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Шановний Віталію Олександровичу!

Цим листом засвідчуємо свою повагу та висловлюємо свою вдячність за роботу у складних
поточних умовах.
Сьогодні особливо важливе об’єднання зусиль громадських організацій, органів місцевої влади
та місцевого самоврядування для вирішення викликів, що постають перед нашими громадами.
ГО «Вектор прав людини» - правозахисна організація, що багато років працює в сфері захисту
права на справедливий суд, розвитку освіти в сфері прав людини. Із повномасштабним
вторгнення росії на територію України, як і багато інших, ми розширили свою діяльність.
Команда ГО «Вектор прав людини» спільно з партнерами у квітні започаткувала
онлайнову лінію допомоги «Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в
умовах воєнного стану».

Наша команда надає консультаційну допомогу, а також підготувала ряд інформаційних
матеріалів, як то: вебінар про соціальні послуги, інфографіку про пільги закордоном, статтю з
історією клієнтів та інші.

Впевнені ця інформація буде корисна для постійних жителів громади та людей, які
переїхали, рятуючись від війни.

Звертаємось з проханням поширити інформацію на доступних інформаційних ресурсах
(сайті, телеграм-каналах, фейсбук-сторінках тощо).

Нижче додаємо інформацію про лінію допомоги, та додаємо посилання на наші матеріали.

1) Інформація про лінію допомоги «Психологічна та правова допомога для людей з
інвалідністю в умовах воєнного стану» розміщена за посиланнями:

https://hrvector.org/podiyi/22-08-01-dg
https://www.facebook.com/hrvector.org/photos/a.1060276457389567/5200362516714253/

«Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану»

Хто може отримати психологічну та правову допомогу?

Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. Допомога
може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.
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Яку допомогу можна отримати?

● Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
● приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди зі схожими

проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять шляхи їх
подолання;

● консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном щодо
соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?

● Заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd після чого з вами зв’яжеться оператор у
обраний вами спосіб;

● зателефонувати (дзвінки по Україні) за ном.тел.: +38050 224-72-36;
● зателефонувати або написати в Viber, Telegram, WhatsApp: +38050 224-72-36.

Психологічна та правова допомога людям з інвалідністю в умовах воєнного стану надається в
межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», що
реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки
проєкту «Права людини для України», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та
фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2019-2023 роках.
2) Інфографіка «Інформація для людей з інвалідністю, які виїхали в Угорщину, рятуючись
від війни.» опублікована за посиланнями: https://bit.ly/3dBymc2
3) Стаття з відгуками про отримання та надання психологічної допомоги «Психологічні
виклики людей з інвалідністю сьогодні: як на допомогу прийшла лінія допомоги «Психологічна
та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану» опублікована за
посиланнями:
https://hrvector.org/podiyi/22-08-15-article-law
https://www.facebook.com/hrvector.org/photos/a.1068685833215296/5374475685969601
4) Вебінар «Соціальні гарантії в Україні для людей з інвалідністю в умовах війни».
Нотатки за результатами заходу: https://hrvector.org/podiyi/22-07-29-ljh
Відеозапис з субтитрами: https://youtu.be/7WPEuVT3RYc
https://www.facebook.com/hrvector.org/videos/3388078844802960
5) Інформація про команду лінії допомоги «Психологічна та правова допомога для людей з
інвалідністю в умовах воєнного стану»
https://hrvector.org/podiyi/22-04-17-hl

У разі виникнення додаткових запитань, будемо раді надати необхідну інформацію, контактна
людина: Валерія Валеріївна Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини», тел.: +38 050 4112
047, електронна пошта: trialinsimplewords@gmail.com

З повагою
директорка ГО «Вектор прав людини»
Рибак Валерія Валеріївна
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