/
https://www.zoda.gov.ua/news/45129/eu-ua.org/syla-mozhlyvostei
https://www.civic-synergy.org.ua/en/news/experts-tell-how-eu-eap-policy-should-change-and-assess-ukraine-s-european-integration-progress/
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Загальний бюджет «Європи без бар’єрів» у 2019 році склав 2 944 388 грн 

ПРОЕКТ ДОНОР НАДХОДЖЕННЯ 

Гривня Відсоток 

Побудова безпечних і людяних 
кордонів через громадську оцінку 
польсько-українського кордону 
 

Фундація «Відкрите 
Суспільство», 
Міжнародний фонд 
«Відродження» 

1 915 000 65,04% 

Сприяння реалізації ефективної 
візової політики України 

 

Громадська 
Синергія 

225 000 7,64% 

Кордон з людським обличчям. 
Поліпшення функціонування пунктів 
пропуску 
 

Program RITA 162 629 5,52% 

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

Міжнародний 
Вишеградський 
фонд 

641 759  21,8% 

 

 

  

https://europewb.org.ua/pobudova-bezpechnyh-i-lyudyanyh-kordoniv-cherez-gromadsku-otsinku-polsko-ukrayinskogo-kordonu/
https://europewb.org.ua/pobudova-bezpechnyh-i-lyudyanyh-kordoniv-cherez-gromadsku-otsinku-polsko-ukrayinskogo-kordonu/
https://europewb.org.ua/pobudova-bezpechnyh-i-lyudyanyh-kordoniv-cherez-gromadsku-otsinku-polsko-ukrayinskogo-kordonu/
https://europewb.org.ua/gromadska-otsinka-j-advokatsiya-zmin-do-derzhavnoyi-polityky-nadannya-gromadyanstva/
https://europewb.org.ua/kordon-z-lyudskym-oblychchyam-polipshennya-funktsionuvannya-punktiv-propusku/
https://europewb.org.ua/kordon-z-lyudskym-oblychchyam-polipshennya-funktsionuvannya-punktiv-propusku/
https://europewb.org.ua/kordon-z-lyudskym-oblychchyam-polipshennya-funktsionuvannya-punktiv-propusku/
https://europewb.org.ua/populyaryzatsiya-faktooriyentovanogo-medijnogo-vysvitlennya-yavyshha-trudovoyi-migratsiyi-z-ukrayiny-do-krayin-vyshegradskoyi-chetvirky/
https://europewb.org.ua/populyaryzatsiya-faktooriyentovanogo-medijnogo-vysvitlennya-yavyshha-trudovoyi-migratsiyi-z-ukrayiny-do-krayin-vyshegradskoyi-chetvirky/
https://europewb.org.ua/populyaryzatsiya-faktooriyentovanogo-medijnogo-vysvitlennya-yavyshha-trudovoyi-migratsiyi-z-ukrayiny-do-krayin-vyshegradskoyi-chetvirky/
https://europewb.org.ua/populyaryzatsiya-faktooriyentovanogo-medijnogo-vysvitlennya-yavyshha-trudovoyi-migratsiyi-z-ukrayiny-do-krayin-vyshegradskoyi-chetvirky/
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ГО «Європа без бар’єрів» 

01034 

м. Київ, 

вул. Пирогова, 10Г 

+38 (044) 238-68-43 

office.europewb@gmail.com 

www.europewb.org.ua 
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