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з 1996 по т.ч. -  член Ресурсного центру ГУРТ
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Можливий напрямок роботи у громадській раді
Інформаційна діяльність, розвиток потенціалу ІГС м. Київ.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ГУРТ 
ПРОТЯГОМ 04.2018-04.2019 рр.

Ресурсний центр ГУРТ -  провідний національний центр суспільної інформації та експертизи. Розвиваючи 
громадянське суспільство з 1995 року, ми віддані розбудові України.

ГУРТ бере активну участь в 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.

для залучення
МІСІЯ 2020
ГУРТ стає ресурсною платформою українських інститутів громадянського суспільства 
громадян до активної участі у житті суспільства та впровадження суспільних змін, орієнтуючись на такі 
цінності, як гідність, відповідальність і повага.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
І

• 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 суспільно активних громадян ГУРТ

• Розвиток місцевих громад завдяки впровадженню найкращих практик та їхньому поширенню
• Реформування України завдяки реалізації проектів, що мають вплив на прийняття державних 

рішень

У 2016 та 2018 роках під час щорічного Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства 
Ресурсний центр ГУРТ визнали найкращим надавачем послуг із організаційного розвитку в Україні.

ПРОЕКТИ

1) Портал ГУРТ -  визнаний лідер у поширенні суспільно важливої інформації, а також ресурсний і 
комунікаційний майданчик для лідерів організацій громадянського суспільства та громад №1 в Україні. На 
сьогодні портал ГУРТ об'єднує понад 60 000 отримувачів інформаційних послуг. Кількість підписників 
РасеЬоок-сторінки ГУРТа сягнула 29 000 послідовників, ставши найбільшим інформаційним майданчиком 
для представників громадянського суспільства в українському сегменті РасеЬоок.

Підтримуючи 10 000 соціально корисних ініціатив щорічно, у 2018 році ГУРТ вчетверте (став інформаційним 
партнером НАТО Радіо Марафону, що реалізується громадською організацією «Фундація прав людини» за 
підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та Посольства Литовської республіки.

Також у 2018 році ГУРТ також став інформаційним партнером конкурсу в рамках Громадського бюджету 
Києва. Загальний обсяг фінансування, який отримали переможці конкурс, становив І150 000 000 гривень. 
Пропагуючи концепцію громадських бюджетів серед українських організацій громадянського суспільства, 
ГУРТ отримав диплом Книги рекордів України в категорії «Масові заходи».

2) Програма технологічної підтримки неприбуткових організацій України (ТесЬ5оир Україна) забезпечує 
агентів змін сучасними технологічними рішеннями та навичками, необхідними| для впровадження 
суспільних перетворень. Уже протягом ЗО років ТесіїЗоир допомагає ефективному обміну між донорами 
програмного забезпечення і обладнання та тими, хто потребує технологічних рішень. З 2016 року ТесбЗоир 
Україна діє у партнерстві з Ресурсним центром ГУРТ. ГУРТ є членом Глобальної мережі ТесбБоир, яка 
сьогодні обслуговує майже 900 000 організацій в усьому світі.

3) Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні 12018-2022 рр.). Мета 
проекту: сприяння поліпшенню можливостей 25 обраних закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти запропонувати ринково-орієнтовану практичну та сучасну освіту у сфері сантехнічних технологій. 
Українсько-швейцарський проект впроваджується Ресурсним центром ГУРТ за сприяння Міністерства освіти



і науки України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва і ТОВ «Геберіт 
Трейдінг». Теперішній проект є логічним продовженням фази 1 проекту (2014-2018 рр.), яка 
продемонструвала значні результати.

і

Очікувані результати: 1
• забезпечено ефективну підготовку за професією «Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування» !
• забезпечено самоокупність шести НПЦ із професії «Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування» |
• підготовлені монтажники санітарно-технічних систем і устаткування отримали сприяння у 

працевлаштуванні

4) Проекти з розбудови Національної мережі ОГС в Україні (2017-2019 рр.). Мета: посилити роль 
організацій громадянського суспільства у підтримці демократичних реформ на низовому рівні шляхом 
створення Національної мережі ОГС в Україні. Мережа сприяє реформам, посилює спроможність ОГС 
виконувати свої місії та покращує їхню легітимність і репрезентативність. Донори проекту -  Чорноморський 
фонд регіонального співробітництва (В5Т) та Міністерство закордонних справ Естонії.

Завдання: !
• створити модель Національної мережі ОГС за допомогою інклюзивних і прозорих консультацій в 

процесі залучення громадянського суспільства І
• сприяти принципам відкритої комунікації, прозорості та підзвітності в громадянському суспільстві 

України
• посилити спроможність українських ОГС у створенні мереж та розвитку членства

5) Проект «Простір громадських ініціатив Боярки» (2018-2019 рр.) сприяє розвитку місцевої громади 
завдяки створенню сприятливіших умов для реалізації громадських ініціатив та зміцненню потенціалу 
громадських активістів. Мета проекту: створити сприятливіші умови для реалізації громадських ініціатив у 
Боярці шляхом утворення простору громадських ініціатив. Донор проекту -  Всесвітня єврейська допомога.

Завдання:
• підвищити потенціал громадських активістів
• розробити низку соціально значимих проектів
• надати фінансову допомогу для реалізації соціально значимих проектів
• стимулювати населення, місцевий бізнес до підтримки громадських ініціатив
• утворити простір громадських ініціатив

6) 3 квітня 2019 року Ресурсний центр ГУРТ долучився до проекту «Інклюзивний ринок праці для 
створення робочих місць в Україні», що здійснюється Міжнародною організацією праці за фінансування 
уряду Данії. Упродовж 14-20 квітня 2019 року Міжнародна організація праці та Ресурсний центр ГУРТ 
провели тренінг для тренерів із числа викладачів закладів професійно-технічної освіти за програмою 
«Розпочни та вдосконалюй свій бізнес».

7) В рамках проекту «ГУРТ прискорює розвиток міст Донбасу» підприємці із Новогродівки та Селидового 
Донецької області отримали гранти на розвиток бізнесу, який створить нові сервіси Для жителів громад. 
Проект мав на меті не лише популяризацію і розвиток підприємництва у громадах, а й сприяння 
згуртуванню міської влади, підприємців і громадських активістів у вирішенні актуальних проблем. Донор 
проекту -  Агентство США з міжнародного розвитку (ІЇ5АЮ).

8) МееТ а псі Сосіе 2018. Упродовж тижня кодування ЄС із 6 по 21 жовтня 2018 року в ра'мках ініціативи Мееі 
апсі Сосіе у 22 країнах відбулося 1110 подій. До них долучилося понад 52 тисячі дітей і молоді. У 2018 році в 
Україні ініціатива, яку реалізовував партнер Глобальної мережі ТесЬБоир -  Ресурсний центр ГУРТ, -  
відбулася друге. Майже 7 000 учасників із усіх областей України дізналися, наскільки цікавими можуть бути 
новітні технології. Цільова аудиторія заходів у рамках Мееі апсі Собе -  діти й молодь віком від 8 до 24



років. Загалом у 2018-му в Україні відбулося 90 подій, що втричі перевищило показник 2017 року. Донор 
проекту -  корпорації 5АР.

9) Проект «Продуктивні громади» (2017-2018 рр.) сприяв підвищенню рівня доходів жителів Бородянки, 
Боярки та Василькова у Київській області шляхом підтримки створення низки успішних бізнесів. В рамках 
проекту Ресурсний центр ГУРТ надав гранти на розвиток чотирьох стартапів у розмірі 216 000 грн. Донор 
проекту -  Всесвітня єврейська допомога.

Завдання:
виявити потенціал для підприємницької діяльності у громадах проекту
підвищити рівень підприємницьких знань і навичок зацікавлених у відкритті та розвитку власної 
справи
надати фінансову допомогу для стартапів із найбільшим потенціалом для розвитку 
створити нові робочі місця для місцевого населення, зокрема, для вразливих верств 
стимулювати малий бізнес до підтримки ініціатив із розвитку місцевої громади

10) Проект «Єдина громада» (2016-2018 рр.), що виконувався організаціями ІКЕХ та ГУРТ за підтримки 
Агентства СІ1ІА з міжнародного розвитку (Ч5АЮ), був направлений на співпрацю з активними громадянами, 
а саме з представниками місцевої влади, ЗМІ, громадянського суспільства та неформальними лідерами в 
12 цільових громадах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та підконтрольних Україні частинах 
Луганської та Донецької областей. і

Цілі проекту: |
• розвиток спроможності активних громадян в організації та фасилітації заходів, спрямованих на 

вирішення конфліктів і підвищення згуртованості громад в східній Україні
• сприяння конструктивному діалогу для зміцнення довіри, толерантності та взаєморозуміння між 

членами громади
• підвищення згуртованості місцевого населення через реалізацію спільних проектів, що направлені 

на вирішення актуальних потреб громади

11) 7 Всеукраїнська школа самодопомоги (вересень-листопад 2018 р.). За підтримки Ресурсного центру
ГУРТ представники громадських і благодійних організацій, що займаються наданням соціальних послуг 
учасникам та учасницям АТО/ООС і їхнім родинам із різних регіонів України, ознайомилися з методикою та 
перевагами груп самодопомоги, які вони згодом самостійно започаткували в своїх містах. Донор проекту -  
Швеція.

12) У 2018 році Ресурсний центр ГУРТ став учасником проекту Європейської програми в галузі освіти, 
навчання, молоді та спорту на період 2014-2020 років Егазтиз + « Р о з в и т о к  к о м п є т є н ц ій  із ц и ф р о в о ї 

гр а м о т н о с т і для НУО» (2018-2019 рр.). Шляхом обміну передовим досвідом між членами консорціуму 
проект сприяє розвитку професійних можливостей навчання на різних етапах життя людини з 
європейською перспективою та особливою увагою до технологічних компєтєнцій. Проект ои\ІСО 
спрямований на заохочення працівників європейських неприбуткових організацій до посилення їхньої місії
та прискорення соціальних змін. Донор проекту -  А§епсе Ега5пліі5+ Ргапсе/Ебисаїіоп Рогтаїіоп.
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