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ХТО МИ
Ресурсний центр ГУРТ – це національний центр суспільної інформації та
експертизи. Розвиваючи громадянське суспільство з 1995 року, ми віддані
розбудові України.
МІСІЯ
ГУРТ працює для свідомої та успішної України, де громадянське суспільство
гарантує гідність, впевненість та довіру поміж громадянами на місцевому та
національному рівнях. ГУРТ відіграє роль комунікаційної, інформаційної та
ресурсної платформи для активних громадян – провідників суспільних змін з усіх
регіонів України.
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.
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 2014
• У напрямку Суспільна експертиза: 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.
• У напрямку Суспільна інформація: 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.
ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ
• лідери інститутів громадянського суспільства та громад України, суспільно
активні громадяни, медіа, донорські організації, органи влади, бізнес.
СТРАТЕГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
Для досягнення стратегічних цілей ГУРТ передусім застосовує такі інструменти:
• Забезпечення доступу до суспільної інформації
• Розвиток спроможності
• Мережування
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ГУРТа
Суспільна експертиза:
• Розробка та впровадження програм та інструментів для розвитку
спроможності інститутів громадянського суспільства та лідерів громад
• Менеджмент інноваційних проектів
• Менеджмент подій
• Фасилітація змін
Суспільна інформація:
• Створення унікального суспільно-корисного контенту
• Поширення та реклама інформації про ініціативи інститутів громадянського
суспільства
• Фасилітація суспільного діалогу на порталі ГУРТ
Більше: www.gurt.org.ua/gurt

	
  

РЕЗЮМЕ
У 2012 році на діяльність Ресурсного центру ГУРТ впливали ряд факторів та
тенденцій, які панували в українському суспільстві:
Згортання демократії. На думку експертів Freedom House, у період 2010-2012
рр.в Україні спостерігається швидка зміна стандартів демократії, звуження
громадянських прав та свобод, відновились спроби запровадити цензуру і
здійснювати тиск на різні групи громадян.
Парламентські вибори 2012 року стали не тільки ключовою темою у
медіапросторі, а й інструментом активного залучення у цей процес представників
цільових груп, з якими і для яких працює Ресурсний центр ГУРТ.
Зростання конкуренції у сфері медіа. Політизація, таблоїдизація, монополія
традиційних ЗМІ та їх заангажованість в умовах економічного спаду стають
перешкодою на шляху формування адекватної картини дійсності у суспільстві та
свідомого прийняття ефективних рішень. Як наслідок, представники ОГС та
місцевих громад часто протистоять вигаданим проблемам без урахування
реальних потреб у громаді. Лідери організацій громадянського суспільства
втрачають віру в себе і залишають поза увагою тих, хто міг би бути включений у
процес формування успішної та свідомої України.
Зважаючи на ці тенденції, команда Ресурсного центру ГУРТ здійснювала
пошук найкращих шляхів реалізації наших стратегічних цілей.
У 2012 році ми зосередили свою увагу на тому, щоб:
• Зберегти та розвинути результати і напрацювання останніх років
• Знайти нових лідерів, які поділяють цінності ГУРТа і готові працювати на
майбутнє
• Запровадити нові форми і методи роботи
• Посилити власну інституційну спроможність
Результати 2012 року, якими ми пишаємось:
У напрямку Суспільна експертиза:
• У рамках Кримської весни розвитку 2012 спільнота ОГС та місцевих лідерів
з усіх регіонів України, ініціювали 38 актуальних проектів. Дискусії і
проекти, розпочаті в автономному форматі, постійно розвиваються
• У 2012 році ГУРТ продовжив реалізовувати інноваційні проекти для
сприяння участі і поширенню партисипативних технік, підходів до
самоорганізації та передачі кращого міжнародного досвіду розвитку
місцевих громад, зокрема через поширення шведської моделі
навчальних гуртків, методики груп самодопомоги, розвитку
волонтерства

	
  

У напрямку Суспільна інформація:
• Відбулось оновлення спільноти та ядра авторів та блогерів на порталі
ГУРТа, які створюють цікавий та суспільно корисний контент, сприяючи
залученню широкої аудиторії до обговорення важливих тем
• Незважаючи на величезну конкуренцію з боку старих і нових інтернетресурсів, нам вдалося зберегти нашу власну аудиторію і забезпечити її
зростання у 2012 році на 25%
• Ми зробили наші знання у сфері суспільної журналістики доступними
широкому загалу завдяки онлайн-інструментові “Як стати суспільним
репортером”
В сфері інституційного розвитку:
• У травні 2012 року представники Ресурсного центру ГУРТ взяли участь у
міжнародній майстерні з партисипативних технік фасилітації “Don’t Just Do
Something – Stand There”. Майстерню провели засновники технології
Пошуку майбутнього Сандра Джаноф і Марвін Вейсборд, співдиректори
Future Search Network
• У червні 2012 року представники ГУРТа взяли участь у тренінгу для
тренерів “Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change”, який
був проведений консультантом з США Флемінгом Хігардом
• Протягом 2012 року працівники ГУРТа та члени правління взяли участь у
серії тренінгів з врядування, моніторингу, оцінки та управління
ризиками в неприбуткових організацій, проведених міжнародними
експертами

	
  

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.
Завдання:
• Створити національну платформу знань та ресурсів задля сприяння
стійким суспільним трансформаціям на національному та місцевому
рівнях, використовуючи кращі національні та міжнародні практики.
• Просувати стандарти ефективності ОГС, запроваджуючи принципи
належного врядування та високої продуктивності

	
  

Результати та досягнення
Розвиток потенціалу місцевих громад
З метою розвитку потенціалу місцевих громад, ГУРТ розпочав релізацію проектів "Нові
можливості для сільських громад, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи", "Рівні можливості для національних меншин та вразливих груп в
реалізації культурних прав: багатство через різноманіття" та "Громадянська
просвіта для успішної громад", які спрямовані на включення представників громад
Київської області до процесу планування та їх розвитку.
Основними досягненнями 2012 року у цьому напрямку є те, що три громади з десяти
залучених до проектів ГУРТа (смт. Іванків, с. Сукачі Іванківського району, с. Радинка
Поліського району), у яких раніше не було планів місцевого розвитку, підготували плани
з використанням партисипативних методик, запропонованих ГУРТом. В інших трьох
громадах (смт. Бородянка, с. Новий Корогод, с. Дружня Бородянківського району) вже до
початку співпраці з ГУРТом були розроблені проекти планів соціально-економічного
розвитку громад виключно сільськими головами без ідентифікації потреб громади та
участі членів громади. Перегляд зазначених планів, їх оновлення із залученням широкої
громадськості є ще одним важливим досягненням. У шести громад, що беруть участь у
проектах ГУРТа, шляхом залучення мешканців громад, були визначені пріоритети
розвитку, розроблені плани місцевого розвитку, визначені кроки для їх реалізації.
У рамках розробки планів місцевого розвитку, місцеві ініціативні групи здійснили глибокий
SWOT аналіз та аналіз місцевих ресурсів, які можуть бути мобілізовані для реалізації
ініціатив розвитку громад. Крім фінансування з місцевих бюджетів громад, залучених до
проектів ГУРТа, місцеві інституції почали розглядати додаткові можливості залучення
зовнішніх ресурсів.
Громадам, які залучені до проектів ГУРТа, було запропоновано ряд методик для
залучення вразливих представників громади та широкої громадськості до участі у
місцевому самоврядуванні та процесі прийняття рішень: проведення заходів у форматах
відкритого простору, світового кафе, навчальних гуртків, груп самодопомоги.

Програма розбудови спроможності була розроблена з метою адаптації потреб окремих
громад та включала тренінги з оцінки потреб вразливих представників громад,

	
  

інклюзивного врядування, побудови лідерства та партнерства, розвитку громад та
мобілізації ресурсів, громадянської освіти та громадянського представництва.
Під час проведення загальних зборів у кожній з громад були сформовані робочі групи з
розвитку громад, до складу яких були включені представники вразливих груп, місцеві
лідери та лідері ОГС, представники місцевих органів влади. Склад учасників, функції та
порядок роботи кожної такої групи було зафіксовано у письмовому документі. У шести
громадах, що беруть участь у проектах ГУРТа, створені робочі групи з розвитку громади
стали ефективною основою для місцевого партнерства та нових моделей співпраці.
Лідери громад мали змогу ознайомитись з кращими практиками розвитку польських
громад під час навчального візиту до Польщі.
За результатами оцінювання потреб громад було визначено такі тенденції
розвитку:
• Місцеві громади не мають бачення щодо власного розвитку; є поодинокі
ініціативи без визначеної стратегії. Лідери громади і представники органів місцевої
влади не мають достатніх навичок і знань для розробки планів розвитку громад,
які б відповідали потребам вразливих верств.
• Представники громади, в основному, є маломотивованими до участі у
громадських ініціативах. Вони не беруть участі у виробленні рішень щодо
забезпечення місцевих потреб і у реалізації своїх економічних, соціальних прав і
права голосу; потреби незахищених представників громади не враховуються.
Незахищені (вразливі) соціальні групи виключені з процесу прийняття рішень і не
отримують необхідних послуг у повній мірі. Місцеві органи влади намагаються
забезпечити належне надання соціальних послуг, але не мають достатніх для
цього коштів, громадської підтримки, ініціативності або мотивації. Громадські
організації існують, але є дуже слабкими і можуть задовольнити лише основні і
традиційні потреби представників громади. Громади здебільшого розпорошені та
не мають формальних або навіть неформальних структур самоорганізації і
широкого залучення до участі.
• Відсутній конструктивний громадський діалог, спрямований на розвиток, та
дієві механізми участі представників громади у процесі прийняття рішень.
Лідери громад і місцеві органи влади не мають достатніх практичних знань
цілісного управління і спільного розвитку громади; не вистачає громадянських
структур, які б забезпечували всебічне врядування.

Національна мережа лідерів громад та ОГС: пошук нових
лідерів
Міжнародна конференція "Самоорганізація у світі, що трансформується: як
забезпечити собі місце під сонцем?", організована у рамках довгострокової
ініціативи ГУРТа, Кримської весни розвитку, що відбулася 17-20 травня 2012 року і
зібрала більше 80 учасників, соціальних інвесторів, лідерів місцевих громад та інститутів
громадянського суспільства, експертів і практиків із самоорганізації та розвитку громад із
України, Росії, США та Німеччини. У рамках заходу були обговорені 35 питань з різних
аспектів самоорганізації та ініційовані 38 проектів, а третина ініціатив вже втілюються в
життя.

Кримська весна розвитку – нова стратегічна ініціатива Ресурсного центру ГУРТ,
спрямована на пошук однодумців з середовища лідерів місцевих громад, інститутів
громадянського суспільства, соціальних інвесторів та експертів задля свідомої та успішної
України, де громадянське суспільство гарантує гідність, впевненість та довіру поміж
громадянами на місцевому та національному рівнях.

	
  

Як ми можемо зробити зміни потрібними громаді? Лідери громад, експерти та
практики з розвитку громадянського суспільства з усієї України намагалися знайти
відповідь на це питання 23-24 листопада 2012 року.
Учасники заходів у форматі відкритого простору визначили 29 тематик, що після двох
днів інтенсивної роботи та активного обговорення розпочали своє втілення 19 проектах.

Інструменти суспільних перетворень
З метою створення відкритої і зручної для користування платформи знань у 2012 році
ГУРТ розробив ряд інтерактивних он-лайн інструментів:
•

•

•

•

Онлайн-інструмент із суспільної журналістики. Практичні результати
суспільних репортерів, які висвітлювали діяльність маловідомих громадських
організацій, неформальних ініціатив, їх досвід та знання в межах проекту
“Назустріч високим стандартам журналістики в громадському секторі України”
увійшли до онлайн-інструмента "Як стати суспільним репортером".
Онлайн-інструмент з організації навчальних гуртків був розроблений в межах
проекту "Громадянська проосвіта для успішної громади", що реалізується ГУРТом
і SV.
Он-лайн інструмент з розробки ефективних презентацій був розроблений в
межах проекту "Розвиток комунікаційних та презентаційних спроможностей ОГС та
лідерів громад". Онлайн-інструмент пропонує лідерам громад та ОГС практичний
покроковий порадник для створення презентацій.
Онлайн-інструмент з організації квестів для молоді є зручним практичним
порадником для молодих активістів у громадах, за допомогою якого можна
запропонувати громаді здорову альтернативу для дозвілля, надихнути на пошуки
творчих способів змінити життя та об'єднати активних громадян до плідної
співпраці.

У 2012 році ми модернізували платформу tools.gurt.org.ua:
• Всі онлайн-інструменти інтегровано у структуру порталу ГУРТ
• Здійснюється моніторинг потреб зареєстрованих користувачів порталу ГУРТ
• Інтерфейс інструментів став більш зручним для користування

Навчальні гуртки
Навчальні гуртки - це самоорганізований підхід до навчання, що служить інструментом
для ефективного взаємного обміну знаннями та досвідом для лідерів ОГС та лідерів
громад і розвиває спроможності впливати на сталі суспільні перетворення. У рамках
проекту "Громадянська просвіта для успішної громади" було створено вісім пілотних
навчальних гуртків у чотирьох громадах Київської області (с. Сукачі Іванківського району
та с. Новий Корогод Бородянківського району) і Полтавської області (с. Тарасівка і с.

	
  

Лютинські Будища Зіньківського району), які спрямовані на вирішення проблем розвитку
громад. Детальний опис методики навчальних гуртків, рекомендації для лідерів
навчальних гуртків, техніки належного використання матеріалів навчальних гуртків є
доступними у посібнику "Навчальні гуртки” із серії "Технології соціальних змін".
Використання методів і прийомів, описаних у книзі, може перетворити навчальні гуртки на
дієвий стимул розвитку громад.

Групи самодопомоги
Перша Всеукраїнська школа самодопомоги стартувала у вересні 2012 року. Це унікальна
програма навчання, розроблена з метою підвищення ефективності вирішення місцевих
проблем у громадах шляхом створення мережі координаторів груп самодопомоги. У
результаті проведення перших двох наборів, було створено 16 груп самодопомоги у
різних регіонах України. Новостворені групи включають в себе: групи для літніх людей,
для жінок, які зазнали насильства, для осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
для самотніх людей, осіб, які мають складності у сімейних стосунках.

Розвиток волонтерства
У жовтні 2012 року ГУРТ розпочав співпрацю з Центром волонтеріату “Добра воля”. Мета
співпраці - розробка методології для ефективного управління волонтерськими
програмами, створення доступу до знань у сфері управління волонтерськими знаннями та
формування відповідних навичок серед широкого кола українських ОГС та розвитку
волонтерського руху на національному рівні.

Ефективність ОГС
З метою підвищення ефективності розвитку ОГС, ГУРТ ініціював розробку Індексу
прозорості громадських організацій, який стане інструментом для проведення
самостійного оцінювання громадськими організаціями.

	
  

НАПРЯМОК СУСПІЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Стратегічна ціль - утвердити практику системної проактивної комунікації між
інститутами громадянського суспільства та лідерами громад, стимулюючи
громадянське суспільство України до інклюзивного діалогу на місцевому та
національному рівнях.
Завдання:
• Стати визнаною та авторитетною комунікаційною платформою для ОГС та
лідерів громад, яка слугує місцем регулярного обговорення важливих тем,
що стосуються місцевого та національного розвитку.
• Стати суспільним медіа, яке пропонує традиційним ЗМІ та широкій
аудиторії суспільно важливу інформацію у зручному і зрозумілому вигляді.

	
  

Результати та досягнення
Конкуренція на ринку інтернет-сайтів на глобальному і локальному рівні висока. Для
інтернет-сайтів стає дедалі важче утримувати постійну аудиторію. У 2012 році Вікіпедія
втратила більше половини своїх авторів, кількість користувачів Facebook збільшилася
лише на 16% (26% у 2011 році), ICQ втратив понад 30% своїх користувачів. При цьому
спостерігається глобальна тенденція зниження загальної кількості користувачів вебсайтів.
У 2012 році ми продовжили рух у напрямку перетворення з ретранслятора новин
громадських організацій до суспільного ЗМІ, який не лише інформує, але й формує
громадську думку, спонукаючи аудиторію до обговорень актуальних тем для розвитку
українського суспільства. Для того, щоб мати спроможність створювати якісний
суспільно корисний контекст, команда ГУРТа інвестувала значні зусилля та ресурси у
розвиток як перевірених так і нових інструментів.

Нові інформаційні продукти
•

•

•

Кулінарна книга громадського активіста – ініціатива, що з'явилася під час
Кримської весни розвитку 2012, і мала на меті збір рецептів вирішення проблем
зусиллями громади. Протягом літа на порталі ГУРТ було опубліковано 16 рецептів
успіху, які жваво обговорювались на порталі, незважаючи на літню пору та час
відпусток. Результати конкурсу стали підставою для створення нового розділу на
порталі ГУРТ “Рецепти успіху”.
PRоГОн – новий унікальний інформаційний продукт ГУРТ, формат якого поєднує
елементи просування, розслідування та інтерв’ю. Понад 30 відомих організацій та
яскравих ініціатив розповіли про себе широкій громадськості, спонукаючи читачів
порталу не лише до обговорень, але й налагодження партнерств та співпраці.
Опитування користувачів порталу. Протягом 2-3 тижнів на порталі проводились
опитування, які пізніше інтерпретувалися визнаними у громадському секторі
експертами або громадськими активістами. У результаті читачі отримали унікальні
матеріали, які спонукали читачів до онлайн-обговорення.

Спільнота порталу ГУРТ
Портал ГУРТ є, перш за все, спільнотою активних та ініціативних громадян, які працюють
задля успіху своїх громад. Величезний досвід та знання цієї спільноти структуруються на
сторінках порталу, у матеріалах, дискусіях і допомагають знаходити партнерів,
однодумців із різних регіонів України й підтримувати зв'язок із ними. Завдяки

	
  

доброзичливому діалогу з авторами новин, коментаторами, блогерами ми формуємо
культуру активного спілкування й підтримуємо обговорення суспільно важливих тем серед
активних читачів порталу. У листопаді 2012 року ми запропонували найбільш активним
користувачам та читачам ГУРТа зустріч у Києві на ГУРТкемпi,щоб поділитися досвідом
використання можливостей порталу ГУРТ. Участь у заході взяли суспільні репортери,
блогери, інтернет-активісти з 13 областей України. Таким чином ми зібрали корисні ідеї,
обговорили питання, які допомагають у розвитку порталу. Одна з ідей – залучення
користувачів порталу до розробки вигляду головної сторінки, планування та розробки
нових сервісів порталу ГУРТ.

Волонтерська програма
ГУРТа у 2012 році була фінансово підтримана Посольством США в Україні, що дало змогу
створити ядро суспільних репортерів-волонтерів, здатних створювати матеріали, які
відповідають потребам аудиторії порталу ГУРТ. Волонтерська команда ГУРТа складалась
з 10 київських та 8 регіональних волонтерів. Завдяки залученню волонтерів, на порталі
ГУРТ у 2012 році було створено понад 100 унікальних репортажів, розслідувань,
аналітичних публікацій, оглядів діяльності відомих та яскравих громадських
організацій та ініціатив в межах спеціального медіапродукту – PRоГОн. Робота з
волонтерами носила системний характер завдяки використанню технології навчальних
гуртків. Волонтери навчались основам суспільної журналістики, планувати та публікувати
на порталі ГУРТ власні матеріали, аналізувати їх ефективність.

	
  

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ОРГАНІЗАЦІЙ “ГУРТ”

“РЕСУРСНИЙ

ЦЕНТР

РОЗВИТКУ

ГРОМАДСЬКИХ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
2012
Отримане фінансування
Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)
Європейська комісія
Фонд демократії ООН
Фундація Чарльза Мотта
Посольство США в Україні
Міжнародна Організація Праці
Освітня асоціація шкіл для дорослих (SV Stockholm)
PACT Inc.
Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива”
Український Фонд Соціальних Інвестицій
Інші

1,985
1,528
368
240
233
187
184
96
83
42
1

Всього отриманих грошових надходжень
Відсотки за депозитами
Всього грошових надходжень

4,947
47
4,994

Витрати грошових коштів
Конференції, семінари, зустрічі, заходи
Збір та обробка інформації
Управління проектами
Субгранти

1,827
535
557
797

Всього витрачених грошових коштів

3,716

Адміністративні витрати
Витрати на отримання коштів
Валютні та курсові різниці

746
215
(60)

Всього витрачених ресурсів

901

Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початку року

377
312

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

689

Аудит Ресурсного центру ГУРТ проводиться на щорічній основі незалежними аудиторами
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Міжнародною асоціацією
бухгалтерів (IFAC). Аудит Ресурсного центру ГУРТ за 2012 рік було проведено ТОВ
“Аудиторська фірма “Мазар” http://www.mazars.ua. Документ, який містить звіт незалежних
аудиторів за 2012 фінансовий рік, є доступним для ознайомлення та завантаження на
порталі ГУРТ www.gurt.org.ua.

КОНТАКТИ
вул. Попудренка 52, офіс 609, м. Київ 02660
тел./факс: +38 (044) 296 1052
е- пошта: info@gurt.org.ua
веб: gurt.org.ua
ГУРТ англійською global.gurt.org.ua
Facebook.com/gurt.org.ua
Twitter.com/gurtua
Youtube.com/gurtrc
Picasaweb.google.com/gurtrc

	
  

