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ПРО ГУРТ 
 
Ресурсний центр ГУРТ – провідний національний центр суспільної інформації та експертизи. 
Розвиваючи громадянське суспільство з 1995 року, ми віддані розбудові України. 
 
ГУРТ бере активну участь у демократичних суспільних перетвореннях в Україні, використовуючи 
та розвиваючи потенціал інститутів громадянського суспільства. Ресурсний центр ГУРТ працює 
для свідомої та успішної України, де громадянське суспільство гарантує гідність, впевненість та 
довіру поміж громадянами на місцевому та національному рівнях. 
 
Місія 2020 
 
ГУРТ стає ресурсною платформою українських інститутів громадянського суспільства для 
залучення громадян до активної участі у житті суспільства та впровадження суспільних змін, 
орієнтуючись на такі європейські цінності: гідність, відповідальність і повага. 
 
Стратегічні пріоритети 
 

• Зміцнення основ громадянського суспільства завдяки популяризації волонтерства і 
розвитку малого підприємництва 

• Посилення голосу громадянського суспільства завдяки ресурсній платформі 
українських інститутів громадянського суспільства і медіа порталу для суспільно активних 
громадян ГУРТ 

• Розвиток місцевих громад завдяки впровадженню найкращих практик та їх поширенню 
• Ре-Формування України завдяки реалізації проектів, що мають вплив на прийняття 

державних рішень 
 
Стратегічні інструменти 
 
Для досягнення стратегічних цілей ГУРТ застосовує такі інструменти: 

• Забезпечення доступу до суспільної інформації 
• Розвиток спроможності 
• Мережування 

 
Ключові компетенції ГУРТа 
 

• Створення унікального суспільно-корисного контенту 
• Поширення та реклама інформації, створеної користувачами 
• Фасилітація суспільного діалогу між експертами, інститутами громадянського 

суспільства та лідерами громад в Україні 
• Розробка та впровадження програм та онлайн-інструментів для розвитку 

спроможності інститутів громадянського суспільства і лідерів громад 
• Фасилітація змін 
• Менеджмент інноваційних проектів 
• Менеджмент заходів 

 
Ключові факти про ГУРТ у 2016 році: 
 

• На сьогодні Ресурсний центр ГУРТ – це найбільша інформаційна мережа активних 
громадян, яка об’єднує понад 30 тисяч користувачів із усіх регіонів України. Сторінка 
ГУРТа в соціальній мережі Facebook у 2016 році досягла 15 700 послідовників і є 
наймасштабнішим інформаційним майданчиком для активних громадян, лідерів 
ОГС та громад в українському сегменті Facebook. 

• У 2016 році ГУРТ надав гранти для заснування й розвитку бізнесу 11 жінкам-
підприємницям із Київської області, які у результаті створили 17 нових робочих 
місць. 

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


• Починаючи з 2016 року, Ресурсний центр ГУРТ у співпраці з TechSoup реалізував 
Програму технологічної підтримки НПО України (TechSoup Україна), що створює 
можливості для модернізації громадянського суспільства. Завдяки цій програмі 
27 організацій уже отримали програмне забезпечення від провідних світових 
розробників на благодійній основі. 

• Ресурсний центр ГУРТ успішно завершив важливий етап чотирирічного швейцарсько-
українського проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-
технічної освіти в Україні», що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та 
співробітництва (SDC) у партнерстві з компанією «Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ». У 
рамках проекту створено шість міжрегіональних навчальних і ресурсних центрів 
для підготовки професійних сантехніків. 

• Цього року під час Форуму розвитку громадянського суспільства, який зібрав понад 
1200 представників українських ОГС, Ресурсний центр ГУРТ визнали найкращим 
провайдером послуг із організаційного розвитку. 

  

http://www.gurt.org.ua/techsoup/
http://www.gurt.org.ua/santech/
http://www.gurt.org.ua/santech/


ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА 
 
Шановні друзі! 
 
Ресурсний центр ГУРТ справедливо асоціюється з найбільшою в 
Україні спільнотою суспільно активних громадян, які власними 
свідомими діями змінюють на краще життя своїх громад і роблять нашу 
країну успішною. 
 
У 2016 році постійна аудиторія порталу ГУРТ зросла більш ніж на 
третину і на кінець року становила 27 500 тисяч зареєстрованих 
користувачів: лідерів організацій громадянського суспільства та лідерів 
громад. Таке зростання переконливо свідчить про успішність стратегії 
максимального задоволення потреб наших користувачів. З’явитися на 
порталі ГУРТ – це не просто перебувати у громадському просторі, це 
означає бути почутими та отримати максимальний результат від власної інформаційної 
активності! 
 
Але, напевно, найбільшим нашим досягненням у 2016 році можна вважати повноцінний запуск 
Програми технологічної підтримки неприбуткових організацій України – ТехСуп Україна. Відтепер 
організації громадянського суспільства України можуть у зручний спосіб отримати пільгове 
програмне забезпечення від провідних донорів на зразок Майкрософт, Автодеск, Табло та інших. 
Лише протягом другого півріччя 2016 року ГУРТ забезпечив надання організаціям громадянського 
суспільства України пільгового програмного забезпечення на суму понад 3,5 мільйони гривень. 
 
Важливим визнанням організаційної зрілості та актуальності стратегічних цілей ГУРТа ми 
вважаємо підписання наприкінці 2016 року угоди про грант загальної підтримки зі Шведською 
агенцією міжнародного розвитку. 
 
Дякуємо усім, хто був з нами у 2016 році. Зробимо усе можливе, щоб і надалі бути максимально 
корисними тим, хто працює заради свідомої та успішної України! 
 
Зі щирою повагою, 
Богдан Маслич 
Виконавчий директор 
Ресурсний центр ГУРТ 
 
  

http://gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/techsoup/


ПРОГРЕС У ДОСЯГНЕННІ СТРАТЕГІЧНИХ 
ЦІЛЕЙ 
 
Зміцнення основ громадянського суспільства 
 
У 2016 році ГУРТ продовжив надавати підтримку місцевим громадам шляхом розширення прав і 
можливостей підприємців, надаючи їм знання і гранти для розвитку бізнесу. Разом із цим ми 
визнаємо важливість внеску волонтерів у розвиток громадянського суспільства України й 
всіляко сприяємо поширенню волонтерської діяльності шляхом залучення дорослих громадян до 
волонтерства. 
 

Проект «Розвиток жіночого підприємництва в 
Україні», що впроваджувався ГУРТом за 
підтримки Всесвітньої єврейської допомоги, мав 
на меті допомогти жінкам реалізувати 
підприємницький потенціал та відкрити 
власну справу, а також активізувати ініціативи 
взаємодопомоги та зв’язки між підприємницями. 
В рамках проекту ГУРТ надав стартові гранти 
для 11 жінок-підприємниць із Київської 
області, які в результаті створили 17 нових 
робочих місць. 
 
Особливу увагу під час реалізації проекту ми 
приділили підтримці жінок, які 

представляють уразливі соціальні категорії та/або постраждали внаслідок конфлікту на 
сході України. ГУРТ забезпечує соціальну віддачу від інвестицій в розвиток малого бізнесу 
шляхом зниження соціальної напруги, створення нових робочих місць і розвитку місцевих 
громад. Відео з історіями успіху жінок-підприємниць, підтриманих в рамках проекту, дивіться за 
посиланням. 
 
Історія успіху 
 
У зв’язку із конфліктом на сході України Інна Неліпович була змушена покинути рідний 
Донецьк і переїхати в м. Буча, що в Київській області, зупинивши бізнес, пов’язаний із 
зберіганням предметів домашнього вжитку (домашній текстиль). На новому місці Інна мусила 
знайти можливості для подальшого життя. Коли вона побачила оголошення про тренінгову 
програму «Розпочни свій бізнес», вирішила подати заявку і шукати нові варіанти для 
збільшення свого доходу. 
 
Після участі в проекті «Розвиток жіночого підприємництва в Україні», що реалізовувався 
Ресурсним центром ГУРТ, Інна відкрила інтернет-магазин і виставковий зал «KomfortHouse», 
щоб продавати домашній текстиль. За короткий час підприємниці вдалося успішно реалізувати 
свій бізнес-план і навіть залучити двох співробітників із категорії внутрішньо переміщених 
осіб. 

http://www.gurt.org.ua/biz/program-2/
http://www.gurt.org.ua/biz/program-2/
https://www.youtube.com/watch?v=fHYhO2UgHus
http://komforthouse.com.ua/


 
18-19 березня 2016 року переможниці конкурсу бізнес-планів у рамках проекту «Розвиток 
жіночого підприємництва в Україні» мали змогу поглибити знання з розвитку підприємництва під 
час тренінгу «Вдосконалюй свій бізнес». У форматі презентацій печа-куча учасниці представили 
власні бізнес-проекти, які отримали фінансову підтримку. Під час презентацій тренери 
Ресурсного центру ГУРТ надали учасницям бізнес-підказки та допомогли виявити слабкі сторони. 
 
У липні 2016 року за підтримки Всесвітньої єврейської допомоги Ресурсний центр ГУРТ розпочав 
впровадження проекту «Працевлаштування через підприємництво». В рамках проекту ГУРТ 
провів два тренінги «Розпочни свій бізнес» для 40 учасників і учасниць із Київської області, 
яких обрали із понад 300 заявників. Цільовими групами проекту стали ветерани АТО, члени їхній 
сімей, внутрішньо переміщені особи та інші вразливі групи населення. Під час тренінгів 
учасники розробили бізнес-плани, найперспективніші з яких отримають гранти для стартапів 
або розвитку. 
 
У 2016 році наша команда волонтерів складалася із 40 мотивованих і кваліфікованих 
суспільних журналістів, перекладачів, асистентів, ілюстраторів, відеооператорів, 
фотографів, відеоредакторів із різних областей України. 
 
Вебінари із суспільної журналістики стали ефективним інструментом для створення спільноти, 
яка постійно поповнюється новими активістами з усієї України. У 2016 році волонтери та 
співробітники ГУРТа створили понад 370 унікальних текстових і аудіо матеріалів, які 
висвітлюють соціально вагомі питання українського громадянського суспільства. 
 

http://www.gurt.org.ua/news/recent/31709/
http://www.gurt.org.ua/biz/project-wjr2016/
http://www.gurt.org.ua/news/recent/34496/


 
 
  



Посилення впливу громадянського суспільства  
 
ГУРТ є найбільшою інформаційною мережею суспільно-активних громадян України, яка у 
2016 році об’єднала понад 27 500 користувачів. Однак поряд із задоволенням потреб лідерів ОГС 
та громад в актуальній інформації, що допомагає в праці на користь українського 
громадянського суспільства, ми орієнтовані на посилення легітимності ОГС, зокрема 
зміцнюючи їхній потенціал у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 
 
Портал ГУРТ – це медіа й комунікаційна платформа для активних громадян, лідерів ОГС і громад 
№1 в Україні, яка пропонує глибоке розуміння тенденцій розвитку громадянського 
суспільства. 
 
Ми використовуємо набір інструментів, що ініціюють відкритий діалог на порталі, зокрема: 
інтерв'ю з відомими українцями, експертами, активними громадянами, очільниками 
громадських і благодійних організацій, представниками державних установ, а також 
лідерами громад. 
 
Цього року ми опублікували більше 50 унікальних інтерв'ю, які  відображають і  просувають цінності  громадянського 
суспільства. Завдяки матеріалам за участю керівників організацій громадянського суспільства історії 
успіху внутрішньо переміщених осіб, теми розвитку громад, мережування ОГС, відкритих 
даних, інтелектуальної власності, гендерної рівності стали зрозумілішими і більш значущими 
для наших користувачів. 
 

 
 
Ми продовжили працювати над традиційною рубрикою порталу ГУРТ «PRoГОН» (PR Громадських 
Організацій) і розповідати про успішні українські організації та ініціативи. Цього року в рамках 
PRoГОНу ми підготували аналітичні публікації про ГО «Кримська діаспора», Платформу 
Prometheus, Асоціацію велосипедистів Києва, БФ «Повернись живим», БФ «Крила Фенікса» та 
Фундацію прав людини.  
 
Наприкінці 2016 року ми започаткували нову рубрику «Обличчя сектору», в якій говоримо про 
справжні цінності, ідеали, переконання, думки, мотиви й вчинки персоналій, котрі будують 
громадянське суспільство України. У вересні-листопаді 2016 року в рамках «Обличчя сектору» 
ми підготували публікації про Ігоря Добка, заступника голови ГО «Товариство Лева», та Якова 
Рогаліна, керівника Донецького міського благодійного фонду «Доброта». 
 
Ще однією інновацією стала рубрика «SmartНУО». Це систематизований інформаційний продукт із 
оглядами книг, ресурсів для навчання, онлайн-курсів, мобільних додатків, технологічних 

http://www.gurt.org.ua/
http://gurt.org.ua/progon/
http://gurt.org.ua/interviews/36891/
http://gurt.org.ua/interviews/34446/
http://gurt.org.ua/interviews/34446/
http://www.gurt.org.ua/interviews/33093/
http://www.gurt.org.ua/interviews/32832/
http://gurt.org.ua/interviews/32691/
http://gurt.org.ua/interviews/32132/
http://gurt.org.ua/ngoleader/
http://www.gurt.org.ua/interviews/34347/
http://www.gurt.org.ua/interviews/34347/
http://www.gurt.org.ua/interviews/34347/
http://www.gurt.org.ua/smart_ngo/


інновацій, корисних для неурядових організацій, активних громадян, лідерів громад та всіх, хто 
хоче розвиватися. 
 
Також ми продовжили структурувати контент порталу за допомогою тематичних місяців. У 2016 
році ми розглянули теми організаційного розвитку, розвитку громад, здорового способу життя, 
інтелектуальної власності, мережування і співпраці ОГС. Крім того, за підтримки проекту USAID 
«Громадяни в дії» ГУРТ ініціював спецпроект «Встигни у новий Реєстр НПО». Мета спецпроекту 
полягала у тому, щоб відповісти на найпоширеніші запитання, які турбують представників 
українських НУО у зв’язку з необхідністю потрапити до нового Реєстру неприбуткових 
установ та організацій. Відвідуваність матеріалів спецпроекту перевищила середній показник 
сайту мінімум у п’ять разів. 
 

 
У 2016 році кількість зареєстрованих на порталі 
ГУРТ користувачів у порівнянні з 2015 роком зросла 
на 38%. ГУРТ об’єднав найбільшу в Україні 
спільноту представників громадянського 
суспільства, яка нараховувала 27 500 людей.  
 
Такого зростання аудиторії вдалося досягнути за 
допомогою ретельного аналізу потреб цільової 
аудиторії порталу – лідерів організацій 
громадянського суспільства та громад. 
 
Цього року портал ГУРТ переглянули понад 
4 300 000 разів, а більше 25% аудиторії було 
залучено завдяки соціальним мережам. 
 
Ми покращили роботу із Facebook-сторінкою ГУРТа. У результаті кількість її підписників зросла 
майже на 35% і у 2016 році сягнула 15 700 послідовників, ставши найбільшим 
інформаційним майданчиком для представників громадянського суспільства в українському 
сегменті Facebook. 
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Протягом квітня-червня 2016 року ГУРТ виступив інформаційним партнером безпрецедентного 
НАТО Радіо Марафону, що впроваджувався Фундацією прав людини за підтримки Посольства 
Литовської Республіки й Центру інформації та документації НАТО в Україні. В рамках Марафону 
слухачі «Нашого радіо» мали змогу відповідати на запитання вікторини про НАТО та її діяльність. 
Загальна аудиторія проекту склала 12 мільйонів слухачів із усіх областей України. НАТО Радіо 
Марафон закінчився феєричною вечіркою, що відбулася 10 червня 2016 року й збіглася з 
днем визначення переможця проекту. 60% усіх відвідувачів вечірки були залучені завдяки 
комунікаційним каналам ГУРТа. Організаторам вдалося забезпечити масштабність та яскравість 
заходу, а також привернути увагу молоді до актуальних проблем міжнародного 
співробітництва. 
 
Також у 2016 році Ресурсний центр ГУРТ у співпраці з TechSoup започаткував Програму 
технологічної підтримки неприбуткових організацій України (TechSoup Україна), яка створює 
можливості для модернізації НПО. TechSoup забезпечує агентів змін сучасними 
технологічними рішеннями та навичками, необхідними для впровадження суспільних 
перетворень. Завдяки Програмі 27 неприбуткових організацій вже отримали програмне 
забезпечення від провідних світових розробників на благодійній основі. Відео з презентації 
Програми дивіться за посиланням. 
 
Щоб запропонувати якісніші послуги в рамках Програми технологічної підтримки неприбуткових 
організацій України (TechSoup Україна), протягом жовтня-листопада 2016 року Ресурсний центр 
ГУРТ вивчав потреби українських неурядових організацій в інформаційно-комунікаційний 
технологіях. У дослідженні взяли участь 776 менеджерів українських НУО та 10 експертів у 
галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження виявило, що лише у 8% від 
загальної кількості опитаних НУО наявні в організації ІКТ повністю відповідають поточним 
потребам. Поряд із цим 51% респондентів не знає про інновації в IT-галузі. Переглянути 
результати дослідження можна за посиланням. 
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Після дослідження, у листопаді 2016 року, в Києві 
та Харкові відбулися панельні дискусії 
«Технології заради розвитку: ефективна 
розбудова спроможних громад в Україні». 
Заходи, ініційовані корпорацією Microsoft у 
партнерстві з Ресурсним центром ГУРТ, зібрали 
керівників та менеджерів міжнародних і 
громадських організацій, благодійних фондів та 
представників державних органів влади. Всі вони 
долучилися до дискусій із метою спільного 
пошуку нових ефективних моделей співпраці 
задля розвитку кожного мешканця громад в 
Україні. 
 
У відповідь на недостатню обізнаність українських організацій громадянського суспільства у галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій 16-17 грудня 2016 року ГУРТ в партнерстві з TechSoup 
провів пілотний воркшоп «ІКТ для НУО», в якому взяли участь виконавчі директори та 
менеджери українських неурядових організацій. Під час заходу учасники розглянули такі питання, 
як використання сучасних інструментів ІКТ для внутрішніх і зовнішніх комунікацій, аналіз 
даних і засоби візуалізації, кібер-безпека для НУО, а також інформацію про те, як НУО 
можуть отримати програмне забезпечення в рамках Програми технологічної підтримки 
неприбуткових організацій України (TechSoup Україна). 
 

Серед інших заходів, спрямованих на зміцнення 
потенціалу ОГС у галузі інформаційно-
комунікаційних технологій, варто виокремити 
співпрацю Ресурсного центру ГУРТ із 
корпорацією Microsoft. Зокрема, 18 квітня 
2016 року відбулася подія «Girlz in ICT», що мала 
на меті заохотити дівчат під час вибору професії в 
IT керуватися не стереотипами, а особистими 
інтересами й здібностями. Серед учасниць були 
студентки та випускниці ІТ-спеціальностей, ІТ-
менеджерки, програмістки, а також випускниці 
інших професій, що планують розвивати 
кар’єру в ІТ. 
 

30 травня 2016 року в Києві з ініціативи корпорації Microsoft у партнерстві з ГУРТом відбувся 
YouthSpark Live – захід, що об’єднав активних молодих людей із усієї України. YouthSpark 
Live – це глобальна спільнота для взаємодії молоді, де вони можуть обмінятися досвідом й 
отримати менторську підтримку заради змін в Україні та світі. 
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Розвиток місцевих громад 
 
Протягом 2016 року ГУРТ продовжив рух у напрямку реалізації стратегічного пріоритету – 
підтримка місцевих громад та громадян, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України, 
надаючи їм онлайн і оффлайн інструменти для зміцнення місцевої демократії. 
 
Цього року під час Форуму розвитку громадянського суспільства, який зібрав понад 1200 
представників українських ОГС, Ресурсний центр ГУРТ визнали найкращим провайдером 
послуг із організаційного розвитку. Детальніше читайте за посиланням.  
 
Протягом квітня 2016 року ГУРТ продовжив навчати аніматорів груп самодопомоги, 
організувавши в Києві 5-ту Всеукраїнську школу самодопомоги. 17 випускників школи отримали 
сертифікати й тепер готові до впровадження цієї ефективної технології для підтримки 
українських бійців, що повертаються із зони АТО, а також інших наших співвітчизників, які 
постраждали внаслідок російської агресії на сході України. 
 

 
У червні 2016 року на прохання Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) експерти 
ГУРТа розробили й провели заходи із організаційного розвитку для трьох 
грантоотримувачів UCBI в Донецькій області. Лідери, волонтери, партнери ГО «Моя Єдина» із 
м. Бахмут і Молодіжної платформи MOVE із м. Новогродівка розробили місії та бачення своїх 
організацій. Після короткого тренінгу з менеджменту НУО вони створили плани дій щодо 
подальшого організаційного розвитку. Співробітники та волонтери ГО «Фонд розвитку громад» 
(м. Краматорськ) провели організаційну самооцінку і визначили пріоритети для розвитку 
своєї організації. Ці заходи в черговий раз переконали нас, що стратегічний пріоритет ГУРТа – 
направити 20% бюджету на проекти розвитку громад на сході України – має високу актуальність. 
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У вересні 2016 року ГУРТ розпочав 
реалізацію медіа-проекту «Інформація для 
свідомих дій: почуй голос постраждалих 
внаслідок конфлікту на сході України», що 
фінансується Фондом розвитку ЗМІ 
Посольства США в Україні. Метою проекту є 
надання своєчасної та якісної інформації 
широкому колу ОГС України щодо стану та 
потреб громад і вразливих категорій, 
постраждалих внаслідок конфлікту на 
Донбасі, використовуючи портал ГУРТ. 
Протягом перших чотирьох місяців реалізації 
проекту ми створили мережу з 30 
суспільних журналістів у п'яти східних 

областях України (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська) і навчили їх 
професійним стандартам висвітлення соціальної проблематики в ЗМІ. 
 
У листопаді 2016 року Ресурсний центр ГУРТ розпочав реалізацію проекту відповідно до 
договору з Українським жіночим фондом. Метою проекту є підвищення потенціалу 
9 відібраних жіночих організацій шляхом проведення самооцінки спроможності й розробки 
планів організаційного розвитку. Три сеанси самооцінки відбулися в 2016 році, ще шість мають 
бути проведені в 2017 році. Відібрані жіночі організації представляють різні регіони України, в 
тому числі східні області, постраждалі внаслідок конфлікту, а також надають послуги 
різним вразливим категоріям населення. 
 
Ще один проект, направлений на сприяння згуртованості суспільства у вражених конфліктом 
східних областях України, – «Єдина громада». Його діяльність сприятиме розвитку навичок 
комунікації і толерантності для формування спільного бачення майбутнього у жителів цих регіонів. 
Програма підтримується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується 
IREX і Ресурсним центром ГУРТ. Як член Європейської мережі розвитку громад (EuCDN), ГУРТ 
планує зробити інструменти проекту доступними для українських громад. Детальніше про 
проект читайте за посиланням. 
 
3-4 грудня 2016 року ГУРТ організував 
національну конференцію «Соціальні 
трансформації в Україні: яка інформація та 
інструменти потрібні для свідомих дій». 
Впродовж заходу у форматі відкритого 
простору учасники сформували та обговорили 
21 актуальну тему, зокрема: лідерство, 
створення ЗМІ на територіях східних областей, 
переорієнтацію внутрішньо переміщених осіб, 
підтримку студентів із числа ВПО у 
впровадженні проектів тощо, – та ініціювали 
20 планів дій, спрямованих на вирішення 
важливих проблем громади. 
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Ре-Формування України  
 
Просуваючи передовий досвід у галузях санітарно-технічної освіти, гендерної політики та 
ефективних моделей співпраці ОГС, підтримуючи агентів змін і забезпечуючи відкритий діалог 
між владою, ОГС та суспільством, Ресурсний центр ГУРТ сприяє реформуванню України. 
 

У 2016 році ГУРТ успішно виконав важливий етап 
чотирирічного швейцарсько-українського проекту 
«Державно-приватне партнерство для 
поліпшення санітарно-технічної освіти в 
Україні», що фінансується Швейцарською 
агенцією розвитку та співробітництва (SDC) у 
партнерстві з компанією «Геберіт Інтернешнл 
Сейлз АГ». Як результат, створено шість 
міжрегіональних навчально-практичних 
центрів із підготовки монтажників санітарно-
технічних систем та устаткування. Розроблену 
у рамках проекту модель навчально-практичного 
центру було успішно використано у рамках 
державної програми розвитку професійно-

технічної освіти. У 2016 році з державного бюджету виділили гроші на створення дев’яти, а у 
2017 році планується створення ще десяти таких навчально-практичних центрів. Детальніше 
про успіхи проекту читайте за посиланням. 
 
Протягом січня-лютого 2016 року Ресурсний центр ГУРТ проводив дослідження стану й 
спроможності організацій громадянського суспільства Запорізької області, яке 
здійснювалося в межах проекту «Зміцнення спроможності та мереж громадських організацій 
Запорізької області». Не зважаючи на те, що кількість організацій громадянського суспільства 
в Запорізькій області збільшилася майже вдвічі, новоствореним ОГС часто не вистачає 
знань і навичок для реалізації довгострокових і сталих програм. Новостворені організації 
громадянського суспільства постійно шукають ефективні інструменти та моделі для 
задоволення суспільних потреб. Дослідження показало, що організації не проводять 
довгострокове планування своїх програм, відповідаючи на потреби й можливості своїх громад 
реактивно. З метою зміцнення стійкості і згуртованості уразливих громад у східній частині України, 
а також сприяння мобілізації місцевих ресурсів в січні-липні 2016 року ГУРТ розробив програми з 
організаційного розвитку для ОГС Запорізької області. Детальніше про результати 
дослідження читайте за посиланням.  
 
26 березня 2016 року у Запоріжжі Ресурсний 
центр ГУРТ провів конференцію у форматі 
відкритого простору «Як створити ефективну 
платформу співпраці громадських організацій 
Запорізької області?». Протягом заходу 65 
учасників обговорили в малих групах 
31 суспільно важливу тему. Після дискусійних 
сесій вони розробили наступні кроки для 
впровадження своїх ініціатив. В результатів 
було створено 16 проектів. 
 
У першій половині 2016 року в рамках проекту 
«Гендерна політика та євроінтеграція – 
досвід країн Вишеградської четвірки для 
Східного партнерства» ГУРТ провів дослідження «Ситуація із гендерною рівністю в Україні: 
виклики та можливості». На підставі проаналізованих матеріалів можна виокремити три основні 
досягнення України в галузі гендерної рівності: законодавчі норми щодо гендерної рівності; 
неурядові організації в галузі гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок; 
підвищення обізнаності суспільства з питань гендерної рівності та гендерної освіти. У той 
же час є деякі виклики, зокрема: рівень представництва жінок у соціальному та суспільному 

http://www.gurt.org.ua/news/recent/36655/
http://www.gurt.org.ua/articles/33169/
http://www.gurt.org.ua/news/recent/31769/
http://www.gurt.org.ua/news/recent/31769/
http://www.gurt.org.ua/news/recent/31769/


житті, як і раніше, дуже низький; низький рівень правової обізнаності громадян щодо 
гендерної дискримінації; відсутність політичної волі для реалізації гендерної політики. 
 

Із 2016 року Ресурсний центр ГУРТ у партнерстві з 
Мережею ОГС Естонії (NENO) за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ Естонії 
реалізовує проект «ТрансФормуй ГУРТ!». Ця 
співпраця має на меті вивчення можливості 
побудови сучасної національної мережі ОГС 
України за європейськими принципами 
управління та функціонування, яка сприятиме 
посиленню впливу громадянського суспільства на всі 
сфери життя в країні. У листопаді 2016 року 
ініціативна група проекту здійснила навчальний 
візит до Естонії. 10 лідерів українських ОГС 

ознайомилися з особливостями функціонування естонських мереж. Учасники підтвердили 
необхідність створення мережі ОГС України, яка захищатиме інтереси всього сектора. 
 
З метою пошуку ефективних моделей співпраці організацій громадянського суспільства, які 
дозволять ОГС ефективно впливати на формування порядку денного у нашій країні, ГУРТ 
ініціював національну дискусію «Як підвищити впливовість громадянського суспільства в 
Україні?». В грудні 2016 року дискусія відбулася у Львові та Дніпрі. Учасники висловили 
очікування щодо створення платформ дій для громадянського суспільства України.  
  

http://www.gurt.org.ua/transform_gurt/


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
 
Аудит Ресурсного центру ГУРТ проводиться на щорічній основі незалежними аудиторами 
відповідно до стандартів, випущених Комітетом із міжнародних стандартів аудиту та 
підтвердження достовірності інформації (IAASB). Аудит Ресурсного центру ГУРТ за 2016 рік 
проведений ТОВ «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір ЛТД». Документ, що містить 
висновок незалежних аудиторів за 2016 фінансовий рік, доступний для ознайомлення та 
завантаження за посиланням. 
 

Звіт про рух грошових коштів (в тисячах українських гривень) 
 

Отримане фінансування 2016 
Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) 4,203 

Кімонікс Інтернешнл (проект Агентства США з міжнародного розвитку) 1,052 

Світова організація єврейської допомоги 1,167 

Швейцарська агенція з розвитку і співробітництва  2,366 

Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ  800 

Державний департамент США 256 

Фонд Чарльза Стюарта Мотта 781 

Східно-західний інститут соціального менеджменту (OWI) 282 

МБФ «Український жіночий фонд» 274 

Фундація ТехСуп 259 

Фонд жінок-підприємниць 85 

Український фонд соціальних інвестицій 11 

Інші 313 

Всього грошових надходжень отримано 11,849 
Відсотки за депозитами 23 

Всього грошових надходжень 11,872 
Витрати грошових коштів 

Конференції, семінари, зустрічі, заходи (3,649) 

Збір та обробка інформації (496) 

Субгранти (448) 

Проектний менеджмент (1,609) 

Всього витрачених грошових коштів (6,202) 
Адміністративні витрати (1,340) 

Валютні та курсові різниці 139 

Витрати на залучення ресурсів (150) 

Всього витрачених ресурсів (1,351) 
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів 4,319 
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 1411 
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 5,730 

  

http://gurt.org.ua/uploads/news/files/2017-4/Audit_Report_2016_ukr.pdf
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