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УКРАЇНСЬКА ТА ГРУЗИНСЬКА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІДПОВІДНОГО ПЕРЕКЛАДУМОВА: 

ОНЛАЙН



Цей тренінг спрямований на 
збагачення юристок-правозахисниць 
знаннями про власну безпеку та 
надання практичного інструментарію 
для її забезпечення. Під час самого 
тренінгу ви дізнаєтесь про:

Фізичну безпеку юристів та юристок 
при виконанні професійних обов’язків;
 
Гендерні аспекти безпеки;

Оцінку ризиків та план безпеки;
 
Особливості безпеки під час війни;

Досвід Грузії



СЕРПНЯ12
16.00 – 16.30

16.30 – 17.30

17.30 – 18.00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

Привітання та знайомство

Введення в безпеку юристів та 
юристок. Гендерні аспекти. 
Оцінка ризиків. Перерва

Робота в групах

Обговорення

Планування безпеки

СЕРПНЯ13
12.00 – 14.00

14.00 – 15.00

Вивчення досвіду Грузії. 
Робота з кейсами. Перерва

Безпека під час бойових 
дій та війни



– юрист, з 1996 року займається правозахисною 
діяльністю, спеціалізується у питаннях міжнародної 
адвокації, міжнародних механізмів з захисту прав 
людини, участі вразливих груп у процесах прийнят-
тя рішень, протидії дискримінації та безпеки право-
захисників/ць. Агіт має досвід роботи у Вірменії, 
Білорусі, Азербайджані, Киргизстані, Узбекистані, 
Казахстані, Непалі, Таджикистані, Кенії. Засновник 
неурядової організації “Центр участі та розвитку”, 
що реалізує міжнародний проект “Tbilisi Shelter City” 
в цілях реабілітації правозахисників/ць, журналіс-
тів/ок та громадських активістів/ок. 

АГІТ МІРЗОЄВ

– адвокатка, народилася в 1977 в Барвінково, 
одному з сіл в Україні, у віці одного року переїхала в 
Тбілісі. Отримала вищу освіту в Тбіліському держав-
ному університеті, закінчила факультет міжнарод-
ного права, прав людини. З 2008 року працює як 
правозахисниця, в сфері прав жінок, ЛГБТ і ув’язне-
них. Співзасновниця Тбілісі Прайд і ко-організатор-
ка громадських зборів ЛГБТ в Грузії з 2012 до сьогод-
ні. В 2012, 2013 і 2019 я представляла членів ЛГБТ 
спільноти у Європейському суді з прав людини, чиї 
права на мирні збори та самовираження порушу-
валися. Організаторка соціальних перформансів 
про проблеми ЛГБТ спільноти і співзасновниця 
онлайн-медіа Queer.

НІНО БОЛКВАДЗЕ

– засновниця проекту Tbilisi Shelter City по захисту 
правозахисників/ць. Тренерка по безпеці, сертифіко-
вана Frontline Defenders. Тренерка Міжнародного 
Гаазького курсу з прав людини. Співзасновниця 
волонтерської ініціативи ЄвромайданSOS. Має 
досвід роботи в Україні, Грузії, Вірменії, Азербайджа-
ні, Білорусі, Молдові, Казахстані, Південному Судані, 
Кенії, Таджикистані та Непалі.

ОЛЕКСАНДРА ДЕЛЕМЕНЧУК



*Захід відбувається в рамках проєкту 
«Академія правозахисниць», що реалізу-
ється ГО «Асоціація жінок-юристок Украї-

ни «ЮрФем» в партнерстві з Болгар-
ським фондом гендерних досліджень 
(BGRF) за фінансової підтримки Євро-

пейського Союзу.


