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«Запровадження кращих практик та розвиток спроможності молоді через 

поширення освіти для сталого розвитку та 

практичну діяльність зі сталого використання біорізноманіття» 

UKR/SGP/OP6/Y2/CORE/BD/16/05 

Реципієнт  Громадська організація “Екологічне майбутнє” 

 

Ключова сфера 
Біорізноманіття  

Операційна  фаза ОР 6 

Тривалість 09/2016 - 08/2017 

Сума Гранту 40000 USD 

Типи проекту 

Практична охорона довкілля, демонстраційна діяльність, осві-

та та поширення обізнаності, розбудова спроможності,  поши-

рення інформації. 

Партнери 

Сарненська гімназія, гімназія «Апогей», Чернігівський педаго-

гічний університет ім. Т.Г. Шевченка, Чернігівський ліцей для 

обдарованої сільської молоді, Чернігівська обласна організа-

ція Товариства охорони природи, ПМГ ГЕФ, Всеукраїнська 

екологічна ліга, Екоклуб при Києво-Могилянській академії 

«Зелена хвиля», НПП «Голосіївський», НПП «Мезинський», 

НПП «Деснянсько-Старогуцький , Партнерська мережа 

«Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні». Громадські 

організації «Екосвіт», «Екомережа», «Екоцентр», «Чисте по-

ле», «Хвиля», «Зелена Житомирщина», «ЕКОРОЗВИТОК», 

«Екологічний клуб «Паросток», ГО «Сталий розвиток – гармо-

нія суспільства», ГО «Зелений оберіг», організатори та прий-

маюча сторона Всеукраїнського Дитячого Форуму, газета 

«Розвиток і довкілля».  

Співфінансування 

Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку в 

Україні», ГО «Зелений оберіг», організатори та приймаюча 

сторона Всеукраїнського Дитячого Форуму. 

Адреса і  

контакти 

Пр-т перемоги, 77/1, кв. 26, м. Київ. 03062 Україна 

e-mail: ecologic.future@gmail.com, тел.:(093) 818-23-94 
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Основні цілі проекту: 

 Підвищення спроможності, екологічної свідомості дітей та молоді шляхом проведення еколого-просвітницьких 

заходів, розробка інструментів та обмін досвідом у практичній реалізації Стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для ста-

лого розвитку та Конвенції про захист біорізноманіття. 

 Розвиток спроможності Партнерської мережі “Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні” як дієвої платформи 

ОГС щодо запровадження міжнародних принципів ОСР на національному та локальному рівнях. 

Результати проекту 

 Основною розробкою проекту стала екологічна гра “Мережа життя”. Її завдання — легко та доступно пояснити 

основні принципи взаємозв'язків у природі та питання біорізноманіття. Було надруковано та розповсюджено 500 

екземплярів серед  представників мережі та інших навчальних закладів. 

 Видано двомовну книгу “Кольорові казки” (автор — Олена Крижановська). Книгу затвердили у Міністерстві освіти 

та включили до навчальної програми загальноосвітніх шкіл. Книга підходить як для вивчення англійської мови, 

так і для демонстрації інструментів запровадження принципів освіти в інтересах сталого розвитку. Кількість екзем-

плярів, що розповсюджено серед  загальноосвітніх шкіл, — 500 одиниць. 

 Проведено тренінг з управління проектами та підвищено обізнаність 75 учасників. Захід відбувся 18 жовтня 2016 

року, у місті Києві за участі Партнерської мережі “Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні”. Тренінг провели 

для молодіжних громад. Учасників тренінгу навчали як підготувати заявку для отримання гранту, розглядали такі 

питання як визначення основної проблеми  та завдань для її вирішення, пошук рішень та складання детального  

плану діяльності, вплив на сталість проекту, поширення інформації про діяльність та результати, ризики на шляху 

до успішного впровадження проекту, партнерства, бюджет проекту тощо. На заході також представили приклади 

найкращих проектів ПМГ ГЕФ та презентували методичний посібник “Як підготувати відео-заявку для отримання 

гранту?”. Проведено практичні заняття з проектного менеджменту 

 З 2 по 18 жовтня було проведено конкурс ініціатив на підтримку сталого розвитку молодіжної громади та підтри-

мано 2 молодіжні ініціативи з 2 регіонів України. Переможцями стали Сєверодонецький міський Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді з ініціативною “Наша країна у світлинах” та школи №225 м Києва спі-

льно з громадською організацією “Зелена свідомість та партнерство” з ініціативою “Створення інформаційно-

екологічного центру в загальноосвітній школі № 225 м. Києва”. 

 Проведено конкурс есе серед молоді на тему “Біорізноманіття: від міжнародних договорів до локальних дій”. На  

конкурс надійшло понад 20 робіт. Визначено 9 переможців з 6 регіонів України. Роботи переможців конкурсу опуб-

лікували у Всеукраїнській газеті “Розвиток та довкілля”. Урочисте нагородження переможців відбулося 1/11/2017. 

 Організовано фінальний етап Третього Всеукраїнського дитячого екологічного форуму “Діти за довкілля: майбут-

нє обираємо ми!”. Участь у ньому взяли 120 дітей з 5 областей України. В рамках проведення Форуму було орга-

нізовано тематичні виставки щодо запровадження освіти для сталого розвитку, а також круглі столи та дискусійні 

клуби, на яких обговорювали питання ролі освіти в інтересах сталого розвитку задля вирішення глобальних еко-

логічних проблем, виконання міжнародних зобов'язань  з питань освіти в інтересах сталого розвитку на націона-

льному та локальному рівнях, розширення можливостей об'єктів природно-заповітного фонду, як однієї з успіш-

них платформ запровадження ОСР, роль інтерактивних методів навчання у запровадженні принципів ОСР тощо. 

 Презентовано здобутки Мережі на Другому ярмарку знань Програми Малих Грантів ПРООН/ГЕФ. Її провели для 

понад 120 партнерів. Захід відбувся 18 жовтня 2016 року, в Національному еколого-натуралістичному центрі уч-

нівської молоді м Києва. 

 Проведено 12 інформаційно-просвітницьких заходів та акцій для 650 осіб у Чернігівській, Житомирській, Черкась-

кій, Луганській та Київській областях. Видано 2 Випуски газети “Розвиток довкілля”, тиражем 1000 одиниць. 

 Опубліковано понад півсотні новин на сайті “Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні” (http://

www.ecoosvita.org.ua) та на сторінці у Facebook (http://www.facebook/www.ecoosvita.org.ua). Це забезпечило поши-

рення інформації про  діяльність проекту та дотичні теми.  

 Презентація здобутків Мережі на 12 засіданні Наглядового Комітету Освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР) 

ЄЕК ООН, яке проходило в Женеві, у квітні 2017 року. Участь у заході забезпечила поширення досвіду на міжна-

родному рівні.   


