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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. 

 

 



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 наступні програми:  
1. 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/. 

2. Активні дії. Основна мета програми – підвищення соціальної активності 
населення (соціальна анімація), залучення громадян, насамперед – молоді, до прийняття 
управлінських рішень на локальному та регіональному рівнях. Програму започатковано у 
жовтні 2013. Сторінка програми: http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/.  

3. Пильнуй гідність. Основна мета – моніторинг дотримання прав людини і 
демократичних принципів управління. Збір, аналіз та розповсюдження суспільно-корисної 
інформації з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Старт 
програми – у липні 2014. Сторінка програми: http://hr-advocacy.mk.ua/3-keep-dignity/. 
 

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, Микола Воробьйов, Юрій Антощук, Вадим Мельников, В’ячеслав Головченко, 
Олег Конотопцев, Сергій Сухобойченко, Юлія Болгак, Валентин Мазур, Антон Черниш, Тамара 
Трмбовецька, Сергій Бахін, Роман Шульга, Генадій Дюжок. http://hr-advocacy.mk.ua/about-
2/trainers/.     

http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/3-keep-dignity/
http://hr-advocacy.mk.ua/about-2/trainers/
http://hr-advocacy.mk.ua/about-2/trainers/


  
Де та з ким ми працюємо:  

Центр працює на території південних та східних областей України  

 

Досягнення  
На різних етапах розвитку громадянського суспільства потрібен різний набір цифрових 

інструментів та соціальних технологій. На першому етапі (2012-2013), який ми умовно 
назвали "коли громадянське суспільство спить", ми поставили за мету навчити майбутніх 
лідерів - проводити освітні заходи та формувати мережі. На цьому етапі активно 
використовується кейс-метод, підхід залученого навчання, соціальна анімація, розбудова 
мережі, онлайн курси, а також спеціальні інструменти для підвищення активності громадян. 
Наприклад, в рамках програми «Навчаємо успіху» на базі Учбово-методичного центру 
захисту прав людини пройшли підготовку 20 фахівців з розробки ситуаційних вправ та 
застосування ситуаційної методики навчання (ToP). Кожен з підготовлених нами спеціалістів, 
у свою чергу, провів власні освітні заходи і навчив від 10 до 20 нових послідовників цієї 
технології. В результаті було розроблено та розповсюджено близько 100 навчальних кейсів 
правозахисної тематики. Крім цього, був створений молодіжний гурток соціальної анімації 
«Молоді аніматори», 18 членів якого розповсюдили знання про права людини у віддалених 
сільських районах. 

На другому етапі (який розпочався у 2013 році), з умовною назвою, "коли 
громадянське суспільство прокинулося і починає діяти", ми розробили та застосували 
"тактику малих правозахисних груп". Крім цього, ми використовували авторську методику 
"Прорив до влади", розроблену нашими партнерами з агентства журналістських 
розслідувань «Європатруль». Використовуючи зазначені вище соціальні технології, 
підготовлені нами фахівці зайняли кілька ключових посад в органах державної влади та 
місцевого самоврядування. На цьому етапі ми підготували 20 малих правозахисних груп у 10 
областях України та понад 40 фахівців з захисту від пропаганди в кібер-просторі (детальніше - 
в нашій книзі «Захист від пропаганди у кібер-просторі» та в онлайн курсі «Контрпропаганда: 
просто про складне». Наші представники брали участь у створенні мережі аналітичних 
центрів: декілька громадських організацій та юридичних фірм підписали меморандум з HRTC 
про створення аналітичного консорціуму. Випускники HRTC стали членами Партнерства 
"Відкритий Уряд", громадських рухів "Чесно" та "Фільтруй Суд", брали участь у лобіюванні 
Закону про доступ до публічної інформації та інших нормативно-правових актів, що 
регулюють створення відкритих баз даних. А, коли в Україні почалось створення системи 
безоплатної правової допомоги, ми брали активну участь у цьому процесі. На цьому етапі 
Учбово-методичний центр захисту прав людини започаткував програму «Активні дії». 

 
Основні проекти: 

HRTC’s project: 

1. "Promotion of human rights in the Mykolayiv region" (Teach for success). NED Grant 
Number 2012-965 $19370,00.  Duration 01.10.2012 — 31.03.2013. Coverage - Mykolayiv region. 
The secondary audience is 1 million people. The result - the increase in the organizational capacity 
of civil society organizations has been achieved through the introduction of the latest technology 
in human rights education (case method and participatory facilitation). Contact - Johana 
Rogozinskaya JoannaR@ned.org.    

2. Project "Young Animators" (Creation of a youth educational circle of social animation). 
NGO "New Generation" Grant #6/2012 $792 (sub-grant of EEDC - sub-grantee of NED) Duration  
01.10.2012 — 31.12.2012. Coverage  – Mykolayiv region. The secondary audience is – 100 
thousand people. The result: the youth of Mykolayiv colleges were trained to development of 
social projects. Contact - Natalia Chermoshentseva natalia@socioprostir.org.ua.  

http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/animators/
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/11/02/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD/
http://www.kontrpropaganda.pp.ua/search/label/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.kontrpropaganda.pp.ua/
http://www.kontrpropaganda.pp.ua/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/02-active-action/
mailto:JoannaR@ned.org
mailto:natalia@socioprostir.org.ua


3. Project "Promotion of human rights in the South of Ukraine" (HR-patrol). NED Grant 
#2013-883 $21790. Duration  01.10.2013 — 30.09.2014). Coverage – Mykolayiv, Odessa, Kherson 
regions, Crimea. Secondary audience is 2 millions people. The result - the increase in the 
organizational capacity of civil society organizations has been achieved through the introduction of 
the latest technologies in the field of human rights education (the tactics of small human rights 
groups). Contact - Andriy Yuzvenko andriyy@ned.org  

 

  Донори 
Донори HRTC: 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/  
  

mailto:andriyy@ned.org
http://hr-advocacy.mk.ua/animators/
https://www.facebook.com/HRTC2012
mailto:hr.advocacy.training@gmail.com
http://hr-advocacy.mk.ua/


 
Зведений бюджет HRTC, USD 
 

 № 
статті 

Стаття 2012 2013 2014 

1.  Прибутки 10 273,97  23 020,36  44 730,04  
1.1. Залишок цільового 

фінансування на початок 
року 0,00  2 662,86  2 049,16  

1.2.  Гранти міжнародних 
організацій 10 162,00  20 000,00  42 120,00  

1.3. Місцеві джерела 
фінансування 111,47  353,50  0,00  

1.4. Пасивний дохід 
0,50  4,00  560,88  

2.  Видатки (сум. 2.1.-.2.2.) 

7 499,14  20 961,71  33 741,07  
2.1. Адміністративні витрати 

(сум. 2.1.1.-2.1.5.) 
1 624,07  4 642,57  4 733,96  

2.1.1. Оплата праці (в т.ч. податки і 
збори) 990,95  3 000,36  3 433,15  

2.1.2. Зв'язок (пошта і Інтернет) 40,12  126,62  92,77  

2.1.3. Канцелярське приладдя 125,00  595,59  286,67  

2.1.4. Закупівля обладнання 348,00  680,00  0,00  

2.1.5. Інші адміністративні витрати 0,00  0,00  861,37  

2.1.5. Послуги банку 120,00  240,00  60,00  

2.2. Програмні витрати (сум. 
2.2.1.-2.2.6.) 5 875,07  16 319,14  29 007,11  

2.2.1. Витрати на проведення 
заходів 771,83  4 842,39  6 982,64  

2.2.2. Поїздки та добові 769,72  3 056,36  9 482,89  

2.2.3. Договірні послуги 3 327,58  5 011,14  1 683,56  

2.2.4. Видання літератури 0,00  0,00  0,00  

2.2.5. Інші прямі витрати 1 005,94  3 409,25  2 615,41  

2.2.6. Бюджети мікрогрантових 
конкурсів 0,00  0,00  8 242,60  


