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МІСІЯ

ГУРТ сприяє суспільним перетворенням в Україні, розвиваючи та
використовуючи потенціал
організацій громадянського
суспільства

Ресурсний центр ГУРТ – це національний центр суспільної інформації та
експертизи, що сприяє суспільним перетворенням в Україні, використовуючи та
розвиваючи потенціал організацій громадянського суспільства. ГУРТ засновано в
1995 році та зареєстровано як громадську неприбуткову організацію в січні 1996
року.
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ





Створити доступ до суспільно важливої інформації представникам інститутів
громадянського суспільства, бізнесу, державних установ, медіа, формуючи та
розвиваючи мережу суспільних репортерів та експертів
Стимулювати суспільні інновації в Україні, впроваджуючи та поширюючи
кращі національні та міжнародні практики
Сприяти формуванню позитивної репутації інститутів громадянського
суспільства України, пропагуючи європейські стандарти діяльності: прозорість,
підзвітність, ефективність
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СТРАТЕГІЧНА Створити доступ до суспільно важливої інформації представникам
інститутів громадянського суспільства, бізнесу, державних установ,
ЦІЛЬ
медіа, формуючи та розвиваючи мережу суспільних репортерів та
експертів

Для досягнення стратегічних цілей ГУРТ використовує різноманітні програмні,
технічні та маркетингові інструменти.

Веб-портал суспільної інформації та експертизи №1 в Україні
Портал ГУРТ (www.gurt.org.ua) – авторитетне джерело суспільно важливої інформації
та експертизи, яким керуються в прийнятті рішень лідери громадянського суспільства,
представники донорських структур, національних і міжнародних організацій, уряду.
Завдяки запровадженню нових сервісів та інформаційних продуктів у 2010 році –
веб-конференцій, опитувань, онлайн-трансляцій заходів – портал став зручним місцем
для обговорень важливих для громадського сектору тем і пошуку ефективних рішень.

Динаміка аудиторії
Із серпня 2008 року кількість відвідувачів збільшилась у 18 разів,інтернет-аудиторія
в Україніза цей час зросла у 2,5 рази.
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Спільнота лідерів та експертів громадянського суспільства
Завдяки інструментам web 2.0. в 2010 році все частіше про портал ГУРТ говорять не як
про «веб-портал, на якому можна знайти інформацію про гранти», а як про соціальну
комунікаційну платформу для спільноти лідерів ІГС України, де вони обмінюються
досвідом, інформацією, а також обговорюють можливості впровадження спільних
ініціатив. Станом на 31 грудня 2010 року портал налічує більше 3000 зареєстрованих
користувачів із усіх регіонів України.

Інноваційні послуги для ІГС
У 2010 році ГУРТ став першим суспільним веб-порталом, який запропонував
громадському сектору унікальні сервіси: автономні експертні блоги, інтерактивний
довідник із фандрейзингу «Ворота к донору», онлайн-висвітлення заходів,
онлайн-консультації та веб-конференції.
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Експертні блоги

Завдяки блогам експертів українські ІГС не лише отримали інструмент, необхідний для
обміну інформацією про їхню діяльність, а й можливість формувати суспільну думку,
створювати позитивну репутацію своїх організацій та активно просувати себе в мережі
Інтернет за допомогою технологічних можливостей порталу. Поради щодо пошуку
можливостей фінансування, розвиток спроможностей, освіта дорослих, права людини
– одні з найбільш обговорюваних тем серед блогерів-експертів.
Онлайн-консультації і конференції
У
2010
ГУРТ
започаткував
щотижневі
суботні
онлайнконсультації,
які
забезпечили
можливості для ІГС отримати
корисну інформацію та відповіді
на свої запитання від експертів.
Живе консультування на ГУРТі –
новий сервіс порталу, який
запропонував користувачам доступ
до знань та унікального досвіду
провідних експертів із соціальних
технологій.
Щосуботи,
у
заздалегідь анонсований час, на
порталі ГУРТ визнаний експерт і
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практик тої чи іншої соціальної технології консультує зареєстрованих користувачів у
режимі он-лайн.
Переглянути веб-конференції можна за адресою: http://gurt.org.ua/webconferences/
Ознайомитись з перебігом живих консультацій можна тут: http://gurt.org.ua/forum/topic/7/

Опитування
У 2010 році ГУРТ запровадив опитування користувачів на порталі як інструмент
соціального маркетингу та вивчення громадської думки. Результати та їх інтерпретація
привертають увагу думаючих лідерів сектору до важливих питань суспільного
розвитку. Ознайомитися з тематиками опитувань та їх результатами можна за
адресою: www.gurt.org.ua/polls/
Найбільш популярні теми опитувань:
 Хто має визначати пріоритети діяльності донорів в Україні?
 Як ваша організація залучає волонтерів?
 Яка донорська ініціатива є більш ефективною в Україні?

Медіа партнер для громадських ініціатив та адвокасі кампаній
ГУРТ забезпечує інформаційною підтримкою суспільно корисні громадські ініціативи з
метою їх популяризації, поширення інформації серед широкого кола діячів
громадянського суспільства. В 2010 році кожне 4-те повідомлення на порталі ГУРТ
стосувалось нових локальних ініціатив, яким було складно знайти інформаційну
підтримку в регіональних і національних традиційних ЗМІ.
Підтримка громадських ініціатив ГУРТом допомагає:
 Збільшити вплив ініціативи
 Залучити нову аудиторію до громадських акцій
 Залучити додаткові кошти
 Поширити досвід серед інших громад
Із переліком найбільших ініціатив та організацій, які ГУРТ підтримував протягом
року, можна ознайомитись за цією адресою: http://gurt.org.ua/gurt/initiatives/

Двигун комунікаційної
суспільства в Україні

інфраструктури

для

громадянського

Значне зростання кількості зареєстрованих користувачів і кількість опублікованих
новин на порталі ГУРТ призвело до критичного рівня навантаження технічної
платформи ГУРТа і проблем у роботі порталу та електронного інформаційного
бюлетеня. У березні команда порталу ГУРТ звернулася до своїх користувачів із
проханням надати фінансову підтримку для модернізації технічної платформи
порталу. Завдяки вчасно зібраним коштам вдалося відновити системну роботу
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порталу та перенести його на новий сервер. Ми вдячні усім тим, хто підтримав портал
ГУРТ внесками.
Наприкінці 2010 року ГУРТ здобув підтримку Благодійної програми Майкрософт
(Microsoft Software Donation Program) і отримав пакет Microsoft Office і Microsoft Office
and Project Management Software на суму понад 25 000 $. Це програмне забезпечення
сприяє оптимізації роботи організації та підвищує якість послуг ГУРТа для цільових
аудиторій.
Коментарі
“Громада села Нові Мартиновичі зібрала 1 000 000 грн. (125 900
доларів США) за допомогою інформації про фінансові можливості,
опублікованої на порталі ГУРТ. Інформація про благодійні фонди і
гранти, яку ГУРТ систематично висилав нам, допомогла залучити
кошти”,- Ігор Зубенко, голова громадської організації «Центр
Громад» в Нових Мартиновичах.

"У мене ніколи не було «настільної книги» з якоїсь галузі, але
«настільний сайт» є – протягом останніх п’яти років це ГУРТ...”, Михайло Ізюмський, експерт із питань соціальної політики.

“Коли я відкриваю ГУРТ у мене миттєво пробуджується спрага до
громадських дій, бо від наповнення порталу надходить відчутний
могутній дух креативу громадської діяльності та громадянського
суспільства з кожного куточку України! Це й є, напевно, головне
досягнення ГУРТа, що стимулює сотні таких як я до подальших дій
у напрямку демократізації та євроінтеграції нашого суспільств.", Віталій
Хомутов,
Інформаційно-просвітницький
центр
«Боразан».
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СТРАТЕГІЧНА Стимулювати суспільні інновації в Україні, впроваджуючи та
поширюючи кращі національні та міжнародні практики
ЦІЛЬ

Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав дітей
Протягом 2008-2010 рр. у Полтаві, Львові та Миколаєві Ресурсний центр ГУРТ
реалізовував інноваційний проект у сфері захисту прав дітей «Посилення ролі
громадянського суспільства у захисті прав дітей». Метою проекту було посилення ролі
громадянського суспільства в захисті прав уразливих груп дітей, зокрема в
забезпеченні права на виховання в сім'ї чи сімейному середовищі.
Відповідно до завдань, у рамках проекту була створена спільнота експертів-практиків,
що зробила дискусії про роль ІГС у захисті прав дитини більш професійними і
свідомими, особливо на регіональному рівні. Як результат, було сформовано Коаліції
ІГС із захисту прав дітей з метою розробки та здійснення адвокасі кампаній,
спрямованих на впровадження змін у системі захисту прав дітей на місцевому рівні.
Використовуючи результати Аналізу забезпечення прав дітей міськими громадами,
експерти проекту провели консультації для представників місцевого самоврядування
та місцевих ІГС. Як наслідок, учасники напрацювали спільне бачення, яке відображає
нові пріоритети щодо трансформації системи захисту прав дітей в громадах.
У рамках регрантингового компоненту проекту були успішно реалізовані 5
інноваційних мікро-проектів, спрямованих на покращення системи захисту і
забезпечення прав дітей, а також розвитку соціальних послуг для дітей та вразливих
сімей.
Успішний досвід у посиленні ролі місцевих ІГС у захисті прав дітей також був
поширений серед інших громад під час Першого Національного Відкритого Простору
«Яких змін потребує система захисту прав дітей в Україні?». Відкритий Простір
транслювався он-лайн на порталі ГУРТ: 75 представників ІГС оф-лайн і більш ніж 325
он-лайн узяли участь у події.
Детальна інформація про проекту доступна за адресою: dity.gurt.org.ua
Коментар
“Мета проекту – створення в громаді спільного бачення трансформації системи
захисту прав дітей місцевих ІГС та чиновників, – в Полтаві була повністю
досягнута. Спільними зусиллями Коаліції ІГС і місцевої влади була створена
Координаційна рада із захисту та забезпечення прав дітей для більш ефективної
кооперації на рівні громади. ” – Тетяна Іванівна, радник мера Полтави з гендерних
питань, учасниця проекту.
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Розвиваємо зв’язки між громадами України та Румунії
У вересні 2010 року за фінансової підтримки Фонду Регіонального Співробітництва
Чорного моря «Black Sea Trust» (Бухарест) ГУРТ розпочав дев’ятимісячний проект
«Транскордонна співпраця для розвитку громад». Мета проекту – посилення
спроможностей місцевих громад у самоорганізації та мобілізації через збір та обмін
кращими практиками самоорганізації місцевих громад Румунії та України. Цей проект
здійснюється у співпраці з румунським партнером ГУРТа – FDSC (Фонд розвитку
громадянського суспільства (Бухарест).
У жовтні 2010 року ГУРТ організував п’ятиденний навчальний візит для представників
ІГС і влади з України до Румунії. Учасники навчального візиту мали змогу дізнатися
більше про проекти румунських ІГС, спрямованих на сталий розвиток місцевих громад
в Румунії, та ініціативи щодо їхньої самоорганізації.
У березні 2011 року ГУРТ планує провести тематичний Відкритий Простір щодо
розвитку спільних проектів українських та румунських ІГС.

Учасники навчального візиту встановили корисні міжособистісні контакт из лідерами
місцевих громад Румунії

Коментар
«Ми збираємося налагодити співпрацю з містом Хорезу (Horezu) й сподіваємося, що
в найближчому майбутньому буде реалізований спільний молодіжний проект, у
рамках якого молодь з м. Тростянець і м. Хорез зможе взяти участь у
міжнародному таборі «Толока» та дізнатися більше про культуру і традиції
України та Румунії», - Оксана Агаркова, заступник мера м. Тростянець.
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Створюємо рівні можливості для розвитку малого підприємництва
У рамках проекту ЄС-МБП «Рівність
жінок і чоловіків у світі праці» впродовж
2010 року Ресурсним центром ГУРТ у 12
областях України були проведені
тренінги за програмою «Розпочни і
вдосконалюй свій бізнес», участь у яких
взяли більше 700 учасниць. До участі в
тренінгах запрошувались жінки, які
нещодавно започаткували свій бізнес або
планували це зробити незабаром.
Розроблена Міжнародним бюро праці
(МБП) тренінгова програма «Розпочни і
вдосконалюй
свій
бізнес»
впроваджувалася за стандартами МБП
досвідченимитренерами,
сертифікованими МБП.

Більше 100 жінок після відвідування тренінгів
були готові розпочати власний бізнес

Коментар
“Я працювала рекрутером, і коли до мене на роботу приходила молода жінка, в якої
була мала дитина, то я одразу їй відмовляла, бо вважала, що вона дуже часто буде
брати лікарняну відпустку, але після тренінгу моя думка щодо цього змінилася.
Також по-іншому почала ставитися до людей пенсійного віку та інвалідів” - Наталя
Назарук, власник магазину дитячого одягу, м. Тернопіль. Учасниця тренінгу.

СТРАТЕГІЧНА
ЦІЛЬ

Сприяти формуванню позитивної репутації інститутів громадянського
суспільства України, пропагуючи європейські стандарти діяльності:
прозорість, підзвітність, ефективність

Розвиток спроможності ІГС реформувати Україну
18 листопада 2010 року Ресурсний центр ГУРТ
провів щорічний Ярмарок інституційного розвитку.
Це був унікальний захід, метою якого було
просування культури організаційного розвитку
серед українських ІГС шляхом презентації нових
послуг із інституційного розвитку, суспільних
інновацій та громадських ініціатив.
У межах 18 майстер-класів,
експертних дискусій, презентацій
була розпочата дискусія про
майбутнє ринку розвитку для ІГС

Більше 250 лідерів впливових ІГС, донорських та
комерційних організацій взяли участь у цьому
заході (захід спочатку планувався для 150
учасників). Під час Ярмарку тривала постійна
виставка-презентація 33 провайдерів тренінгових послуг.
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Також у рамках проекту «Розвиток спроможності ІГС реформувати Україну»
Ресурсний центр ГУРТ провів 8 регіональних і 2 національних круглих столи,
результатом чого стало вироблення спільного бачення щодо ринку інституційного
розвитку для ІГС в Україні.
Більше про вплив та напрацювання проекту можна дізнатись на тематичній сторінці:
http://gurt.org.ua/capacity/

Коментар
«Інновації, нові ідеї, нові технології вливаються у сектор, і я аплодую цьому. Треба
подякувати Ресурсному центру ГУРТ за це. Через їхню жагу до інновації усі ми
завітли на сьогоднішню подію. Це також пояснює те, чому зараз тут знаходиться
така велика кількість людей. Остерігайтеся, тому що ГУРТ є настільки
новаторським, що все, що ми тут говоримо та робимо, потрапляє в ефір» - з
промови Роланда Ковача, директора програми UNITER під час відкриття Ярмарку.

Розвиток
ефективного
партнерства
між
громадянського суспільства та органами влади

організаціями

У 2009 році ГУРТ став партнером проекту
«Посилення громадянського суспільства через
кордони для розвитку демократії»,
що
реалізується Мережею Евклід (Euclid Network) і
підтримується Фондом демократії ООН. Проект
включає: серію круглих столів (м. Суми та
м. Полтава), навчання лідерів ІГС навикам адвокасі
та мережування. Проведені круглі столи дали
можливість зустрітися представникам місцевих
органів влади та ІГС з метою встановлення
взаємовигідної співпраці, що ґрунтується на
взаємній довірі та спільних цілях.
Ще одним унікальним елементом проекту було те,
що він сфокусований на залученні місцевих
експертів та адаптації кращих міжнародних
практик.
У лютому 2011 року ГУРТ планує організувати
однотижневий навчальний візит до Брюсселю і
Лондона для представників українських ІГС та
органів місцевої влади.

60 представників ІГС із Полтави,
Луганська, Херсона та Сум взяли
участь у дводенному тренінгу з
адвокасі та розвитку партнерства

Метою поїздки буде не тільки отримати ґрунтовні знання про те, яку роль
громадянське суспільство повинно відігравати в демократичній державі, а й
поділитися планами на майбутнє, обмінятися ідеями щодо реалізації спільних
проектів.
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Фасилітація Перших національних консультацій з ефективності ІГС
ГУРТ у співпраці з Європейською платформою CONCORD,
яка представляє 18 міжнародних мереж і 25 національних
асоціацій ІГС країн Європейського союзу, ініціювали
проведення Перших Національних консультацій з
ефективності ІГС. У консультаціях, які проводились як онлайн, так і оф-лайн, взяли участь більше 140 організацій
громадянського суспільства та 1200 громадських лідерів
та експертів. У результаті дискусій українські ІГС підготували рекомендації щодо
розвитку ефективності ІГС, які були представлені ГУРТом під час Відкритого простору
з Ефективності ІГС. Із напрацюваннями Відкритого простору можна ознайомитись за
цим посиланням: http://gurt.org.ua/cso-effectiveness/

Представництво
громадянського
міжнародному рівні

суспільства

України

на

Напрацювання Перших Національних консультацій з ефективності ІГС були
представлені представниками ГУРТа на Відкритому Форумі з Ефективності ІГС, який
відбувався 28-30 вересня 2010 року в Стамбулі (Туреччина). На Відкритому Форумі
представник ГУРТа фасилітував круглий стіл на тему «ІГС та розвиток спроможностей».
Результати Форуму представлені в звіті Глобальної Асамблеї 2010.
ГУРТ є учасником глобального Структурованого діалогу
Європейської комісії з ІГС щодо майбутньої підтримки ІГС
Європейським Союзом. ГУРТ також брав участь у консультаціях у
межах Європейського Інструменту Підтримки Демократії та
Прав Людини (EIDHR) під час регіонального семінару в Аммані
(Йорданія) з 28 червня по 2 липня 2010 року.
У листопаді 2010 року ГУРТ брав участь у Форумі
громадянського суспільства Східного партнерства, який
відбувався 18-19 листопада 2010 року в Берліні (Німеччина). На
Форумі ГУРТ взяв участь у розробці
рекомендацій для більш ефективного
впровадження програми Східного партнерства та залучення громадянського
суспільства до цього процесу. Також із метою налагодити кращу співпрацю з ІГС із
країн Східного партнерства ГУРТ брав участь у конференції GO!East 20 жовтня 2010 у
м. Варшава (Польща).
В 2010 році ГУРТ брав участь у робочій групі з підготовки
Чорноморського форуму ОГС (Констанца, Румунія), метою
якого є розвиток діалогу та співпраці серед організацій
громадянського суспільства в Чорноморському регіоні. На
Форумі ГУРТ представив свої досягнення в зміцненні
громадянського суспільства в Україні у рамках проекту «Посилення громадянського
суспільства через кордони для розвитку демократії»
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Фінансовий звіт
Сукупні витрати
Стаття бюджету

Долари США

Оплата праці

44 688

Відрядження

4 655

Оренда офісу

10 608

Комунікації (телефон, Інтернет, витрати на кореспонденцію)

3 097

Офісні витрати

4 520

Обладнання та програмне забезпечення

162

Банківські послуги

1 488

Субконтракти (експерти, консультанти, тренери, аудит)

98 870

Програмні заходи (семінари, конференції, круглі столи,
тренінги, зустрічі, дослідження, субгранти)

155 026

Публікації

15 312

Разом

338 426

Джерела фінансування
Джерело

Долари США

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

30 000

Європейська комісія

61 693

Пакт Інк., субгрант Агентства США з Міжнародного Розвитку

51 135

Чорноморський фонд регіонального співробітництва

24 705

Фонд Демократії ООН (через Мережу Евклід)

18 901

CONCORD

8 359

Міжнародна організація праці

115 806

Український фонд соціальних інвестицій

21 303

IREX

2 020

Внески на статутну діяльність

2 167

Пасивні доходи

2 337

Разом

338 426
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Контакти

Вул. Попудренка 52, оф. 609
Київ 02660, Україна
Тел/факс: +38 044 296 10 52
E-mail: info@gurt.org.ua
Веб-сайт: www.gurt.org.ua

Ми в Інтернеті:

youtube.com/gurtrc/

facebook.com/gurt.org.ua

twitter.com/gurtua

picasaweb.google.com.ua/gurtrc
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