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ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОСФЕРИ ЗА 2009 РІК:
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
1. ЛІТНІЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ “ШКОЛА У ПРИРОДІ – 2009”
Місце і час проведення діяльності: с.
Кострино
Великоберезнянського
р-ну
Закарпаття, липень 2009 р.

У програму табору входять заняття:
 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

Спонсор: управління у справах молоді та
спорту Закарпатської ОДА, кошти з продажу
путівок
Мета проведення табору: формувати
екологічну свідомість школярів та культуру
співіснування у природі.
Цільова аудиторія: діти віком 7-16 років.
При
проведенні
літніх
таборів
ми
співпрацюємо з лісництвами, на території
котрих знаходяться наші табори.

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 – 2009” взяли
участь закарпатських 40 дітей.
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2. ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЯ АКЦІЯ «КЛІМАТ
ЗМІНЮЄТЬСЯ! ЧАС ДІЯТИ!»
Місце і час проведення діяльності: місто
Ужгород, жовтень 2009

Партнери:
ГО
(Дніпродзержинськ)

Спонсор: WWF-DCP (Австрія) / Toyota

Результати:
проведена
масштабна
інформаційна
кампанія
про
причини
глобальних змін клімату на їхні наслідки. У
рамках акції відбулись вікторини, виставка
та демонстрація відновлювальних джерел
енергії
Учасники вікторин отримали пам’ятні
подарунки

Мета: звернути увагу мешканців міст
України на проблему глобальних змін
клімату.
Акції
пройшли
у
Києві,
Дніпродзержинську, Одесі, Львові.
Цільова аудиторія: громада міста Ужгород,
ЗМІ.

«Голос

природи»

ЕКОЖУРНАЛІСТИКА
3. СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ
Місце і час проведення діяльності: м.
Ужгород, 1 липня 2008 – 30 червня 2009

Результати: на регіональному телеканалі
ТИСА-1 ефір вийшло 20 телепередач
різного формату на природоохоронну
тематику

Спонсор: Посольство САШ в Україні
Цільова
аудиторія:
Закарпатської області

телеглядачі
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ВИДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ
У рамках цього напрямку у 2009 році було підготовлено і видано таку публікацію:
О. І. СТАНКЕВИЧ-ВОЛОСЯНЧУК. Сільський туризм (методичний посібник). – Ужгород,
2009. – 80 с.
Спонсор: Головне управління економіки
Закарпатської ОДА, обласний бюджет

Методичний
посібник
рекомендовано
господарям
індивідуальних
селянських
господарств,
які
бажають
зайнятись
сільським зеленим туризмом, сільським та
селищним
головам,
працівникам
туристичної галузі, природоохоронцям, усім,
хто цікавиться сільським зеленим туризмом
в Україні.

Мета видання: Цей методичний посібник
має
на
меті
допомогти
сільським
господарям започаткувати власну справу на
базі своєї оселі і розпочати діяльність у
сфері сільського зеленого туризму. У
посібнику викладено інформацію щодо
«сталих» видів туризму, правові основи
розвитку
сільського
туризму,
поради
господарям
сільських
садиб
щодо
планування власної справи. Публікація
також
містить
поради
щодо
основ
маркетингового
аналізу
сільського
середовища, інформацію про місцеві
ініціативи, які супроводжують сільський
зелений
туризм,
мережі
локальних
туристичних
маршрутів,
як
елементи
екологічного
туризму,
можливості
використання природоохоронних територій
для успішності сільських садиб, а також про
українську систему категоризації садиб
«Українська гостинна садиба» та екологічне
маркування садиб «Зелена садиба».

Цільова аудиторія:
садиб,
активісти
організацій

власники зелених
природоохоронних

ПРИРОДООХОРОНН АДВОКАЦІЯ
4. ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ МЕРТВОЇ ДЕРЕВИНИ У ЛІСАХ
УКРАЇНИ, ЯК ПЕРЕДУМОВУ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Піднапрямок: стале ведення лісового господарства та лісова сертифікація
Місце і час проведення діяльності:
Ужгород, Закарпатської область, 16 вересня
– 31 жовтня 2009

Мета проекту: розпочати інформаційну
кампанію через ЗМІ щодо важливості
мертвої деревини у лісах України, як
передумови збереження біорізноманіння.

Підтримка: WWF – DCP (Всесвітній фонд
дикої природи – Дунайсько-Карпатська
програма)

У рамках проекту фахівці ЕКОСФЕРИ:

1. Підготували аналітичну записку щодо
проблем у лісовому секторі України,
зокрема у лісовому господарстві
2. Виступили з доповідями на теми:
«Існуючі
конфлікти
у
сфері
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лісокористування в Карпатському
регіоні України» та «Роль мертвої
деревини
у
збереженні
біорізноманіття в лісах» на науковопрактичному
семінарі
«Основні
причини знеліснення та деградації

лісів в Україні», 20-22 вересня 2009
р., м. Косів, Івано-Франківська обл.
3. Провели інформаційну кампанію
через національні ЗМІ та Інтернет
видання.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД
У рамках цього напрямку у 2009 році ЕКОСФЕРА виступила партнером Закарпатського
обласного виробничого управління по меліорації і водному господарству
6. РЕКОНСТРУКЦІЯ БЕРЕГІВСЬКОЇ
БАСЕЙНІ РІКИ ТИСА»

ТРАНСКОРДОННОЇ

ПОЛЬДЕРНОЇ

СИСТЕМИ

В

Піднапрямок: сприяння розвитку сталих видів туризму (на території Берегівської
польдерної системи)
Місце і час проведення діяльності: м.
Ужгород, 1 березня – 31 грудня 2009

5. Провели
навчально-методичні
семінари для вчителів сільських шкіл
Ужгородського та Берегівського р-нів
щодо екологічних досліджень водних
екосистем

Спонсор:
програма
Добросусідства
Угорщина-Словаччина-Україна
HUSKUA/06/01 CBC AP 2005

6. Сприяли проведенню екологічних
акції та моніторингу якості води у
каналах.

Мета проекту: здійснити реконструкцію
Берегівської
польдерної
системи
з
врахуванням соціальних та екологічних
аспектів.

7. Провели семінар зі створення
партнерства
розвитку
Зеленого
Маршруту
на
базі
каналів
Берегівської польдерної системи

ЕКОСФЕРА виступила партнером у частині
роботи з розробки концепції розвитку
туристичного
маршруту
на
території
Берегівської польдерної системи.

Цільова аудиторія: територіальні громади
та органи місцевого самоврядування,
розміщені
на
території
Берегівської
польдерної системи

У рамках проекту фахівці ЕКОСФЕРИ:
1. Вивчили
туристичний
досліджуваного регіону
розвитку туризму

потенціал
та стан

Результат:
1. Розроблена концепція та технічна
схема розвитку Зеленого Маршруту
на
базі
каналів
Берегівської
польдерної системи

2. Визначили
можливість
розвитку
сталих
видів
туризму
з
використанням
меліоративних
каналів
Берегівської
польдерної
системи

2. Видано
публікацію
«Екологічний
туризм: природа, історія, культура
(зелені
маршрути
Берегівської
польдерної системи)»

3. Розробили концепцію створення і
розвитку Зеленого Маршруту на базі
каналів
Берегівської
польдерної
системи

3. Проведена еколого-освітня робота та
моніторинг якості води у каналах зі
школярами сільських шкіл,
які
знаходяться на території Берегівської
польдерної системи

4. Підготували до друку публікацію
«Екологічний
туризм:
природа,
історія, культура (зелені маршрути
Берегівської польдерної системи)»
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Команда ЕКОСФЕРИ:
Оксана СТАНКЕВИЧ – президент організації
Катерина КОВАЛЬ – фінансовий директор, керівник еколого-освітніх програм
Любомира БУРТИН – бухгалтер організації
Віктор СТАНКЕВИЧ – системний адміністратор організації
Катерина ІРЖАК – офіс-менеджер організації
ЕКОСФЕРА має власну команду тренерів та експертів з питань:
- біорізноманіття, екології та охорони довкілля
- природоохоронної освіти
- зеленої журналістики
- сталого ведення лісового господарства та лісової сертифікації
- агро- та екотуризму
- природоохоронної адвокації
- розробки стратегічних та тактичних планів сталого розвитку громад
- розвитку місцевих ресурсів

-

природоохоронного законодавства
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