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Громадська організація
«Жінки і діти України –
наше майбутнє»
розпочала свою
діяльність у 1999 році,
спрямовуючи свої
зусилля на вирішення
місцевих екологічних
проблем, поширюючи
екологічно-дружні
ініціативи, принципи
сталого розвитку та
міжнародної співпраці.

В своїй роботі 
ми робимо акцент 
на розширення
можливостей та
розвиток громад 
через реалізацію
практичних проектів,
поширення знань та
пошук рішень і кращих
практик для громад.

Про  нас

Протягом 2016-2018 років ми працювали за різними
напрямами задля сталого розвитку, зокрема: ми сприяли
розбудові людського потенціалу у екологізації економіки
залучаючи громадськість та освіту в інтересах сталого
розвитку в процес переходу до «зеленої» економіки;
працювали над вирішенням проблеми деградації земель, в
тому числі забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на
Чорнобильській атомній електростанції; запроваджували та
демонстрували переваги використання енергозберігаючих
технологій; залучали молодь до реалізації природоохоронних
ініціатив та захисту біорізноманіття; створювали міжнародні
партнерства та вивчали кращий досвід в рамках міжнародних
візитів, поширювали його під час громадських заходів в
Україні та багато іншого.



Сільські громади та громади
невеликих містечок можуть стати
рушійною силою у просуванні
засад сталого розвитку. 

Зокрема, розвиваючи зелений
бізнес, вони можуть здійснити
певний соціальний та екологічний
вплив та сприяти розвитку зеленої
економіки в країні. Все це можливо
лише за умови наявних знань та
досвіду.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Розбудова  спроможност�  та  сталий  розвиток  громад
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У 2017 році ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє» було
розроблено курс «Сталий розвиток громад».
 
Метою курсу є максимально широко, але при цьому коротко та
зрозуміло, розкрити питання сталого розвитку у всіх сферах
суспільного життя. Курс містить деякі теоретичні положення,
але в основному є практичним, містить багато конкретних
прикладів для наслідування. Слухач курсу може знайти багато
цікавої та практичної інформації, зокрема щодо раціонального
ведення домашнього господарства, зміни повсякденних
звичок, започаткування власної справи та просування
«зеленого» бізнесу, розвитку ефективної інфраструктури
населених пунктів, екотуризму, альтернативних джерел
енергії тощо.

Розробка  курсу  «Сталий  розвиток
громад»

Курс складається з 12-ти тем та відповідей на наступні
питання: 

Сталий розвиток. Сталі громади (Що таке сталий
розвиток? Чому сталий розвиток такий важливий? Що таке
сталий розвиток громад?); 
Зелена економіка (Що таке «зелена» економіка? Чому
важливо просувати та підтримувати мале підприємництво?
Чи під силу кожному «зелений» бізнес? Які екологічно
дружні види діяльності можливі для отримання прибутку?);
Зміна клімату (Що таке зміна клімату? Які причини та 
 наслідки зміни клімату? Як боротися із проблемою зміни
клімату? Адаптація до зміни клімату);
Енергія (Світова енергетична криза: міф чи реальність?
Альтернативні джерела енергії);
Сільське господарство (Які проблеми існують у сфері
сільського господарства? Які причини деградації земель?
Чи можливі альтернативи? Чи можливо створити сталу
агроекосистему на власній присадибній ділянці?);

3

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Розбудова  спроможност�  та  сталий  розвиток  громад



Харчування (Чому у світі існує продовольча криза? Як
організувати харчування на принципах сталого розвитку?);
Водні ресурси (Чому питної води з кожним роком стає все
менше, а якість гіршою? Як ми впливаємо на забруднення
водних джерел? Способи очистки води); 
Відходи (Чому питання відходів є настільки гострою
проблемою? Як зменшити кількість відходів? Сортування
та переробка); 
Біорізноманіття. Екосистемні послуги (Що таке
біорізноманіття? Чому важливо зберігати біорізноманіття?
Які способи збереження біорізноманіття існують? Що таке
екосистемні послуги? Як взаємопов’язані біорізноманіття
та екосистемні послуги?);
Роль громадськості у впровадженні принципів сталого
розвитку (Як я можу вплинути на глобальну картину
забезпечення сталого розвитку? Чому громадськість
важлива у даному питанні?);
Гендер для громад (Який взаємозв’язок між гендерною
рівністю та сталим розвитком суспільства?;
Сталі державні закупівлі (Які переваги запровадження
сталих державних закупівель?).
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Курс «Сталий розвиток
громад» розміщений 
на Платформі знань 
за посиланям:
http://ecoacademy.org.u
a/courses та містить
ряд інформаційно-
просвітницьких,
наочних, відео-, 
фото- матеріалів 
та результатів 
наукових досліджень,
адаптованих до 
потреб громад.
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21 липня 2016 року в м. Кремінна Луганської області за
підтримки Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ (ПМГ ПРООН-
ГЕФ) ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє» було
проведено семінар-тренінг з управління проектами для
представників організацій громадянського суспільства (ОГС).
У заході прийняли участь близько 30-ти представників
сільських громад, громадських організацій та органів
місцевого самоврядування Запорізької, Херсонської,
Луганської областей.

 
Під час заходу учасників було ознайомлено з тематичними
напрямками роботи ПМГ ГЕФ-ПРООН, можливостями та
завдання, які реалізує Програма, використовуючи
ландшафтний та інші підходи до реалізації нових проектів,
науковці та експерти представили бачення можливих ініціатив
з урахування особливостей степового ландшафту з виходами
крейди.  Протягом тренінгу учасники мали змогу отримати
нові знання з розробки проектних концепцій та пропозицій,
взяти участь у он-лайн тренінгу по поводженню з відходами та
сталому розвитку. 

Наприкінці тренінгу був організований виїзд у дитячий літній
табір у м. Кремінна Луганської області для наочного прикладу
розробки проектної пропозиції щодо модернізації системи
опалення будівлі дитячого літнього табору в громаді, що
приймає внутрішньо переміщених осіб.
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2 серпня 2016 року в м. Малин Житомирської області ГО
«Жінки і діти україни – наше майбутнє» за підтримки
Малинської районної державної адміністрації було проведено
круглий стіл, присвячений обговоренню можливостей в
залученні ресурсів зовнішньої допомоги, в тому числі грантів
для підтримки сталого розвитку громад  Київського та
Житомирського Полісся.

В круглому столі взяли участь понад 30 представників громад,
громадських організації, ЗМІ, експертів з навчальних закладів,
педагоги, медичні працівники, представники екопоселень,
жінки та молодь.

Під час заходу учасники обмінялися досвідом у залученні
ресурсів, мобілізації громад, створенні ОГС, легалізації
діяльності об’єднань громад задля вирішення актуальних
питань сталого розвитку, шляхів використання можливостей,
які відкривають міжнародні організації та країни-донори перед
громадами та громадськими активістами.

7

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Розбудова  спроможност�  та  сталий  розвиток  громад



3 липня 2017 року в м. Херсон, в співпраці з Херсонською
обласною державною адміністрацією спільно з ПМГ ПРООН-
ГЕФ ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє» було
організовано тренінг з проектного менеджменту. 

Метою тренінгу було посилення спроможності представників
ОТГ в розробці проектів громад та розширення можливостей
для участі в конкурсах проектів.

Тренінг відбувся в Херсонському обласному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій. До заходу
долучились понад 50 представників територіальних громад,
об’єднань громадян, громадських організацій Херсонщини. 

Учасники тренінгу вчилися перетворювати проблематику в
рішення, шукали шляхи розв’язання та знаходили баланс між
потребами людини та екологічними викликами. Крім того,
учасники мали змогу ознайомитися із законодавчою базою,
підходами та прикладами успішних ініціатив з питань
управління відходами, застосування низьковуглецевих
технологій, агроекології в поєднанні з сільським зеленим
туризмом, запобігання втратам біорізноманіття у співпраці з
національними природними парками, закладами освіти та
молоддю.
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Людська діяльність є одним із потужних факторів
кліматичних змін. При цьому найбільший внесок у такі зміни
пов’язують з емісією газів, що спричиняють парниковий
ефект. 

Міжнародні зобов’язання України передбачають зниження
викидів парникових газів, що досягається як безпосередньо -
шляхом підвищення енергоефективності та використання
відновлюваних джерел енергії, так і опосередковано -
наприклад, шляхом активізації механізмів поглинання
парникових газів. Важливим аспектом в цьому процесі         
 є інформування громадськості про наслідки зміни клімату,
фактори впливу на клімат, механізми і практики протидії     
 та адаптації. 

Реалізація практичних проектів в громадах та демонстрація
економічних переваг від запровадження енергоефективних та
енергозберігаючих технологій є ефективним внеском          
 у розвиток громад та виконання міжнародних зобов’язань        
з питань зміни клімату.
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Нова система вуличного
освітлення складається з 352
світлодіодних світильників, які
перевершують за економічністю
та довготривалістю роботи, газо-
розрядні лампи, і мають ККД 95-
98% на відміну від газо-розрядних
ламп (ртутних і натрієвих), ККД
яких – 45-50%, що сприяє значній
економії – понад 450 тис. грн. в
рік, дозволяє скоротити викиди
СО2 та є наочною демонстрацією
переваг технологій відновлюваної
енерге-тики для громади міста
Ірпінь.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Енергоефективн�сть  та  енергозбереження

10

Модерн�зац�я  вуличного  осв�тлення  у  м .  Ірп�нь

У 2018 році ГО «Жінки
і діти України – наше
майбутнє» в співпраці 
з Ірпінською міською
радою було встановлено
нову енергозберігаючу
систему вуличного
освітлення з
використанням
світлодіодного
обладнання в м.Ірпінь
(вул. Гостомельське
шосе).



У 2018 році ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє»
спільно з Радомишльською обласною державною
адміністрацією було реалізовано проект з встановлення
сонячних фотоелектричних модулів та супутнього обладнання
для використання енергії сонця в пральному корпусі
Комунальної установи «Радомишльський психоневрологічний
інтернат», а також встановлено світлодіодне зовнішнє
освітлення - 8 вуличних світильників та 4 прожектори. 
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ЗАПРОВДЖЕННЯ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ  ДЛЯ  РАДОМИШЛЬСЬКОГО
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО  ІНТЕРНАТУ
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ЗАОЩАДИТИ 9550 КВТ/РІК

Фотоелектричні модулі забезпечують сонячною
електроенергією роботу пральних машин закладу, що
дозволяє:

СКОРОТИТИ ОБСЯГ ВИКИДІВ
ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ НА 43% В РІК

ЗБІЛЬШИТИ КУПІВЕЛЬНУ
СПРОМОЖНІСТЬ ІНТЕРНАТУ 
НА 30% В РІК



На сьогоднішній момент все частіше постає питання щодо
можливості використання земель, що знаходяться в другій
зоні радіоактивного забруднення ЧАЄС з метою вирощування
на таких територіях сільськогосподарських культур,
відновлення позитивного балансу, підвищення ефективності
їх використання. 

Основною проблемою є те що територія другої зони
забруднення після аварії на ЧАЄС залишилась закинутою і
занедбано, що в свою чергу призвело до виникнення цілого
ряду негативних аспектів починаючи від ерозійних процесів
закінчуючи деградацією і нерегульованим заростанням
земель. Однак, дані території можуть бути адаптовані і
трансформовані в сільському господарстві з метою найбільш
ефективного їх використання і відновлення.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

В�дновлення  деградованих  земель ,  зокрема
постраждалих  внасл�док  авар�ї  на  ЧАЄС
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У 2018 році ГО «Жінки та діти України – наше майбутнє» було
реалізовано проект із створення 2 демонстраційних ділянок із
запровадженням нових екотехнологій вирощування
багаторічних трав та нішевих культур на деградованих
дерново-підзолистих ґрунтах - територіях забруднених
внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Численні наукові дослідження засвідчують, що оптимальним
для відновлення цих територій є вирощування нішевих
культур (дикоросів) та багаторічних трав, оскільки вони
виключають можливість локалізації в продукції радіоактивних
елементів та при цьому покращують структуру
агроландшафту.

Технологія базується на вирощуванні нішевих культур, таких
як: чорний кмин, розторопша та амарант, які є лікарськими, а
шрот може бути використаний в тваринництві як ресурс
покращення молочної продуктивності тварин та профілактики
різноманітних захворювань.

Окрім, запровадження зазначеної екотехнології та
відновлення грунтів на демонстраційних ділянках, проект
посприяв вирішенню незадовільної ситуації в галузі
тваринництва, що склалася в даному регіоні, шляхом
створення громадських пасовищ і відповідно нарощування
м’ясо-молочного поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ).

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

В�дновлення  деградованих  земель ,  зокрема
постраждалих  внасл�док  авар�ї  на  ЧАЄС
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Розробка  та  апробац�я  технолог�ї
вирощування  багатор�чних  трав  та  н�шевих
культур  на  рад�оактивно  забруднених
територ�ях  внасл�док  авар�ї  на  ЧАЄС



Дослідна ділянка №  1, знаходиться в с. Новий Дорогинь
Народицького району Житомирської області, площею 50 га. На
ділянці застосовується екотехнологія вирощування нішевих
культур, зокрема, розторопши плямистої, чорного кмину,
амаранту, нуту та сорго на деградованих дерново-підзолистих
ґрунтах, що зазнали радіоактивного забруднення. Спільно з
громадою Народицької селищної ради та представниками
Агропідприприємства ТОВ «ЗІРКА-ПОЛІССЯ» створено
громадське пасовище для задоволення потреб місцевого
населення у випасі громадських тварин на площі 21 га.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

В�дновлення  деградованих  земель ,  зокрема
постраждалих  внасл�док  авар�ї  на  ЧАЄС
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Дослідна ділянка №  2, що використовується в проекті
знаходиться в с. Стара Олександрівка Пулинського району
Житомирського Полісся на площі 50 га. На ділянці
застосовується технологія вирощування багаторічних трав та
нішевих культур на деградованих землях з елементами
біологізації. Спільно з громадою ОТГ Мартиновська та
представниками ФГ «ВАЦЬКІВСЬКИХ» створено громадське
пасовище для задоволення потреб місцевого населення у
випасі громадських тварин на площі 5 га.



В Україні вона вирізняється особливою масштабністю і
значимістю як внаслідок домінування в національній економіці
ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через
відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування
на її виклики. 
 
Такі обставини призводять до поглиблення екологічної кризи і
загострення соціально-економічної ситуації в суспільстві та
потребують комплексного розв'язання, зокрема формування
нормативно-правової бази, гармонізації українського та
європейського законодавства у сфері поводження з
відходами, налагодження та зміцнення міжнародного
партнерства, підвищення рівня обізнаності та мотивації
громадян.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Управл�ння  та  поводження  з  в�дходами
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Проблема відходів 
є однією з ключових
екологічних проблем, 
яка полягає у
необхідності вирішення
критичної ситуації, 
яка склалася 
з утворенням,
накопиченням, 
зберіганням,
переробленням, 
утилізацією та
захороненням відходів 
і характеризується
подальшим розвитком
екологічних загроз. 



6 вересня 2018 року представники ГО «Жінки і діти України
– наше майбутнє» долучились до проведення громадського
обговорення проекту Закону України «Про ратифікацію
Мінаматської конвенції про ртуть» на території Чернігівської
області, спільно з Чернігівською обласною організацією
Українського товариства охорони природи, Департаментом
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації,
представниками громадських організацій та іншими
зацікавленими сторонами. Основним висновком обговорень
стала необхідність підтримки ініціативи щодо ратифікації
Мінаматської конвенції про ртуть.

В обговоренні взяли участь близько 40 представників
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
органів виконавчих та місцевих самоврядувань,
територіальних підрозділів центрального органу виконавчої
влади, науковці, студенти ВНЗ, представники громадськості.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Управл�ння  та  поводження  з  в�дходами
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Участь  у  процесах  консультац�й ,  

планування  та  провадження  з  питань
поводження  з  в�дходами



22-23 листопада 2018 року в м. Києві експерти ГО «Жінки і
діти України – наше майбутнє» взяли участь у Національному
форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство,
економіка, технології», ключовою темою якого було
формування програм щодо поводження з відходами для
об’єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі
практики. Під час заходу було надано експертну підтримку,
організовано виставкову площу щодо досвіду поводження з
відходами.

Крім того, враховуючи роботу та досвід отриманий у 2018 році,
експерти ГО «Жінки та діти України – наше майбутнє» взяли
участь у підготовці та проведенні круглого столу в
«Укрінформ» з питань Національної програми утилізації та
переробки відходів, проблем поводження з відходами
виробництва та споживання в Україні і в Києві і Київській
області, що відбувся 29 березня 2019 року. Важливим
результатом цього засідання стало формування робочої
підгрупи експертів з розробки моделі єдиного комплексу
заходів поводження з небезпечними відходами та хімічними
речовинами для Києва та Київської області, яка й надалі буде
здійснювати свою діяльність на громадських засадах в рамках
діяльності Робочої групи з розробки моделі єдиного комплексу
заходів поводження відходами виробництва та споживання.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Управл�ння  та  поводження  з  в�дходами
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Харчові відходи й харчові втрати є глобальною проблемою:
третина всіх вироблених у світі продуктів харчування або
псується, або витрачається нераціонально, це призводить 
до величезних економічних втрат, а псування продуктів
харчування та їх відходи призводять до значних екологічних
та соціальних проблем. 

Скорочення рівня втрати продуктів харчування є важливою
глобальною проблемою, у вирішенні якої повинні брати
участь усі без винятку. Залучення дітей та підлітків   
є центральним аспектом боротьби з відходами, оскільки 
їх знання та вчинки будуть формувати майбутнє життя. 

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Управл�ння  та  поводження  з  в�дходами
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П�двищення  об�знаност�  учн�вської  молод�  

з  питань  поводження  з  в�дходами

Тому, ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє» було
здійснено  переклад та адаптацію пакету навчальних
матеріалів щодо скорочення харчових відходів для
початкових і середніх шкіл «Твори добро: раціонально
споживай харчові продукти», які було розроблено
Продовольчою та сільськогосподарською Організацією
Об’єднаних Націй (ФАО) в тісній співпраці з Міжнародною
коаліцією з харчових відходів (МКХВ).



Передбачається, що вчитель на кожному занятті показує
спочатку презентацію та обговорює її із школярами, а
потім учні вирішують різноманітні інтерактивні вправи, які
містяться в брошурі такі як: вікторини, кросворди,
проекти тощо. З педагогічної точки зору обговорення
причин і наслідків харчових втрат та харчових відходів із
школярами зачіпає і посилює центральні освітні аспекти -
спонукає дітей і підлітків замислитись про своє ставлення
до довкілля та про власне важливе місце в соціальному,
політичному та екологічному світі. Учні мають можливість
оцінити свою роль в якості громадян планети Земля та
агентів змін. Учні можуть грати роль розповсюджувачів
інформації про скорочення харчових відходів та експертів
у своїх родинах та в місцевих і шкільних громадах, що
може підвищити рівень їх впевненості та самоповаги.
Електронна версія даних матеріалів розміщені за
посиланням: http://www.ecoosvita.org.ua/node/5

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Управл�ння  та  поводження  з  в�дходами
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ДАНІ МАТЕРІАЛИ МІСТЯТЬ ДВА ЗАНЯТТЯ:  

ТВОРИ ДОБРО:
РАЦІОНАЛЬНО

СПОЖИВАЙ ХАРЧОВІ
ПРОДУКТИ

 
 

ГОДУЙ СЕБЕ, А НЕ 
БАК ДЛЯ СМІТТЯ: 

9 ПРОСТИХ ПОРАД 
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ

КІЛЬКОСТІ ХАРЧОВИХ
ВІДХОДІВ 

http://www.ecoosvita.org.ua/node/5
http://www.ecoosvita.org.ua/node/5


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ
З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ

ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 
ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА 
І СПОЖИВАННЯ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З АВАРІЯМИ, КАТАСТРОФАМИ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ, 
А ТАКОЖ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Курси підвищення кваліфікації проводяться Державною
екологічною академією післядипломної освіти та управління
для фахівців підприємств, які здійснюють операції
поводження з відходами виробництва та споживання,
представників органів місцевої влади. За 1 рік такі курси
підвищення кваліфікації проходить понад 450 осіб.

Курс було включено в програми постійно діючих курсів
підвищення кваліфікації на теми:

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .

Управл�ння  та  поводження  з  в�дходами

У 2018 році ГО
«Жінки і діти України
– наше майбутнє»
було розроблено
змістовний модуль
щодо мінімізації
шкідливого впливу
на довкілля відходів
та хімічних речовин.
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Молодь відіграє активну роль в захисті
навколишньогоприродного середовища, особливо в таких
сферах як зміна клімату та захист біорізноманіття.
Свідомість та дії молоді опосередковано впливають на їх
батьків, родичів та сім’ї, ось чому молодь є потужною
рушійною силою у практичній діяльність щодо запобігання
глобальних проблем довкілля. Важливим є залучення молоді
до природоохороної діяльності, оскільки саме молодь
виступає ефективним носієм виконання зобов’язань та
консолідації зусиль з питань довкілля та сталого розвитку.
Глобальні конвенції у галузі охорони довкілля також
підтримують діяльність дітей та молоді задля досягнення
своєї мети.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .
Розвиток  спроможност�  молод�жних  громад  у  виконанн�
м�жнародних  зобов’язань  з  питань   осв�ти  для  сталого
розвитку  та  б�ор�зноман�ття
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18 жовтня 2016 року у м. Київ ГО «Жінки і діти України –
наше майбутнє» було проведено тренінг з управління
проектами за участі 75 осіб. 

Тренінг проводився з метою надання нових знань та навичок
з розробки проектних концепцій та грантових пропозицій для
підтримки сталого розвитку молодіжної громади з метою
посилення  потенціалу та розвитку спроможності у виконанні
міжнародних зобов’язань з питань освіти для сталого
розвитку та біорізноманіття.

Учасники тренінгу вчилися, як підготувати заявку для
отримання гранту та розглянути такі питання як визначення
основної проблеми та завдань для її вирішення, пошук
рішень та складання детального плану діяльності, вплив та
сталість проекту, поширення інформації про діяльність та
результати, ризику на шляху успішного впровадження
проекту, партнерства, бюджет проекту тощо.

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .
Розвиток  спроможност�  молод�жних  громад  у  виконанн�
м�жнародних  зобов’язань  з  питань   осв�ти  для  сталого
розвитку  та  б�ор�зноман�ття
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Проведення  трен�нгу  з  управл�ння  

проектами



Загалом, на Конкурс надійшло 5 заявок.
Заявки були розглянуті та оцінені
експертами, було визначено переможців,
якими стали Сєверодонецький міський
Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді з ініціативою «Наша
країна у світлинах» та школа № 225
Оболонського району м. Києва спільно з
громадською організацією «Зелена
свідомість та партнерство» з ініціативою
«Створення інформаційно-екологічного
центру в загальноосвітній школі №  225
м. Києва». 

Мікро-проекти були реалізовані в
заплановані терміни та відповідно до
запропонованого плану заходів.
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З 2 по 18 листопада 2016 року ГО «Жінки і діти України – наше
майбутнє» було проведено Конкурс ініціатив на підтримку сталого
розвитку молодіжної (дитячої) громади та підтримано 2 молодіжні
ініціативи з 2 регіонів України.

Основною метою Конкурсу стало сприяння молодіжній (дитячій)
громаді у розвитку потенціалу для виконання міжнародних зобов’язань
з питань освіти для сталого розвитку та біорізноманіття як внесок у
глобальні цілі щодо захисту довкілля, в тому числі визначених
порядком денним Цілей сталого розвитку. 

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .
Розвиток  спроможност�  молод�жних  громад  у  виконанн�
м�жнародних  зобов’язань  з  питань   осв�ти  для  сталого
розвитку  та  б�ор�зноман�ття

КОНКУРС ІНІЦІАТИВ НА ПІДТРИМКУ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДИ



З 1 листопада 2016 року по 1 березня 2017 року ГО «Жінки і
діти України – наше майбутнє» було проведено конкурс есе
серед молоді на тему «Біорізноманіття: від міжнародних
договорів до локальних дій». У Конкурсі брали участь учні
загальноосвітніх навчальних закладів, а також студенти та
студентки І-ІІ курсів професійно-технічних та вищих
навчальних закладів. Конкурсні роботи розглядалися у двох
вікових групах за такими номінаціями:

Основн�  досягнення  у  2016-2018 рр .
Розвиток  спроможност�  молод�жних  громад  у  виконанн�
м�жнародних  зобов’язань  з  питань   осв�ти  для  сталого
розвитку  та  б�ор�зноман�ття
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Проведення  молод�жного  конкурсу  

есе  «Б�ор�зноман�ття :  в�д  м�жнародних  

договор�в  до  локальних  д�й»

ВИКОНАННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНИХ
ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ 
ЗА УЧАСТІ МОЛОДІЖНОЇ/ДИТЯЧОЇ ГРОМАДИ

МОЛОДЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ У ВИКОНАННІ
МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПИТАНЬ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ

СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 
У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
З ПИТАНЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

На конкурс надійшло більше 20 робіт, серед яких було
визначено 9 переможців. Роботи переможців Конкурсу були
опубліковані у Всеукраїнській газеті «Розвиток та довкілля»,
з метою широкого висвітлення кращих прикладів молоді у
вирішенні проблем біорізноманіття. Урочисте нагородження
переможців відбулося 1 липня 2017 року під час проведення
фінальної Третього Всеукраїнського дитячого екологічного
форуму «Діти за довкілля: майбутнє обираємо ми!».



1-2 липня 2017 року в м. Чернігів ГО «Жінки і діти України – наше
майбутнє» було організовано Третій Всеукраїнський дитячий
екологічний форум «Діти за довкілля: майбутнє обираємо ми!».

Участь у Форумі взяли понад 120 учасників з різних регіонів України:
Чернігівської, Луганської, Рівненської, Житомирської, Київської
областей та м. Києва. Експерти Українського товариства охорони
природи, Чернігівського національного педагогічного університету ім.
Т.Г. Шевченка, Національного університету ім. Тараса Шевченка,
Житомирського національного агроекологічного університету,
Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої
сільської молоді, національних парків «Голосівський», «Мезинський»,
«Ічнянський», регіонального ландшафтного парку «Ялівщина»,
«Ніженський», Державного дендрологічного парку «Тростянець»,
Чернігівського історичного музею ім. В.В. Терновського, громадських
організацій, наукових установ долучилися до обговорень з актуальних
питань розвитку системи освіти для сталого розвитку (ОСР) в Україні,
обміну досвідом щодо кращих практик, методик та інструментів
впровадження принципів ОСР у формальну та неформальну освіту.

В рамках проведення Форуму було організовано тематичні виставки
щодо запровадження ОСР, а також круглі столи та дискусійні клуби, де
обговорювалися такі питання як роль ОСР задля вирішення
глобальних екологічних проблем, виконання міжнародних зобов’язань
з питань ОСР на національному та локальному рівнях, розширення
можливостей об’єктів природно-заповідного фонду як однієї з
успішних платформ запровадження ОСР, роль інтерактивних методів
навчання у запровадженні принципів ОСР тощо.
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ПРОВЕДЕННЯ ТРЕТЬОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ДИТЯЧОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ 

«ДІТИ ЗА ДОВКІЛЛЯ: МАЙБУТНЄ ОБИРАЄМО МИ!»



05-08 грудня 2016 року експерти ГО «Жінки і діти України – наше
майбутнє» взяли участь у візиті до Турецької Республіки (м. Стамбул)
представників та партнерів Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ.

Учасниками візиту стали представники ПМГ ГЕФ, офісу ПРООН,
громадські організації, науковці, які мали змогу залучити досвід колег з
Фонду дикої природи Туреччини http://www.wwf.org.tr/ з питань захисту
біорізноманіття, управління проектами, вирішення проблеми деградації
земель, розвитку партнерств та розширення громадської активності від
локального до міжнародного рівня на прикладі діяльності Фонду, а також
поділитись досвідом щодо розвитку зеленого туризму в Україні, захисту
флори та фауни, проведеного дослідження на малих річках
Житомирщини (р. Мика) та проведених заходів інформаційно-
просвітницької діяльності в громадах. Також, під час зустрічі в
Регіональному офісі ПРООН в Стамбулі (UNDP Istanbul Regional Hub)
було залучено міжнародний досвід щодо запровадження гендерного
компоненту в процеси планування та реалізації екологічних та освітніх
ініціатив.

Участь  у  м�жнародних  в�зитах  з  обм�ну  досв�дом
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З 11 по 18 січня 2018 року експерти ГО «Жінки та діти України – наше
майбутнє» долучились до навчального візиту ПМГ «Стійкий розвиток:
енергоефективність та відновлювана енергетика в Ізраїлі» за
підтримки Ізраїльського центру міжнародного співробітництва
(MASHAV). 

Учасниками візиту стали представники ПМГ в Україні, офісу ПРООН,
громадських організацій та науковці, які особисто познайомитися з
теоретичними та практичними аспектами запровадження
енергоефективних заходів і технологій, можливостями використання
відновлювальних джерел енергії за рахунок використання рослинної
біомаси, сонячної енергетики, відновлювальними роботами об’єктів
малої гідроенергетики.

Участь  у  м�жнародних  в�зитах  з  обм�ну  досв�дом
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З 11 по 18 січня 2018 року експерти ГО «Жінки та діти України – наше
майбутнє» долучились до навчального візиту ПМГ «Стійкий розвиток:
енергоефективність та відновлювана енергетика в Ізраїлі» за
підтримки Ізраїльського центру міжнародного співробітництва
(MASHAV). 

Учасниками візиту стали представники ПМГ в Україні, офісу ПРООН,
громадських організацій та науковці, які особисто познайомитися з
теоретичними та практичними аспектами запровадження
енергоефективних заходів і технологій, можливостями використання
відновлювальних джерел енергії за рахунок використання рослинної
біомаси, сонячної енергетики, відновлювальними роботами об’єктів
малої гідроенергетики.

24-25 березня 2016 р., ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Екологія і природокористування в системі
оптимізації відносин природи і суспільства» (м. Київ);
13–14 квітня 2016 р., ІІ Всеукраїнський форум «Освіта для
збалансованого розвитку» (м. Київ);
10-12 серпня 2016 р., Форум «Кліматична освіта 2016  (м.
Київ);
13 вересня 2016 р., вебінар «20 років сталих закупівель на
ICLEI - місцева влада за стійкість»;
18 жовтня 2016 р., Друга Ярмарка знань Програми малих
грантів ПРООН/ГЕФ (м. Київ);
18  листопада 2016 р., науково-практична конференція
«Деградація земель в зоні Полісся та шляхи вирішення цієї
проблеми в концепції сталого розвитку сільських територій
та громад» (м. Хорошів, Житомирської області);
6 по 9 березня 2017 р., регіональний семінар Глобального
екологічного фонду (The GEF Expanded Constituency
Workshop (ECW) for the Eastern Europe Constituency       (м.
Львів);
30-31 березня 2017 р., тренінги з питань гендерної рівності
та жіночого лідерства в Американському домі (м. Київ);

Участь  у  м�жнародних  в�зитах  з  обм�ну  досв�дом
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З 11 по 18 січня 2018 року експерти ГО «Жінки та діти України – наше
майбутнє» долучились до навчального візиту ПМГ «Стійкий розвиток:
енергоефективність та відновлювана енергетика в Ізраїлі» за
підтримки Ізраїльського центру міжнародного співробітництва
(MASHAV). 

Учасниками візиту стали представники ПМГ в Україні, офісу ПРООН,
громадських організацій та науковці, які особисто познайомитися з
теоретичними та практичними аспектами запровадження
енергоефективних заходів і технологій, можливостями використання
відновлювальних джерел енергії за рахунок використання рослинної
біомаси, сонячної енергетики, відновлювальними роботами об’єктів
малої гідроенергетики.

6-7 квітня 2017 р., наукова конференція «Науково-практичні
основи землекористування та розвиток екологічного
сільського господарства в зоні Полісся» (м. Житомир);
12-13 квітня 2017 р., ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта для
збалансованого розвитку» (м. Київ);
30 червня 2017 р., акція «Мистецтво та довкілля» (м. Київ);
7-8 вересня 2017 р., міжнародна науково-практична
конференція «Охорона, збереження та відтворення
біорізноманіття в умовах мегаполісу", що була присвячена
10-річчю НПП «Голосіївський» (м. Київ);
21-22 вересня 2017 р., Всеукраїнська конференція
«Енергоефективна школа» (м. Київ);
29 – 30 вересня 2017 р., Ювілейний Х Міжнародний
інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця,
інвестиції, економічний розвиток» (м. Нова Каховка);
4-5 квітня 2018 р., IV Всеукраїнський екологічний форум
«Охорона природи в Україні: стан та перспективи
збереження» (м. Київ);

Участь  у  м�жнародних  в�зитах  з  обм�ну  досв�дом
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27 квітня 2018 р., ІV Форум енергоефективного партнерства
18 «ЕСКО Успіхи та перспективи» (м. Київ);
22-24 травня 2018 р., Форум «Навколишнє середовище для
України 2018» (м. Київ);
22-24 травня 2018 р., Форум «Довкілля для України 2018»
(м. Київ);
1-2 червня 2018 р., Форум «Розумна енергетика в освіті»
(м. Київ);
14 вересня 2018 р.,  Міжнародний форум «Екологія:
сучасний стан, задачі, виклики та пошук нових можливостей
збереження навколишнього середовища» (м. Київ);
27 вересня 2018 р., Конференція «Практики освіти для
сталого розвитку» (м. Дніпро);
11-12 жовтня 2018 р., Міжнародна науково-практична
конференція «Проблеми екології та еволюції екосистем в
умовах трансформованого середовища» (м. Чернігів);
22-23 листопада 2018 р., Національний форум
«Поводження з відходами в Україні: законодавство,
економіка, технології» (м. Київ);
23-24 листопада 2018 р., Форум «Кліматична освіта 2018:
цінності та тренди» (м. Київ);
4 грудня 2018 р., Всеукраїнська конференція «Збалансовані
міста: впровадження ідей зеленого планування,
проектування та будівництва в Україні» (м. Київ);
17 грудня 2018 р., Бізнес-форум «ЕКОтрансформація
Укаїни. Стейкхолдери зелених змін – 2018» (м. Київ).

Участь  у  м�жнародних  в�зитах  з  обм�ну  досв�дом
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РОЗРОБЛЕНО ДИСТАНЦІЙНИЙ
КУРС «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД»

 
ПРОВЕДЕНО 3-И ТРЕНІНГА ТА 1 КРУГЛИЙ 
СТІЛ ЩОДО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТА ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ЗОВНІШНЬОЇ
ДОПОМОГИ ДЛЯ ГРОМАД З 3-Х ОБЛАСТЕЙ
УКРАЇНИ ЗА УЧАСТІ ПОНАД 185 ОСІБ 

 
ВСТАНОВЛЕНО НОВУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧУ
СИСТЕМУ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОДІОДНОГО
ОБЛАДНАННЯ В М. ІРПІНЬ 
 

ВСТАНОВЛЕНО СОНЯЧНІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ
МОДУЛІ ТА СУПУТНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ 
В  КУ «РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПСИХО-
НЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ» - ОБСЯГ 
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ СКОРОЧЕНО 
НА 43% В РІК
 

ВІДНОВЛЕНО 100 ГА ЗЕМЕЛЬ ЗАБРУДНЕНИХ
РАДІОНУКЛІДАМИ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ 
ВНАСЛІДОК АВАРІЇ ЧАЄС

СТВОРЕНО 2 ГРОМАДСЬКІ ПАСОВИЩА
ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 26 ГА
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ПІДСУМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЗА  2016-2018 РОКИ



ВЗЯТО УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ
ОБГОВОРЕННІ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ «ПРО РАТИФІКАЦІЮ
МІНАМАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО РТУТЬ»

 
УЧАСТЬ У РОБОЧІЙ ПІДГРУПІ
ЕКСПЕРТІВ З РОЗРОБКИ МОДЕЛІ 
ЄДИНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ
ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ
ВІДХОДАМИ ТА  ХІМІЧНИМИ 
РЕЧОВИНАМИ ДЛЯ 
КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕКЛАД ТА АДАПТАЦІЮ
ПАКЕТУ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО
СКОРОЧЕННЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ
ПОЧАТКОВИХ І СЕРЕДНІХ ШКІЛ «ТВОРИ
ДОБРО: РАЦІОНАЛЬНО СПОЖИВАЙ 
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ»

РОЗРОБЛЕНО ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 
ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ШКІДЛИВОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ВІДХОДІВ ТА 
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ЯКИЙ ВКЛЮЧЕНО 
ДО 5-ТИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ТА УПРАВЛІННЯ ЗА 1 РІК КУРСИ
ПРОХОДИТЬ ПОНАД 450 ОСІБ
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ПРОВЕДЕНО КОНКУРС ІНІЦІАТИВ
НА ПІДТРИМКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДИ ТА ПІДТРИМАНО 
2 МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ З 2 РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ

 
ПРОВЕДЕНО МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРСУ 
ЕСЕ «БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ВІД 
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ДО 
ЛОКАЛЬНИХ ДІЙ». ОТРИМАНО 20 РОБІТ 
З РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ТА
ВИЗНАЧЕНО 9 ПЕРЕМОЖЦІВ

 
ПРОВЕДЕНО ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДИТЯЧИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ «ДІТИ 
ЗА ДОВКІЛЛЯ: МАЙБУТНЄ ОБИРАЄМО МИ!»
 

ВЗЯТО УЧАСТЬ У 2-Х НАВЧАЛЬНИХ
МІЖНАРОДНИХ ВІЗИТАХ З ОБМІНУ
ДОСВІДОМ
 

ВЗЯТО УЧАСТЬ У 26 ГРОМАДСЬКИХ
ЗАХОДАХ, ПІДВИШЕНО ОБІЗНАНІСТЬ 
БІЛЬШ НІЖ 2300 ОСІБ.
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Програма розвитку ООН в Україні 

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду в

Україні 

Фонд дикої природи Туреччини

Центр міжнародного співробітництва Міністерства
закордонних справ Ізраїлю (МАШАВ) 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

Херсонська обласна державна адміністрація  

Житомирська обласна рада  

Радомишльська районна державна адміністрація 

Малинська районна державна адміністрація

Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної

адміністрації

Ірпінська міська рада  

Кремінська міська рада 
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ПАРТНЕРСТВА

https://www.ua.undp.org/
https://sgpinfo.org.ua/
http://www.wwf.org.tr/
https://mctc.mfa.gov.il/
https://mepr.gov.ua/
https://khoda.gov.ua/
https://zt.gov.ua/
http://radrda.gov.ua/
https://cg.gov.ua/
https://imr.gov.ua/
https://www.kremrada.gov.ua/


Державна екологічна академія післядипломної 
освіти та управління

 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
 Поліський національний університет

 Чернігівський національний педагогічний університет 
імені Т.Г. Шевченка

 Дніпровська академія неперервної освіти 
Дніпровської обласної ради 

 Чернігівського обласного педагогічного ліцею для
обдарованої сільської молоді    

 Національний природний парк «Голосівський» 
 Національний природний парк «Мезинський» 
 Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина»

 Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

 Всеукраїнська екологічна ліга
 Українське товариство охорони природи 

Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку» 
Мережа організацій громадянського розвитку «Зелена

Житомирщина» 

36

ПАРТНЕРСТВА

http://dea.edu.ua/
http://dea.edu.ua/
http://dea.edu.ua/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ukma.edu.ua/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
http://znau.edu.ua/
https://www.ua.undp.org/
http://chnpu.edu.ua/
http://chnpu.edu.ua/
http://chnpu.edu.ua/
https://www.ua.undp.org/
http://www.dano.dp.ua/
http://www.dano.dp.ua/
http://www.dano.dp.ua/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
http://www.lyceum-cn.org/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
http://nppg.gov.ua/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
http://mezinpark.com.ua/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
https://nenc.gov.ua/
https://nenc.gov.ua/
https://nenc.gov.ua/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
https://www.ecoleague.net/
https://www.ua.undp.org/
http://www.ukrpryroda.org/
https://www.ua.undp.org/
http://ecoosvita.org.ua/
https://www.ua.undp.org/
http://www.zelena.org.ua/
https://www.ua.undp.org/

