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Шановна пані Ганно,

Від імені ГО «Донбас СОС» висловлюю Вам свою повагу та вдячність за 
співробітництво.

ГО «Донбас СОС» вже шостий рік допомагає постраждалому від конфлікту на 
сході України населенню. Основними напрямками діяльності є захист та адвокація 
прав та свобод внутрішньо переміщених осіб, мешканців тимчасово окупованих 
територій (ТОТ) Луганської та Донецької областей, а також поселень поблизу лінії 
зіткнення.

При підтримці Програми ООН із відновлення та розбудови миру, Донбас 808 
розробив мобільний додаток «Твоє право». Це універсальний безкоштовний 
юридичний довідник для людей, що постраждали від конфлікту на сході України; 
осіб, які стали жертвами сексуального і тендерно зумовленого насильства; осіб, що 
постраждали від торгівлі людьми; ветеранів АТО/ООС та членів родин загиблих. 
Застосунок містить перелік основних тем із відповідями для користувачів. Крім 
визначень та загальної інформації , містить посилання на відповідні нормативно- 
правові акти та зразки заяв.

У мобільному додатку «Твоє право» висвітлені питання освіти, які актуальні 
для людей, що залишились на тимчасово окупованих територіях та внутрішньо 
переміщених осіб. Додаток містить інформацію:

- про дошкільну освіту;
- повну загальну середню освіту (перелік шкіл де організовано дистанційне 

навчання, дистанційне навчання для жителів ТОТ та особливості отримання 
атестату);

- про особливості професійно-технічної освіти;
- про вищу освіту (проходження ЗНО, порядок зарахування для жителів ТОТ, 

спрощена процедура вступу через центри «Донбас-Україна», соціальна стипендія);
- про відновлення документів про освіту (атестат про повну загальну освіту, 

диплом про закінчення закладів вищої освіти).

Для покращення інформування громадян, що зазнали негативного впливу 
збройного конфлікту, щодо реалізації та захисту' їх прав на освіту, просимо 
сприяння в розповсюдженні Інформації, про .мобільний додаток “Твоє право” у
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школах, ПТУ, ЗВО та інших навчальних, закладах. Просимо також рекомендуй 
розмістити посилання на додаток на іятернет-ресурсах закладів освіти та місцев 
департаментів освіти. Впевнені, це стане додатковим кроком інформуван 
населення, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту, а також підвити 
кількість молоді з ТОТ, що вступлять до закладів освіти на підконтрольній У краї 
території, а також сприятиме захисту' їх прав та свобод.

У разі виникнення питань прошу звертатися до менеджера проекту «Тв< 
право» Голодної Олени: +380997674575, infa@donbasssos.org

Користуючись нагодою, ще раз дякую за співробітництво.

З повагою,

Валерія Покяонська ч"/
Г о л о в ш ї й  координатор-Директор
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