КОМАНДА ПРОЕКТУ
НАДИХНЕ ВАС НА ЗМІНИ
Якщо ВИ:
- давно мрієте змінити
свій стиль життя, своєї родини, міста на більш сталий;
- хочете навчитися заощаджувати сімейний бюджет та
раціонально використовувати ресурси планети;
- готові долучитися до
всесвітнього руху із збереження навколишнього середовища.
МИ:
- не закликаємо жертвувати чимось чи обмежувати себе;
- пропонуємо творчо поглянути навколо і знайти
те, що можна покращити
мінімальними засобами
та зусиллями .
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Формування екокоманд.
Ознайомлення із основними положеннями сталого розвитку.
Презентація Проекту в
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці.
Тренінг екокоманд за
програмою “Стале домогосподарство”.
Робота над завданнями
проекту та відображення результатів на сайті.
Конференція-підсумок
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"СТАЛИЙ РОЗВИТОК забезпечує потреби
теперішніх поколінь, не ставлячи під
загрозу можливості майбутніх поколінь
задовольняти їх власні потреби".

Шановний(а) _______________________________

ЯК ДІЄ ПРОГРАМА

______________________________________________

Взяти участь у програмі можуть усі охочі та не

кожен

байдужі до ідей сталого розвитку громадяни віком

вирішить сам для себе, проаналізувавши свій спосіб

від 18 років. Учасники об’єднуються в ЕКОКОМА-

Енергозбереження. Прості кроки до економії.

життя та порівнявши його з щоденними практичними

НДИ - групи, що складаються з 6-8 осіб. Їх навчан-

В Національному екологічному центрі вирішили

порадами, як можна заощаджувати без ущемлення

ня проходить у форматі щотижневих зустрічей,

власних потреб.

своєрідного “гуртка за інтересами”, за підтримки

повернути всіх саме до цього питання. Тут розпочався всеукраїнський проект з енергозбереження.
Виявляється, що українець «споживає» вдвічі
більше, ніж енергосвідомий норвежець. І ми перевитрачаємо (хоча правильно буде МАРНУЄМО)
щорічно 185 млрд.грн. За ці кошти можна прокласти 3100 км доріг типу «автобан»!
Дрібні способи економії: ранковий холодний
душ – це ще й корисно для здоров’я. Не прати при
високій температурі. Вимикати прилади з режимі
«очікування» - це до 8% економії електроенергії.
Тут треба змінити модель поведінки. Варто до цього

Що

таке

стале

домогосподарство

–

17 грудня 2014 року о 13 год. в Рівненській облас-

ведучого – коуча. Впродовж 2,5-3 місяців команди у

ній універсальній науковій бібліотеці відбудеться

повсякденному житті практично застосовують пора-

презентація проекту “Стале домогосподарство —

енергозбереження,

новий тренд серед студентів”.

скорочення відходів,

розвитку в дії” українською неурядовою організацією
“Вчителі

за

демократію

та

партнерство”,

міжнародною неурядовою організацією “Глобальний
план дій”, (GAP, Швеція) та за підтримки Агенції з
питань міжнародного розвитку SIDA (Міністерство
закордонних справ Швеції).
ГОЛОВНА
МЕТА програми

навичкам

сталого

навчання
стилю

учасників
життя,

що

суттєво вплинути на ситуацію? Виявляється, що

допоможуть змінити їх поведінку та повсякденні дії

енергоспоживання можна скоротити вдвічі, сума

щодо збереження ресурсів планети на більш сталі.

економії буде рівною вартості 29 млрд. м3 газу –

зменшення водокористування,

у рамках міжнародного проекту “Освіта для сталого

тоді енергоощадність в кожному куточку можна
Що дають такі малі кроки? Чи можуть вони

сортування сміття,

Програма “Стале домогосподарство” реалізується

підійти як до гри з своїм будинком чи квартирою,
шукати, знаходити і змінювати.

ди програми щодо:

Запрошуємо Вас взяти участь у презентації

більше ніж Україна імпортувала в 2013 році.

Проекту. Впевнені, що Ваша небайдужість допоможе

Енергозбереження – новий тренд серед української молоді.

у вирішенні проблеми енергетичної незалежності
нашої держави.

стежать за безпекою своєї оселі тощо.
При цьому перед та після освоєння кожної теми
екокоманди проводять аудити, що дозволяють відстежувати зміни у повсякденному стилі життя.
РЕЗУЛЬТАТИ
Як показує досвід закордонних колег, екокомандам вдається досягти високих результатів в збереженні ресурсів:
· в середньому на 20-40% зменшити кількість
відходів,
· на 15-20% скоротити використання чистої
води на господарські потреби,
· на 7-15% знизити споживання електроенергії.
У масштабах планети - це обнадійливі цифри!

