
Zaangażuj się w działalność Europejskiej 
Fundacji Praw Człowieka  

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) 
jest organizacją pozarządową utworzoną w 2010 
roku na Litwie. Powstała w odpowiedzi na ogrom-
ny wzrost nadużyć i naruszeń w zakresie praw 
człowieka i mniejszości narodowych zaobserwo-
wanych od czasu przystąpienia Litwy do Unii 
Europejskiej.

EFHR oferuje nieodpłatną pomoc prawną każde-
mu, kto został ofiarą dyskryminacji i naruszeń 
praw człowieka w życiu zawodowym lub prywat-
nym, bądź jest świadkiem takich naruszeń. 
Pomoc obejmuje konsultacje, sporządzenie doku-
mentów prawnych, a także prowadzenie spraw 
w sądach lub innych instytucjach. EFHR nie 
działa w zakresie zwrotu ziemi osobom 
fizycznym czy rozstrzygania konfliktów 
pomiędzy osobami fizycznymi.
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EFHR, działając na rzecz ochrony praw 
człowieka, chętnie nawiąże współpracę z:
• organizacjami pozarządowymi;
• instytucjami państwowymi;
• firmami prywatnymi;

Współpraca może obejmować: 

• Współorganizację szkoleń, wykładów 
oraz warsztatów

Dbając o edukację i informowanie społeczeń-
stwa o prawach człowieka, EFHR organizuje 
nieodpłatne szkolenia, wykłady, warsztaty oraz 
dyskusje na temat ochrony praw człowieka, w 
tym praw mniejszości narodowych. Organizuje-
my je m.in. na uczelniach, w szkołach oraz 
innych instytucjach publicznych i prywatnych. 
Do ich współprowadzenia oraz dzielenia się 

własnym doświadczeniem, spostrzeżeniami 
oraz uwagami, z wielką przyjemnością zapra-
szamy osoby specjalizujące się lub pracujące w 
danej dziedzinie.

• Realizację projektów krajowych i 
międzynarodowych

EFHR przygotowuje i realizuje projekty (integra-
cyjne, edukacyjne i wolontariackie) skierowane 
do różnych grup społecznych. Partnerstwo w 
tym zakresie pozwoli m.in. na wdrażanie projek-
tów na szerszą skalę, a tym samym na ich więk-
szą skuteczność. 

• Wymianę doświadczenia, wiedzy i 
dobrych praktyk

Pracownicy i współpracownicy EFHR, oprócz 
uczestniczenia w krajowych i międzynarodo-
wych szkoleniach, podnoszą swoje kompeten-
cje również poprzez współpracę z innymi orga-
nizacjami i instytucjami. W celu wymiany 
doświadczenia, wiedzy oraz dobrych praktyk w 
zakresie ochrony praw człowieka jesteśmy 
otwarci na spotkania i dyskusje.

• Przygotowywanie opinii, stanowisk 
oraz raportów 

EFHR przygotowuje własne raporty dotyczące 
poziomu ochrony praw człowieka oraz wywiązy-
wania się państwa z zobowiązań międzynaro-
dowych. Fundacja przygotowuje również opinie 
na temat projektów ustaw lub planowanych w 
prawodawstwie zmian. Są one przygotowywane 
m.in. w celu poprawy przestrzegania praw czło-
wieka. Połączenie sił z innymi organizacjami 
zwiększyłoby szanse na wypracowywanie 
bardziej obiektywnych i zgodnych stanowisk. 

• Przygotowywanie tłumaczeń 
W celu dotarcia do osób nieposługujących się 
językiem litewskim, EFHR tłumaczy strony inter-
netowe, artykuły (dostępne na media.efhr.eu), 
ulotki, broszury informacyjne oraz edukacyjne o 
prawach człowieka oraz prawach mniejszości 
narodowych na język polski, angielski, litewski 
oraz rosyjski (i odwrotnie).  



Otrzymuj najnowsze informacje o działalności EFHR 
oraz wiadomości o prawach człowieka:

www.efhr.eu/newsletter
www.facebook.com/EuropejskaFundacjaPrawCzlowieka
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Chcesz nawiązać z nami współpracę 
skontaktuj się z nami pisząc na 
info@efhr.eu; praktyki@efhr.eu lub 
evs@efhr.eu

Współpraca z młodzieżą oraz 
podnoszenie jej wiedzy i wrażliwości 

na temat ochrony praw człowieka 
jest jednym z głównych celów EFHR. 

Możecie z nami współpracować zdobywając 
cenne doświadczenie poprzez:
• odbywanie praktyk lub wolontariatu dostoso-
wanego do indywidualnych oczekiwań oraz 
wykształcenia;
• udział w szkoleniach, wykładach oraz warszta-
tach - pamiętaj, zawsze możesz nas zaprosić do 
swojej uczelni lub szkoły;
• udział w konkursach oraz projektach dotyczą-
cych praw człowieka;
• udział w konferencjach oraz projektach mię-
dzynarodowych – m.in. Wolontariatu Europej-
skiego (EVS).

Pomóż EFHR pomagać sobie i innym. Wesprzyj naszą 
działalność darowizną. Nr konta: LT387300010124768047


