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Місія
Сприяти прозорості влади шляхом розвитку якісної журналістики та журналістики даних, яка передбачає аналіз і подачу в цікавій та зрозумілій формі великих масивів даних. За допомогою аналізу великих масивів даних допомагати
усвідомленому прийняттю рішень політиками, чиновниками та громадянами.
Поширення «цифрової культури» серед політиків, чиновників та представників
громадянського суспільства.

Напрями діяльності
Ми працюємо в чотирьох головних напрямках:
NEWS

Аналіз великих
баз даних та їх
візуалізація
NEWS

Підготовка
ґрунтовних
журналістських
матеріалів на
суспільно-важливі
теми

Створення
стрічки новин

Лекції
і семінари з
журналістики
даних

Наші публікації стосуються всіх сфер життя,
але пріоритетними темами є:
●●
●●

●●

●●

Бюджетна політика
Використання публічних коштів

●●

Урбаністика

●●

Державні закупівлі

●●

Аналіз результатів виборів

Власність і доходи політиків
Загальні Збори ●●
та чиновників

Енергетика

Освіта

Правління
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У січні–лютому 2014 р. — події на Майдані і навколо нього. Ми аналізували
механізми, які забезпечували життя Майдану, підготувавши відповідний цикл
статей. Також шукали, обробляли і візуалізували дані щодо репресій учасників
протестів.

Після зміни влади приділяли
особливу увагу:
●●
●●

●●
●●

●●

впровадженню реформ;
висвітленню війни на Сході та всьому, що з нею пов’язано: волонтерському руху, відновленню Армії, формуванню та діяльності добровольчих батальйонів, біженцям, подіям на окупованих територіях та на лінії
розмежування;
проектам осучаснення Києва;
відповідальності медіа перед суспільством, інформаційній політиці та
протидії російській пропаганді;
аналізу результатів виборів: президентських, київських міських, парламентських та аналізу минулого кандидатів.

Проекти із журналістики
даних 2014 року
Інтерактивна Карта бойових дій
в зоні АТО
Створили інтерактивну карту бойових дій, яка відображає події в реальному часі.
http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/atomap/

Як сипався режим. Детальна часова
лінія подій 18–22 лютого
Детально реконструювали та віуалізували хронологію
останніх днів Революції Гідності.
http://texty.org.ua/pg/blog/infoviz/read/53945/

3

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

Тектонічний зсув. Якими були б
результати виборів, якби голосував
Крим і Донбас? (Iнтерактивна
візуалізація)
Проаналізували результати виборів, включаючи явку, та порівняли їх із результатами попередніх виборів. Аналіз засвідчив, що «проукраїнські» електоральні настрої просунулися на
Схід. Навіть якби виборці Криму й окупованого Донбасу змогли взяти участь у голосуванні, це б принципово не вплинуло
на склад парламенту.
http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/vr2014/

Ріст на 4000%. Як змінювалися
українські банки за часів Януковича
(Iнтерактивна графіка)
Проаналізували, як змінювалися основні показники всіх
українських банків з 2009 по 2014 рік. Візуалізація цих даних
засвідчує, що банки, котрі належали «сім’ї» Януковича, зростали на тисячі відсотків.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/56378/

Наступ і відступ наших військ. Як
змінювався фронт із червня по вересень
(Iнтерактивна графіка)
Зібрали дані про зміну лінії фронту і візуалізували їх, використавши принцип «маленьких множин».
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/55857/

Інтерактивна карта результатів
президентських виборів
Дозволяє за допомогою одного кліка побачити результат обраного кандидата в кожній області України.
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/53777
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Інтерактивна карта ДТП Києва
Проаналізували близько 90-та тисяч ДТП у Києві, які сталися
у 2011–2012 роках. Визначили найбільш аварійні місця та
найнебезпечніші перехрестя. Веб-аплікація дозволяє побачити статистику по годинах, по днях тижня і по місяцях в
обраній за допомогою курсора частині Києва.
http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/dtp2012/

Кого обрали в депутати Київради
Проаналізували склад депутатів Київради. Аналіз і візуалізація зібраних даних засвідчили, що найбільше депутатів,
які згадувалися у корупційних скандалах пройшло по мажоритарних округах. Також по мажоритарці обралися члени
команди Черновецького.
http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/kyivrada14v2/

Кандидати в Київраду з темним
минулим. Знайди свій округ і подивись,
хто потенційний корупціонер
Створили веб-аплікацію, яка відповідала на два питання, що
найбільше хвилювали киян напередодні виборів: 1) у якому
окрузі вони живуть, 2) хто з кандидатів згадувався в корупційних скандалах і за кого не можна голосувати.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/53688/

Злочинність в Україні з розбивкою
по районах
За допомогою запитів про доступ до публічної інформації
зібрали дані про рівень злочинності в кожному районі України.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/51048/
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NEWS

У 2014 опублікували на texty.org.ua
NEWS

1469
новин

216
статей

39

статичних та
інтерактивних
інфографік

10

робіт із
журналістики
даних

Семінари
Провели цикл тренінгів з інфографіки та написанню текстів для регіональних
аналітичних центрів. Провели семінари з журналістики даних для журналістів
Вірменії та Казахстану. Загальні Збори

Резонанс
Правління
Нашу інфографіку британський
часопис The Economist двічі використав для
підготовки своїх матеріалів.
Однин із провідних світових експертів у галузі інформаційного дизайну та візуалізації даних Альберто Каїро згадував про наші роботи і у своєму Твіттері, і під
час публічної лекції перед студентами
ВиконавчийУкраїнського католицького університету.
Директор
Керівник напрямку журналістики даних Анатолій Бондаренко був членом журі
міжнародного конкурсу з інфографіки, котрий щороку проходить в Іспанії.

Бухгалтерія
Зростання

Проектний офіс

Розвиток

Завдяки підтримці від МФ «Відродження» покращили наші фінансові та адміністративні процедури, реформували внутрішню структуру та організацію роботи. Внесли відповідні зміни у Статуті організації. Також ми обрали нове Правління та призначили Виконавчого директора.
За підтримки МФ «Відродження» та ІСАР «Єднання» підготували власний бізнесплан.
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Структура

Загальні Збори

Правління

Виконавчий
Директор

Бухгалтерія

Проектний офіс

Розвиток

Бюджет
Надходження, грн.

225 956
NED
«Сприяння урядовій
прозорості завдяки медіа»

239 787
Omidyar Network
«Журналістика даних і
традиційна журналістика на
сайті TEXTY.org.ua»

101 150
Організаційний розвиток
МФ «Відродження»
Міні-грант для інституційного
розвитку

156 554
Семінари
МФ «Відродження»
«Навчальні семінари з інфографіки
та написанню журналістських
статей, блогів, постів у ФБ для
регіональних аналітичних центрів»

16 460
ІСАР «Єднання»
«Підготовка бізнес-плану»
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Витрати. Напрямки діяльності

Створення візуалізацій,
статей, новин

Omidyar Network
239 787 грн

NED
225 956 грн
МФ «Відродження»
101150 грн
ІСАР «Єднання»
16 460 грн

Організаційний
розвиток

МФ «Відродження»
156 554 грн

Семінари

Витрати. Внутрішня структура

3,17%

підготовка бізнес-плану

30,5%
64,9%

організація семінарів

Заробітна плата,
гонорари, податки

1,38%

закупівля обладнання
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