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ЕКОСФЕРА на службі у довкілля

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОСФЕРИ ЗА 2010 РІК:
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
1. ЛІТНІЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ “ШКОЛА У ПРИРОДІ – 2010”
 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: с.
Кострино
Великоберезнянського
р-ну
Закарпаття, липень 2010 р.
Спонсор: кошти з продажу путівок,
управління у справах сім’ї і спорту
Закарпатської ОДА
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 – 2010” взяли
участь 40 закарпатських дітей.
У програму табору входять заняття:
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ВИДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ
У рамках цього напрямку у 2010 році було підготовлено і видано такі публікації:
1. О. І. СТАНКЕВИЧ-ВОЛОСЯНЧУК. Екологічний туризм: природа, історія, культура
(зелені маршрути Берегівської польдерної системи). – Ужгород: 2010. – 62 с.
Спонсор: Закарпатський облводгосп
Мета видання: Це видання має на меті познайомити читача з
природою, історією, культурою, традиціями та звичаями громад,
які живуть на території Берегівської польдерної системи. Воно
стане у пригоді подорожуючим Зеленими маршрутами
Берегівської польдерної системи, тісно пов’язаними з
меліоративними каналами протипаводкової системи, розкри
ваючи при цьому усі туристичні принади краю. Також видання
адресоване
місцевим
громад ам,
органам
місцевого
самоврядування, усім, хто цікавиться краєзнавством.
Цільова аудиторія: туристичні, природоохоронні та краєзнавчі
громадські організації, агенції регіонального розвитку, органи
місцевого самоврядування, управління туризму РДА.

2. О. І. СТАНКЕВИЧ-ВОЛОСЯНЧУК. Сертифікація ланцюжка постачання «від
виробника до споживача» за схемою FSC. – Ужгород: 2010. – 14 с.
Спонсор: Tetra Pak – Україна
Мета видання: Це інформаційно-довідкове видання має на меті
ознайомити працівників деревообробної галузі з сертифі кацією
ланцюжка постачання «від виробника до споживача за схемою FSC».
Викладена інформація може бути корисною усім, хто цікавиться
питаннями невиснажливого лісового господарства, системами лісових
сертифікацій, лісовою сертифікацією за схемою FSC.
Цільова аудиторія:
господарства.

працівники

лісопереробної

галузі,

лісового

ПРИРОДООХОРОННА АДВОКАЦІЯ
2. ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ДО
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Піднапрямок: громадський моніторинг
У рамках цього проекту ЕКОСФЕРА виступила партнером ГО «Товариство добровільної
лісової сертифікації»
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Результат: В результаті дослідження
представлені
ґрунтовні
звіти
щодо
поінформованості та залученості місцевих
громад та природоохоронної громадськості
до прийняття рішень, які стосуються
управління
лісовим
господарством.
Розроблені чіткі рекомендації та інструкції
для Агенції лісових ресурсів України щодо
процедур залучення зацікавлених сторін до
управління лісовим сектором країни.

Місце і час проведення діяльності:
Київська, Житомирська та Закарпатська
області України
Підтримка: ENPI-FLEG/IUCN
Мета
проекту:
дослідити
ступінь
залученості
місцевих
громад
лісових
регіонів України, а також природоохоронних
НУО до управління лісовими ресурсами.
Цільова
громади

аудиторія:

екоНУО,

місцеві

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ
3. СПРИЯННЯ ПРОСУВАННЮ ІДЕЙ НЕВИСНАЖЛИВОГО (СТАЛОГО) ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Піднапрямок: стале ведення лісового господарства та лісова сертифікація
Місце і час проведення діяльності:
Ужгород – Львів – Боярка, 1 березня – 30
червня 2010

Результати:
проекту

в

результаті

здійсненого

1. Спеціалізовані семінари відвідали
10 представників лісопереробної
галузі, 20 працівників лісового
господарства,
10
представників
екоНУО, 30 представників лісової
науки та студенти.

Спонсор: Тетра Пак – Україна під егідою
Всесвітнього фонду дикої природи –
Дунайсько-Карпатської програми
Мета проекту: сприяти просуванню в
Україні ідей невиснажливого лісового
господарства в цілому та, зокрема, лісової
сертифікації через зміцнення інституційної
спроможності НУО і працівників лісового
господарства,
видання
тематичних
публікації та залучення ЗМІ

2. Видано і поширено серед цільової
аудиторії
тематичні
публікації
«Сертифікація
ланцюжка
постачання «від виробника до
споживача за схемою FSC» та
«Мертва деревина – живий ліс»
накладом по 500 примірників.

У рамках проекту фахівці ЕКОСФЕРИ:
1. Підготували і провели семінари на
тему
«Сертифікація
ланцюжка
постачання «від виробника до
споживача за схемою FSC» для двох
цільових аудиторій – працівників
лісопереробної галузі та лісового
господарства
2. Розробили і видали дві тематичні
публікації: «Сертифікація ланцюжка
постачання «від виробника до
споживача за схемою FSC» та
«Чому ринки бувають екологічно
чутливими?».
Цільова
аудиторія:
працівники
лісопереробної
галузі
та
лісового
господарства, місцеві громади
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД
У рамках цього напрямку у 2009-2010 роках ЕКОСФЕРА виступила партнером
Закарпатського обласного виробничого управління по меліорації і водному
господарству
4. РОЗВИТОК БЕРЕГІВСЬКОЇ ТРАНСКОРДОННОЇ ПОЛЬДЕРНОЇ СИСТЕМИ В БАСЕЙНІ РІКИ
ТИСА»
Піднапрямок: сприяння розвитку сталих видів туризму (на території Берегівської
польдерної системи)
Місце і час проведення діяльності: м.
Ужгород, 1 березня 2009 – 1 червня 2010

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)»

5. ПОСАДИ ДЕРЕВО, ЗРОБИ МІСТО ЗЕЛЕНИМ!
Піднапрямок: розвиток зелених зон у містах
Місце і час проведення діяльності: м. Ужгород, 1 квітня – 1 червня 2010
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Спонсор: КАПЛ «Вестед», Фонд
Стефана Баторія та Фонд Павла Чучки

лавиці
та
урни,
інформаційний щит.

ім.

аудиторія:

громада

також

2. Проведені громадські слухання на
тему «Разом відродимо зелений і
квітучий
Ужгород!».
Розглянуті
питання прийняття управлінських
рішень щодо збереження і розвитку
зелених зон міста. Зокрема питання
розмежування
зелених
зон
(визначення їхніх меж та винесення
їх у натуру і нанесення на топооснову
міста),
інвентаризації
зелених
насаджень та створення реєстру
зелених зон та насаджень міста, про
надання
повноважень
щодо
управління
окремими
зеленими
зонами
різним
суб’єктам
–
підприємствам,
громадським
організаціям, ОСББ.

Мета проекту: врятувати міський парк
Перемоги від забудови через планування
території, висадження дерев та кущів й
облаштування майданчиків для відпочинку.
Цільова
Ужгорода

а

міста

Результат:
1. Проведена
загальноміська
акція
«Зроби місто зеленим! Посади
своє дерево», в результаті якої на
території парку посаджено 250
саджанців листяних та хвойних порід
дерев, територія парку очищена від
сміття, на території парку розміщено
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Команда ЕКОСФЕРИ:
Оксана СТАНКЕВИЧ – президент організації
Катерина КОВАЛЬ – фінансовий директор, керівник еколого-освітніх та туристичних програм
організації
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
сталого ведення лісового господарства та лісової сертифікації
природоохоронної адвокації
розробки стратегічних та тактичних планів сталого розвитку громад
розвитку місцевих ресурсів
природоохоронного законодавства
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