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ХТО МИ 

Ресурсний центр ГУРТ – це національний центр  суспільної 

інформації та експертизи. Розвиваючи громадянське суспільство 

з 1995 року ми віддані покращенню України. 

 

БАЧЕННЯ 

ГУРТ працює для свідомої та успішної України, де громадянське 

суспільство гарантує гідність, впевненість та довіру поміж 

громадянами на місцевому та національному рівнях. 

 

МІСІЯ 

ГУРТ бере активну участь в демократичних суспільних 

перетвореннях в Україні, використовуючи та розвиваючи 

потенціал інститутів громадянського суспільства, і стає визнаною 

комунікаційною та ресурсною платформою, а також базою знань 

для інститутів громадянського суспільства та лідерів громад. 

 

Більше: http://gurt.org.ua/gurt/  
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

Утвердити практику системної проактивної комунікації 

між інститутами громадянського суспільства та 

лідерами громад, стимулюючи громадянське 

суспільство в Україні до інклюзивного діалогу на 

місцевому та національному рівнях. 

НАПРЯМОК СУСПІЛЬНА ІНФОРМ АЦІЯ  
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результати та  досягнення  

Сьогодні портал ГУРТ є визнаним лідером у створенні та 

поширенні суспільно важливої інформації в Україні та 

щоденним інструментом інформування та використання  

лідерами громад, менеджерами громадських, благодійних 

організацій, донорських структур, представниками органів 

державної влади та медіа. 

Портал ГУРТ: 

55,000 унікальних користувачів на місяць 

6000 переглядів сторінок на день 

більше 5000 зареєстрованих користувачів порталу ГУРТ з усіх 

куточків України, з них 

 2613 менеджери громадських організацій, благодійних 

фондів, донорських структур та органів влади 

 2441 громадські активісти 

9500 отримувачів щотижневого електронного бюлетеня 

 

На порталі ГУРТ відбулась серія веб-конференцій з експертами 

з інституційного розвитку, онлайн-трансляції суспільно 

важливих подій, інтерв’ю з лідерами громад, соціальними 

інноваторами, підприємцями та міжнародними експертами.  

 

Блоги на порталі ГУРТ стали місцем обговорення тем, які 

хвилюють громадянське суспільство і потребують творчих та 

результативних рішень.  
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Михайло Ізюмський, один з блогерів порталу ГУРТ, у своєму 

блогозаписі «Харків не пройшов перевірку готовності 

до Євро‘12», опублікував історію про людину з особливими 

потребами, яка приїхала в Харків з Німеччини та відчула 

складність пересування містом на візку. За декілька днів 

провідні українські телеканали взяли інтерв’ю в німецького 

туриста та поширили історію про неготовність міста приймати 

людей з обмеженими  можливостями.  

Цей випадок демонструє спроможність порталу ГУРТ 

привертати увагу громади до важливих суспільних подій та 

формувати думку щодо суспільно важливих тем. 

У 2011 році портал ГУРТ надав інформаційну підтримку для 

більш, ніж 2000 суспільних ініціатив та проектів.  

Зареєстровані користувачі публікували новини своїх організацій 

на порталі, щоб знайти нових партнерів, залучити читачів до 

своїх ініціатив, знайти волонтерів або просто поділитись 

успішним досвідом. 

У якості партнера ГУРТ підтримав ініціативи таких організацій як 

Корпус Миру США в Україні, Британське посольство в Україні, 

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, 

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, Microsoft, 

Британська рада та інших. 
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Мауріціо Каррара, Президент UniCredit Foundation, поділився 

своїм баченням механізмів фінансування ОГС. Каррара 

пропонує організаціям «думати інакше» та не розраховувати 

лише на гранти донорів під час пошуку фінансування. 

Девід Хелмер, Президент та співвласник компанії 

Helmer.Inc, розповів про своє розуміння благодійності, 

корпоративної соціальної відповідальності та важливі аспекти 

їхньої ефективності. 

Гарісон Оуен, розробник та засновник технології Відкритого 

простору з США, поділився з читачами порталу ГУРТ своїм 

досвідом в сфері організаційного розвитку та трансформації 

організацій і розповів про партисипативні техніки, які 

допомагають змінювати світ. 

Бенгт Олоф Йохансон, експерт з Швеції розповів про 

організацію навчальних гуртків для журналістів в ексклюзивному 

інтерв’ю “Навчальні гуртки: технологія неформальної освіти 

зі Швеції” 

Щоб розширити інформаційний горизонт, поширити ідеї, гідні 

втілення в життя, та розповісти про досвід успішних закордонних 

фахівців та надихнути читачів порталу до впровадження 

інновацій в своїй роботі, у 2011 році команда ГУРТа започаткула 

на порталі серію інтерв’ю з відомими експертами у сфері 

менеджменту, консультантами з організаційного розвитку. 

Більше: http://gurt.org.ua/interviews/  
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Для того, щоб краще зрозуміти стан комунікаційної сфери 

громадянського суспільства України та знати, які послуги в 

інформаційній сфері потрібні сьогодні ОГС, Ресурсний центр ГУРТ 

провів дослідження комунікаційної інфраструктури, яке включало 

опитування через інтернет, інтерв’ю з експертами громадянського 

суспільства, представниками донорських організацій та контент-

аналіз інформаційних веб-сайтів. 

Результати дослідження: 

 Веб-сайти громадських організацій стають все більш клієнто-

орієнтованими, однак найбільшу перспективу мають 

спеціалізовані та нішеві веб-ресурси; 

 Розвиток інформаційних веб-ресурсів потребує великих 

інвестицій, які ще не можуть бути здійснені за рахунок 

пожертв користувачів; 

 В умовах інформаційного шуму, появи величезної кількості 

інтернет-видань та розвитку соціальних мереж, успіх 

некомерційних веб-ресурсів залежить не тільки від 

стратегічного плану організації, а також від здатності 

задовольняти потреби користувачів.  

 Веб-ресурси ОГС повинні бути готовими до жорсткої 

конкуренції з бізнес-медіа-ресурсами та пропонувати якісні 

сервіси для своїх користувачів. 

Результати дослідження були презентовані під час круглого столу 

за участю громадських експертів, який відбувся 28 квітня 2011 року 

в  конференц-залі Міжнародного фонду «Відродження» . 

Інформація, отримана в результаті проведення дослідження, дала 

можливість вдосконалити Редакційну політику порталу ГУРТ та 

запропонувати більш якісний спосіб подання інформації 

користувачам.  

 Детальніше: gurt.org.ua/gurt/projects/irf/  
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У вересні 2011 року на ГУРТі стартував новий медіа-продукт 

PRoGOn. Його мета - донести до широкого загалу інформацію 

про вплив ОГС та суспільних ініціатив на розвиток громади. 

Створення продукту стало відповіддю на висловлену потребу 

однієї з користувачок  ГУРТа про те, що в медійному просторі не 

вистачає майданчика, на якому представники українського 

громадянського суспільства почали б обмінюватись досвідом та 

відкрито розповідати про себе, свій досвід, ділитися успішними 

практиками.  

У рамках PRoGOn`у волонтери ГУРТа відвідують офіси 

громадських організацій, знімають фото та відео, беруть 

інтерв’ю та готують статті про цікаві і успішні суспільні ініціативи.  

В липні 2011 року Ресурсний центр ГУРТ започаткував проект, 

спрямований на створення команди суспільних репортерів-

волонтерів, які розвиватимуть привабливі інформаційні продукти 

для ОГС, місцевих громад та влади. Для підготовки суспільних 

репортерів, ГУРТ використовує шведську технологію навчальних 

гуртків.  

Усі публікації: http://gurt.org.ua/progon/  

Герої PRoGOn`у 
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НАПРЯМОК СУСПІЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА  

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

Сприяти підвищенню ефективності діяльності  

інститутів громадянського суспільства України, 

пропагуючи та впроваджуючи принципи  і 

стандарти належного  врядування та високої 

спроможності лідерів громад та інституцій 

громадянського суспільства. 
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У 2009 році своє існування розпочав Ярмарок 

інституційного розвитку, який став однією з 

наймасштабніших подій в житті громадського сектору 

України.  

За три роки його існування було досягнуто чимало результатів – 

посилилися прямі зв’язки між організаціями громадянського 

суспільства та сервіс-провайдерами, почали формуватися 

потреби як потенційних споживачів, так і сервіс- провайдерів, 

почали з'являтися нові послуги та продукти та ін.   

Протягом 2011 року Ярмарки інституційного розвитку також 

відбулись у трьох регіонах України: на Заході (м. Хмельницький, 

23 червня 2011р.), на Півдні (м. Запоріжжя, 14 липня 2011р.) та 

на Сході (м. Харків, 10 жовтня 2011р. ). Основна мета цих 

заходів -  стимулювати професійну дискусію серед зацікавлених 

сторін про потребу в організаційному розвитку серед місцевих 

організацій, пошук найкращих шляхів для налагодження зв’язків 

між надавачами послуг та їх споживачами. 

Четвертий Національний Ярмарок інституційного розвитку, 

який відбувся 17 листопада 2011 року в оновленому бізнес-

форматі, дав змогу зібратись рекордній кількості учасників - 

понад 300 лідерів та представників громадянського 

суспільства, представників Секретаріату Кабінету міністрів 

України та інших органів влади познайомились з дієвими 

практиками та інноваційними послугами у сфері організаційного 

розвитку від провідних сервіс-провайдерів.  

Більше: http://gurt.org.ua/capacity/4fair/  
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В 2011 році ГУРТ за фінансової підтримки Фонду Регіонального 

Співробітництва Чорного моря «Black Sea Trust» здійснив 

проект «Транскордонна співпраця для  розвитку громад». Метою 

проекту було посилення спроможностей місцевих громад у 

самоорганізації та мобілізації через збір та поширення кращих 

практик самоорганізації місцевих громад Румунії та України. 

Проект було впроваджено в партнерстві з Фондом Розвитку 

Громадянського Суспільства (м. Бухарест, Румунія). 8 квітня 

2011 року відбулась конференція в форматі відкритого простору 

«Розвиток громад: які спільні ініціативи актуальні в 

Чорноморському регіоні?», під час якої лідери місцевих 

громад з України та Румунії не лише налагодили корисні 

контакти, а й напрацювали проекти для подальшої спільної 

взаємодії. У результаті проекту було створено Перший онлайн-

інструмент з самоорганізації громад. Протягом 2012—2014 років 

з’являться нові онлайн-інструменти: з суспільної журналістики, 

навчальних гуртків, врядування тощо.   

Наприкінці 2011 року ГУРТ розпочав реалізацію проекту «Нові 

можливості для сільських громад, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», метою якого є забезпечення 

інклюзивного врядування в сільських громадах постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи шляхом рівної участі всіх 

членів громад у процесі розвитку своїх громад, використовуючи 

метод громадянської освіти. Проект буде реалізовано протягом 

2011- 2013 років за фінансової підтримки Фонду розвитку 

демократії ООН (UNDEF). 

Онлайн-інструменти для 

здійснення суспільних перетворень 

tools.gurt.org.ua 
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В 2009 році ГУРТ в партнерстві з мережею Euclid (Лондон) 

розпочав реалізацію проекту "Посилення громадянського 

суспільства через кордони для розвитку демократії". Проект 

впроваджувався за підтримки Фонду Демократії ООН. 

В лютому 2011 року ГУРТ здійснив навчальний візит до 

Брюсселю та Лондону для 6 представників органів державної 

влади та організацій громадянського суспільства з Полтави та 

Сум. Метою візиту було сформувати краще розуміння ролі 

європейських інституцій у процесі демократизації сусідніх з 

Європою регіонів, а також ознайомитись із Британським 

досвідом взаємодії і співпраці місцевих та центральних органів 

влади з організаціями громадянського суспільства. 

У результаті реалізації проекту робоча група проекту 

ініціювала реформування громадської ради в Полтаві. 

 

8-9 липня 2011 року в Києві відбулась міжнародна конференція 

«Удосконалюючи партнерство між владою та 

громадянським суспільством: досвід, моделі, методи», яка 

зібрала більше 100 учасників з Молдови, України та 

Великобританії.  Практичним результатом проведення 

конференції стали рекомендації, які можуть допомогти ОГС та 

органам влади більш ефективно співпрацювати. Ознайомитись з 

рекомендаціями можна за адресою: http://gurt.org.ua/news/

recent/11086/  

 

Більше:  

http://governance.org.ua/ 

http://www.euclidnetwork.eu/  

Ландіс МакКелар, експерт 

Фонду Демократії ООН: 

 
В цьому проекті мене приємно 

вразило те, що наголос було 

зроблено на налагодженні 

конструктивних 

партнерських стосунків між 

організаціями громадянського 

суспільства та органами 

державної влади на місцевому 

рівні, а також те, що було 

обрано ефективний підхід до 

побудови довіри та взаємного 

розуміння між ними.  

ГУРТ. річний звіт 2011 

результати та  досягнення  

http://gurt.org.ua/news/recent/11086/
http://gurt.org.ua/news/recent/11086/
http://governance.org.ua/
http://www.euclidnetwork.eu/


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

Аудит Ресурсного центру ГУРТ проводиться на щорічній основі незалежними 

аудиторами. Аудит Ресурсного центру ГУРТ за 2011 рік було проведено ТОВ 

“Аудиторська фірма ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)” http://www.pwc.com/ua.  

 

Документ, який містить звіт незалежних аудиторів за 2011 фінансовий рік, є 

доступним для ознайомлення та завантаження на сайті gurt.org.ua 

ГУРТ. річний звіт 2011 

 

 

 

 

http://www.pwc.com/ua


КОНТАКТИ 

Адреса: 

Вул. Попудренка, 52, офіс 609, 02660, Київ 

Тел. / Факс +38 044 296 1052  

Е-пошта: info@gurt.org.ua  

Веб: www.gurt.org.ua  

  

ГУРТ у соціальних медіа: 

http://www.facebook.com/gurt.org.ua  

https://twitter.com/gurtua  

http://www.youtube.com/gurtrc 
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mailto:info@gurt.org.ua
http://www.gurt.org.ua/
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