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ЕКОСФЕРА на службі у довкілля

РІЧНИЙ ЗВІТ - 2013
ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОСФЕРИ ЗА 2013 РІК:
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
1. ЛІДЕРСТВО У ПРИРОДООХОРОННОМУ РУСІ
Місце і час проведення діяльності: c.
Кострино Великоберезнянського району
Закарпатської області, березень 2013

шкільних моніторингових груп, які вивчають
стан водних екосистем у своїй місцевості
методом хімічного аналізу та методом
біоіндикації.

Спонсор: пожертви громадян Німеччини,
Департамент освіти та науки, молоді і
спорту Закарпатської ОДА

Семінар спрямовано також на розвиток
лідерських
навичок
учасників
моніторингових груп, їхнє вміння самостійно
визначати місцеву екологічну проблему та
вирішувати її.

Партнер: JANUN, Hannover, Germany
Мета проведення табору: формувати
лідерські навички в активістів молодіжного
природоохоронного руху

У програму табору входять заняття:
- Представлення
команд
шкільних
моніторингових груп
- Тренінги з лідерства
- Екологічні театри
- Екоігри
- Дискусії та вільна програма
- Розробка мікропроектів для вирішення
локальних проблем довкілля

Цільова аудиторія: діти віком 10-16 років.
Результати:
Проведено черговий весняний семінар для
30 учнів та вчителів 5 сільських шкіл
Ужгородського та Іршавського районів
Закарпаття.
Це діти та їхні вчителі, які є учасниками
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2. ЛІТНІЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ “ШКОЛА У ПРИРОДІ – 2013”
 з
проблем
збереження
біорізноманіття
у
краї
(Червонокнижні види);
 з проблем збереження лісів та
малих річок;
 з проблем утилізації відходів;
 вміння в’язати вузли;
 з
вмілого
таборування
на
місцевості;
 одноденна подорож на гору Красія
 одноденна подорож на лінію
Арпада

Місце і час проведення діяльності: смт.
Солотвино
Тячівського
району
Закарпатської області, липень 2013 р.
Спонсор: пожертви громадян Німеччини,
Департамент освіти та науки, молоді і
спорту Закарпатської ОДА
Партнер: JANUN, Hannover, Germany
Мета проведення табору: формувати
екологічну свідомість школярів та культуру
співіснування у природі.
Цільова аудиторія: діти віком 10-16 років.

За допомогою тренінгів та ігор діти
здобувають знання у галузі екології та
проблем довкілля, можуть долучитись до
природоохоронної діяльності, відчути себе
частиною спільноти, яка бажає змінити світ
на краще. Також діти отримують вміння та
навички життя у природі, навчаються
таборуванню,
вчаться
встановлювати
правила та дотримуватися їх. Після
закінчення табору кожна дитина отримує
диплом учасника.

Результати:
У таборі „ШКОЛА У ПРИРОДІ – 2013” взяли
участь закарпатських 30 дітей. Це учасники
учнівських
моніторингових
груп,
які
вивчають стан водних екосистем, сіл Красна
та Невицьке Ужгородського району, сіл
Ільниця, Осій та Підгірне Іршавського
району.
У програму табору входять заняття:

*
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ВИДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ
СТАНКЕВИЧ-ВОЛОСЯНЧУК О.І. Адвокація як метод впливу. – Ужгород: 2013. – 80 с.
Спонсор: ЄС
Мета видання: Посібник «Адвокація як метод
впливу» може слугувати азбукою для
початківців у адвокаційному русі, а також
порадником для більш досвідчених у цій сфері
організацій. У кожному разі автор не ставив
собі за мету відповісти на усі запитання,
оскільки більшість питань, як і відповідей
приходять з досвідом.
Усе викладене у цій книзі опирається на
конкретний досвід з практики здійснення
адвокаційних кампаній. Саме тому тут кожен
може знайти для себе корисні приклади та
«рецепти» на майбутнє.
У
цьому
посібнику
викладені
основні
положення,
важливі
для
громадських
активістів, які планують захищати своє право
жити у безпечному довкіллі через адвокаційні
кампанії.
Оповідь
щодо
покрокового
планування та впровадження адвокаційної
кампанії, а також приклади з кампаній, які
відбулись, допоможуть читачу правильно
обрати стратегію адвокаційної кампанії,
визначати її мету, інструменти, та зрозуміти,
яку роль у ній відіграють соціальні мережі й
співпраця зі ЗМІ.
Цільова аудиторія: НУО та усі, хто цікавиться
адвокаційними кампаніями..

ПРИРОДООХОРОННА АДВОКАЦІЯ
3. СТОП МАСОВОМУ БУДІВНИТЦВУ МГЕС У ВЕРХІВ’Ї ГІРСЬКИХ РІЧОК КАРПАТ!
Місце і час проведення
Закарпатська область, 2013 р.

діяльності:

1. Проведені
зустрічі
місцевими
громадами у селах гірських районі
Закарпаття,
взята
участь
у
громадських
слуханнях
в
с.
Чорноголова та Тур’я Поляна
Перечинського району та с. Богдан
Рахівського
району
щодо
будівництва МГЕС, де громади
прийняли рішення про відмову від
будівництва
таких об’єктів
на
території громад.

Спонсор: міністерство закордонних справ
Чеської Республіки в рамках проекту
«Підвищеннян громадянської активності в
Україні»
Мета проекту:.
Цільова аудиторія: місцеві громади у
гірських
районах
Закарпаття,
природоохоронні організації, обласна та
місцева влада
Результати:
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відеоматеріал стосовно екологічних
та
соціальних
проблем,
які
створюють МГЕСи у гірських селах.

2. Проведені
круглі
столи
з
представниками
екоНУО
та
державних
природоохоронних
органів з приводу будівництва
МГЕС.
3. Здійснено тур по МГЕСах
Закарпатті, підготовлено фото-та

4. Проведено широку інформаційну
кампанію:
статті,
наукові
конференції, телепередачі.

у

4. ПРОГРАМА ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ У СФЕРІ АДВОКАЦІЇ МІЖ ОГС УКРАЇНИ
«ВЧИМОСЯ АДВОКАЦІ»
Місце і час проведення діяльності: м.
Ужгород, 2013 р.

Спонсор:
«Відродження»
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Мета проекту: поширити досвід практичної
адвокації серед представників НУО України
та підсилити інституційну спроможність
українських НУО у сфері представлення
інтересів та захисту прав через проведення
тренінгової програми з адвокації та
організацію
стажування
в
діючих
організаціях, які мають досвід у сфері
адвокації та нині здійснюють адвокаційні
кампанії.

Цільова аудиторія: неурядові організації
України
Результати: розроблений та проведений 3денний тренінг-курс з адвокації для 15
представників НУО. Виданий практичний
посібник. Кожен учасник тренінг-курсу
пройшов стажування в РМЕО «ЕКОСФЕРА»
та БФ «Життя» (Київ), який виступав
партнером у проекті, у рамках діючих
адвокаційних кампаній.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД
Піднапрямок: стале управління відходами
5. ЗА ЖИТТЯ У ЧИСТОМУ ДОВКІЛЛІ!
Місце і час проведення діяльності: с.
Абранка та с. Верхні Ворота Воловецького
району Закарпатської області, 2013 р.

Спонсор: БФ «КРОНА»/NIKO
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Мета
проекту:
налагодити
систему
селективного збору ТПВ у гірських селах, які
не мають власних сміттєзвалищ.

Воловецького району: закуплено і
розставлено по селу контейнери для
селективного збору сміття, куплено прес
для пресування пластику, налагоджено
механізм реалізації зібраної втор сировини
та спрямування виручених коштів на
благоустрій сіл, проведені акції з очищення
берегів річок Абранка та Латориця та
посадки дерев. За результатами проекту
проведено прес-тур

Цільова аудиторія: місцеві громади та
ОМС
Результати:
налагоджена
система
селективного збору сміття у двох селах

.
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Команда ЕКОСФЕРИ:
Оксана СТАНКЕВИЧ-ВОЛОСЯНЧУК – президент організації, експерт з екології, зоології,
адвокації, стратегічного планування та регіонального розвитку
Катерина СТАНКЕВИЧ-КОВАЛЬ – фінансовий директор, керівник еколого-освітніх програм
організації, експерт з питань освіти, молодіжної політики та туризму
Любомира БУРТИН – бухгалтер організації
Віктор СТАНКЕВИЧ – системний адміністратор організації
Тетяна ВОЖЖОВА – керівник туристичних програм організації
Діана ПОПФАЛУШІ – перекладач організації
Аліна ГАНЬКО – юрист організації
ЕКОСФЕРА має власну команду тренерів та експертів з питань:
- екології та охорони довкілля
- природоохоронної освіти
- зеленої журналістики
- сталого ведення лісового господарства та лісової сертифікації
- агроекології та екологічного сільського господарства
- агро- та екотуризму
- біорізноманіття
- природоохоронної адвокації
- розробки стратегічних та тактичних планів сталого розвитку громад
- розвитку місцевих ресурсів
- природоохоронного законодавства
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