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Учбово-методичний центр захист управ людини HRTC – недержавна, неприбуткова 

громадська організація, заснована в травні 2012 року. 

Місія Центру – сприяння розвитку освіти в галузі прав людини та підтримка ініціатив 

громадян, спрямованих на вирішення соціальних, культурних, освітніх та інших суспільно- 

значущих проблем шляхом застосування новітніх методів збору, обробки та 

розповсюдження інформації. 

Візія (стратегічне бачення): HRTC прагне стати провідним центром з підготовки 

фахівців зі збору, обробки та розповсюдження інформації на Півдні України.  

Наші цінності:  

1. Компетентність і професіоналізм 

2. Активність і прагнення змінити світ на краще  

3. Незалежність і неупередженість  

 

Основні завдання Центру:  

1. Просвітницька діяльність та підвищення рівня обізнаності населення про права 

людини. Впровадження новітніх методів громадської освіти. 

2. Соціальна анімація, залучення громадян до участі в процесах прийняття 

управлінських рішень на локальному та регіональному рівнях. 

3. Моніторинг дотримання прав людини і демократичних принципів управління. 

Збір, аналіз та розповсюдження суспільно-корисної інформації з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. Впровадження інноваційних цифрових інструментів і технологій для розвитку 

громад. 
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Послуги, які ми надаємо: 

1. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців в галузі прав людини – 

проведення тренінгів, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів; розробка 

методичних рекомендацій, навчальних програм та онлайн курсів з вивчення новітніх методів 

збору, аналіз та розповсюдження інформації  

2. Методологічна, інформаційна, юридична  та фінансова підтримка ініціатив 

громадян, спрямованих на вирішення соціальних, культурних, освітніх та інших суспільно-

значущих проблем – проведення конкурсів мікрогрантів, стажувань, освітніх обмінів; 

менторська допомога ініціативним групам громадян, інформаційний та юридичний супровід 

кампаній громадянської дії.  

3. Консалтингові послуги державним установам та організаціям громадянського 

суспільства  - проведення моніторингових досліджень, розробка аналітичних документів, 

оцінка рівня організаційної спроможності, стратегічне та операційне планування. 

 

Відповідно до основних завдань Центр HRTC впроваджує програму «Навчаємо 

успіху». Основна мета програми – підвищення рівня поінформованості населення про права 

людини та впровадження інноваційних методів неформальної громадянської освіти. 

Програма започаткована у травні 2012. Сторінка програми: http://hr-

advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/. 

 

Організаційна структура 

Третього травня 2012 року Учбово-методичний центр захисту прав людини HRTC 

зареєстрований в якості об’єднання громадян, а 23.05.2012 набув статусу юридичної особи:  

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38170041. HRTC має відокремлене майно, веде самостійний 

баланс, має рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїм найменуванням, символіку 

та іншу атрибутику, зразки якої затверджено Правлінням Центру. Юридична адреса: 54018, 

вул. Молодогвардійська, 53-в, м. Миколаїв, Україна. Адреса для листування: 54001, Миколаїв 

а/с 152.       

Засновники:  Борис Кудар, Едуард Єгоров, Ірина Єгорова, Валентина Кудар, Валерій 

Безушко, Діна Безушко, Євген Колінко, Людмила Колінко, Зінаїда Глушко, Тетяна Ляшенко. 

Керівні органи: Загальні збори, Правління, виконавча дирекція, ревізійна комісія. 

Голова Правління – Едуард Єгоров, члени Правління – Борис Кудар, Ірина Єгорова. 

Голова Ревізійної комісії – Валентина Кудар, члени ревізійної комісії Діна Безушко, 

Валерій Безушко. 

Команда:  

Штатні співробітники: директор (виконавчий директор) – Борис Кудар, фінансовий 

директор (головний бухгалтер) – Ірина Єгорова; ІТ-спеціаліст Юрій Чудновський, бухгалтер 

Зінаїда Глушко. 

Співробітники на контрактній основі:  

Тренери: Ірина Фурсман, Валерій Безушко, Світлана Саламатова, Володимир 

Саламатов.    

  

Де та з ким ми працюємо:  

Центр працює на території Миколаєва і Миколаївської області. 

http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
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Досягнення  

Створено молодіжний гурток соціальної анімації «Молоді аніматори» http://hr-

advocacy.mk.ua/2012/12/12/animators/ . 
 

Основні проекти виконані за звітний період: 

Проект «Створення молодіжного навчального гуртку соціальної анімації» (Молоді 

аніматори). Херсонська  ГО «Нова генерація» грант № 6/2012. $792,00 (субгрант Східно-

Європейського демократичного центру EEDC – субгрант NED) Тривалість  01.10.2012 — 

31.12.2012). Охоплення – Миколаївська область. Вторинна аудиторія – 100 тис осіб. Результат 

молодь миколаївських коледжів навчено розробці соціальних проектів. Контакт – Наталія 

Чермошенцева natalia@socioprostir.org.ua. 

 

  Партнери, мережі та коаліції 

Липень 2012 - участь у «Літній школі локальної активності». Організатор – Східно-

європейський демократичний центр EEDC (Варшава) та херсонська молодіжна організація 

«Нова генерація». Захід проводився в рамках програми «Посилення впливу громадських 

організацій в місцевих громадах південної України» за підтримки Національного фонду 

підтримки демократії NED (Вашингтон).  Більш детально про цей захід – стаття «Сонце, море і 

польська допомога»: http://hr-

advocacy.mk.ua/2012/08/06/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5-

%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/ 

 

Донори 

Національний Фонд підтримки демократії NED, ГО «Нова генерація». 
 

Волонтери – 18 членів гуртку соціальної анімації «Молоді аніматори»: Інна Леотьєва, 

Яна Іщенко, Ганна Паламар, Світлана Попова, Сергій Помазановський, Максим Коцюба, 

Леонід Кучер, Ольга Паніна, Яніна Басенок, Олена Свістунова, Яна Олейнікова, Дар’я 

Некрасова, Тетяна Гусович, Надія Медведенко, Ігор Куніцин, Юлія Побережець, Дмитро 

Гущін та куратор гуртку – заступник директора Миколаївського коледжу культури і мистецтв 

Сергій Мицик. http://hr-advocacy.mk.ua/animators/ . 

 

Контактна інформація та реквізити:  

юридична адреса: 54018, вул. Молодогвардійська, 53-в, Миколаїв, Україна, адреса для 

листування: 54001, Миколаїв а/с 152, +38(097)712-62-87, +38(063)624-74-60, 

https://www.facebook.com/HRTC2012, hr.advocacy.training@gmail.com, http://hr-

advocacy.mk.ua/.     

 

 

 

 

http://hr-advocacy.mk.ua/2012/12/12/animators/
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/12/12/animators/
mailto:natalia@socioprostir.org.ua
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/08/06/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/08/06/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/08/06/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/08/06/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/08/06/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
http://hr-advocacy.mk.ua/animators/
https://www.facebook.com/HRTC2012
mailto:hr.advocacy.training@gmail.com
http://hr-advocacy.mk.ua/
http://hr-advocacy.mk.ua/
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Фінансові показники, USD: 

 

№ 
статті 

Стаття 2012 

1.  Прибутки 10 273,97  
1.1. Залишок цільового фінансування на 

початок року 0,00  

1.2.  Гранти міжнародних організацій 10 162,00  

1.3. Місцеві джерела фінансування 111,47  

1.4. Пасивний дохід 0,50  

2.  Видатки (сум. 2.1.-.2.2.) 7 499,14  
2.1. Адміністративні витрати (сум. 2.1.1.-

2.1.5.) 1 624,07  

2.1.1. Оплата праці (в т.ч. податки і збори) 990,95  

2.1.2. Зв'язок (пошта і Інтернет) 40,12  

2.1.3. Канцелярське приладдя 125,00  

2.1.4. Закупівля обладнання 348,00  

2.1.5. Інші адміністративні витрати 0,00  

2.1.5. Послуги банку 120,00  

2.2. Програмні витрати (сум. 2.2.1.-2.2.6.) 5 875,07  

2.2.1. Витрати на проведення заходів 771,83  

2.2.2. Поїздки та добові 769,72  

2.2.3. Договірні послуги 3 327,58  

2.2.4. Видання літератури 0,00  

2.2.5. Інші прямі витрати 1 005,94  

2.2.6. Бюджети мікрогрантових конкурсів 0,00  
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