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ВСТУПНЕ СЛОВО
Попри продовження глобальної пандемії, 2021 рік
для нашої організації став дуже продуктивним: по
всіх
стратегічних
напрямках
діяльності
організації
розроблялися
нові
методичні
матеріали,
складалися
аналітичні
звіти,
формувалися
команди
волонтерів
та
проводилися навчальні заходи як в онлайн, так і в
офлайн форматі. Ми залучили до роботи по різних
проєктах велику кількість зовнішніх експертів_ок
та налагодили співпрацю з новими громадами.
Ми впевнено продовжуємо працювати на всеукраїнському рівні, залучаючи,
наприклад, на наші вебінари з опанування авторського шкільного курсу за вибором
«Кліматична абетка» вчителів та вчительок з усіх регіонів країни, або збираючи
на наші тренінги для мультиплікаторів мобільної версії кліматичної гри «Keep
Cool» волонтерів та волонтерок із громад різних областей України. Пишаємося
тим, що наші доробки користуються популярністю та стають у нагоді широкому
колу зацікавлених сторін за різними темами охорони довкілля.
Така успішність річної роботи грунтується, насамперед, злагодженою та
відданною роботою нашого чудового колективу, відпрацьованими внутрішніми
робочими процесами, та активністю нашого українського громадянського
суспільства.
Тож, разом із нашими прихильниками та прихильницями, із року в рік ми
міцнішаємо, як це роблять дерева у прийнятних умовах існування. Не останню
роль у цьому продовжує грати «парасольковий» для багатьох наших ініціатив
проєкт інституційної підтримки в рамках програми «Підвищення організаційної
спроможності інститутів громадянського суспільства, які працюють в
екологічній сфері» (EPAIU) що здійснюється Міжнародним фондом “Відродження” за
фінансової підтримки Швеції.

Із великим натхненням ми йдемо вперед і кличемо з собою до важливої
подорожі в спільне безпечне й екологічне майбутнє. Розвиваємось,
зберігаючи природу!

Олександра Халаїм

голова ГО УЕК «Зелена Хвиля»
contact@ecoclubua.com
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛУБ «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» – ЦЕ
КОМАНДА
ТРЕНЕРІВ

ПРОФЕСІЙНИХ
ТА

ЕКОЛОГІВ,

АКТИВНИХ

УЧАСНИКІВ

ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ.

МИ ДІЄМО З 2008 РОКУ.
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НАШ ДЕВІЗ
ЖИТИ ЕКОЛОГІЧНО:
ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО –
ЗЕЛЕНИМ ІДЕЯМ!
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НОГО

НАШІ ЦІННОСТІ

ЧЕСНІСТЬ
Члени організації ведуть екологічний спосіб життя, який
просувають в суспільстві.

НЕВИМУШЕНИЙ ЕКОАКТИВІЗМ
М’який підхід допоможе
відповідальності.

людям

навчитися

еко-

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
Кожен
працівник
організації
прагне
високого
професіоналізму у виконанні своїх обов’язків. Ми
невпинно навчаємось і підвищуємо кваліфікацію.

ДОСТОВІРНІСТЬ
Зелена Хвиля завжди перевіряє інформацію, якою
оперує в своїй діяльності, і протидіє недоброчесності та
маніпуляціям екологічними даними.

ПІДТРИМКА
Підтримуємо екологічні ініціативи людей, організації,
неформальних груп. Підтримуємо ініціативи членів
організації, експертів та волонтерів.
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НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ

Освіта для сталого розвитку
(впровадження ігрового методу
в екологічну освіту)

Екологічні аспекти соціальної
відповідальності бізнесу
(впровадження ідеї зеленого
офісу в роботу організацій)

Адвокація екологічної освіти

Протидія зміні клімату
(громадський активизм та
наукові дослідження з ролі
міського озеленення)

Підтримка екологічних
суспільних ініціатив

ЧЛЕНСТВО У НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ
МЕРЕЖАХ, СПІВПРАЦЯ
з 2019 року член Міжнародної кліматичної мережі (регіон Східна Європа, Кавказ,
Центральна Азія): CAN ВЕКЦА;
з 2019 року організація має статус спостерігача Рамкової конвенції ООН зі зміни
клімату;
з 2014 року член Української кліматичної мережі (УКМ). В рамках співпраці
бере участь у щорічних зборах, голосуванні та роботі у напрямку освіти і адаптації
до зміни клімату;
співпраця з Дунайсько-Карпатською програмою WWF International (з листопада
2014);
у 2013 першою ГО в Україні отримала статус NGO – National supporter of Gold
Standard в Україні, може брати участь у громадських слуханнях та офіційно
надавати свої коментарі щодо проектів, які скорочують викиди парникових газів і
сприяють сталому розвитку та які подаються на сертифікацію Gold Standard;
з 2010 року член Глобального договору ООН в Україні.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
ГО УЕК «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ»
5.1. Керівними органами організації є
Загальні Збори, а також Голова
Організації та Виконавчий директор.
5.2. Іншими органами управління
Організації є Наглядова Рада та
Ревізійна комісія.

5.19. Наглядова Рада
є консультативно-дорадчим органом Організації, який
здійснює консультативно-методичну підтримку та
проводить незалежну оцінку результатів діяльності
Організації. Має не менше п'яти членів.
Термін повноважень становить п'ять років.

5.3. Загальні Збори
є найвищим керівним органом
Організації, який має право приймати
рішення з будь-яких питань її
діяльності.

5.15. Виконавчий Директор
є адміністративно-виконавчим органом
Організації призначається терміном на два
роки за рішенням Голови Організації, яка
затверджується Наглядовою Радою.

5.12. Голова Організації
є керівником Організації, який
обирається на чотири роки
Загальними Зборами та є
підзвітним Загальним Зборам.

5.23. Ревізійна комісія
є колегіальним органом, який здійснює
контроль за фінансово-господарською
діяльністю Організації. Обирається на
Загальних Зборах у складі двох членів.
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Кількість членів Організації:
11 працівників, з них штатних - 5

НАШІ ПРОЄКТИ

ПРОТИДІЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ

ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ:

Проєкт «Можливості
грудень 2020 – квітень 2021
прозорої, партисипативної та
дієвої інвентаризації зелених
МЕТА:
зон Києва задля адаптації
створення
аналітичних
та
міста до зміни клімату»
технологічних передумов для

започаткування
інтерактивної
партисипативної та прозорої
системи інвентаризації зелених
насаджень міста Києва на основі
технічних
рішень
відкритої
платформи
i-Tree,
задля
довготермінового покращення
адаптивних можливостей міста
до хвиль тепла та інших
негативних локальних проявів
зміни клімату.

ПАРТНЕРИ:
Davey Tree Expert Company (розробники продуктів i-Tree
www.itreetools.org США), аналітичний центр Cedos, ГО «Екопарк
Осокорки».
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА:
Міжнародний фонд «Відродження» та Посольство Швеції в Україні в
межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні
(EPAIU).
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗА ПОСИЛАННЯМ):
Короткий аналітичний звіт «Управлінська, правова та інформаційна база
щодо інвентаризації міських зелених насаджень в Україні та місті
Києві»;
Перекладені українською та адаптовані навчальні матеріали з
користування відкритою платформою i-Tree Eсо для інвентаризації
міських зелених насаджень;
Проведена пілотна інвентаризація ділянок зелених зон Києва за
допомогою i-Tree Eсо за участі зацікавлених сторін;
Проведено фокус-групове інтерв’ю з потенційними користувачами iTree;
Полісі-бріф презентований на фінальній прес конференції.

ДОСЛІДНИЦЬКА ГРУПА:
Олександра Халаїм, ГО УЕК «Зелена
Хвиля», координаторка проєкту;
Олена Забарна, Центральний
Європейський Університет;
Анастасія Скок, ГО УЕК «Зелена
Хвиля», Національний університет
«Києво-Могилянська академія»;
Денис Триліс, ГО УЕК «Зелена Хвиля»,
Національний університет біоресурсів
та природокористування України.
Більше про проєкт за посиланням.
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ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ:
«Прозора та партисипативна
система інвентаризації
зелених зон в Україні:
iTree4UA»

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЄКТУ
ВЕРЕСЕНЬ 2021 – БЕРЕЗЕНЬ 2022

Збір та обробка необхідного пакету даних
для інтеграції інструменту i-Tree Eco для
використання в усіх громадах України.
БЕРЕЗЕНЬ 2022 – ЧЕРВЕНЬ 2022

Збір додаткових даних для чотирьох
пілотних громад в областях, що
представляють різні регіони України, для
отримання повної версії i-Tree Eco.

вересень 2021 – грудень 2022
МЕТА:
забезпечити
повну
функціональність інструменту iTree Есо для повноцінного
використання в усіх громадах
України
задля
оцінки
екосистемних послуг дерев у
кількісному та грошовому виразі.
Проєкт створює аналітичні та
технологічні передумови для
запуску
інтерактивної
та
прозорої системи інвентаризації
міських дерев в Україні на основі
технологій i-Tree для отримання
переваг місцевих громад та
навколишнього середовища під
загрозою зміни клімату.

ЧЕРВЕНЬ 2022 – ЖОВТЕНЬ 2022

Проведення пілотних інвентаризаційних
робіт за допомогою i-Tree Eco разом із
місцевими зацікавленими сторонами у
пілотних громадах, як приклад можливості
ініціювати подібні інвентаризаційні проєкти
в будь-якій громаді України.
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
Для системного використання адаптованого до місцевих даних та умов
інструменту i-Tree Eco буде впроваджено комунікаційну кампанію, за допомогою
якої залучатимуться місцеві зацікавлені сторони як у громадах-партнерах, так і в
інших громадах України.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
Разом із нашими партнерами ми оберемо чотири пілотні громади в
різних регіонах України для реалізації навчання усіх зацікавлених
осіб та організації польових виїздів для обліку місцевих дерев за
допомогою i-Tree Eco влітку 2022 року.
Більше про досягнення проєкту у 2021 році

посилання 1

посилання 2

Проєкт здійснюється за фінансової підтримки
US Forestry Service International Programs у
партнерстві з Davey Tree Expert Company
(розробники продуктів i-Tree у США) та
ГО «Агентство сприяння сталого розвитку
Карпатського регіону “ФОРЗА”»
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НАШІ ПРОЄКТИ

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

У рамках проєкту з інституційного розвитку Ірина Санковська,
експертка ГО УЕК ЗХ, викладачка Інституту післядипломної освіти
Київського університету ім. Б.Грінченка, створила першій в Україні
навчально-методичний комплекс за вибором «Кліматична абетка»
для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти.
Посилання на матеріали:
Навчальна
програма
та
методичний посібник до курсу
за вибором для учнів 3-4 класів
ЗЗССО “Кліматична абетка”

Зошит до курсу за вибором
«Кліматична абетка» для учнів
3-4 класів закладів загальної
середньої освіти «Кліматична
абетка»

З лютого 2021 року НМК «Кліматична
абетка» проходила апробацію у трьох
паралельних четвертих класах ТОВ
«Ліко-школа» міста Києва. Додатково
у рамках апробації НМК розроблено і
проведено тренінги та вебінари для
педагогів пілотних ЗНЗ з викладання
програми екологічної / кліматичної
освіти. Загалом проведено два тренінги
(12.09.2021, 30.09.2021) та 4 вебінари
(03.06.2021, 23.06.2021, 25.06.2021,
28.09.2021).

Також у 2021 році творчим колективом авторів, Пруцакова Ганна, Пруцакова
Ольга, Санковська Ірина, розпочато підготовку НМК для середньої школи
«Кліматbох». Комплекс планується до виходу та апробації у 2022 році.
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ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ:
з серпня 2020

Напрямок «Екологічні
вікторини»

З серпня 2020 ГО УЕК «Зелена
Хвиля» в рамках проєкту з
інституційного
розвитку
проводить щомісячні вікторини
для відвідувачів Фейсбуку про
екологічні дати року з призами
переможцям.
Всього за 2021 проведено
одинадцять вікторин.
Проєкт координує
Ірина Санковська

ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ:
Проєкт з фасилітації
кліматичної гри
«Keep Cool Mobile»

вересень - грудень 2021 року
З вересня по грудень 2021 року ГО
УЕК «Зелена Хвиля» приєдналася
до міжнародного проєкту з
фасилітації кліматичної гри «Keep
Cool Mobile».
Проєкт фінансується “Federal
Foreign Office of Germany”,
виконується
ГО
«Ековізіо»
(Молдова)
і
університетом
Гумбольта (Берлін) HumboldtUniversität zu Berlin. Наша
організація
є
координатором
проєкту в Україні.
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МЕТА ПРОЄКТУ:
масштабування знань про зміну клімату в українських громадах через
екологічну гру «Keep Cool».

до організації залучено 16 волонтерів_ок з різних територіальних громад
України;
для волонтерів_ок проведено навчання з фасилітації онлайн гри, а також
надані всі необхідні матеріали та підтримка для подальшого
масштабування знань про зміну клімату (створено волонтерський
Telegram-чат).
ГО УЕК «Зелена Хвиля» разом з волонтерами_ками провели понад 45
воркшопів, під час яких навчали грати, а згодом і проводити онлайн-ігри
для всіх охочих (учнів_ць, студентів_ок, освітян_ок, викладачів_ок,
громадських активістів_ок, керівників_ць пластових організацій та ін.);
в мобільну та настільну версію Keep Cool грали учасники_ці в Одеській,
Рівненській, Тернопільській, Київській, Херсонській, Миколаївській,
Харківській, Донецькій, Івано-Франківській та ін. областях України;
250+ гравців з різних регіонів України дізналися більше про зміну клімату та
кліматичну політику під час гри та навчальних воркшопів.

Більшість волонтерів_ок можна
знайти на мапі мультиплікаторів
гри

на

сайті

запрошувати

розробників
до

«Keep Cool Mobile».
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та

фасилітації

НАШІ ПРОЄКТИ

ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ

ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ:
вересень 2019 - квітень 2020

Проєкт «Через власний
(1 етап)
розвиток до позитивних еко- липень 2020 - серпень 2022
змін у суспільстві»
(2 етап)

Проєкт виконується з вересня 2019 по
квітень 2020 (1 етап) та з липня 2020 по
серпень 2022 (2 етап) в межах Ініціативи з
розвитку екологічної політики й адвокації в
Україні
та
програми
«Підвищення
організаційної спроможності інститутів
громадянського
суспільства,
які
працюють в екологічній сфері» (EPAIU)
що здійснюється Міжнародним фондом
“Відродження” за фінансової підтримки
Швеції.
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Ініціатива спрямована на розвиток
інститутів
громадянського
суспільства
–
інституційно
спроможних,
з
доброчесним
управлінням,
підзвітних
та
визнаних в екологічній спільноті –
які зможуть сприяти реформам в
Україні
через
впровадження
екологічних політик і здійснення
адвокаційних заходів на захист
довкілля.

МЕТА ПРОЄКТУ:
посилення спроможності організації, впровадження належної системи
управління організації, виконання напрямів стратегічного плану у сфері
захисту довкілля, розвиток аналітичної і адвокаційної діяльності,
посилення системи фінансового менеджменту.
Загальний бюджет - 90 000 дол. США.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДРУГОГО ЕТАПУ:

Посилення інституційної спроможності
(курс з питань залучення волонтерів;
тренінгу з навчання управління ризиками,
участь в еколекторії «Зелена школа», курс з
відеомонтажу, курс із проєктного
менеджменту тощо)

Розробка та впровадження процедурних
документів (створення процедури
управління ризиками)

Адвокація питань у межах стратегічних
напрямків роботи організації

Перехід на нову версію сайту, заходи
з ребрендингу
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ІНШІ ЗАХОДИ 2021
Відбулося стажування 5 представниць організації у NGO Ecovisio
(Chisinau, Moldova).
Проведено 4 тренінги для більш ніж 100 викладачів с.Старі та Нові
Петрівці, смт Макарів в рамках проєкту “Lighthouse” (за ініціативи
Веолія та Нестле), присвячений впровадженню культури збору та
сортування відходів в Київській області. Викладачі зацікавлені
впроваджувати ідеї сортування сміття в своїх школах.
Організували навчальний 2-денний семінар по лісовій педагогіці від
ГО «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону
«ФОРЗА».

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ 2021
Спільно з дослідницькою агенцією Info Sapiens було
проведено якісне соціологічне дослідження для
виявлення
громадської
думки
з
питань
впровадження концепції зеленого офісу в бізнесструктурах міста Києва і сформовано спільний
аналітичний огляд “Концепція Зеленого офісу в
українських компаніях: актуальність та головні
пріоритети”.
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ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ 2021
Спільно з дослідницькою агенцією Info Sapiens проведено кількісне
соціологічне дослідження по темі сприйняття та використання екологічних ігор
як освітнього інструменту серед
користувачів та сформовано
аналітичний звіт
«Оцінка потреб у використанні
екологічних ігор».

КОРОТКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2021
№

Назва проєкту

Дати

Джерело
фінансування

Отримано,
грн

1

Проєкт «Екошкола»

01.01.2021 31.12.2021

Отримано від ПрАТ
«ФАРМАК»

174 212

2

Проєкт «Через власний розвиток до
позитивних еко-змін у суспільстві»

01.01.2021 31.12.2021

2 транші, програма
EPAIU, МФВ

1 158 528

3

Проєкт «Можливості інвентаризації
зелених зон Києва»

15.12.2020 14.05.2021

Додаткова грантова
програма EPAIU

244 092

4

Проєкт «Прозора та партисипативна
система інвентаризації зелених зон
в Україні: iTree4UA»

01.09.2021 31.12.2021

3 транші, USFS IP

412 616

5

Проєкт з фасилітації кліматичної гри
«Keep Cool Mobile»

01.05.202131.12.2021

AO «Ecovisio»

164 268

6

Продаж екологічних ігор

01.01.2021 31.12.2021

Окремі замовлення

10 700

Надходження на рахунки Організації з усіх проєктів

2 162 416

Витрати на виконання всіх проєктів та утримання Організації

2 010 601

18

НАША КОМАНДА 2021

МИХАЛЬЧУК ЗЛАТА
МИКИТЯНСЬКА ЄВГЕНІЯ
МАКУХА ДАР’Я
БАНОВСЬКА ОЛЬГА
САНКОВСЬКА ІРИНА
ШЛАПАК МИКОЛА
СКОК АНАСТАСІЯ
РЕКА ТЕТЯНА
ХАЛАЇМ ОЛЕКСАНДРА

КИЇВ 2021
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