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ГУРТ: ПРОФІЛЬ 

Ресурсний центр ГУРТ – громадська неприбуткова організація, 
заснована у 1995 році та зареєстрована у січні 1996 року. 

Сьогодні ГУРТ - національний центр суспільної інформації та 
експертизи, що просуває суспільні трансформації в Україні через 
посилення і розвиток спроможностей інститутів громадянського 
суспільства.

1.1 Наша місія у 2003-2007 роках 

Ми стимулюємо суспільну ініціативу громадян. 

Ми надаємо фахову інформаційну, навчальну, організаційну підтримку 
громадським і благодійним організаціям, підприємницьким і владним 
структурам, засобам масової інформації. 

Ми прагнемо розширити можливості самореалізації особистості в 
суспільстві, використовуючи свої знання, здібності та досвід.

Ми працюємо творчо та ініціативно на засадах ефективного 
врядування, незаангажованості, відкритості та взаємовигідного 
партнерства, для досягнення запланованого результату. 

РІЧНИЙ ЗВІТ 2007

3



1.2 Послуги 

Суспільна інформація, яка поширюється через веб-портал 
www.gurt.org.ua та електронний бюлетень ГУРТ, а саме: 
•Актуальні та суспільно важливі події, що відбуваються у 
•громадському секторі України та закордоном 
•Програми та проекти ОГС 
•Програми навчання та стажування 
•Програми фінансування 
•Пропозиції щодо співпраці 
•Вакансії та ін. 

Суспільна експертиза 
•Експертні оцінки 
•Аналітичні дослідження третього сектору 
•Підготовка та видання посібників 
•Тренінгові програми 
•Менеджмент інноваційних проектів 

1.3 Участь у мережах

Для досягнення своєї місії ГУРТ бере участь у роботі таких мереж: 
Громадська ліга Україна-НАТО 
Мережа проєвропейських організацій 
Мережа ресурсних центрів країн центрально-східної Європи “Орфей” 
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1.4 Результати і вплив 

Інформаційні продукти і сервіси ГУРТа завоювали авторитет серед 
громадських організацій, донорських структур, благодійних фондів, 
органів влади та є впливовим інструментом у прийнятті стратегічних 
рішень. За роки діяльності ГУРТ сформував стабільно лояльну групу 
користувачів, які отримують електронний бюлетень ГУРТ та мають 
можливість задовольняти свої інформаційні потреби через веб-потрал 
www.gurt.org.ua. 

Щотижня Ресурсний центр ГУРТ випускає електронний бюлетень, у 
якому розміщується найсвіжіша та найактуальніша інформація, 
спрямована на розвиток і посилення інститутів громадянського 
суспільства, а відповідно, й суспільних трансформацій в Україні. У 
2007 кількість читачів збільшилась на 34% порівняно 2006 роком. 
Третю частину читачів становлять органи місцевого самоврядування. 
Причина такої активності полягає в тому, що Ресурсний центр ГУРТ 
реалізував ряд навчальних програм для органів місцевого 
самоврядування, які зацікавились реальними можливостями залучати 
кошти національних та міжнародних донорів. 

З 1997 р. ГУРТ формує методичну базу суспільних трансформацій в 
Україні. За цей час видано більше 40 посібників, присвячених 
різноманітним напрямкам громадського розвитку. Виклики, що постали 
сьогодні перед інститутами громадянського суспільства, мотивують 
команду ГУРТа шукати нові рішення та розвивати послуги, що можуть 
інтенсифікувати процес суспільних трансформацій. 
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1.4 Команда 

Правління 
Сергій Іванюк, голова правління 
Олексій Мелещук, голова ревізійної комісії 
Василина Дибайло 
Надія Самуляк 
Олександр Чередайко 

Персонал 
Тетяна Данилів 
Яна Деменко 
Євгенія Павлова 
Євгенія Дедушенко 
Тарас Тимчук 
Лідія Рудєва 
Каріна Кривда 
Володимир Лобок 
Микола Замковой 
Максим Ковбель 
Генрієта Райзнер 
Іванна Ґеник 
Денис Лавренчук 

Експерти 
Йохен Тьопфер, консультант із впровадження суспільних інновацій 
Богдан Маслич, консультант з організаційного розвитку 

РІЧНИЙ ЗВІТ 2007

© Ресурсний центр ГУРТ 6



2. СУСПІЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Цей програмний напрямок має на меті підвищення поінформованості 
громадян про різноманітні суспільні ініціативи через налагодження 
ефективного інформаційного обміну та забезпечення діалогу між 
різними секторами суспільства. 

У рамках напрямку здійснюється збір, обробка та розповсюдження 
інформації про різноманітні суспільні події, заходи, проекти, програми, 
діяльність інститутів громадянського суспільства. 

Продукти і сервіси 
• веб-портал www.gurt.org.ua 
• щотижневий електронний бюлетень ГУРТ 
• щорічна конференція з питань суспільної інформації 
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2.1 www.gurt.org.ua 

Команда ГУРТа вже протягом 12 років працює в сфері суспільної 
інформації. Свідченням довіри до наших інформаційних продуктів є 
стабільно зростаюча кількість лояльних користувачів. У 2007 році 
середня кількість унікальних відвідувачів веб-порталу на місяць 
становила 20.000, що на 10% більше, ніж у 2006 році. 

Ми збираємо, обробляємо та поширюємо суспільно важливо 
інформацію серед інститутів громадянського суспільства та активних 
громадян.  

2.2 Електронний бюлетень ГУРТ 

Ресурсний центр ГУРТ 9 років поспіль випускає електронний бюлетень 
ГУРТ та щотижня інформує українську та міжнародну громадськість 
про найбільш цікаві події суспільного характеру та можливості для 
розвитку громадянського суспільства. Бюлетень містить інформацію 
про новини суспільного життя, програми фінансування, програми 
навчання, пошук партнерів, анонси конференцій та інших заходів.     

Найважливішим критерієм відбору повідомлень у бюлетень є їх 
суспільна значимість та актуальність. Для нас важливо, щоб читачі 
мали реальні шанси використати всі можливості, які дає  інформація 
бюлетеня, тому кожне повідомлення ретельно аналізується 
редколегією на наявність суспільного значення. 
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Бюлетень цитують провідні інформаційні ресурси України та інших 
країн. Системними стають випадки внутрішньої розсилки бюлетеня, 
розміщення його на інших електронних ресурсах - www.litforum.org, 
http://www.ngo.by. 

Електронний бюлетень ГУРТ 2007: 
•58 випусків 
•1412 повідомлень 
•14 000 читачів 

2.3 Щорічна конференція з питань суспільно важливої інформації 26 
жовтня 2007 року ГУРТ провів конференцію з суспільно важливої 
інформації “Нові формати діяльності та розвитку організацій 
громадянського суспільства в Україні”. 

Захід зібрав лідерів організацій громадянського суспільства та 
представників місцевих органів влади з 13 областей України. Учасники 
визначили для себе найголовніші проблеми, над вирішенням яких 
мають працювати українські ОГС у близькій перспективі, 
запропонували  варіанти побудови ефективного партнерства з 
органами влади та бізнесом, шляхи подолання негативних стереотипів 
щодо організацій громадянського суспільства та формування їх 
позитивної репутації. 

ГУРТ дає можливість  найбільш активній частині суспільства 
інформувати та бути поінформованим, ділитись своїм успіхом з іншими 
і навчатись, формувати громадянське суспільство в Україні. 
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3. СУСПІЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА 

Мета напрямку – вивчення та популяризація кращих практик та 
технологій впровадження суспільних змін. 

У рамках напрямку ми шукаємо успішні суспільні технології в інших 
європейських і не тільки країнах та навчаємо громадські організації, 
органи державної влади, місцевого самоврядування та ініціативних 
громадян цим технологіям. Також ми проводимо аналітичні 
дослідження у сфері суспільних перетворень та впроваджуємо 
суспільні інновації.  

Інтелектуальний потенціал експертів ГУРТа, накопичений протягом 12 
років діяльності, дозволяє сьогодні проводити прикладні дослідження, 
о допомагають приймати важливі рішення громадським організаціям, 
іжнародним та національним донорам, органам влади та соціально 
відповідальному бізнесу.
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3.1 Розвиток організаційних спроможностей 

Цей напрямок має на меті підвищення професійного рівня інститутів 
громадянського суспільства шляхом надання їм навчальної та 
консультативної підтримки, побудови партнерства між українськими та 
міжнародними організаціями. 

Досвід роботи експертів ГУРТа в середовищі громадських організацій, 
реалізовані міжнародні проекти вказують на такі тенденції в 
секторі: 
•В Україні вже існує коло експертів та громадських структур, які 
спроможні втілювати суспільні перетворення, брати на себе 
відповідальність за суспільний розвиток. 
•В Україні виросло нове покоління громадських та державних лідерів, 
які готові працювати в нових умовах за європейськими стандартами. 
•Українські інститути громадянського суспільства (ІГС) стоять перед 
викликами у фандрейзинговій діяльності у зв’язку зі згортанням 
значної кількості донорських програм. 
•Існує велика потреба в створення умов для інституційного розвитку 
громадських організацій. 

В рамках цього напрямку Ресурсний центр ГУРТ на замовлення 
Українського фонду соціальних інвестицій розпочав реалізацію 
проекту “Стратегічне планування розвитку соціальних послуг 
для вразливих груп населення на регіональному рівні”. Проект 
передбачає розроблення регіональних стратегій розвитку соціальних 
послуг в трьох пілотних регіонах (Львові, Павлоградcькому районі та 
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Хмельницькій області) та на їх основі вироблення рекомендацій для 
створення єдиної методології розроблення таких стратегій. В межах 
проекту було проаналізовано національні та міжнародні практики 
оцінки потреби у соціальних послугах, організовано серію круглих 
столів та зустрічей робочих груп, проведено оцінку потреб у 
соціальних послугах для вразливих груп населення у пілотних 
регіонах. Детальніша інформація про проект: www.gurt.org.ua. 

Також Ресурсний центр ГУРТ на замовлення Українського фонду 
соціальних інвестицій реалізував проект «Розвиток потенціалу в 
найбідніших сільських громадах України». В рамках проекту було 
розроблено 11 тренінгових модулів з лідерства в громаді, побудови та 
розвитку соціального партнерства, залучення ресурсів та інших тем та 
проведено 44 тренінги для більш ніж 1300 представників місцевих 
громад та місцевої влади в 4 пілотних районах. Детальніша інформація 
про проект: www.gurt.org.ua. 

ГУРТ виступив організатором навчального візиту для молодіжних 
лідерів з Вірменії до України. Під час навчання учасники вивчали такі 
технології як відкритий простір, квест, дебати, знайомились з 
політичною, соціально-культурною ситуацією в Україні, а також 
зустрічались з лідерами українських молодіжних організацій. Після 
повернення до Вірменії такі технології як квест та дебати були 
апробовані учасниками на практиці і мали успіх у їхніх громадах. 
Проект реалізувався на замовлення Академії розвитку освіти, США. 
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3.2 Аналітичні дослідження 

Необхідність системної, скоординованої діяльності, поступова 
професіоналізація громадського середовища, вимоги демонструвати 
вплив викликає потребу у аналітичних дослідженнях при прийнятті 
стратегічних рішень. 

Ринок грантів та донорського фінансування звужується, а це вимагає 
від інститутів громадянського суспільства гнучкості та далекоглядності 
у прийнятті рішень. Конкуренція за ресурси буде й надалі 
посилюватись, а це означає прагматичний, раціональний та зважений 
підхід до своєї діяльності, використання аналітики для прийняття 
рішень. 
 
У 2007 році Ресурсний центр ГУРТ провів серію практичних експертних 
досліджень на замовлення українських та міжнародних організацій, що 
планували організаційне розширення, запуск нових проектів, зміну 
грантової політики, нові стратегії розвитку соціальних послуг, шукали 
унікальну нішу своєї діяльності та ін. 

Аналітичні  дослідження ГУРТа стосувались таких сфер: 
•Тенденції у середовищі громадських організацій України 
•Тенденції розвитку жіночого руху в Бєларусі 
•Стратегії розширення діяльності міжнародних організацій в Україні 
•Сталий розвиток сільських територій 
•Оцінка поточної ситуації в Україні за визначеними напрямками та інші 
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Тенденції сектору, виявлені під час серії досліджень
 
•Фаза кількісного зростання українських інститутів громадянського 
суспільства наблизилась до певної межі. 
•Перспективними напрямками для українських інститутів 
громадянського суспільства можуть стати: а) активізація регіональних 
громад; б) європейський вектор; в) кампанії захисту інтересів окремих 
груп. 
•Ринок грантів від закордонних донорів звужується, натомість серед 
українських неурядових організацій відбувається переорієнтація на 
співпрацю з собі подібними європейськими організаціями, бізнесом, 
владою. 
•Перевагу у наданні грантів міжнародними донорами отримають 
проекти партнерств громадських організацій. 
•Уряд готовий делегувати інститутам громадянського суспільства певні 
функції, однак для цього організаціям потрібно переконати 
держструктури у власній фаховості. 
•Важливою складовою успіху та впливовості інститутів громадянського 
суспільства є їх присутність в національному та світовому 
інформаційному полі. 
•Інститути громадянського суспільства потребують власних медіа- 
каналів, які б оперативно інформували суспільство про їх ініціативи та 
здобутки. 
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3.3 Фасилітація суспільних процесів 

У 2007 році Ресурсний центр ГУРТ провів серію заходів у форматі 
відкритого простору. Відкритий простір – це технологія, яка 
максимально заохочує учасників брати участь у обговоренні та 
вирішенні питань, що відповідають темі заходу. 

24-26 травня ГУРТ організував 15 Міжнародну зустріч 
фасилітаторів Відкритого простору на тему “Курсуючи хвилями 
змін: як ми використовуємо переваги відкритого простору?”. Вперше в 
Україні відбулась подія, на яку зібрались 50 фасилітаторів відкритого 
простору з 14 країн, включаючи Австралію, Великобританію, Канаду, 
Швецію, Швейцарію, Киргистан, Угорщину, Данію та інші. Учасники 
обговорили 23 важливих теми та ініціювали 15 проектів. Більше 
інформації: http://open-space.in.ua. 

18 серпня 2007 року експерти ГУРТа фасилітували найбільшу в Україні 
конференцію у форматі відкритого простору за участю більше 3000 
людей. Тема відкритого простору: “Бути щасливим: разом, у Церкві з 
Богом?!". Захід відбувався в рамках Українського християнського 
форуму. Ініційовані проекти та відгуки учасників: http://open-
space.in.ua. 

3.4 Волонтерство 

Рушієм волонтерського руху у європейських країнах є люди, у яких, як 
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правило, достатньо вільного часу - студентська молодь та старші 
люди. Україна теж не виняток. Цей факт підтверджують результати 
конкурсу «Волонтер Києва», що проводився з метою суспільного 
визнання  волонтерів та популяризації волонтерського руху в місті 
Києві та Україні загалом. Більшість заявок на конкурс надійшли від 
шкільної та  студентської молоді та людей старшого віку. 

5 грудня Ресурсний центр ГУРТ презентував Україну на І-му 
Європейському  Форумі Волонтеріату, що відбувся у м. Страсбург, 
Франція. 

3.5 Самодопомога 

Самодопомога - одна з філософій суспільного розвитку та вирішення 
проблем у сучасних громадах. У рамках цього напрямку ГУРТ спільно з 
неурядовою асоціацією Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V. 
(Німеччина) та  Biuro Obslugi Ruchu Inicjatyw Spolecznych – BORIS 
(Польща) за фінансової підтримки Фундації ім. Стефана Баторія 
реалізував проект “Розвиток груп самодопомоги в Україні”. 
Проект передбачав вивчення та популяризацію польського та 
німецького досвіду організації груп самодопомоги як форми соціальної 
роботи в громадах, що допомагає зменшити рівень соціальної напруги 
в суспільстві. Більше інформації: www.gurt.org.ua.  

Діяльність у цих напрямках демонструє зростаючий попит на 
прикладні дослідження, технології та інструменти суспільних 
перетворень. В свою чергу, це означає розширення сфери суспільної 
експертизи і розробку нових послуг, які відповідають реальним 
потребам громадянського суспільства. 
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4. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2007 РІК 
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Надходження  

Джерела   у гривнях у дол.США*  у євро**

Гранти та проекти
 Фонд Чарльза Стюарта Мотта 151,500.00 30,000.00 22,747.75
 Фонд Стефана Баторі 91,845.76 18,187.28 13,790.65
 Мережа громадянської дії в 

Україні 35,350,00 7,000.00 5,307.81
EPOS 9766,45 1,933.95 1,466.43

 Центр розвитку співпраці Forum 
SYD (Стокгольм, Швеція) 18,003.25 3,565.00 2,703.19

 Оксфам Новіб (Голландія) 27,775.00 5,500.00 4,170.42
 Український фонд соціальних 

інвестицій 857,868.75 169,875.00 128,809.12
 Міжнародна благодійна 

фундація "Хайфер Проджект 
Інтернешнл" 10,100.00 2,000.00 1,516.52

 Академія розвитку освіти 134,789.55 26,691.00 20,238.67
 Швейцарська Агенція з розвитку 

та співробітництва 12,500.00 2,475.25 1,876.88
 Український фонд соціальних 

інвестицій 279,000.00 55,247.52 41,891.89
Добровільні пожертвування фізичних осіб 34,540.99 6,839.8 5,186.33
Пасивні доходи 254.28 50.35 38.18
ВСЬОГО 1 733,304.71 343,228.65 260,255.95
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* середній курс за рік дол. США – 5.05 грн.
** середній курс за рік Євро – 6.66 грн.
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ВИТРАТИ
Статті витрат у гривнях у дол.США* у євро

Програмні витрати
 Проведення конференцій, 

тренінгів, круглих столів, 
семінарів, презентацій

419,655.00 83,100.00 63,011.26

 Послуги тренерів, 
консультантів, експертів

491,255.16 97,278.25 73,762.01

 Публікації 211,428.35 41,867.00 31,746.00

 Проведення досліджень 78,507.30 15,546.00 11,787.88
Витрати на відрядження 34,899.49 6,910.79 5,240.16

 Обладнання та програмне 
забезпечення

84,398.43 16,712.56 12,672.44

Адміністративні витрати
 Оплата праці (включаючи 

податки та соціальні збори)
89,856.11 17,793.29 13,491.91

 Оренда та утримання офісу 60,406.08 11,961.60 9,069.98
 Комунікаційні витрати 13,864.22 2,745.39 2,081.71
 Витратні матеріали 20,491.54 4,057.73 3,076.81
 Послуги банку 1,853.60 367.05 278.32

 ВСЬОГО 1,506,615.28 298,339.66 226,218.48
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КОНТАКТИ 
Ресурсний центр ГУРТ 
вул. Попудренка 52, офіс 609 
02094 м. Київ 
Тел./факс: 8 044 2961052 
Е-mail: info@gurt.org.ua 
Web-site: www.gurt.org.ua 
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