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Стратегія розвитку  

ГО УЕК «Зелена Хвиля» на 2022-2025рр. 

 

Цінності 

 Чесність. Члени організації ведуть екологічний спосіб життя, який 

просувають в суспільстві. 

 Невимушений екоактивізм. М’який підхід допоможе людям навчитися 

еко-відповідальності.  

 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.  

 Співдружність. Взаємна підтримка та дружні стосунки з 

організаціями та окремими особами, які представляють екологічну 

спільноту бо дотичні до неї.  

 Вибірковість. Не співпрацюємо з організаціями та окремими 

особами, діяльність яких негативним чином впливає на стан 

природного навколишнього середовища та\або на стан здоров’я 

людей. 
 

Місія 

 

Займаємося освітою і просвітою, заради збереження і мінімізації 

негативного впливу на природне довкілля, піклуючись про теперішнє і 

майбутнє людства. 
 

Бачення ГО УЕК “Зелена Хвиля” на 31.12.2025 

 

Змістовна діяльність 

 працює тренінговий центр з еко-освіти; 

 забезпечили лідерство організації з еко-ігор; 

 генеруємо потужну аналітику; 

 функціонує Всеукраїнський центр iTree. 

Організаційний розвиток 

 побудували сильну спроможну команду; 
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 забезпечили стабільне достатнє фінансування; 

 плекаємо спільноту ГО УЕК “Зелена Хвиля”; 

 маємо успішні партнерства (бізнес, донори, ГО, держ.установи та 

інші); 

 ефективно стратегуємо і впроваджуємо стратегію; 

 приймаємо рішення на основі аналітики (власної та інших) → 

evidence-based. 
 

Пріоритетні напрямки діяльності ГО Зелена Хвиля на 2022-2025  
 

Стратегічний напрямок Стислий опис завдань 

Працює 

всеукраїнський 

тренінговий центр з 

еко-освіти 

 Тренінговий центр + лекторій з еко-

педагогіки 

 Тренінговий штаб зі своїми та 

залученими експертами (min 5 тренерів 

на фрілансі) 

   5 НМК (різних авторів) 

використовуються в українській освіті 

Забезпечили лідерство 

організації з еко-ігор 

  ~5 авторських ігрових розробок 

(захищені, використовуються, 

продаються) 

 Відділ роботи над іграми (min 3 людини) 

Генеруємо потужну 

аналітику 

 Щорічні аналітичні звіти за кожним 

стратегічним напрямком 

Функціонує 

Всеукраїнський центр 

iTree 

  Всеукраїнський експертно-аналітичний 

центр для локальних ініціатив i-Tree 
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Побудували сильну 

спроможну команду 

  Стабільно працююча адекватна 

management team 

 10 full-time офіційно працевлаштованих 

(5 з них з хорошою англійською), не 

більше 30% ротацій на рік (плинність 

кадрів) 

 Працююча структура з чітким 

розподілом функцій + департаменти 

 Видимість організації забезпечує min 2 

комунікаційни_ці 

 Здорові дорослі відносини в організації 

 Teambuilding та неформальні зустрічі min 

4 рази в рік 

  Команда поважає право на відпочинок та 

особисте життя 

Забезпечили стабільне 

достатнє фінансування 

 Річний бюджет ≥150000 USD + 

планування на поточний рік із 

визначеними джерелами фінансування 

 Гідна конкурентоспроможна заробітна 

плата для членів команди 

 Річні бюджетні надходження гранти 

(60%), власні послуги (30%), внески 

(10%) 

Плекаємо спільноту 

ГО УЕК “Зелена 

Хвиля” 

 Фахова та включена в діяльність 

організації наглядова рада 

 Кількість членів та окремо волонтерів 

організації, якщо вони не є членами, 

складає не менше ніж дві третини від 

кількості найманих працівників 

(плекання спільноти) 



ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» 

      

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 36174854  
UA 263510050000026003878958700 
ПАТ «УКРСИББАНК»  
МФО 351005 

Юридична адреса: 

02144, Київ, пр. Петра 

Григоренка 38а кв.26 
contact@ecoclubua.com 

ecoclubua.com 

 

Маємо успішні 

партнерства (бізнес, 

донори, ГО, 

держ.установи та інші) 

 Активна конструктивна співпраця з 

іншими громадськими організаціями 

різного рівня  

  Сприятлива співпраця з адекватними 

бізнесами 

 Налагоджена дружня взаємодія з 

донорами (min 2-3 донори) 

 Конструктивні та прозорі стосунки з 

державними структурами 

Ефективно 

стратегуємо і 

впроваджуємо 

стратегію 

 Нові стратегічні напрямки діяльності 

 Регулярні організаційні рефлексуючі 

зустрічі 1 раз в квартал 

 Приймаємо рішення на основі 

аналітики (власної та інших) → 

evidence-based 

 


