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Пандемія 2020 року стала викликом не тільки для громадських ор-
ганізацій, а й для всього світу. Ця ситуація змусила перебудовува-
ти свою діяльність та адаптуватися до нових умов.

У зв'язку із цим 2020 став роком системної перебудови організацій-
ного розвитку для Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ).

У 2020 році «Стратегія Кримськотатарського Ресурсного Центру» 
була переглянута, проаналізована і продовжена до 2023 року.

У 2020 році в КРЦ вдосконалено менеджмент, модернізовано ве-
дення бухгалтерського обліку та змінено архітектуру сайту. КРЦ 
класифікував та розробив клікабельні діаграми «Жертви окупа-
ції Криму», які на постійній основі доступні на сайті організації 
4-ма мовами та відображають актуальну кількість бранців Кремля, 
зниклих і загиблих людей за період окупації Криму.

Із 2020 року в організації запроваджено посаду Виконавчого ди-
ректора, розроблено бюджетну політику та політику проведен-

ВСТУПНЕ СЛОВО

Ескендер Барієв,
Голова Правління КРЦ
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ня аудиту, обрана Наглядова рада. На сьогодні у структурі КРЦ діють дві Експертні Ради:  
Юридична Експертна Рада та Експертна Рада з охорони довкілля та сталого розвитку Криму.

Нашими пріоритетами залишаються: забезпечення колективних прав кримськотатарського 
народу та індивідуальних прав усіх жителів Криму; здійснення правозахисної діяльності; роз-
робка проектів нормативних актів; підтримка культурно-просвітницьких ініціатив; здійснення 
моніторингу та аналізу компонентів сталого розвитку Криму; здійснення інформаційно-про-
світницької діяльності.

Ми зосереджені на досягненні стратегічних цілей Кримськотатарського Ресурсного Центру 
через наші інституційні програми, акції та заходи. Саме такий підхід гарантує ефективне за-
безпечення прав людини, деокупацію і реінтеграцію Криму, сформованих на стратегічних 
сесіях і фокус-групах КРЦ. Разом з експертним співтовариством нам вдалося виділити основ-
ні напрямки для реалізації інноваційних, креативних проектів та адвокаційних кампаній, вра-
ховуючи інтереси різних аудиторій. Також програмний підхід забезпечує прозоре управління 
коштами та вирішення конкретних завдань і досягнення вимірюваних результатів.

Ми об'єднуємося із сильними, щоб і самим ставати сильнішими: розробили і презентували 
Стратегію Міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським на-
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родом #LIBERATECRIMEA на 2021-2026 роки, є активними учасниками міжнародної ініціативи «Об'єд-
нані прапором», тісно співпрацюємо з ЕМПКН ООН і ПФ ООН з питань корінних народів, входимо 
в різні правозахисні коаліції.

У 2020 році КРЦ продовжував комунікації з дипломатами та парламентами різних країн щодо визнан-
ня депортації кримськотатарського народу в 1944 році актом геноциду.

Ми вчимося разом з вами: паралельно з організацією Академії публічної дипломатії кримських татар, 
міжнародного щорічного літнього табору «Табору Свободи», правозахисними семінарами і тренінга-
ми команда КРЦ працювала над удосконаленням своєї діяльності, стратегічним плануванням та ро-
зробкою нових креативних адвокаційних кампаній.

Ми вдячні всім, хто вірить у Кримськотатарський Ресурсний Центр і допомагає нам, нашим друзям, 
експертам і партнерам за підтримку КРЦ в 2020 році.

Я вдячний творчій та водночас відповідальній команді Кримськотатарського Ресурсного Центру, чия 
енергія і зусилля дійсно вражають.

Разом ми формуємо майбутнє країни, спільні цінності, ведемо ненасильницьку боротьбу за деокупа-
цію Криму і захищаємо права наших громадян.

Разом переможемо!
Ескендер Барієв, 

Голова Правління КРЦ
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ЦІЛІ
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

Кримськотатарський Ресурсний Центр – громадська організація, яка веде робо-
ту на місцевому, національному та міжнародному рівнях, спрямовану на нена-
сильницьку деокупацію, реінтеграцію та сталий розвиток Криму, шляхом захисту 
прав людини, реалізації колективних прав корінних народів на їх історичній бать-
ківщині, моніторингу та аналізу компонентів сталого розвитку Криму, підтримки 
культурних, освітніх, наукових ініціатив, інформаційно-просвітницької діяльності.

1.1. НАША МІСІЯ
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

Діяльність Кримськотатарського Ресурсного Центру стала складовою деокупа-
ції Криму. Результат роботи Кримськотатарського Ресурсного Центру сприяв 
мирному співіснуванню представників різних етносів і релігій, захищеності прав 
корінних народів і прав людини, сталого розвитку Криму в Україні та зміцненню 
в ньому демократичних інститутів. Активність Кримськотатарського Ресурсного 
Центру привела до об’єктивного сприйняття кримської проблематики на гло-
бальному і європейському рівнях.

1.2. НАША ВІЗІЯ
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

ОСОБЛИВУ УВАГУ ПРИДІЛЯЄМО

 ▶ верховенство права

 ▶ права людини

 ▶ ненасильницька боротьба

 ▶ сталий розвиток

 ▶ права корінних народів

 ▶ захисту прав корінних народів Криму і їх представників

 ▶ збереженню і розвитку національної ідентичності корін-
них народів Криму  і національних меншин

 ▶ захисту ресурсів Криму, як батьківщини корінних народів; 

 ▶ протидії дискримінації

1.3. НАШІ ЦІННОСТІ
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

1.4. НАШІ ЦІЛІ

 ▶ cприяння захисту і реалізації прав людини

 ▶ cприяння захисту і реалізації прав корінних народів

 ▶ cприяння захисту навколишнього середовища Криму

 ▶ cприяння самоорганізації населення Криму

 ▶ cприяння діяльності по деокупації і підготовці реінтегра-
ції Криму

Недопущення завершення спроби анексії Криму шляхом актуалізації 
проблеми його окупації на національному та міжнародному рівнях і за-
лучення більшої кількості партнерів і прихильників для спільної діяль-
ності.

ОСНОВНА МЕТА ДО 2023 РОКУ:
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ОРГАНІЗАЦІЙНА 
СТРУКТУРА  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК КРЦ

2
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2. Організаційна структура  
та організаційний розвиток КРЦ

Найвищим органом управління Кримськотатарського Ресурсного Центру є 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, які на сьогодні складаються з 37 членів. До його 
компетенції відноситься прийняття стратегічних рішень щодо діяльності ор-
ганізації, а також формування Наглядової ради та Правління. Збираються один 
раз на рік.

НАГЛЯДОВА РАДА – колективний орган, що здійснює контроль 
за діяльністю Правління. Обирається Загальними Зборами у складі 5 осіб. Чле-
ни організації не мають права бути обраними до складу Наглядової Ради. Зби-
рається не рідше одного разу на рік.

ПРАВЛІННЯ є керівним, постійно діючим колегіальним органом. Прав-
ління складається з Голови Правління та членів Правління. Правління оби-
рається Загальними Зборами строком на 5 (п’ять) років у складі не менше 5-ти 
осіб. Правління на чолі з Головою Правління бере участь у розробці Стратегії 
та координує поточну діяльність організації.
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2. Організаційна структура та ор-
ганізаційний розвиток КРЦ

ГАЛУЗЕВІ ЕКСПЕРТНІ РАДИ є консультативно-дорадчими 
органами, що утворюються на постійній або тимчасовій основі для про-
ведення експертної оцінки, надання рекомендацій та пропозицій, які 
сприяють досягненню мети діяльності організації. Рішення про утворен-
ня або ліквідацію Експертної Ради, її кількісний та персональний склад 
приймаються на засіданні Правління. 

На сьогодні у структурі КРЦ діють дві Експертні Ради: Юридична Експерт-
на Рада та Експертна Рада з охорони довкілля та сталого розвитку Криму. 

Із 2020 року в організації запроваджено посаду

ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА – постійно діючий вико-
навчий орган. Виконавчий директор призначається на посаду Головою 
Правління за згодою Правління. До компетенції виконавчого директо-
ра належить: управління поточними проектами; управління залученими 
штатними працівниками; реалізація заходів у рамках програм та проектів 
згідно із затвердженими планами та бюджетами; забезпечення підзвіт-
ності працівників перед статутними органами управління та виконання 
внутрішніх нормативних документів. 
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2. Організаційна структура  
та організаційний розвиток КРЦ

КРЦ має МЕРЕЖУ ВОЛОНТЕРІВ ТА АКТИВІСТІВ як в Украї-
ні, так і за кордоном. Одним із пріоритетних напрямків діяльності організації 
є співпраця з Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського, 
який було переміщено з Криму. Студенти цього ЗВО регулярно проходять прак-
тику на базі КРЦ, є волонтерами або співробітниками організації.

У своїй діяльності Кримськотатарський Ресурсний Центр керується 
СТАТУТОМ ОРГАНІЗАЦІЇ, внутрішніми положеннями, правилами 
та процедурами. Кожен співробітник організації має власну посадову інструк-
цію. В 2020 році розроблено бюджетну політику та політику проведення аудиту 
Організації. 

В межах організаційного розвитку КРЦ було розроблено

«СТРАТЕГІЮ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО РЕСУРС-
НОГО ЦЕНТРУ 2021 – 2023».
Організація працює над розробкою комунікаційної стратегії, регулярно вдо-
сконалює сайт та працює над збільшенням підписників у соціальних мережах. 
У своїй діяльності КРЦ використовує системний менеджмент, а також управлін-
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2. Організаційна структура та ор-
ганізаційний розвиток КРЦ

ня проектами за допомогою програмного забезпечення. 

Співробітники організації з липня 2020 року по липень 2022 року проходять 
навчальну програму в межах основного інституційного гранту ініціативи з ро-
звитку екологічної політики й адвокації в Україні. У 2020 році Голова правління 
КРЦ Ескендер Барієв, менеджерка КРЦ Людмила Коротких, а також бухгалтер-
ка Вікторія Лялюшко взяли участь у 5 наступних тренінгах та семінарах:

 ▶ тренінг «Конфлікт і діалог»

 ▶ офіс 365: воркшоп з можливостей

 ▶ тренінг із бухгалтерського обліку, бюджетування в межах проектів

 ▶ семінар з питань формування і функціонування незалежних органів 
управління в ІГС

 ▶ семінар із фінансово-правових змін у законодавстві України, що сто-
суються діяльності ІГС

 ▶ також співробітники організації регулярно беруть участь у тренінгах 
відповідно до їх напрямку роботи з метою підвищення компетенції 
та кваліфікації
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2. Організаційна структура  
та організаційний розвиток КРЦ

 ▶ менеджерка КРЦ  – Барієва Зарема взяла участь  у 2020 році у тренін-
гу «Ефективні навички фасилітатора», організованого Представни-
цтвом фонду Фрідріха Науманна «За свободу» в Україні

 ▶ менеджерка КРЦ – Людмила Коротких – у 2020 році пройшла нав-
чання у Міжнародній Академії Лідерства в Гуммерсбахе (Німеччина) 
за програмою «Посилення НГО: Стратегія, Менеджмент і Фандрей-
зинг», а також брала участь у тренінгу «Адвокація: від зерен до вро-
жаю»

 ▶ менеджерка з комунікацій КРЦ – Тетяна Подворняк – брала участь 
у тренінгу «Hack the Fake. Storytelling vs. Fake News», організованого 
Представництвом фонду Фрідріха Науманна «За свободу» в Україні
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СТАТИСТИКА  
В ЦИФРАХ 

ЗА 2020 РІК

3
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3. Статистика в цифрах  
за 2020 рік

3.1. ОРГАНІЗОВАНО

 ▶ 6 виставок

 ▶ Понад 100 зустрічей, з яких 13 із послами іноземних 
країн в Україні

 ▶ 2 тренінги, у яких взяло участь 40 осіб

 ▶ 1 коворкінг, у якому взяло участь 30 осіб 

 ▶ Міжнародний літній табір «Табір Свободи», у якому взяло 
участь 20 осіб

 ▶ 6 сесій Академії публічної дипломатії кримських татар,  
у яких взяло участь 30 людей

 ▶ 13 публічних масових заходів 

 ▶ 1 онлайн-мітинг
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3. Статистика в цифрах  
за 2020 рік

 ▶ 1 експертна онлайн-дискусія

 ▶ 9 прес-конференцій

 ▶ 37 акцій та івентів в рамках міжнародного руху #LIBЕRATECRIMEA

 ▶ 2 інформаційні кампанії

 ▶ 1 благодійний концерт «Songs for freedom»

 ▶ 6 сесій Кримського дискусійного клубу

 ▶ 2 гуманітарні допомоги бійцям АТО

 ▶ 2 фінансові допомоги сім’ям політв’язнів Криму
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за 2020 рік

3.2. РОЗРОБЛЕНО

 ▶ 9 інформаційних роликів

 ▶ 23 блоги

 ▶ 1 буклет

 ▶ 1 альбом

 ▶ 1 стратегія

 ▶ 16 аналізів про ситуацію  
з правами людини в окупо-
ваному Криму

 ▶ 119 портретів політв’язнів 

 ▶ 1 портрет загиблого

 ▶ 3 портрети зниклих безві-
сти за період окупації Кри-
му 

 ▶ 7 плакатів щодо деокупації 
Криму #LIBERATECRIMEA 

 ▶ 1 документальний фільм 
«Свідки геноциду 1944 року» 

 ▶ 1 електронна база «Жертви 
окупації Криму»

 ▶ 11 звітів
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за 2020 рік

 ▶ у 7 міжнародних івентах

 ▶ у більше 25 заходах партнерів в Україні

 ▶ у розробці онлайн-курсу на платформі Prometheus «Ефек-
тивна взаємодія органів місцевого самоврядування  
з громадськістю»

 ▶ Опублікував 2631 матеріал про ситуацію в окупованому 
Криму 

 ▶ Дав 61 інтерв’ю

3.3. ВЗЯТО УЧАСТЬ

А ТАКОЖ КРЦ
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за 2020 рік

 ▶ Надав кваліфіковану юридичну консультацію більше 30 
особам

 ▶ Надав кваліфіковану юридичну допомогу більше 15 осо-
бам, включаючи судовий супровід у отриманні документів 
українського зразка мешканцями окупованого Криму

 ▶ Сприяв судовому розслідуванню кримінального провад-
ження за фактом депортації кримськотатарського народу 
у 1944 році

 ▶ Зробив 12 публічних заяв щодо ситуації у Криму

 ▶ Опублікував 20 історій про долю кримськотатарських 
сімей в рамках проекту «Заручники окупації»
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НАШІ
ПАРТНЕРИ  
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4. Наші партнери

Європейський фонд 
за демократію

Меджліс 
кримськотатарського 

народу

Міжнародний фонд 
Відродження

Представництво «Фонду 
Фрідріха Науманна за 

Свободу» в Україні

Посольство США  
в Україні

Посольство Великої 
Британії в Україні

Фундація «Відкрите 
суспільство»

Естонський інститут 
прав людини
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Посольство Швеції  
в Україні

Ініціатива з розвитку 
екологічної політики  
й адвокації в Україні

Фрідом Хаус

Естонська Корпорація 
Розвитку

Таврійський  
національний університет 

ім. В. І. Вернадського

Міжнародний 
республіканський 

інститут

Український 
кризовий медіа 

центр

Ліберально-
демократична ліга 

України 

Посольство 
Литовської Республіки 

в Україні

Фонд Конрада 
Аденауера
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НАША 
КОМАНДА
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5. Наша команда

ЕСКЕНДЕР БАРІЄВ
Голова Правління

ЗАРЕМА БАРІЄВА
Менеджерка

ЕЛЬВІР САГІРМАН
Менеджер із комунікацій

ВІКТОРІЯ ЛЯЛЮШКО 
Бухгалтерка

АНТОН ОПАНАСЕНКО
Юрист

ТЕТЯНА ПОДВОРНЯК
Менеджерка із комунікацій

ЛЮДМИЛА КОРОТКИХ
Менеджерка
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РЕФАТ  
ЧУБАРОВ
Голова Медж-
лісу кримсь-
котатарського 
народу

СВІТЛАНА  
КУЗЬМІНА
Директор-
ка Інституту 
філології та 
журналістики 
Таврійського 
національного 
університету 
ім. В.І. Вернад-
ського

СВІТЛАНА  
АНДРЮЩЕНКО

К.п.н, доцент Інституту 
міжнародних відносин 

Київського національного 
університету  

ім.Тараса Шевченка

ОЛІВЕР  
ЛООДЕ
Координатор  
міжнародного  
руху #LIBERATE- 
CRIMEA

АДАС  
ЯКУБАУСКАС
Д.п.н., професор, член 
виконавчої ради Світового 
конгресу кримських татар

НАГЛЯДОВА РАДА
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ОЛЕКСІЙ ПЛОТНІКОВ
Кандидат юридичних 

наук, юрист

БОРИС БАБІН
Доктор юридичних 

наук, професор

КОНСТАНТИН ЗАХАРЕНКО
Кандидат політичних 

наук, адвокат

ЮРИДИЧНА ЕКСПЕРТНА РАДА
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СВІТЛАНА БОЙЧЕНКО
Доктор географічних 

наук, доцент

ЄВГЕН ХЛОБИСТОВ
Доктор економічних 

наук, академік

СЕРГІЙ ВОЛОШИН
Кандидат економічних  

наук

ЕКСПЕРТНА РАДА З ОХОРОНИ ДОВ- 
КІЛЛЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРИМУ
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ЗВІТ ПРО 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2020 РОЦІ
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6. Звіт про діяльність у 2020 році

З метою захисту індивідуальних прав КРЦ здійснює систематичний моніторинг 
порушень прав людини в окупованому Криму, на основі якого видається щомі-
сячний, квартальний та річний «Аналіз порушень прав людини в окупованому 
Криму». Всього за рік було підготовлено 16 аналізів.

Витримки із аналізу порушень прав людини в окупованому Криму

6.1. ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  
В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ
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6. Звіт про діяльність у 2020 році

Зібраний матеріал став також ос-
новою для підготовки і подачі від-
повідних заяв, звернень і звітів 
до універсальних та регіональних 
механізмів захисту прав людини. За 
2020 рік КРЦ подано 11 заяв та до-
повідей до міжнародних організа-
цій, серед яких доповідь Верховно-
му комісару ООН з прав людини;  
3 доповіді для ОБСЄ, 3 доповнення 
до справ, що були подані раніше 
та 1 нова справа в ЄСПЛ. 

Також КРЦ класифікував і розробив клікабельні діаграми «Жерт-
ви окупації Криму», які на постійній основі доступні на сай-
ті організації 4-ма мовами та відображають актуальну кількість 
політв’язнів, зниклих і загиблих людей за період окупації Криму.

Витримки із сайту організації
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6. Звіт про діяльність у 2020 році

КРЦ продовжив співпрацю 
з органами державної влади 
України з метою забезпечення 
та дотримання прав громадян 
України в окупованому Криму. 
Серед них – Головне Управлін-
ня Національної Поліції в АРК 
та м. Севастополі, Прокуратура 
АРК, Департамент міжнарод-
ного поліцейського співробіт-

ництва Національної поліції України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерство культури та ін-
формаційної політики України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Державне агентство водних ресурсів України, Державна екологічна інспекція України, Дер-
жавне агентство рибного господарства, Державне агентство лісових ресурсів України, Дер-
жавна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України, Представни-
цтво Президента України в Автономній Республіці Крим та інші.

Доповідь 
Кримськотатарського 
Ресурсного Центру
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6. Звіт про діяльність у 2020 році

КРЦ адвокатує прийняття законів-аналогів «Акту Магнітського» у західних країнах, а також 
можливість застосування законів-аналогів у країнах, де він прийнятий до людей, причетних 
до порушень прав людини в окупованому Криму. У 2020 році було проведено 13 зустрічей 
з представниками посольств в Україні. Важливим досягненням є прийняття у грудні 2020 
року Рішення  Ради Європейського Союзу щодо обмежувальних заходів проти серйозних по-
рушень прав людини та їх зловживань. 

2 лютого 2020 року в Ірландії була представлена виставка 
з портретів політичних в’язнів, зниклих безвісти і загиблих лю-
дей за період окупації півострова. 

20 лютого 2020 року в примі-
щенні Таврійського на-
ціонального університету 
ім.  В.І. Вернадського відбу-
лося відкриття виставки-ек-
спозиції «Жертви окупації: 
6 років по тому», присвяче-
ної політв’язням, загиблим 
та зниклим безвісти людям 
за період окупації.

Захід «Незламна Україна:  
ціна свободи»,  
Дублін, Ірландія  
02.02.2020

Виставка-експозиція  «Жертви 
окупації: 6 років по тому» у 

Таврійському національному 
університеті ім. В.І. Вернадського, 

Київ, Україна 20.02.2020
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6.2. ЗАХИСТ КОЛЕКТИВНИХ ПРАВ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

У 2020 році КРЦ направив до Експертного механізму з прав корінних народів  
2 матеріали: «Матеріали для дослідження про право на землю в рамках Декла-
рації ООН про права корінних народів: акцент на правах людини» і «Матеріали 
для дослідження «Репатріація церемоніальних об’єктів і права людини в рамках 
Декларації ООН про права корінних народів».

18 травня 2020 року вперше відбувся міжнародний траурний онлайн-мітинг, 
присвячений пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Проявити 
солідарність з кримськими татарами підключилися представники Парламенту 
Канади, Сейму Литви, Президента Туреччини, МЗС України, а також активісти, 
політики, дипломати і представники кримськотатарської та української діаспори 
з різних країн світу.

КРЦ щорічно проводить тематичні заходи до Міжнародного дня корінних на-
родів світу. У 2020 році була проведена міжнародна експертна онлайн-дискусія 
на тему «Міжнародний день корінних народів світу як інструмент для захисту 
прав корінних народів». 
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Захід «Незламна Україна: ціна свободи», 
Дублін, Ірландія 02.02.2020

Матеріальна допомога 5-ти 
кримськотатарським сім’ям політв’язнів Криму

До 10-ої річниці Дня кримськотатарського прапора КРЦ був організований 
мітинг на Майдані Незалежності, на якому виступили представники Меджлісу 
кримськотатарського народу, активісти, релігійні та політичні діячі.

В рамках заходу «Незламна Україна: ціна свободи», КРЦ  організували в Ірлан-
дії виставку «Кримські татари» про історію кримськотатарського народу з по-
чатку його етногенезу до анексії Криму, розроблену спільно з Естонським ін-
ститутом прав людини. Після заходу було зібрано 2 000 євро, які були передані 
5-ти кримськотатарським сім’ям політв’язнів Криму.
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Для налагодження міжкультурного і міжрелігійного діалогу, залучення більшої уваги держав-
них органів України та міжнародної спільноти до проблем кримськотатарського народу і не-
законної окупації Криму, а також для сприяння дотримання прав корінного народу Криму 
і якнайшвидшої деокупації півострова КРЦ 26 лютого 2020 у ТНУ ім. Вернадського  презенту-
вав альбом та виставку-експозицію «Заручники окупації», присвячені долі 20 кримськотатар-
ських сімей, які стали заручниками окупації Криму: 10 – внутрішньо переміщених, 10 – сімей, 
які залишилися на півострові.

Далі виставка-експозиція була представлена у Вінниці, Дніпрі та Одесі.

Презентація виставки-експозиції 
«Заручники окупації», Київ, Україна 
26.02.2020

Презентація виставки-експози-
ції «Заручники окупації», Вінниця, 

Україна 15.03.2020
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Презентація 
виставки-

експозиції 
«Заручники 

окупації», 
Дніпро, Україна 

24.09.2020

Презентація виставки-
експозиції «Заручники 
окупації», Одеса, Україна 
08.10.2020

Комітетські слухання «Проблемні питання 
законодавчого врегулювання та реалізації 

державної політики щодо забезпечення 
прав корінних народів і національних 

меншин» Київ, Україна 08.07.2020

Представники КРЦ брали участь у засіданнях (у форматі відеоконфе-
ренції) тематичної групи з опрацювання проєкту Указу Президента 
України «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 серпня 
2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері 
прав людини». Представники КРЦ внесли низку про-
позицій за напрямом «Забезпечення прав корінних 
народів і національних меншин», а також у Комітет-
ських слуханнях «Проблемні питання законодавчого 
врегулювання та реалізації державної політики щодо 
забезпечення прав корінних народів і національних 
меншин».
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6.3. ВИЗНАННЯ ДЕПОРТАЦІЇ  
1944 РОКУ АКТОМ ГЕНОЦИДУ

У 2020 році продовжилась праця з іншими 
країнами щодо визнання депортації крим-
ськотатарського народу актом геноциду, 
за двома напрямками: політичне та юридич-
не визнання (судове рішення).

Зокрема, команда КРЦ представила 
для широкого загалу повнометражний 
документальний фільм «Свідки геноциду 
1944-го року». Також було проведено 13 зу-
стрічей з представниками посольств іно-
земних країн в Україні, під час яких було 
передано пакет документів із зверненням 
про визнання депортації 1944-го року ак-
том геноциду. Всього КРЦ веде роботу з 36-
ма країнами щодо визнання депортації ак-
том геноциду.

Фраг-
менти 

докумен-
тального 

фільму
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У напрямку юридичного визнання депортації 1944-го року актом 
геноциду судом України КРЦ сприяє розслідуванню криміналь-
ного провадження під керівництвом Прокуратури АРК.

15 травня Кримськотатарський Ресурс-
ний Центр за підтримки Представ-
ництва «Фонду Фрідріха Науманна 
за Свободу» в Україні провів ХІІІ сесію 
Кримського дискусійного клубу. В рам-
ках вебінару на тему «Визнання гено-
циду і протидія дискримінації крим-
ськотатарського народу» експерти 
закликали Україну дотримуватися Кон-
венцію про попередження злочину ге-
ноциду і покарання за нього. Кримський дискусійний клуб «Визнання 

геноциду і протидія дискримінації 
кримськотатарського народу», Київ, Україна 

16.05.2020
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Учасники міжнародного громадянського руху за деокупацію Криму і солідарність з кримсько-
татарським народом #LIBERATECRIMEA провели 37 кампаній, акцій, пікетів і флешмобів у різ-
них містах світу і України із закликом об’єднати зусилля для деокупації Криму, відновлення 
територіальної цілісності України, захисту прав людини в окупованому Криму, реалізації ко-
лективних прав кримських татар на своїй батьківщині, підтримки телеканалу ATR, зупинення 
державного браконьєрства та піратства. 

Акція «Нагадай про кожного» активістів 
латвійського Товариства підтримки 
України, Рига, Латвія 10.10.2020

Поодинокі пікети учасників міжнародного громадянського руху 
#LIBERATECRIMEA, Росія 19.03.2020, 01.07.2020

6.4. РУХ #LIBERATECRIMEA
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Вкотре на підтримку дітей політв’язнів Криму у Києві 
спільно з Ліберально-демократичною лігою України був 
проведений благодійний музичний фестиваль «Songs for 
Freedom». У рамках заходу було зібрано 12 500 гривень, 
які були передані ініціативі «Кримське дитинство».

Будучи одним із засновників міжнародного громадянсь-
кого руху за деокупацію Криму і солідарність з кримсь-
котатарським народом  #LIBERATECRIMEA, КРЦ активно 
бере участь в діяльності цього руху.

Пікетування ««Ні» гетто для 
кримчан!, в рамках міжнародного 

громадянського руху 
#LIBERATECRIMEA, КПВВ «Чонгар», 

Україна 19.08.2020

Акція «Зупинимо державне бра-
коньєрство та піратство!», в рамках 
міжнародного громадянського руху 
#LIBERATECRIMEA, Азовське море,  

с. Стрілкове, Генічеський район, 
Україна 19.08.2020

Другий щорічний музичний фестиваль у концерт-холі «Monte Ray»  
«Songs for Freedom», Київ, Україна 27.02.2020
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Акція «Закат окупації», в рамках 
міжнародного громадянського руху 

#LIBERATECRIMEA, озеро Сиваш, 
с.Стрілкове, Генічеський район, 

Україна 19.08.2020

Плакат міжнародного громадянсь-
кого руху #LIBERATECRIMEA, підго-
товлений для кампанії «Депутате, 
допоможи бранцям Кремля!»

Урочиста хода приурочена Дню 
кримськотатарського прапора, Київ, 

Україна 26.06.2020

28 грудня активісти міжна-
родного руху за деокупа-
цію Криму і солідарність 
з кримськотатарським наро-
дом #LIBERATECRIMEA пред-
ставили Стратегію руху та пре-
зентували її в онлайн-режимі. 

З метою привернення ува-
ги української та європейсь-
кої громадськості і політиків 
до порушення прав люди-
ни в окупованому Криму 
та підтримки політв’язнів Кри-
му у 2020 році КРЦ та активісти 
#LIBERATECRIMEA розпочали 
кампанію: «Депутате, допомо-
жи бранцям Кремля!»

Презентація Стратегії міжнародного 
руху #LIBERATECRIMEA. Київ, Україна 

28.12.2020
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Кримськотатарським Ресурс-
ним Центром та активістами 
міжнародного руху за деоку-
пацію Криму і солідарність 
з кримськотатарським народом 
#LIBERATECRIMEA було розро-
блено 7 плакатів для кампанії 
«Чи болить?»

Плакат для кампанії «Чи болить?»

Мітинг «6 років окупації Криму –  
6 вимог до агресора», Київ, Україна 

26.02.2020

26 лютого 2020 року в Києві під будівлею посольства Росій-
ської Федерації Міжнародний рух #LIBERATECRIMEA, Рух 
опору капітуляції, Кримськотатарський Ресурсний Центр 
і Меджліс кримськотатарського народу провели мітинг «6 
років окупації Криму – 6 вимог до агресора», присвячений 
Дню кримського опору.
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Акція «День Росії – День окупанта», Київ, Україна 12.06.2020

12 червня, біля посольства Російської Федерації в Києві відбулася мирна акція 
«День Росії – День окупанта», на якій КРЦ та активісти #LIBERATECRIMEA  кре-
ативно нагадали всьому світу, що Росія – окупант. Будівля посольства була під-
свічена зображеннями різними мовами світу на тему загарбницької зовнішньої 
політики країни-агресора.
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6.5. ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2020 році КРЦ спільно з IRI провели 2 Академії політичного лідерства для 40 ВПО 
з Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, в рамках яких займались підготовкою 
нового покоління відповідальних і ефективних політичних лідерів, націлених на розви-
ток своїх територіальних громад і України в цілому.

Навчання проходило 2 дні у м. Дніпро та м. Вінниці.

«Академія політичного лідерства», 
Вінниця, Україна 29.02.2020 – 01.03.2020 

«Академія політичного лідерства» Дніпро, 
Україна 25.01.2020 – 26.01.2020 



РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

48 49

6. Звіт про діяльність у 2020 році

В рамках освітньої діяльності, КРЦ разом з Представництвом «Фонду Фрідріха Науманна 
за Свободу» в Україні щорічно проводить Міжнародний літній табір «Табір Свободи», учасни-
ки якого працюють над новими ідеями ненасильницького опору окупації Криму. У 2020 році 
учасниками табору були 20 активістів з материкової України та окупованого Криму.

Міжнародний літній табір «Табір Свободи», Генічеськ, Україна, 12.08‒ 20.08.2020
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У продовження реалізації Стратегії публічної дипломатії кримських татар КРЦ у 2020 році ще 
20 осіб пройшли навчання в Академії публічної дипломатії кримських татар, яка реалізується 
за підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні.

Академія публічної дипломатії кримських татар,  
Київ, Україна 07.11.2020 – 29.11.2020
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Кримськотатарський Ресурсний Центр взяв участь у розробці безкоштовного онлайн- 
курсу «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю» на платфор-
мі Prometheus.

Онлайн-курс «Ефективна 
взаємодія органів 
місцевого самоврядування 
з громадськістю» на 
платформі Prometheus, Київ, 
Україна 08.02.2020
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6.6. ІНФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКО-
ГО СУСПІЛЬСТВА ЩОДО СИТУАЦІЇ В 
ОКУПОВАНОМУ КРИМУ 

У 2020 році КРЦ продовжив активно інформувати українське суспільство щодо ситуації 
в окупованому Криму, використовуючи при цьому різні канали комунікації.

61
Інтерв’ю

9
Роликів 

23
Блоги

28
Фоторепортажів 

130
Плакатів

1
Брошура 

32 
Участі у заходах 

2631 
Публікація 

1 
Альбом «Заручники окупації»
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Інтерв’ю Ескендера Барієва на телеканалі «ATR» Інтерв’ю Ескендера Барієва на телеканалі «Дом»

Інтерв’ю Ескендера Барієва на телеканалі «Апостроф TV»

 ▶ ІНТЕРВ’Ю
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Скріншот відеоролика, #LIBERATECRIMEA: 
«Зупинимо державне браконьєрство та піратство!»

Скріншоти відеороликів Скріншот відеоролика «Свідки геноциду 1944 року»

Скріншот відеоролика, #LIBERATECRIMEA:  
«Ні» гетто для кримчан!»

 ▶ РОЛИКИ
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 ▶ БЛОГИ
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Акція 
#LIBERATECRIMEA: 
«Ні» гетто для 
кримчан!, с. Стрілкове, 
Генічеський район, 
Україна 20.08.2020

Урочиста хода, 
приурочена 
10-й річниці Дня 
кримськотатарського 
прапора. Київ, 
Україна 26.06.2020

Захід «Незламна 
Україна: ціна 
свободи», Дублін, 
Ірландія 02.02.2020

Виставка-
експозиція 
«Заручники 
окупації» Дніпро, 
Україна 24.09.2020

 ▶ ФОТОРЕПОРТАЖІ
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Плакат «Чи болить?»

Плакати міжнародного руху #LIBERATECRIMEA, 
кампанія «Депутате, допоможи бранцям Кремля!»

 ▶ ПЛАКАТИ
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Буклет «Time to free political prisoners of Crimea» Альбом «Заручники окупації»

 ▶ БРОШУРА  ▶ АЛЬБОМ
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 ▶ АЛЬБОМ

Людмила Коротких 
на експертній 

нараді на тему: 
«Гуманітарні виклики 

в окупованому 
Криму», Київ, Україна 

16.10.2020

Зарема Барієва на додатковій 
нараді ОБСЄ  з людського виміру 

на тему: «Свобода вираження 
поглядів та зв’язок з іншими 

фундаментальними свободами», 
Київ, Україна 23.06.2020

Ескендер Барієв на 
додатковій онлайн-нараді 
ОБСЄ з людського виміру на 
тему: «Свобода релігії або 
переконань: роль цифрових 
технологій і суб’єктів 
громадянського суспільства 
в просуванні цього права 
людини для всіх», Київ, 
Україна 10.11.2020

 ▶ УЧАСТЬ  
У ЗАХОДАХ 
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 ▶ ПУБЛІКАЦІЇ
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З метою інформування міжнародної 
громадськості про ситуацію в Криму 
КРЦ у 2020 році провів 13 зустрічей 
із представниками посольств і міжна-
родних організацій в Україні.

Зустріч Ескендера і Зареми Барієвих з аташе посольства 
Словенії в Україні Денисом Курановічем,  
Київ, Україна 22.10.2020

Зустріч Ескендера і Зареми Барієвих із Послом 
Чорногорії Драгіцою Понорац, Київ, Україна 
16.10.2020

Зустріч Ескендера і 
Зареми Барієвих з 
Послом Литви в Україні 
Вальдемарасом 
Сарапінасом, Київ, 
Україна 05.11.2020

6.7. МІЖНАРОДНА АДВОКАЦІЯ
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6.8. ІНФОРМУВАННЯ ПРО СТАН 
ДОВКІЛЛЯ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

У 2020 році КРЦ продовжив проводити системний моніторинг стану довкілля в оку-
пованому Криму. Ця інформація висвітлена в щомісячних, квартальних, піврічних, 9-ти 
місячних та річних Аналізах порушень прав людини в окупованому Криму та в розділі 
на сайті організації «Моніторинг екосистеми Криму».

Витримки із сайту організації
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Ескендер Барієв в 
інтерв’ю «Апостроф TV», 
Київ, Україна 30.12.2020

Людмила Коротких 
на експертній нараді 
на тему: «Гуманітарні 

виклики в окупованому 
Криму», Київ, Україна 

16.10.2020

Дані отримані нами під час моніторингу, доносяться до міжнародних організацій та суспіль-
ства під час участі у міжнародних форумах, конференціях, зустрічах та завдяки засобам масо-
вих інформацій. Зокрема у 2020 році КРЦ направив звіт про вплив нераціональної політики 
російської окупаційної влади на водний баланс Криму до Управління Верховного комісара 
ООН з прав людини та Спеціальному доповідачу ООН з питань прав людини та навколишньо-
го середовища. Також були підготовлені Рекомендації до проекту Резолюції 75-ї сесії ГА ООН 
щодо ситуації в Криму. Крім цього, було опубліковано два аналітичних звіта: «Результати 
моніторингу водних ресурсів Кримського півострова за даними супутникової зйомки» та «Ре-
зультати еколого-кліматичного моніторингу на території окупованого Криму». 

У 2020 році КРЦ  провів сесію Кримського дискусійного клубу на тему «Екоцид в Криму: що ро-
бити?», випустив 3 блоги, у яких висвітлювались проблеми з охорони довкілля в окупованому 
Криму, зокрема проблема водозабезпечення півострова. 
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Крім цього, КРЦ провів розширене засідання Експертної Ради з охорони довкілля та сталого 
розвитку Криму. Учасники зустрічі проаналізували стан навколишнього середовища і стан 
техногенної ситуації в окупованому Криму, акваторіях Чорного та Азовського морів і прилеглої 
території Херсонської області. Обговорили можливі варіанти збору інформації на півострові. 
Також виокремили потенційні ризики та загрози для кримчан та звернули увагу на можливі 
політичні та правові механізми впливу на окупаційну владу в області охорони довкілля Криму.

Розширене засідання Експертної Ради з 
охорони довкілля та сталого розвитку Криму, 

Київ, Україна 11.10.2020
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КРЦ двічі брав участь у зборі гуманітарної допомоги для українських військових на сході Украї-
ни. Бійцям АТО були передані речі першої необхідності: одяг, медикаменти та продукти.

Гуманітарна допомога для українських військових 24-го окремого 
штурмового батальйону «Айдар», Київ, Україна 29.07.2020

Гуманітарна допомога для бійців на сході 
України «Військово-патріотичного об’єднання 

кримськотатарських учасників бойових дій 
«Qırım Ğazi», Україна 27.10.2020

6.9. СПІВПРАЦЯ З ВЕТЕРАНАМИ АТО 
ІЗ КРИМУ
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6. Звіт про діяльність у 2020 році

Крім цього, Кримськотатарський Ресурсний Центр і Меджліс кримськотатарського наро-
ду організовували в Українському кризовому медіа-центрі захід «Кримські герої російсько- 
української війни», присвячений шостим роковинам окупації Криму.

27 лютого КРЦ за участю ветеранів АТО, лідеру кримськотатарського народу, народного депу-
тата України Мустафи Джемілєва, членів Меджлісу кримськотатарського народу і муфтія Ай-
дера Рустемова провів молебень (дуа) в пам’ять про загиблих кримських татар в російсько- 
українській війні на сході України у будівлі Духовного управління мусульман АР Криму. Після 
молитви відбулося обговорення проблемних питань кримських воїнів-добровольців.

Захід «Герої російсько-української війни», Київ, Україна  27.02.2020

Молебень (дуа) в пам’ять про загиблих кримських татар в російсько-
українській війні на сході України,  Київ, Україна 27.02.2020
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7

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
2020 РІК
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7. Фінансовий звіт 2020 рік

 ▶ У 2020 році до КРЦ надійшло 3 003 447, 90 грн. з таких джерел:

* Всі суми вказані  
в гривнях
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7. Фінансовий звіт 2020 рік

 ▶ Отримані кошти у загальній сумі 2 334 363, 32 грн. були використані на покриття   
наступних витрат:

0,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00

Конференції, семінари, інші заходи
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Відрядження співробітників та волонтерів

Публікації

Комунікація (сайти, соціальні мережі,медіа, 
відео, дизайн, візуалізація)

Податки, соціальні внески

Заробітна плата штатних працівників

Адміністративні видатки (оренда, приміщень, 
зв’язок, банк, канцелярські та інші офісні видатки) 

Гонорари експертів, тренерів, авторів, 
дослідників тощо 1 093 975,36

396 227,31

351 602,83

216 261,26

82 147,56

80 840,00

71 380,00

33 435,00

8 494,00

* Всі суми вказані  
в гривнях
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