РІЧНИЙ ЗВІТ
УКРАЇНСЬКОЇ КЛІМАТИЧНОЇ МЕРЕЖІ

2017

Про нас
Українська кліматична мережа
(далі – Мережа або УКМ)
це мережа громадських організацій з різних регіонів України, що працюють в сферах, дотичних до проблеми зміни клімату:
енергетиці, транспорті, екологічній освіті.

24 березня 2000 року
це дата створення Української кліматичної
мережі – одного з перших об’єднань неурядових організацій (НУО) в Україні. На той
момент до неї входило 17 екологічних НУО.
До 2016 року Українська кліматична мережа мала назву Робоча група НУО з питань
зміни клімату. Сьогодні до Мережі входить

25 громадських організацій
Місія
Ми впливаємо на політику і практику з питань
змін клімату, концентруючи зусилля НУО.

Цінності
Співпраця
Відповідальність
Компетентність
Взаємоповага
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Основні напрями роботи
на 2017-2020 роки
1. Стала енергетика:

- просування переходу на 100 % відновлюваних джерел енергії в Україні до 2050 року;
- контроль за міжнародними кліматичними
переговорами і переглядом INDC;
- просування виділення 1 % бюджетів усіх
рівнів на енергоефективність та інші заходи на
тему енергоефективності, енергозбереження
і відновлюваної енергетики.

2. Адаптація до змін клімату:

- оцінка вразливості урбаністичних і природних систем до наслідків зміни клімату;
- планування дій щодо пом’якшення наслідків
зміни клімату і зменшення вразливості.

3. Кліматична освіта:

- інтеграція теми зміни клімату до середньої
та вищої освіти;
- заходи у сфері неформальної освіти, спрямовані на підвищення розуміння проблеми зміни клімату і дотичних до неї для людей різного віку.
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Найкращі практики
та спільні кампанії 2017
Міжнародні процеси:
громадський контроль щодо виконання міжнародних зобов’язань України зі зміни клімату.

У 2017 році стежити за ходом міжнародних
кліматичних переговорів мали змогу представники та представниці кількох організацій мережі – Ілля Еременко від ГО «Екоклуб»
і МБО «Екологія-Право-Людина». Після
закінчення цьогорічних перемовин відбулась прес-конференція УКМ про результати
COP23 у Бонні для України. Можна переглянути запис прес-конференції і сюжет про
участь українських активістів і активісток у
кліматичних переговорах від медійної компанії Німецька Хвиля (Deutsche Welle).
Поточні цілі щодо скорочення викидів, подані країнами до Паризької угоди, ведуть
світ до потепління на 3 градуси і роблять
кліматичну катастрофу фактично неминучою. Саме тому, на кліматичній конференції
COP23 особливу увагу було приділено процесу узгодження та перегляду вже заявлених цілей, а також посиленню дій щодо скорочення викидів у період до 2020 року. У ході
кліматичних переговорів міністром екології
та природних ресурсів України Остапом Семераком була зроблена важлива заява, що
Україна готова переглядати національну
ціль зі скорочення викидів. Підставою для
перегляду цілей Україною є розширення
підтримки енергоефективності та прийняття низки законів в енергетичній сфері 2017
року, у тому числі, Енергетичної стратегії
2035, а також затверджена Концепція державної політики у сфері зміни клімату.
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Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
Національна політика:
сприяння розробці нормативно-правових актів із
питань зміни клімату.

За рік УКМ підготувала наступні позиції та коментарі до наступних документів:
- Маніфест з енергоефективності Української
кліматичної мережі;
- Позиція стосовно запровадження системи
торгівлі викидами (СТВ) в Україні;
- Пропозиції до проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030
року та до Плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року на першому етапі (спільно з партнерами);
- Звернення української громадськості про
підтримку участі США у Паризькій Угоді;
- Коментарі УКМ до проекту Плану заходів
з реалізації Концепції державної політики у
сфері зміни клімату на період до 2030 року;
- Коментарі до законопроекту «Про енергоефективність»
- Коментарі до методології з розробки Революційного енергетичного сценарію для України, що був розроблений за участі Фонду
ім. Гайнріха Бьолля;
- Заява стосовно Міжнародних кліматичних
переговорів COP23;
- Коментарі щодо внесення змін до Закону
«Про енергетичний ринок», якими вводиться
застосування зеленого тарифу до установок зі
спалювання сміття;
- Звернення до міністра енергетики щодо
недоліків фінансування галузі вуглевидобування 2017 року.
Також члени мережі стежили за політичними процесами навколо лісовго господарства, агрогосподарства, енергоефективності, води.
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Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
Екологія-Право-Людина:

логії та природних ресурсів України, лісівниками і ботаніками з Інституту екології Карпат,
УкрНДІгірліс, Лісотехнічного, Херсонського та
Сумського університетів;

- вимагали відкликання Указу Президента №
381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального
природокористування та збереження об’єктів
природно-заповідного фонду»;

- подали звернення до ВО Укрдержліспроект з проханням внести інформацію про рідкісні види до матеріалів лісовпорядкування і
виключити з фонду рубок головного користування ті ділянки, які містять ці види й отримав
дві ствердні відповіді.

- закликали сказати: «Ні екологічним стандартам від свинарів»;
- вели судові справи з захисту місцевого ландшафтного заказника «Тарутинський степ» і
щодо захисту Свидовецького хребта (Закарпатська область);

Національний екологічний центр України:
- закликали «Мінагро, захисти вовка та борсука!». Активісти вимагали у Міністерства змінити свою позицію до використання диких тварин у мисливській галузі.

- подали звернення на зустріч Сторін Карпатської конвенції щодо врахування зміни клімату під час планування та здійснення рекреаційної діяльності у Карпатському регіоні.

Зелене досьє:

- підготували коментарі до Енергетичної стратегії України, проекту Закону «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази»,
проекту Закону «Про оцінку впливу на довкілля» та проектів підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються ОВД, Національної
стратегії управління відходами в Україні до
2030 року, Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

- дискутували на круглому столі експертів
«Адаптація до законодавства ЄС: у фокусі малі
та середні виробники аграрної продукції».
Відразу декілька організацій УКМ взяли
участь в акції «1 % на енергоефективність».
Активісти принесли з собою дві тисячі листівок до Володимира Гройсмана, зібраних у
всіх куточках України. Ви можете почитати
про акцію: на сайті УКМ, на Хмарочосі, на
Громадському та подивитися на Еспресо ТБ.
Паралельно акція пройшла й у Бонні.

WWF:
- працювали над розробкою методики іден-

Фото: Тетяна Довгань ©

тифікації пралісів спільно з Міністерством еко-
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Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
Місцева політика:
просування у місцевій політиці тем запобігання
змінам клімату, адаптація до них, енергоефективність, енергозбереження.

Агентство економічного розвитку:
- провели тренінг для енергоменеджерів Південного регіону.

Асоціація велосипедистів Києва:
- разом з Екодією та партнерами трансформували Бесарабську площу у Києві;
- зауваження АВК врахували у ТЗ реконструкції
вулиці на Подолі;
- за сприяння АВК кошти на розвиток велотранспорту у Києві закладаються до міської цільової програми з транспорту на 20182022 роки, яку готує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Голос Природи:
- відправили письмове звернення до керівництва м. Кам’янського із пропозицією провести
спеціальну робочу нараду з питання залпових
викидів ДМК.

Екоклуб:
- проаналізували витрати обласного бюджету
на енергоефективність;
- працювали над дієвою обласною програмою з енергоефективності;
- продовжували проводити лекції для ОСББ;
- проаналізували ПДСЕР м. Рівне.

Екологія-Право-Людина:
- провели літню школа з міжнародного екологічного права, про зміни клімату, міжнародного та національного законодавств, інституцій і
процесів, ознайомили з міжнародним досвідом ведення кліматичних судових справ;
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Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
ГО «ФОРЗА»:

- оприлюднили позицію щодо дій Львівської
міської ради у сфері поводження із ТПВ;

- оцінка вразливості до зміни клімату Рахівського району Закарпатської області;

ГО УЕК «Зелена Хвиля» і УМКА:
- у рамках громадської кампанії «Міста для
життя. Київ» провели круглий стіл, де разом із
КМДА і КМР експерти та громадські ініціативи
підписали Маніфест про необхідність актуалізації та прийняття Кліматичної стратегії Києва;

- підготовка стратегії адаптації до зміни клімату в Рахівському районі Закарпатської області;

- створено робочу групу зі створення кліматичної стратегії при постійній комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики.

- підготовка пропозицій Ужгородській міській
раді з питань адаптації до зміни клімату;

- підготовка оцінки вразливості до зміни клімату м. Ужгород;

- підготовка рекомендацій з питань організації
зеленого господарства міста Ужгорода у контексті зміни клімату;

МГЕО «Наш дім – Манява»:
- семінар «Роль відновлювальних джерел
енергії для сталого розвитку Івано-Франківської області».

- підготовка концепції лісової педагогіки у Закарпатській області та створення концепції
мережі далекобіжних велосипедних шляхів
на території Закарпатської області.

ЕДЦ «Правова аналітика»:
- аналіз впливу нормативно-правових актів/
проектів (чи прогнозованих реформ) із питань
зміни клімату на регіональний рівень.
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Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
Інформаційна
та просвітницька робота:
розвиток кліматичного лідерства, та поширення інформації про зміну клімату.

Спільні заходи УКМ:
НЕЦУ, ЕПЛ, УМКА, ЕГО «Зелений Світ», WWF,
АВК, ГО УЕК «Зелена Хвиля», ГО «ФОРЗА»:
- у рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA, центральна тема якого була
ЧОТИРИ ГРАДУСИ, провели просвітницькі події про активізм і зміну клімату,
м. Київ, 24-31 березня, та м. Ужгород, листопад.

Світ Освіт, Екоклуб Рівне, Еколтава, «Зелена
Країна», УМКА, ФОРЗА й ін.:
1-2 листопада Світ Освіт провели Форум
кліматичної освіти 2017: Молодь вирішує!
100 спеціалістів і спеціалісток у сфері освіти з
питань змін клімату знаходили спільні точки
перетину й об’єднання зусиль задля вирішення проблеми зміни клімату.

- Екоклуб Рівне, НЕЦУ, Громадянська мережа ОПОРА, Світа Освіт, АВК й ін.:

Фото: Олена Ангелова ©

22-31 травня був проведений інформаційний
тур «Енергонезалежність – наша спільна
справа!». У Херсоні, Миколаєві, Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську й Ужгороді активісти
розповідали про зміну клімату, енергоефективність і відновлювані джерела енергії.

- УМКА, Еколтава, Екоклуб Рівне, АВК, НЕЦУ у
рамках події 350.org:
День Дій: від слів до дій! 1-6 червня у рамках кліматичної кампанії «Міста для життя».
Одночасні практичні акції в 11 містах України, де активісти і місцева громада показали, що таке зелені та сталі міські рішення.
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Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
УМКА, Екоклуб Рівне, Еколтава, Світ Освіт, ГО
УЕК «Зелена Хвиля»:

WWF, Екоклуб Зелена Хвиля, АВК, Еколтава:
25 березня організації мережі проводили
заходи з підтримки Години Землі.

6-8 жовтня УМКА провела Енергію Змін
2017/Power Shift 2017 – 6-й міжнародний
форум, що об’єднав 110 активістів(-ок) та
представників(-ць) громадських організацій
для обміну знаннями і досвідом, які необхідні у боротьбі зі зміною клімату.

Еколтава, Екоклуб, АВК:
27-29 липня Еколтава провела триденний
тренінг «Кроки до ефективного активізму»

Екоклуб і Зелений світ:

АВК, Опора, Світ Освіт, Еколтава й інші у рамках фестивалю Екодії:

20 травня у місті Чортків підтримали проведення Днів Енергії.

24 червня у Києві фестиваль сонячного майбутнього ReAction – перший в Україні фестиваль, що живиться від Сонця.

УКМ:
22 квітня провели он-лайн акцію #ЗемляКвітник до дня Землі. У соціальних мережах
20 людей поділилися своїми фото з висадки
квітів і отримали листівки від УКМ.

УМКА, Екоклуб Рівне, Еколтава, 350.org:
28-30 жовтня УМКА провела Школу кампейнінгу зі зміни клімату та відновлюваної енергетики, 20 учасників пройшли інтенсивне
навчання інструментам кампейнінгу та розробляли свої кампанії.
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Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
Окремі заходи організацій УКМ:

- Міжнародна
конференція
Велофорум-2017 на тему «Велосипед як каталізатор змін у містах», 6-8 жовтня.

АЕР м. Вознесньск:
- серія тренінгів і зустрічей на тему «Впровадження енергоефективних заходів в
ОСББ: технічні та фінансові аспекти» у
с. Ольшанському, м. Очакові та м. Первомайську, 27 вересня - 2 жовтня;

- Велошкола з безпеки руху з рекордною
кількість учнів;

- семінар у місті Южноукраїнськ на тему: «Голова правління: обов’язки та відповідальність. Ефективний кошторис», 7 листопада.

- запуск мальків, щоб врятувати Блакитне
озеро, 11 листопада.

- Велоточка від АВК на Сході України.

Голос Природи:

Екоклуб Рівне:

Асоціація велосипедистів Києва:

- прочитали лекції для ОСББ, 16 серпня;

- Велодень, 20 травня та 22 вересня;

- тренінг із громадського аналізу ПДСЕР(К),
12 жовтня;

- презентація відеоінсталяції про Київ очима велосипедистів у рамках фестивалю
СANactions, 2-3 червня;

- ряд семінарів на тему енергоефективності
та енергомоніторингу, 27 жовтня.

- Bike Camp, 4-6 серпня;
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Фото: Іван Козаченко ©

Еколтава:
- тренінг «Ефективне управління багатоквартирним будинком», 23 червня;
- 5-й прес-тур про досвід впровадження
енергоощадних сучасних технологій у Полтавській області, 25 жовтня.

Зелене Досьє:
- огляд загальної ситуації з українськими
акцентами стосовно Орхуських нарад і п’ятої зустрічі Конференції Сторін Карпатської
конвенції.

ДЕА «Зелена Країна»:
- провели День Синички.

ГО УЕК «Зелена Хвиля»:
- зустріч з агрономами Київзеленбуду на
тему «Зелені зони Києва та зміна клімату»,
19 квітня 2017 року.

Еремурус:
- садили Дерева миру.

МГЕО «Наш дім – Манява»:
- робочий візит у рамках проекту «Зелена
енергія: Словацько-Український досвід»,
6-8 листопада;
- екологічні флеш-моби у школах Івано-Франківської області на тему «Зелена
енергія – чисті Карпати», грудень 2017 року.

ЕДЦ «Правова аналітика»:
- презентація на тему: Економіко-правове
регулювання зеленої енергетики в Україні
(м. Брашов, Румунія), 13 червня.
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- презентація на тему: Кліматична дипломатія в ЄС: висновки та рекомендації для
України. Круглий стіл «Європейські орієнтири
– зеленим реформам: Перегляд імплементації в екологічній сфері та кліматична
дипломатія» (м. Київ), 26 вересня;

матичної політики і права ЄС «Довкілля
і клімат»: Кліматична дипломатія в ЄС;

- презентація на тему: Кліматична дипломатія: висновки та рекомендації для України. Круглий стіл «Енергетична дипломатія»
(м. Львів), 7 листопада.

ДЕЦ «Романтик»:

- огляд міжнародних переговорів з питань
зміни клімату за результатами 23-ої Конференції Сторін РКЗК ООН.

- освітній екологічний проект «Зелений ліцей»;
- інтелект-клуб «Зелена вітальня»;

(спільно з Ресурсно-аналітичним центрому «Суспільство і довкілля»):

- літній дитячий екологічний пересувний табір.

Світ Освіт:

- підготовка щомісячних оглядів на тему новини політики та права ЄС у сфері зміни клімату для Інформаційно-аналітичних оглядів
екологічної та кліматичної політики і права
ЄС «Довкілля і клімат»;

- тренінги для шкільної молоді «Міністерство кліматичної магії», березень-травень;
- перший кліматичний табір для школярів із
різних міст України, 7-12 червня.

- підготовка та поширення аналітичного
матеріалу на тему: Кліматична дипломатія в
ЄС: висновки та рекомендації для України;

УМКА:
- тренінги для локальних кліматичних лідерів «Генерація Е», квітень-вересень.

- підготовка теми місяця для інформаційно-аналітичних оглядів екологічної та клі-

13

Найкращі практики та спільні кампанії 2017 (продовження)
ГО «ФОРЗА»:
- презентація досвіду та результатів навчальної поїздки до Норвегії про мережі сталої міської мобільності, 23 липня;
- тренінг для тренерів за участі викладачів
шкіл м. Ужгород «Що таке Європейський
тиждень мобільності», вересень 2017 року;
- підтримка організації Європейського тижня мобільності у м. Ужгород, у т. ч., організація «Дня без авто» 22 вересня;
- навчальні семінари з питань лісової педагогіки для вчителів і керівників шкільних лісництв Закарпатської, Львівської
й Івано-Франківської області та вчителів
м. Ужгород, січень-лютий 2017 року;
- заняття з учасниками клубів «Лісові рейнджери»;
- у Ботанічному саду УжНУ створили «Зелений клас», квітень 2017 року.
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Матеріали, створені
організаціями УКМ протягом року:
Голос Природи:
брошури «Адаптація до зміни клімату – це
необхідність» та «Причини та наслідки локального підтоплення».

Зелене досьє:
відеоролики для просування органічного виробництва й органічних продуктів харчування.

НЕЦУ:
брошура про трансформацію місцевих громад завдяки заходам з адаптації до зміни
клімату.

Світ Освіт:
відеоролик про проект «Міністерство кліматичної магії».

УМКА:
відеоролики про поширення ВДЕ в Україні:
1. Відновлювана енергетика – це автономність.
2. Зелений тариф і його переваги.
3. Ідея енергетичних кооперативів.
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Інституційна
спроможність мережі
У рамках підвищення інституційної спроможності мережі 2017 року:

- проведено 2 брифінги:
1) 23 червня пройшов брифінг УКМ на
тему «Енергетична політика і енергоефективність» за участі Олександра
Дячука (НАНУ), Анни Акерман (РПР)
та
Антона
Антоненка
(DiXI-group).
Нотатки зустрічі: https://goo.gl/pWpXFo;
2) 21 грудня відбувся Брифінг УКМ на тему
«Кліматична політика».
- запущено партнерські стажування, першою ластівкою стало стажування члена
ГО «Зелений Світ» (м. Чортків) у ГО «Екоклуб» (м. Рівне);
- 4 серпня відбувся вебінар від Івана Омеляна на тему «Реанимационный пакет реформ
как пример эффективной коалиции НПО»;
- 29-30 серпня відбулася зустріч організацій
мережі у Києві для створення планів спільної
діяльності;
- організації, що входять до УКМ та мережі
CLEEN, взяли участь у мережевій зустрічі
CLEEN і CAN EECCA, що відбулася неподалік
міста Кишинів (Молдова). Учасники зустрічі
ділилися здобутками, планували подальшу

Партнерства:
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спільну роботу та вчилися комунікувати з
цільовими аудиторіями. Більше про мережу CLEEN у фільмі, який під час зустрічі зняли ХМКР.
- зусиллями ради розроблено комунікаційну
стратегію УКМ з метою досягнення цілей 2020:
проаналізовано поточний стан і запропоновано порядок дій для підвищення іміджу мережі. У 2018 році сподіваємося на появу посади прес-секретаря(ки) УКМ.
- для планування поточної роботи Рада провела 4 виїзні зустрічі та 14 скайп-зустрічей.
- періодично видається дайджест УКМ: протягом 2017 року опубліковано 7 дайджестів.
- активізовано профіль УКМ у соціальній мережі Facebook: кількість читачів профілю за
рік зросла більше ніж удвічі: з 212 до 551. А Ви
вже підписалися на останні новини про кліматичну політику?

Склад Ради 2017 року:

- Ілля Єременко (Голова УКМ, ГО «Екоклуб»),
- Олена Ангелова (ГО «УМКА»),
- Катерина Мірошниченко (ГО «Колегія екологічної освіти «Світ Освіт»),
- Юлія Янченко (ГО «Голос Природи»),
- Ганна Гуз (ГО «Екодія»).

Члени мережі
Дитяча Екологічна Асоціація
«Зелена Країна»

Громадянська мережа «ОПОРА»

Екоосвіта, газета «Бджілка», розробка підручників.
м. Горлівка, Донецька область
green_landzk@mail.ru

Енергоефективність, ВДЕ, житлово-комунальна
політика.
м. Київ
www.oporaua.org

Чорноморський жіночий клуб

Екологічний клуб «Еремурус»

Дитячий незалежний екоцентр «Романтик»

Міжнародна благодійна організація
«Інформаційний центр «Зелене досьє»

Адаптація, енергоефективність, водні ресурси.
м. Одеса
www.bswc.org

Екоосвіта.
м. Київ
www.eremurus.org

Екопросвіта, дитячі екозаходи, видавнича діяльність.
м. Суми
cent@romantic.sumy.ua

м. Київ
www.dossier.org.ua

Національний екологічний центр України
(НЕЦУ)

Громадська екологічна організація
«Голос Природи»

Стала енергетика, кліматична політика, адаптація.
м. Київ
www.necu.org.ua

Адаптація до змін клімату, енергозбереження й енергоефективність.
м. Кам’янка, Дніпропетровська обл.
www.voice.dp.ua

WWF в Україні

Асоціація велосипедистів Києва

Адаптація, просвіта, розвиток волонтерського руху
м. Київ
http://wwf.panda.org/uk/

Стала міська мобільність, велотранспорт.
www.avk.org.ua
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Український екологічний клуб
«Зелена Хвиля»

Громадська організація «Екоклуб»

Громадська організація «Українська
Молодіжна Кліматична Асоціація» (УМКА)

Громадська організація «ФОРЗА»

Адаптація, кліматична освіта для сталого розвитку.
м. Київ
http://ecoclubua.com

Кліматичне лідерство, підтримка низового кліматичного руху
м. Київ/Львів/Івано-Франківськ
http://go-umka.org

Громадська організація
«Колегія екологічної освіти «Світ Освіт»
Формальна та неформальна екоосвіта
м. Київ
www.sweetosvit.org.ua

Українська екологічна асоціація
«Зелений Світ»

Екологічна просвіта, аналіз екологічної політики
м. Кривий Ріг
m.i.korobko@gmail.com

Бюро Екологічних Розслідувань (БЕР)
м. Львів
anatoliy_pavelko@yahoo.com

Міжнародна благодійна організація
«Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ)

Аналіз кліматичного законодавства, громадський
контроль, екоосвіта
Львів, Київ
www.epl.org.ua

Експертно-дорадчий центр
«Правова аналітика»
м. Львів
www.legalanalytics.com.ua

Місцева енергетична політика, підтримка громадських організацій
м. Рівне
http://ecoclubrivne.org
м. Ужгород
www.forza.org.ua

Харківська міська громадська організація
«ЕкоПраво-Харків»
м. Харків
Шумило Олексій Михайлович

Хмельницька обласна організація
«Українського товариства охорони природи»
м. Хмельницький
www.eco.iatp.org.ua

Еколого-гуманітарне об’єднання
«Зелений Світ»

Розвиток екоініціатив, адаптація, велоактивізм
м. Чортків, Тернопільська обл.
www.greenworld.org.ua

Громадська організація «Еколтава»

Енергоефективність, ВДЕ, адаптація до зміни клімату.
м. Полтава
ecoltava.org

Агенція економічного розвитку
м. Вознесенськ
http://aer.net.ua

Міська громадська екологічна організація
«Наш дім – Манява»
Сталий розвиток регіону, енергоефективність.
с. Манява, Івано-Франківська область
http://manyava.ucoz.ua

Лише спільно ми можемо зробити наше майбутнє кращим!
Напишіть нам на ukm@climategroup.org.ua
та отримайте більше інформації
про можливості співпраці.

Слідкуйте за кліматичними подіями в Україні:
http://climategroup.org.ua/
https://www.facebook.com/climategroup
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