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Про нас:
Громадська організація «Жінки і діти України – наше майбутнє»
працює з 1999 року. Основними напрямами діяльності організації є
реалізація масштабних проектів з екологічної освіти, підтримка
лідерства жінок, сталий розвиток громад, молоді та людей з
особливими потребами, розширення їх можливостей та залучення до
природоохоронної діяльності.

Напрями роботи у 2021 році:

Розбудова спроможності органів місцевого самоврядування,
представників громад, громадських організації з питань
запровадження екологічної політики та управління;

Сталий розвиток громад, місцева та національна екологічна
політика;

Поширення принципів освіти для сталого розвитку;
Підтримка  сільських жінок та дітей в умовах пандемії COVID-19;

Розширення можливостей та лідерства молоді у прийнятті сталих
рішень;

Поширення знань та досвіду щодо компостування органічних
відходів;

Обмін досвідом, поширення обізнаності та започаткування нових
партнерств.



РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ
У 2021 РОЦІ



МАСШТАБНА ТРЕНІНГОВА КАМПАНІЯ З РОЗБУДОВИ 
СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД, 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА 
МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Громадська організація «Жінки і діти України – наше майбутнє» у
співпраці з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру за
підтримки Урядів Швеції, Швейцарії та Данії реалізувала в Донецькій і
Луганській областях масштабну тренінгову кампанію для
представників місцевих органів влади, громад та громадських
організацій з підвищення обізнаності та розбудови спроможності з
питань екологічної безпеки, ефективного ініціювання, планування та
впровадження ініціатив, спрямованих на захист довкілля.

Загалом участь у тренінговій кампанії взяло 497 осіб: на тренінгах
було підвищено обізнаність 409 осіб; на круглих столах та дискусіях -
88 осіб.

Для представників місцевих органів влади, громад та громадських
організацій Донецької та Луганської областей було проведено 19
тренінгів, 2 круглі столи та 2 дискусії.



З метою ефективного проведення кампанії з розбудови спроможності
було розроблено методологію та підходи до її впровадження,
структуру та змістовне наповнення тренінгів, круглих столів та
дискусій, а також принципи організації і реплікації результатів,
поширення досвіду та матеріалів тренінгової кампанії для всіх
зацікавлених сторін. Тематика тренінгів розроблялася з урахуванням
концепції сталого розвитку місцевих громад. Оскільки сталі громади
зосереджуються на екологічній та економічній стійкості, міській чи
сільській інфраструктурі, соціальній справедливості та
муніципальному управлінні, то саме ці аспекти стали основою для
розробки тематики тренінгів. Крім того, тематика тренінгів
розроблялася з урахуванням усіх найкращих міжнародних та
вітчизняних практик та трендів щодо сталого розвитку громад та була
представлена у вигляді 10 навчальних модулів.



Тематика тренінгів:

Концепція сталого розвитку громади. Вирішення глобальних та
локальних екологічних викликів за допомогою системного
мислення та співпраці місцевих громад;

1

Природоорієнтовані рішення та зелене відновлення в громадах;5
Роль освіти для сталого розвитку для побудови стратегії та
цінностей розвитку громади;

6

Зелене підприємництво для сталого розвитку громади;7
Зміна клімату, енергоефективність та природоорієнтовані
рішення в громадах;

8

Екосистемний підхід та роль заповідних територій у громадах;9
Сталі публічні закупівлі у громадах.10

Взаємозв’язок між проблемами адміністрування, безпекою,
гендерною рівністю та соціальною інклюзією у громаді;

2

Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування.
Інструменти громадського моніторингу та громадянської науки
для подолання екологічних викликів та формування стратегії
сталого розвитку громад;

3

Проблема поводження з відходами у громаді та шляхи її
вирішення: кращі практики та досвід;

4

Підготовлені навчально-методичні матеріали кожного з 10-ти модулів
проаналізовані з урахуванням: відповідності цілям та завданням
блоку; взаємозв’язку модулів, уникнення дублювань, нарощування
навчальної перспективи (чи враховані попередні знання?);
забезпечення належних теоретичних знань, рівня професійної
практичної підготовки задля успішного здійснення екологічного
врядування у громадах; структурованості матеріалу з точки зору
використаних форм і методів, інструментів, дотримання часових
рамок; чіткості плану дій, достатність матеріалу і його актуальності; 



Сталий розвиток громад через обмін досвідом: соціально-
екологічний вимір.

Взаємодія органів місцевої влади та підприємств: проблемні
аспекти, державно-приватне партнерство та успішні практики.

відповідність запланованої мети та очікуваних результатів;
узгодженості термінології; розгляду кожного ситуативного завдання.

З метою узагальнення результатів, обміну досвідом, широкого
консультативного процесу та розвитку партнерств було проведено
круглі столі та дискусії на тему:

З метою забезпечення реплікації результатів проекту створено
онлайн платформу знань https://ecoplatform.org.ua/ для поширення
матеріалів тренінгової кампанії для всіх зацікавлених осіб громад на
вільній основі. На онлайн платформі розміщено систематизовані
аналітичні, інформаційно-просвітницькі, методичні, відео- та інші
матеріали 10 модулів тренінгової кампанії.

https://ecoplatform.org.ua/


МОЛОДІЖНИЙ РУХ «КОМПОСТУВАННЯ У ГРОМАДАХ – 
МОЛОДЬ ДІЄ!»

Громадська організація «Жінки і діти України – наше майбутнє» взяла
участь в поширенні технології виробництва біогумусу шляхом
вермикомпостування органічних відходів в навчальних закладах
Чернігівщини та Житомирщини. Дана технологія є успішною
альтернативою щодо утилізації і переробки органічних відходів за
допомогою вермикультури.

Метод вермикультивування передбачає штучне розведення черв’яків
для переробки органічних відходів у вермикомпост, який є біологічно
активним високоефективним органічним екологічно безпечним
добривом. Даний метод істотно обмежує або виключає небезпеку
забруднення навколишнього середовища органічними відходами і
дозволяє отримати біогумус, основними агроекологічними
властивостями якого є велика кількість корисної мікрофлори та
екологічна безпечність для довкілля.



10 компостних контейнерів з технологією вермикомпостування
встановлено в Житомирській та Чернігівській областях, зокрема в
закладах освіти – 5, в навчально-реабілітаційних центрах – 2, в
національно-природному парку – 1, в домогосподарствах – 2.
Поширення досвіду вермикомпостування в громадах дозволило
не лише утилізувати суху рослинність, органічних відходів з
подальшим отриманням органічних добрив, а й значно
зекономило витрати, зберегти здоров’я людини, особливо в період
світової пандемії коронавірусу СOVID-19;

створено та поширено 1 відеоролик щодо методології та переваг
компостування;

Молодіжним рухом «Компостування у громадах – молодь діє!» були
підтримані практичні заходи та заходи з розбудови спроможності.
Були розширені можливості понад 430 учасників у прийнятті
екологічно обґрунтованих рішень, сприяти розвитку лідерства
сільської молоді у впливі на місцеву та національну політики.

https://www.youtube.com/watch?v=NR0nx1mIUxw


Сільська молодь часто стикається з бар’єрами у реалізації своїх
ідей через недостатню обізнаність, навички та фінансування.
Завдяки створеному руху було розширено можливості молоді
шляхом підвищення обізнаності, підтримки практичних заходів,
сприяння обміну знаннями та обміну розробленими практиками;

проведено майстер-класи «Від компостного контейнера до
біогумусу» щодо практичного використання розробленої
технології вермикомпостування органічних відходів для отримання
біогумусу;

проведено акції «Цілі сталого розвитку в громадах – молодь діє!» з
метою поширення знань щодо Цілей сталого розвитку та
можливостей їх реалізації в громадах;

проведено 2 акції та встановлено компостні контейнери в
установах Чернігівської області, а саме: 12 квітня 2021 року біля
візит-центру Національного природного парку «Мезинський»; 5
квітня 2021 року для Чернігівського навчально-реабілітаційного
центру №2. Поширено інформацію на місцевому телебаченні.
Під час просвітницьких заходів проводились дискусії щодо ролі
молоді в захисті навколишнього природного середовища. Зокрема,
розглядались питання: як завдяки власній позиції можна
організувати практичну діяльність із запобігання глобальним
екологічним проблемам? Як подолати бар’єри у реалізації своїх
ідей, зокрема за підтримки ПМГ ПРООН-ГЕФ, що завжди
використовувала в своїх підходах розширення можливостей
молоді шляхом підвищення обізнаності, розвитку потенціалу,
підтримки практичних заходів, сприянню обміну знаннями та
передовими практиками.



Глобальні виклики та Порядок денний Цілей сталого розвитку – 2030
засвідчують, що молодь є носієм змін. У зв'язку з цим важливим є
розбудова спроможності саме молоді, розвиток лідерських якостей у
практичних заходах із запобігання змінам клімату. Забезпечення
сталого розвитку на всіх рівнях та боротьба із змінами клімату - ось 2
найголовніші виклики, з яким світ стикнувся сьогодні. Національні
заходи щодо запобігання змінам клімату та міжнародні переговори
довели необхідність спільних дій.

Інноваційні підходи до розбудови спроможності саме молоді довели
свою ефективність в рамках Програми малих грантів ГЕФ (ПМГ ГЕФ).
ПМГ прагне розширити можливості та участь молоді в громадах задля
розвитку проектного мислення та прийняття екологічно
обґрунтованих рішень у впливі на локальну та національну політики.
Через посилення лідерських якостей, розбудову спроможності,
поширення обізнаності, молодь зможе здійснювати діяльність, яка
призведе до істотного покращення та підвищення добробутугромад,
в яких вони проживають, в той самий час створюючи глобальні
екологічні переваги. В Україні також активізовано молодіжний рух,
але це в першу чергу стосується великих міст, в той час як молодь з
сільської місцевості майже позбавлена залучення в таку активність, в
той час як представники молоді на локальному рівні здійснюють
напрацювання та апробацію екологічно дружніх рішень, спираючись
на місцеві традиції та практики.

ІННОВАЦІЙНА ПРОГРАМА «МОЛОДЬ І ЗМІНА КЛІМАТУ»



участь в міжнародній координаційній групі (UN Youth Working
Group), яка працює в України спільно з Мінсім’ямолодьспорт та
Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) в
Україні;

участь в організації та проведенні Конкурсу молодіжних
екологічних ініціатив з метою сприяння розбудови потенціалу
молоді у прийнятті екологічно обґрунтованих рішень, розширення
можливостей та подолання бар’єрів, з якими стикається молодь під
час реалізації своїх ідей.Було підтримано 8 молодіжних проектів,
напрямами яких є: озеленення (50 %), поводження з відходами (25
%), переробка пластику (13%) та екомобільність (12%);

з 14 по 16 червня 2021 року, проведення двох еколого-
просвітницьких акцій на Житомирщині та Чернігівщині, метою яких
були: популяризація Всеукраїнського дитячого екологічного
форуму «Діти за довкілля: Майбутнє обираємо Ми» та Ярмарки
знань ПМГ ГЕФ та поширення обізнаності громади щодо кращих
практик Інноваційної програми ПМГ ГЕФ на національному рівні;

Експертами організації було забезпечено діяльність щодо
розширення можливостей сільської молоді, залучення до практичних
демонстраційних проектів на місцевому рівні, забезпечено обмін
досвідом та масштабування результатів на національний та
міжнародний рівні. Серед основних заходів та діяльності в рамках
Інноваційної програми «Молодь та зміна клімату” можна відзначити:



організація та проведення Всеукраїнського дитячого екологічного
форуму «Діти за довкілля: Майбутнє обираємо Ми!» та Ярмарки
знань ПМГ ГЕФ (16 - 17 червня 2021 року, м. Чернігів).
До участі у Форумі та проведенні Ярмарки знань ПМГ ГЕФ
долучилися близько 100 учасників, серед яких були переможці
Конкурсу молодіжних екологічних ініціатив, які отримали
підтримку та успішно впровадили екологічні ідеї;

представлення результатів Інноваційної молодіжної програми ПМГ
ПРООН-ГЕФ 10 - 11 травня 2021 року під час чергового засідання
Наглядового комітету ЄЕК ООН з питань освіти для сталого
розвитку (ОСР) в Женеві, Швейцарія (через карантинні обмеження
засідання проходило в гібридному форматі: Секретаріат - в штаб-
квартирі ЄЕК ООН, країни-учасниці он-лайн). З презентаційними
матеріали можна ознайомитися за посиланням:
Ukraine_Item7b_Ms.Dyachenko_PP_Youth_SGP
InnovProgramme_May_2021_FINAL__0.pptx (live.com)

Міжнародний семінар «Участь молоді у вирішенні проблеми зміни
клімату в рамках реалізації проектів ПМГ ГЕФ/ПРООН у Білорусі,
Україні та Молдові – обмін досвідом» у рамках ініціативи співпраці
«Південь – Південь» (16-17 листопада 2021 року). Взято участь в
організації міжнародного семінару, залучено представників
молоді, презентовано кращі практики розвитку потенціалу та
можливостей для розбудови спроможності молоді, запровадження
Цілей сталого розвитку в життя громад, інструментів та засад
роботи Центрів розвитку громад, молодіжних центрів;

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Funece.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-05%2FUkraine_Item7b_Ms.Dyachenko_PP_Youth_SGP%2520InnovProgramme_May_2021_FINAL__0.pptx&wdOrigin=BROWSELINK


СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА АКЦІЯ «СІЛЬСЬКІ ЖІНКИ ДЛЯ 
ДІТЕЙ ПОКРОВСЬКА» ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ 

ПІДТРИМКИ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В 
УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ

З 26 квітня по 9 травня 2021 року в місті Покровськ Донецької області
було проведено соціально-екологічну акцію «Сільські жінки для дітей
Покровська». Було забезпечено підтримку сільських жінок
Житомирщини у розвитку власної справи, лідерства та поширення
продукції, що сприяє укріпленню імунітету (мед, бджолиний пилок
тощо).

В рамках акції групами самодопомоги сільських жінок спільно з
громадськими активістами було передано 150 наборів для
підвищення імунітету, а саме понад 100 кг меду, 20 кг пилку та 300
штук мила антисептичного ручної роботи. Допомогу отримали 150
дітей пільгових категорій м. Покровськ Донецької області: діти з
інвалідністю; діти з особливими освітніми потребами; діти-сироти;
діти позбавленні батьківського піклування; діти з малозабезпечених
сімей; діти чиї батьки є учасниками АТО; діти, батьки яких
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; діти із зони АТО; діти загиблих
шахтарів, внутрішньо переміщені особи.



ШКОЛА СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА 2021 «МОЛОДІЖНІ 
ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ»

Підтримано участь молодіжних лідерів у Школі соціального лідерства
2021 «Молодіжні практики соціального проектування» - майданчик
неформальної освіти, створеного для підтримки і розвитку
талановитої студентської молоді та молодіжних лідерів. Метою
цьогорічної школи був розвиток лідерського потенціалу молоді
шляхом набуття компетентності для створення та реалізації власних
соціальних проектів.

Організатором Школи є кафедра соціальної реабілітації та соціальної
педагогіки факультету психології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка у партнерстві з
Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні.

Участь у школі – це можливість втілити ідею свого соціального
проекту в реальність, отримання навиків командної роботи,
проходження online навчання з основ соціального проектування.



Основи соціального проектування;
Соціальні комунікації та лідерство;
Особистісний розвиток лідерства;

Учасниками Школи соціального лідерства стали 15 команд до складу
яких увійшло 52 молодіжні лідери з числа студентства та
представників молодіжних громадських організацій. Це
представники 14 університетів з 7 регіонів України.

Команди пройшли навчання за 3-ма модулями:

За результатами навчання та презентації соціальних проектів були
відібрані 10 команд, які реалізували власні проекти.

5-9 липня пройшла фінальна зустріч учасників на виїзній Літній Школі
соціального лідерства-2021 "Skills box соціального лідера" (м. Одеса),
де учасники проходили навчання та обмінювалися досвідом щодо
реалізації власних соціальних проектів.

Громадською організацією «Жінки і діти України» у складі команди-
переможців було представлено соціально-екологічну ініціативу  щодо
підтримки дітей пільгових категорій та сільських жінок у поширенні
продукції для підвищення імунітету в умовах коронавірусної пандемії



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА 
МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ З ПИТАНЬ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ, ЗАХИСТУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЛІДЕРСТВА, 
РОЗБУДОВИ СПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ ТА ЖІНОК

Міжнародна науково-практична конференція «Збереження
біологічного, ландшафтного різноманіття та історико-культурної
спадщини в контексті збалансованого розвитку» (22–24 квітня 2021
р., Мезинський національний природний парк). Презентовано
кращі практики щодо досвіду співпраці організацій
громадянського суспільства та установ природно-заповідного
фонду України у запровадженні ідей сталого розвитку з метою
привернення уваги громади та молоді до змін клімату,
забруднення навколишнього середовища, захисту біорізноманіття;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Біорізноманіття:
інноваційна діяльність у системі екології і освіти» (3-4 червня 2021
року в с. Крива Руда, Семенівського р-н, Полтавської обл.).
Конференція присвячена 60-річчю заснування дендропарку
загальнодержавного значення «Криворудський». Основними
напрямками роботи були: проблеми збереження та збагачення
фіторізноманітності колекцій ботанічних садів та дендропарків;
сучасний стан вивчення фітобіоти природних та антропогенно
змінених територій; інтродукція рослин у сучасному світі:
теоретичні та прикладні аспекти; сучасний досвід озеленення:
ландшафтний дизайн та фітодизайн; інноваційні підходи до
вивчення біорізноманіття у науково-дослідних установах та
навчальних закладах України; екологічно збалансоване
природокористування та просвітництво. За результатами
Всеукраїнської науково-практичної конференції випущено збірник
з матеріалами, який містить 56 публікацій 95-ти науковців,
практикантів, аспірантів, громадських діячів;

Національний студентський форум: освіта, лідерство,
відповідальність, який проходив 20-21 серпня в місті Ірпінь
Київської області. Організаторами Форуму виступили Мінфін,



Міносвіти, Мінмолодьспорту, профільні комітети Верховної Ради
України, Ірпінська міська рада. В Форумі взяли участь понад 200
студентів з 35-ти закладів вищої освіти України з 15 різних областей
України. Метою Форуму було формування спільноти проактивних
та відповідальних лідерів студентського самоврядування,
створення унікального середовища для плідної співпраці студентів
на національному рівні.
В рамках Національного форуму було надано сприяння в
організації та взято участь в спеціалізованій панелі з питань
розвитку екологічних місцевих ініціатив та можливостей їх
масштабування на національний та міжнародний рівні. В рамках
дискусії на тему «Екологічний марафон: від macro-проблем до
micro-рішення» були презентовані кращі практики роботи з
молоддю, зокрема запровадження молодіжного руху
«Компостування в громадах – молодь діє», інструментів лідерства,
розвитку мереж та партнерств.
Поширенню кращих практик сприяла організована спеціалізована
виставка знань та кращих практик ПМГ ГЕФ, на якій було
продемонстровані та поширені інформаційно-просвітницькі
матеріали, екологічні ігри «Цілі сталого розвитку: вивчай та
досягай», «Зелене місто майбутнього» та проведені майстер-класи
щодо поширення екологічно дружніх ініціатив. 
Національний Форум надав широкі можливості у масштабуванні
кращих практик низьковуглецевої енергетики та лідерства молоді,
а також запроваджені інновацій для розвитку громад;

V Міжнародна науково-практична конференція «Природні ресурси
прикордонних територій в умовах зміни клімату» (21-24 вересня
2021 року, м. Чернігів). Основними питаннями доповідей та
виступів були: сучасні природничі науки, зокрема проблема
Балтійського регіону й Помор’я, стан лісових екосистем Карпат,
фітоінвазія Півдня і Півночі України, збереження болотних
екосистем Чернігівщини, біорізноманіття ландшафтів різних
територій, урбаністичні питання.
Також розглядалися окремі проблеми ресурсозбереження,
рекреації і розбудови природоохоронних територій. Участь в
конференції взяли понад 50 представників з різних регіонів
України та європейських країн;



Низьковуглецеві енергетичні технології: відновлювані джерела
енергії та енергоефективні рішення, інноваційне зелене та
стале виробництво; 
Розумне використання природних ресурсів: відповідальне
споживання та виробництво; 
Управління відходами та переробка відходів; 
Екологічно чисті рішення для громад; 
Управління водними ресурсами та очищення води; 
Інші сталі інфраструктурні рішення;

Навчальна програма «Молодіжне лідерство та сталий розвиток
громад» відбулася 13-15 жовтня в м. Хоф в Німеччині. Програма була
організована Мережею ОГС за підтримки Баварського
територіального агентства з охорони довкілля та Програми малих
грантів ПРООН-ГЕФ. Було підтримано учать 10 молодіжних лідерів,
серед яких голови громадських організацій та представники
місцевої влади. Тематика навчальної програми охоплювала такі
основні напрямки: 

26 листопада 2021 року експерти організації виступили спікерами
вебінару Українського культурного фонду “Цілі сталого розвитку
через культуру”. Серед ключових питань: концепція сталого
розвитку та чому це чи не єдиний шанс для порятунку людства?
Що таке Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) та чому вони стосуються усіх
сфер суспільного життя? Як культура може допомогти у просуванні
ідей сталого розвитку та досягненні ЦСР? Кращі приклади та
практики впровадження культурних ініціатив в громадах з
урахуванням цілей сталого розвитку.



ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2021 РІК
Взято участь в організації та проведенні понад 20
громадських заходів, поширено досвід на міжнародному та
національному рівні

Підвищено спроможність понад 1100 осіб, з них понад 680
жінок

Підтримано Молодіжний рух «Компостування у громадах –
молодь діє!». Були розширені можливості понад 430
учасників у прийнятті екологічно обґрунтованих рішень,
розширено можливості лідерства сільської молоді у впливі
на місцеву та національну політики, встановлено 10
компостних контейнерів, проведено 8 акцій

Підтримано дітей з міста Покровськ Донецької області в
умовах подолання наслідків пандемії COVID-19: в рамках
соціально-екологічної акції «Сільські жінки для дітей
Покровська» дітям пільгових категорій було передано 150
наборів для підвищення імунітету

Підтримано участь молодіжних лідерів у Школі соціального
лідерства 2021 «Молодіжні практики соціального
проектування», реалізовано власний проект з соціального
лідерства у співпраці з сільськими жінками Житомирщини
для підтримки імунітету дітей в умовах коронавірусної
пандемії

Реалізовано масштабну тренінгову кампанію для  понад
500 представників місцевої влади, громад, громадських
організацій Донецької та Луганської областей з питань
екологічного управління та безпеки, ініціювання та
впровадження ініціатив, підготовки місцевих планів
сталого розвитку громад



Організовано та проведено Конкурс молодіжних
екологічних ініціатив та підтримано 8 молодіжних проектів

Взято участь в розробці 1 дистанційного курсу: «Зелене
підприємництво для сільських громад» 

Організовано Національний молодіжний форум «Діти за
довкілля – Майбутнє обираємо Ми!”, забезпечено обмін
досвідом та кращими практики серед понад 100
представників молоді з усієї України

Презентація досвіду на міжнародному рівні: Комітет ЄЕК
ООН з питань освіти в інтересах сталого розвитку (м.
Женева, Швеціарія), міжнародний семінар ПМГ ПРООН-
ГЕФ за участі представників Білорусі та Молдови

Створено онлайн платформу знань “Cталий розвиток
громад», яка включає понад 10 модулів для вільного
вивчення та проведення діяльності з розбудови
спроможності в громадах

Взято участь в Навчальній програмі «Молодіжне лідерство
та сталий розвиток громад» за підтримки Баварського
територіального агентства з охорони довкілля, підтримано
10 молодіжних лідерів.

http://www.ecoacademy.org.ua/book/zelene-pidpryyemnyctvo-dlya-silskyh-gromad
http://www.ecoacademy.org.ua/book/zelene-pidpryyemnyctvo-dlya-silskyh-gromad
https://ecoplatform.org.ua/
https://www.lfu.bayern.de/index.htm


Програма розвитку ООН в Україні

НАШІ ПАРТНЕРИ

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду в Україні

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду в 
Республіці Білорусь

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду в Молдові

Європейське екологічне бюро

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Фонд ім. Фрідріха Еберта

Український культурний фонд

Ірпінська міська рада

Житомирська обласна рада

Радомишльська районна рада

Покровська міська рада

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

Державна установа «Інститут економіки природокористування» та 
сталого розвитку Національної академії наук України»

Поліський національний університет

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

https://www.ua.undp.org/
https://www.sgpinfo.org.ua/
http://www.sgp-gef.by/
https://www.sgpmoldova.org/ru
https://eeb.org/
http://mepr.gov.ua/
http://www.fes.kiev.ua/n/cms/
https://ucf.in.ua/
https://imr.gov.ua/
https://zt.gov.ua/
https://radrajon.at.ua/
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk
http://dea.edu.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://ecos.kiev.ua/news/list/
http://znau.edu.ua/
https://uu.edu.ua/
https://nenc.gov.ua/


НАШІ ПАРТНЕРИ

Виставкова федерація України

Всеукраїнська екологічна ліга

Українське товариство охорони природи

Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку»

Мережа організацій громадянського розвитку «Зелена 
Житомирщина»

Професійна асоціація екологів України

ГС «Асоціація фермерів і приватних землевласників Житомирської 
області»

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої 
сільської молоді Чернігівської обласної ради

Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2

Чернігівський телеканал «Сівер-Центр»

Чернігівський телеканал «Дитинець»

Чернігівський телеканал «Факт-новини»

Мезинський національний парк

Чернігівська обласна організація Товариства охорони природи

https://www.expo.org.ua/ua/
https://www.ecoleague.net/
http://www.ukrpryroda.org/
http://ecoosvita.org.ua/
http://www.zelena.org.ua/
https://paeu.com.ua/
https://www.facebook.com/fermer.zh/
http://www.lyceum-cn.org/
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887845664868704&amp;id=100009298963076
https://www.facebook.com/100022371696951/videos/215902432498812
https://www.facebook.com/TVDNET/videos/515233772857636
https://www.facebook.com/factnewch/videos/729526594383637
http://mezinpark.com.ua/holovna/biogumus-alternativa-spalyuvannyu-listya-i-travi/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=928524641236584&amp;id=100022371696951


КОНТАКТИ:

http://wcu.org.ua/

https://www.facebook.com/WCOUOF/

women.and.children.ua@gmail.com

http://wcu.org.ua/
https://www.facebook.com/WCOUOF/
https://www.facebook.com/WCOUOF/

