Стратегія
розвитку Громадської організації
«Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ»
на 2017 – 2020 роки

Громадська організація «Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ»
(ЕГО «Зелений Світ») створена у 1997 році.
ЕГО «Зелений Світ» діє на принципах: добровільності, самоврядності,
рівноправності, ненасильства, вільного вибору території діяльності, рівності перед
законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та
публічності.
Членами ЕГО «Зелений Світ» є фізичні особи. Члени ЕГО «Зелений Світ»
у власних діях прагнуть дотримуватися етичних принципів гуманізму, поваги до
природи, відкритості та гласності, активної громадянської позиції та відповідальності,
партнерства, скромності та ощадливого використання природних ресурсів.
Статутною метою діяльності
ЕГО «Зелений Світ» є збереження
природної та історико-культурної спадщини, як необхідних умов гармонійного життя
людини, а також захист екологічних прав.
Цілями діяльності ЕГО «Зелений Світ» є:
- вивчення, збереження та відтворення природної та історико-культурної спадщини;
- покращення стану довкілля;
- створення та вільне поширення екологічної, історико-культурної та правової
інформації у друкованій, електронній та аудіо-візуальній формі;
- освітня та просвітницька діяльність, виховання екологічної та правової свідомості;
- пропагування методів діяльності, дружніх до природного довкілля та історикокультурного середовища;
- пропагування принципів екологічного світогляду та цілісної гуманістичної етики;
- сприяння впровадженню принципів сталого розвитку;
- моніторинг дотримання та захист прав людини в органах державної влади,
місцевого самоврядування та в суді;
- сприяння становленню в Україні правової держави та громадянського суспільства.

ЕГО «Зелений Світ» є учасником асоціацій, спілок та мереж громадських
організацій:
«Українська річкова мережа» (з 2000 року),
Робоча група з питань зміни клімату - Українська кліматична мережа (2001),
Всеукраїнський Рух «Хортицький Форум» (2005),
Українська Гельсінська спілка з прав людини (2010),
Українська Асоціація активного та екологічного туризму (2011).

* * *
Місія ЕГО «Зелений Світ» - сприяти побудові в Україні суспільства, яке шанує
Природу та права людини

Головні світоглядні та етичні цінності, які визнають члени ЕГО «Зелений Світ»:
Повага до Природи – як до основа життя Людства та спадщини, яка цінна сама по
собі і яку належить передати прийдешнім поколінням;
Повага до людської гідності – як визнання цінності та унікальності життя та
індивідуальності кожної людини;
Права людини – як можливість для кожного вільно визначати свою долю;
Верховенство права – як правова концепція, за якої права людини захищені
законами, котрі мають найвищу силу;
Гуманне суспільство – яке визнає самоцінність людини, її гідність та інтереси та
реально піклується про їхній захист.
Демократична правова держава - що ґрунтується на конституційному визнанні
народу джерелом влади та реальному здійсненні влади через рівноправну участь
громадян в управлінні загальнодержавними і місцевими справами;
Природне та культурне розмаїття - як головне багатство Світу
Ненасильство – як принцип незастосування насильства при розв’язанні будь-яких
суспільних протиріч;
Співпраця – доброзичлива та ефективна діяльність для досягнення спільної
шляхетної мети;

Відповідальність – як відповідність власних дій проголошеній місії, меті, цілям і
принципам;
Компетентність та професіоналізм – як прагнення до самовдосконалення та
досягнення високих стандартів якості у своїх діях;
Взаємоповага – як повага до відмінностей у мисленні колег та партнерів, а також
прагнення досягати згоди у спільних рішеннях та діях;
Скромність – прагнення свідомо обмежувати власні матеріальні потреби,
використовувати фінансові, матеріальні, людські, природні ресурси максимально
ефективно та ощадливо, спрямовуючи їх переважно на реалізацію мети.

* * *
Візія нашого розвитку – у 2020 році ЕГО «Зелений Світ» стане впливовою, постійно
зростаючою, самодостатньою організацією, яка ефективно впливає на екологічну та
гуманітарну політику на місцевому, регіональному, національному та міжнародному
рівні.
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Стратегічний план дій на 2017 – 2020 роки:
Екологічна просвіта та виховання:

Некомерційне поширення друкованих видань природоохоронної тематики;

Систематичні публікації природоохоронного характеру у ЗМІ;

Активна інформаційна на просвітницька діяльність з використанням
можливостей власної інтернет-сторінки ЕГО «Зелений Світ»;

Підтримання сторінки ЕГО «Зелений Світ» у соціальних мережах;
1.


Активне використання аудіо-візуальних засобів (документальне кіно,
фотографія) у поширенні екологічної інформації та формуванні екологічної культури;

Підтримання сторінки «Кіноклубу на Зеленій» у соціальній мережі Facebook;

Підтримання сторінки ЕГО «Мандри Docudays UA Тернопіллям» у соціальній
мережі Facebook;

Пошук можливостей відновлення діяльності молодіжного екоклубу «Ковчег»;

Щорічне проведення волонтерських акцій висадження дерев та прибирання
природних ландшафтів від побутового сміття;

Розвиток співпраці з закладами освіти та культури у проведенні еко-виховних та
просвітницьких заходів;
Правове просвітництво та гуманістичне виховання:

Розвиток співпраці з Міжнародним фестивалем документального кіно про права
людини Docudays UA

Некомерційне поширення правової та гуманістичної літератури;

Розвиток партнерства з ГО «Гельсінська ініціатива-ХХІ»;
2.

Захист екологічних прав:

Щороку вести декілька стратегічних судових справ на захист екологічних прав;

Брати участь у громадянських рухах та адвокаційних кампаніях на захист
Природи та екологічних прав;

Розвивати партнерство з іншими громадськими організаціями України у справі
розробки щорічних аналітичних доповідей про дотримання екологічних прав;
3.

Сталий розвиток на рівні місцевих громад:

Участь у розробці, громадському обговоренні та затвердженні проекту
Генерального плану міста Чорткова;

Участь у розробці, громадському обговоренні та затвердженні проекту
Комплексної зеленої зони міста Чорткова;

Створення «Парку героїв Небесної Сотні» у Чорткові

Реалізація місцевого екологічного плану «Вода для життя»;
4.

Природно-заповідна справа:

Створення 2 – 3-х об’єктів ПЗФ місцевого значення щороку;

Поглиблення партнерства з державними природоохоронними закладами,
зокрема з національними природними парками «Дністровський каньйон» та
«Гуцульщина»;

Поширення інформації на тему збереження природної спадщини;

Вивчення історії становлення заповідної справи в Україні;

Вивчення перспектив включення особливо цінних природних об’єктів
Тернопільської області до Списку спадщини ЮНЕСКО;
5.

Попередження зміни клімату та адаптація до неї

Розробити локальний план дій з адаптації до зміни клімату для міста Чорткова,
запропонувати його для виконання Чортківською міською радою та усіма
зацікавленими сторонами територіальної громади;

Провести регіональну інформаційну кампанію щодо питань адаптації до зміни
клімату в комунальному, сільському, водному, лісовому господарстві, транспорті,
енергетиці, плануванні територій, збереженні природних екосистем;

Започаткувати практичні дії з адаптації до зміни клімату у двох найбільш
вразливих секторах комунального господарства міста: водопостачанні та збереженні
зелених зон;
6.

Розвиток екологічного туризму

Розробити 10 велосипедних туристичних маршрутів по Західному Поділлю;

Розвивати партнерство з клубом велотуризму «Jednoslad», спільнотою
«ВелоЧортків», Українською асоціацією активного та екологічного туризму та іншими
туристичними організаціями;

Розвивати співпрацю з туристичними операторами, які пропагують екологічнодружні, активні та пізнавальні форми туризму;
7.

Виховання поваги до людської гідності та прав людини

Некомерційне поширення друкованих видань правової та гуманістичної
тематики;

Систематичні публікації правового та гуманістичного характеру у ЗМІ;

Активне використання аудіо-візуальних засобів (документальне кіно,
фотографія) поширення правової та гуманістичної інформації, у вихованні правової
культури;
8.

Збереження історико-культурної спадщини

Некомерційне поширення друкованих видань краєзнавчого характеру;

Систематичні публікації краєзнавчого характеру у ЗМІ;

Активне використання аудіо-візуальних засобів (документальне кіно,
фотографія) поширення краєзнавчої інформації;

Розвиток громадських ініціатив щодо збереження пам’яток історико-культурної
спадщини;

Вивчення перспектив включення особливо цінних історико-культурних об’єктів
Тернопільської області до Списку спадщини ЮНЕСКО;
 Вивчення та пропагування історичного спадку громадських діячів, науковців,
видатних особистостей у сфері охорони Природи, освіти, культури, мистецтва
та розвитку Галичини;
9.

Видавнича діяльність

Розробити та видати краєзнавчо-туристичний путівник по Західному Поділлю
для вело-мандрівників;
10.





Перекласти на видати «Путівник по Чорткову і околицях» Й. Опацького;
Перекласти та видати «Путівник по Тернопіллю» Т. Кунзека;
Впорядкувати та видати книгу М. Собківа «Коропець над Дністром»;

Організаційний розвиток ЕГО «Зелений Світ»

Ефективна діяльність керівних статутних органів Організації: Загального
зібрання, Колегії, Наглядової ради, Виконавчої дирекції ЕГО «Зелений Світ»;

Залучення до організації освіченої, творчої та активної у громадських справах
молоді:

Пошук ресурсів для оренди та облаштування робочого офісного приміщення;

Подання щороку мінімум 5 заявок на грантову підтримку проектів ЕГО «Зелений
Світ»;

Постійне інформування про власну діяльність через веб-сайт ЕГО «Зелений
Світ», створення англомовної версії веб-сайту;

Постійне інформування про власну діяльність через соціальні мережі;
11.

Персональний розвиток та самоосвіта членів ЕГО «Зелений Світ»

Кожному члену організації щороку брати участь мінімум у 1-й навчальній або
тренінговій програмі;
12.

Партнерство у спілках та коаліціях громадських організацій

Розвивати партнерство у складі асоціацій, спілок та мереж громадських
організацій: «Українська кліматична мережа», «Українська річкова мережа»,
Всеукраїнський Рух «Хортицький Форум», Українська Гельсінська спілка з прав
людини, Українська Асоціація активного та екологічного туризму тощо.
13.

