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Про нас:
Громадська орган�зац�я (дал� - ГО) «Ж�нки � д�ти України – наше
майбутнє» працює з 1999 року, спрямовуючи свою д�яльн�сть на
розв'язання еколог�чних проблем на м�сцевому р�вн�, пошук р�шень
та кращих практик для громад, популяризац�ю здорового способу
життя та оздоровлення д�тей, розробку та поширення нових
�нструмент�в з питань захисту довк�лля та осв�ти в �нтересах сталого
розвитку, п�дтримку л�дерства та розширення можливостей людей з
особливими потребами, молод�, ж�нок та залучення їх до
природоохоронної д�яльност�.

Нин�, ми нал�чуємо понад 40 партнер�в, серед яких м�жнародн�
орган�зац�ї, органи влади, вищ� навчальн� заклади, науков� �нституц�ї,
представники малого та середнього б�знесу, представники природно-

запов�дного фонду, мереж� орган�зац�й громадянського сусп�льства,
громадськ� орган�зац�ї та �нш�.

Напрями роботи у 2019 роц�:
Розширення можливостей громад у створенн� безпечного
довк�лля та п�двищення р�вня еколог�чної та соц�альної
в�дпов�дальност� 
Розбудова потенц�алу та розширення можливостей ж�нок та
молод� у прийнятт� сталих р�шень
Соц�альна �нклюз�я людей з особливими потребами  

Поширення принцип�в осв�ти для сталого розвитку 

П�двищення р�вня об�знаност� викладач�в та учн�в щодо захисту
озонового шару та зм�ни кл�мату
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ОСНОВНІ ДОСЯНЕННЯ У 2019 РОЦІ



Сп�льно з партнерами з Мереж� «Осв�та в �нтересах сталого
розвитку в Україн�» експерти ГО «Ж�нки � д�ти України – наше
майбутнє» долучились до реал�зац�ї �н�ц�ативи ПМГ ПРООН-ГЕФ
«Молодь  д�є – марафон з розбудови спроможност�», що
спрямована на п�двищення спроможност� представник�в
орган�зац�й громадянського сусп�льства (дал� - ОГС) в частин�
розум�ння взаємозв’язк�в глобальних еколог�чних проблем та
шлях�в їх вир�шення з� сталим розвитком громад та д�ями на
м�сцевому р�вн�, розширення можливостей молод� у розробц� та
впровадженн� проєктних �н�ц�атив в громадах, що безперечно є
важливою складовою л�дерства. 

Участь у реал�зац�ї �н�ц�ативи «Молодь д�є - марафон
з розбудови спроможност�» та розробц�  гри  
«Ц�л�  сталого розвитку – вивчай та досягай!»
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Так, в рамках ц�єї �н�ц�ативи експерти ГО долучились до проведення низки
заход�в для представник�в молод�, зокрема було орган�зовано спец�альн�
секц�ї та локац�ї в рамках Київського дитячо-юнацького форуму М18  "Менш�
18 - ми можемо б�льше"  (12 жовтня 2019 року), Ірп�нського дитячо-юнацького
форуму М18  «Менш�  18 -  ми можемо б�льше" (30 листопада 2019 року) та
Всеукраїнського молод�жного еколог�чного форуму Green Mind Generation       

 (5 грудня 2019 року, м. Київ). П�д час цих заход�в експеретами було
орган�зовано  квестов� активност� з питань зм�ни кл�мату, захисту озонового
шару, залучення до природоохоронної д�яльност� тощо. Зокрема, було
проведено гру-квест  «Ц�л� сталого розвитку – вивчай та досягай!». Експерти
нашої орган�зац�ї також долучились до розробки зазначеної гри, метою якої є
у ц�кав�й та доступн�й форм� допомогти зрозум�ти що таке Ц�л� сталого
розвитку, як вони впливають на наше життя � що ми можемо зробити у
повсякденному житт� для того, щоб досягнути 17 Ц�лей сталого розвитку до
2030 року та надати учням розум�ння того, що кожен �з нас є маленькою
цеглинкою для побудови справедливого, гармон�йного, безпечного життя
св�ту, а маленьк� кроки є частиною великих зм�н. За результатами
проходження гри "Ц�л� сталого розвитку: вивчай та досягай" учасники
проходять вс� 17 тематичних станц�й, як� в�дпов�дають 17 Ц�лям сталого
розвитку, отримуючи нов� знання та погляди, формуючи нов� ц�нност�, як�
допоможуть в прийнят� в�дпов�дальних р�шень на користь сталого розвитку.
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У 2018 – 2019 рр. ГО «Ж�нки � д�ти України – наше майбутнє»

долучились до створення Центру безпеки та розвитку громади   

 (дал� - Центр) в м�ст� Ірп�нь Київської област�.
 

Центр є платформою для розширення можливостей �н�ц�атив громад
у створенн� безпечного довк�лля та п�двищення р�вня
по�нформованост� з питань еколог�чної безпеки, п�двищення р�вня
еколог�чної та соц�альної в�дпов�дальност�, обер�гаючи навколишнє
природне середовище та середовище громадське. 

Глобальн� еколог�чн� проблеми, їх взаємозв’язок з нац�ональними
стратег�ями та планами д�й, �нструменти та нов� можливост� на
м�сцевому р�вн�, визначення дорожньої карти д�й для кожного члена
громади, прост�р для обговорень та прийняття р�шень – вектори
д�яльност� Центру безпеки та розвитку громади.

Створення Центру безпеки � розвитку громади 
у м. Ірп�нь
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Центр створено на баз� Ірп�нської спец�ал�зованої загальноосв�тньої
школи І-ІІІ ст. художнього проф�лю № 1 �м. А.С. Макаренка, яка вже
має досв�д у п�двищенн� еколог�чної св�домост� учн�в у поєднанн� з
енергозбер�гаючою та ресурсоефективною системою управл�ння.
Так, на баз� школи функц�онує етнограф�чний музей-св�тлиця, що
в�дображає культуру та побут малих громад Київщини ХІХ-ХХ стол�ть.
Саме в цьому прим�щенн� � створено Центр безпеки � розвитку
громад, адже експонати музею-св�тлиц� гармон�чно вписуються у
концепц�ю д�яльност� Центру та в�дображають рац�ональне
використання природних ресурс�в та дбайливе ставлення до
природи нашими пращурами. 

Також, 23 травня 2019  року експерти ГО «Ж�нки � д�ти України – наше
майбутнє» сп�льно з партнерами з Центру сталого розвитку громад
долучились до участ� у Простор� сталого розвитку. До урочистого
в�дкриття були залучен� представники Ірп�нської м�ської ради,
м�сцевої пол�ц�ї, громади, неурядов� орган�зац�ї, Представництво
Європейського Союзу в Україн�, Консультативна м�с�я Європейського
Союзу в Україн�, представники м�жнародних орган�зац�й, зокрема
Оф�су ООН з управл�ння проєктами в Україн�, представники
орган�зац�й громадянського сусп�льства, науковц�, педагоги, молодь,
д�ти, ЗМІ та �нш�.  

П�д час заходу було проведено Ярмарку знань, де учасники могли
познайомитися з принципами взаємод�ї пол�ц�ї та громади,
найкращими сталими р�шеннями для громади та практиками щодо
осв�ти для сталого розвитку, залучення молод�, посилення дов�ри м�ж
громадою та пол�ц�єю, створення безпечного середовища в громад�
тощо. Зокрема, експертами ГО «Ж�нки � д�ти України – наше
майбутнє» було орган�зовано роботу 2-х локац�й, першу з
демонстрац�єю практик щодо розширення можливостей ж�нок, а
другу присвячену кращим �нструментам та практикам щодо осв�ти в
�нтересах сталого розвитку.
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Протягом 2019 року ГО «Ж�нки та д�ти України – наше майбутнє»

брали участь у реал�зац�ї �н�ц�ативи «Д�й за озон», що спрямована на
п�двищення об�знаност� молод� щодо проблеми руйнування
озонового шару, можливост� використання альтернативних
господарських та побутових речовин навзаєм шк�дливим
озонруйнуючим речовинам, негативний вплив УФ-випром�нювання
на людину та навколишнє середовище та можлив� заходи захисту,
про умови Монреальського протоколу та необх�дн�сть запоб�гання
руйнац�ї озонового шару.

Участь у реал�зац�ї �н�ц�ативи «Д�й за озон»

07



В рамках �н�ц�ативи було розроблено методичний пос�бник для
викладач�в присвячений вивченню питань захисту озонового шару в
осв�тньому процес� «Трен�нг «Д�й за озон» в Україн�», навчальний
комплект пос�бник�в «Озонекшн» та еколог�чну гру «Д�й за озон». Було
орган�зовано низку трен�нг�в для викладач�в та акц�й для школяр�в
«Д�й за озон» в б�льш н�ж 7-ми областях України.

Експерти ГО «Ж�нки � д�ти України – наше майбутнє» долучились до
орган�зац�ї та проведення 3-х трен�нг�в для викладач�в «Д�й за озон!», а
саме 8 лютого 2019 року, трен�нг для 25 викладач�в з м. Дн�про та
Дн�провської област� (Дн�провська академ�я неперервної осв�ти,             
 м. Дн�про); 08 кв�тня 2019 року, трен�нг для  50 викладач�в
Черн�г�вської област� (Черн�г�вський нац�ональний педагог�чний
ун�верситет �мен� Т.Г. Шевченка, м. Черн�г�в); 27-30 серпня 2019 року,
чотириденна трен�нгова програма «Захистимо озоновий шар!» �з
залученням понад 150 ос�б – викладач�в, представник�в природно-

запов�дного фонду Закарпатської област� (Карпатський б�осферний
запов�дник, м. Рах�в).
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Головним завданням трен�нг�в «Д�й за озон» є п�двищення профес�йної та
еколог�чної компетентност� педагог�в, як� зможуть формувати еколог�чну
грамотн�сть учн�в та впроваджувати в осв�тн�й курс заняття присвячен�
еколог�чним проблемам та можливим шляхам для їх вир�шення. Р�вень
усв�домлення педагогами значущост� еколог�чних проблем, їх впливу на
б�осферу й людину, механ�зм�в � способ�в запоб�гання еколог�чним лихам
потребує пост�йної п�дтримки. Потребує також суттєвого оновлення �
методичний спектр, яким волод�ють педагоги, адже застосування
традиц�йних методик, зазвичай, не забезпечує ст�йкий � швидкий осв�тн�й
ефект. Навчання на трен�нгах «Д�й за озон» дало можлив�сть викладачам
навчитися за �нтерактивною системою «Train-the-trainer» �з використанням
нових активних метод�в та провести курс еколог�чних урок�в на тему
захисту озонового шару та проблеми глобального потепл�ння.
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Також, експерти ГО «Ж�нки � д�ти України - наше майбутнє» долучились до
орган�зац�ї та проведення 4-х акц�й «Д�й за озон», а саме 10 червня 2019

року, акц�я для 25 д�тей початкових клас�в та 12 викладач�в Бучанського НВК
«СЗОШ I-III ступен�в – ЗОШ І-ІІІ ступен�в» №  4 (м. Буча, Київська обл.),          
 15 червня 2019 року, акц�я для 250 д�тей  в�ком  в�д  7 до 14 рок�в та 25

виховател�в дитячого оздоровчого табору «Антей» (Київська обл.),          
 30 червня 2019 року, акц�я для 35 д�тей вихованц�в к�нноспортивного клубу
"Буковинська Троя". (с. Ревак�вц�, Черн�вецька обл.), 24-26 липня 2019 року,
проведення низки акц�й на узбережж� Азовського моря для 150 д�тей та       

 40 виховател�в дитячого табору "Червона гвоздика"  та дитячого
оздоровчого табору "Кривор�зький горняк" (м. Бердянськ, Запор�зька обл.)

Акц�ї проводились з метою п�двищення об�знаност� школяр�в та п�дл�тк�в
щодо проблеми та причин руйнування озонового шару, насл�дк�в озонових
д�р як для здоров’я людини, так � для живих орган�зм�в в ц�лому, а також про
важлив�сть та способи �ндив�дуального захисту в�д ультраф�олетового
випром�нювання.
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Сп�льно з Партнерською мережею «Осв�та в �нтересах сталого
розвитку в Україн�» було орган�зовано та проведено конкурс в�део-

роб�т «Життя без см�ття», що проходив з 15 листопада 2018 року по
20 кв�тня 2019 року. Головною метою конкурсу було формування
еколог�чно в�дпов�дальної культури повед�нки д�тей та молод�,
привернення уваги до проблем накопичення в�дход�в та п�двищення
р�вня об�знаност� з питань поводження з в�дходами (сайт конкурсу
в�део-роб�т «Життя без см�ття» - https://wasteno.org.ua/).

Завдання конкурсу:           

До конкурсу долучились учн� та учениц� загальноосв�тн�х
навчальних заклад�в, а також студенти та студентки І-ІІ курс�в
профес�йно-техн�чних та вищих навчальних заклад�в в�ком в�д 12 до
18 рок�в �з р�зних куточк�в України, загалом було отримано 62 роботи
за чотирма ном�нац�ями, а саме «Побутов� в�дходи – лихо для ус�х»

(27 роб�т), «Кращ� практики поводження з в�дходами» (7 роб�т),

«Друге життя в�дход�в» (21 робота) та «Альтернатива одноразовим
речам» (7 роб�т). За результатами конкурсу було визначено 12

переможц�в. 

Проведення конкурсу в�део-роб�т «Життя без см�ття»
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Привернення уваги д�тей та молод� до 

проблем накопичення см�ття

П�двищення р�вня об�знаност� з питань 

поводження з в�дходами серед молод�

Поширення кращих практик у галуз� 
поводження з в�дходами

Розвиток у д�тей � молод� активної життєвої позиц�ї

П�дтримка � заохочення молод�жних 

природоохоронних �н�ц�атив

https://wasteno.org.ua/).


Експерти ГО «Ж�нки � д�ти України – наше майбутнє», також долучились до
орган�зац�ї лаборатор�ї усп�ху та нагородження переможц�в конкурсу, що
було орган�зовано 5 червня 2018 року з нагоди Всесв�тнього дня охорони
довк�лля в м. Києв�. П�д час заходу школяр� мали можлив�сть посп�лкуватися
з науковцями та експертами Державної еколог�чної академ�ї М�н�стерства
еколог�ї та природних ресурс�в України. Також, учасники заходу в�дв�дали
Орхуський центр М�н�стерства еколог�ї та д�зналися, що завдяки таким
центрам забезпечується �нформац�йно-комун�кац�йна можлив�сть д�алогу
громадськост� та державних орган�в влади у виробленн� еколог�чно
значущих р�шень. Кр�м того, школяр� та їх вчител� в�дв�дали Представництво
ООН в Україн�, де д�зналися про Програму малих грант�в Глобального
еколог�чного фонду, Програму розвитку ООН, про концепц�ю "Зелений оф�с"

та �н�ц�ативу "Д�й за озон".
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З 9 по 12 жовтня експерти ГО «Ж�нки � д�ти України – наше майбутнє»

долучились до робочого в�зиту в Республ�ку Б�лорусь з обм�ну
досв�дом у рамках проєкту ПМГ ПРООН/ГЕФ з питань розширення
можливостей людей з особливими потребами через застосування
сучасних �нструмент�в соц�альної �нклюз�ї та ж�ночого л�дерства на
засадах збалансованого розвитку в Україн�. Соц�альна �нклюз�я стала
новим напрямом в наш�й робот�, адже є важливою ланкою
соц�альної складової сталого розвитку, що в�дпов�дно пов’язано з
розв’язанням еколог�чних проблем, забезпеченням здорового
способу життя, розширенням прав � можливостей людей з
особливими потребами та забезпеченням позитивного соц�ального
та економ�чного впливу на сусп�льство.

В�зит до Республ�ки Б�лорусь з метою обм�ну
досв�дом щодо соц�альної �нклюз�ї людей з
особливими потребами
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Нин�, соц�альна �нклюз�я набуває важливого значення не лише в житт�
громад України, але й громад Республ�ки Б�лорусь як на законодавчому, так �
на локальному р�внях. В рамках в�зиту, команда експерт�в в�дв�дала м. Стол�н
з метою вивчення досв�ду щодо орган�зац�ї бар’єрного середовища, зокрема
в�дд�лення денного перебування для людей з �нвал�дн�стю старше 18 рок�в та
�нформац�йно-навчальний Центр для людей з �нвал�дн�стю. Центр створений
за п�дтримки ПМГ ГЕФ в Республ�ки Б�лорусь та м�сцевої влади. Результатом
роботи Центру cтало створення творчої майстерн�, цеху по вип�чц�, зокрема
робочих м�сць для людей з обмеженими можливостями, демонстрац�йного
компонента проєкту еколог�чного характеру, а саме опалення прим�щення з
використання енерг�ї сонця. 

Також, в смт. Реч�ца експерти в�дв�дали осв�тн�й заклад «Столинський
державний районний центр корекц�йно-розвиваючого навчання �
реаб�л�тац�ї» для д�тей з �нвал�дн�стю в�д 3 до 18 рок�в, а також Центр
незалежного проживання для людей з �нвал�дн�стю в с. Луки Стол�нського
району.
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Одним �з важливим аспект�в став той факт, що турбота про людей з
обмеженими можливостями не обмежується лише ст�нами �нтернату та
шк�льним в�ком. Б�лоруськ� колеги створили умови для дозв�лля та
розвитку людей з особливими потребами п�сля 18 рок�в за державної
п�дтримки, прикладом чого може слугувати В�дд�лення денного
перебування для людей з особливими потребами, до якого щоденно,
долаючи в�дстань понад 30 км з’їжджаються представники з району, для
того щоб взяти участь у репетиц�ях, творчих майстернях, курсах кул�нар�ї та
тощо.  Не залишаються осторонь � громадськ�, волонтерськ� та благод�йн�,
м�жнародн� орган�зац�ї, створюючи за сп�льної синерг�ї та партнерства
центри, л�тн� та театральн� табори, фестивал�, мал�, але д�йсно працююч�
соц�альн� п�дприємства та майстерн�.

Завдяки участ� у в�зит� ГО «Ж�нки � д�ти України – наше майбутнє» вдалось
не т�льки отримати новий досв�д щодо соц�ально-реаб�л�тац�йної роботи з
людьми з обмеженими можливостями,  орган�зац�ї безбар'єрного
середовища та створення соц�ального п�дприємництва, але й побудувати
нов� партнерства започаткувавши �н�ц�ативи для розвитку, поширення та
впровадження принцип�в соц�альної �нклюз�ї в громадах України.
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ГРОМАДСЬКІ ЗАХОДИ



5 грудня 2019 року, участь у орган�зац�ї та робот� локац�ї 
п�д час Всеукраїнського молод�жного еколог�чного форуму
GreenMindGeneration (м. Київ);

8 лютого 2019 року (м. Дн�про), 08 кв�тня 2019 року (м. Черн�г�в)

участь у орган�зац�ї та проведенн� трен�нг�в для викладач�в 

13-15 лютого 2019 року експерти ГО «Ж�нки та д�ти України – наше
майбутнє» долучились до участ� у жур� та нагородженн� переможц�в
Всеукраїнського еколог�чного конкурсу «Енерг�я � середовище»

(Нац�ональний еколого-натурал�стичний центр учн�вської        
 молод�, м. Київ);

19 березня 2019 року, сп�льно з партнерами з Мереж� «Осв�та в
�нтересах сталого розвитку в Україн�» було орган�зовано та
проведено сем�нар-трен�нг «Кращ� практики осв�ти для сталого
розвитку» для 30-ти педагог�чних прац�вник�в осв�тн�х заклад�в,
методист�в �нститут�в п�слядипломної осв�ти, методичних каб�нет�в
та еколого-натурал�стичних центр�в з р�зних областей України
(Нац�ональний еколого-натурал�стичний центр учн�вської молод�,  
 м. Київ);

21 березня 2019 року, участь у Форум� Асоц�ац�ї м�ст України �з
сталого розвитку територ�альних громад, в рамках М�жнародної
буд�вельної виставки InterBuildExpo 2019 (м. Київ);   

9 кв�тня 2019 року, участь у презентац�ї-лекц�ї з популяризац�ї
екопобуту «Дн� Швец�ї в Україн�» (м. Київ);

23 травня 2019 року, орган�зац�я роботи двох локац�й п�д час
Простору сталого розвитку (м. Ірп�нь, Київська обл.);     
5 червня 2019 року, участь у орган�зац�ї лаборатор�ї усп�ху та
нагородженн� переможц�в конкурсу в�део-роб�т «Життя без см�ття» з
нагоди Всесв�тнього дня охорони довк�лля (м. Київ);

10 червня 2019 року (м. Буча, Київська обл.), 15 червня 2019 року
(ДОТ «Антей», Київська обл.), 30 червня (с. Ревак�вц�, Черн�вецька
обл.), 24 -26 липня 2019 року  (м. Бердянськ, Запор�зька обл.)       
 участь у орган�зац�ї та проведенн� акц�й «Д�й за озон» (див. Основн�
досягнення у 2019 роц�);

       «Д�й за озон» (див. Основн� досягнення у 2019 роц�);
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26-30 серпня 2019 року, участь у орган�зац�ї та проведенн� чотириденної
трен�нгової програми «Захистимо озоновий шар!» (м. Рах�в, Закарпатська
обл.) див. Основн� досягнення у 2019 роц�);
24 вересня 2019 року, участь у презентац�ї �н�ц�ативи "Д�й за озон" п�д час
зустр�ч� країн мереж� Європи та Центральної Аз�ї (ЄЦА) з питань
правозастосування Монреальського протоколу (м. Київ);

12 жовтня 2019 року, участь у орган�зац�ї та робот� локац�ї «Ц�л� сталого
розвитку – вивчай та досягай!» п�д час Київського дитячо-юнацького
форуму М18 " МЕНШІ 18 - МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ" (м. Київ);

31 жовтня 2019 року, участь у орган�зац�ї та проведенн� трен�нгу «Ц�л�
сталого розвитку: збереження озонового шару � адаптац�я до зм�н кл�мату»

за участ� понад 30-ти викладач�в з р�зних областей України (Нац�ональний
еколого-натурал�стичний центр учн�вської молод�, м. Київ);

20-21 листопада 2019 року, участь у ХІХ М�жнародн�й науково-практичн�й
конференц�ї «Інклюзивне осв�тнє середовище: проблеми, перспективи та
кращ� практики», зокрема у орган�зац�ї та проведенн� еколог�чної панел�
для понад 100 учасник�в (В�дкритий ун�верситет розвитку людини
«Україна», м. Київ);      

30 листопада 2019 року, участь у орган�зац�ї та робот� локац�ї «Ц�л� сталого
розвитку - вивчай та досягай!» п�д час Ірп�нського дитячо-юнацького
форуму М18 «Менш� 18 – МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ!» (м. Ірп�нь).
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ТА ПРОВЕДЕННІ ПОНАД 14 ЗАХОДІВ 

В 6 ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ, ПІДВИЩЕНО
ОБІЗНАНІСТЬ ПОНАД 850 ОСІБ

 
 

ВЗЯТО УЧАСТЬ У ВІЗИТІ ДО РЕСПУБЛІКИ
БІЛОРУСЬ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ ЩОДО

СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
  

ІНІЦІАТИВУ «ДІЙ ЗА ОЗОН» ПОШИРЕНО 

СЕРЕД 255 ВИКЛАДАЧІВ, 130 ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
 З  4 ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ТРЕНІНГІВ ТА СЕРЕД 480 ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ
 

ПІДСУМКИ РОБОТИ У 2019 РОЦІ

 

ПРОВЕДЕНО КОНКУРС ВІДЕО-РОБІТ 

«ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ» 

 

 

СТВОРЕНО ЦЕНТР 

БЕЗПЕКИ І РОЗВИТКУ ГРОМАД 

 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ПОШИРЕНО 

ГРУ «ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – 

ВИВЧАЙ ТА ДОСЯГАЙ!»

 



Програма розвитку ООН в Україн�

 Програма малих грант�в Глобального еколог�чного фонду в Україн�

Програма малих грант�в Глобального еколог�чного фонду в Республ�ц� Б�лорусь

М�н�стерство захисту довк�лля та природних ресурс�в України

 Ірп�нська м�ська рада

 Державна еколог�чна академ�я п�слядипломної осв�ти та управл�ння

 Київський нац�ональний ун�верситет �мен� Т. Г. Шевченка

 В�дкритий м�жнародний ун�верситет розвитку людини "Україна"

Дн�провська академ�я неперервної осв�ти Дн�провської обласної ради

 Нац�ональний еколого-натурал�стичний центр учн�вської молод�

Карпатський б�осферний запов�дник

 Українське товариство охорони природи

Мережа орган�зац�й громадянського сусп�льства «Зелена Житомирщина»

Партнерська мережа «Осв�та в �нтересах сталого розвитку»

 

НАШІ ПАРТНЕРИ У 2019 РОЦІ

https://www.ua.undp.org/
https://www.sgpinfo.org.ua/
http://www.sgp-gef.by/
http://mepr.gov.ua/
http://imr.gov.ua/
http://dea.edu.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
https://uu.edu.ua/
http://www.dano.dp.ua/
https://nenc.gov.ua/
http://cbr.nature.org.ua/
http://www.ukrpryroda.org/
http://www.zelena.org.ua/
http://www.ecoosvita.org.ua/


 

http://wcu.org.ua

 

НАШІ КОНТАКТИ

 

 https://www.facebook.com/WCOUOF    

  

   

 women.and.children.ua@gmail.com

 


