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2020-й рік - став роком викликів та
нових можливостей. Для світу, країни,
нашої команди. Разом з тим, рік подарував нові формати взаємодії, нові канали
донесення важливої для нас інформації
та можливості достукатися до різних

категорій населення, та бути почутими.
Вірус не став приводом для зниження
активності руху команди “Еколтави”
до нашої головної мети - допомагати
громадам впроваджувати екологічні
рішення.

ПРО НАС.
СКЛАД КОМАНДИ
Еколтава - незалежне об’єднання
експертів та екологічних активістів,
створене в 2013 році.
Ми допомагаємо громадам впроваджувати екологічні рішення та ставати
природоорієнтованими.

Наша місія:

Напрямки
діяльності:

Ми допомагаємо громадам впроваджувати екологічні рішення та ставати
природоорієнтованими.

впровадження
екологічних рішень
у громадах

Наше бачення:
раціональне
поводження з
відходами та їх
мінімізація

Стала культура як орієнтир. Громади природоорієнтовані та розвивають
зелені рішення. Люди відповідально
споживають ресурси та мінімізують відходи. Суспільство керується принципами кліматичної нейтральності в енергетиці та економіці та враховує соціальну
справедливість. У світі є досить місця
для дикої природи.

адаптація
до зміни
клімату

екологічне
просвітництво

Наш “Еверест”
через 10 років:
Полтавщина - столиця екологічних
рішень. До нас приїжджають по досвід,
консультації, успішні приклади рішень
у сфері відходів, енергоефективності,
органічного землеробства та ін.

організаційний
розвиток
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Склад команди у 2020 році:

Марина Цигрик
виконавча
директорка

Максим Макуха
технічний
фахівець

Ольга Гладченко
комунікаційна
менеджерка

Аделіна Захарченко
менеджерка
з логістики

Станіслав Бойко
аналітик

Антон Нестеренко
перекладач

Маргарита Коптєва
координаторка проєктів
(до листопада 2020 року)

Марина Садкіна
керівниця
проєктів

Наталія Рома
бухгалтерка

Надія Гроза
менеджерка з
фандрейзингу
(до липня 2020 року)

Правління:
Ілля Єременко
голова Правління

Олена Ангелова
членкиня Правління
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Андрій Желєзний
член Правління

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК.
РЕБРЕНДИНГ
органу організації та не бере
участі в операційній діяльності
команди;

Одним з рушійних факторів організаційного зростання ГО “СП “Еколтава”
стала участь в Проєктах “Ініціативи з
розвитку екологічної політики й адвокації в Україні” та “Розвиток інституційної спроможності ГО “Еколтава” задля
адвокації кліматичних рішень” за фінансування МФ “Відродження”.

ٝ
•
•
•
•
•
•
•

За час реалізації проєктів інституційного розвитку команда експерток та
експертів організації оновила внутрішню нормативну базу організації, вдосконалила низку необхідних навичок та
підвищила свій кваліфікаційний рівень.
Ключовими досягненнями можна вважати наступні:
ٝ

•
ٝ

оновлено Статут організації, згідно
з яким реструктуризовано повноваження Правління та Виконавчого директора. Правління виконує роль наглядового дорадчого
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розроблено та введено в дію низку
керівництв організації, а саме:
Комунікаційна політика;
Антикорупційна політика;
Облікова політика;
Етичний кодекс;
Фінансове керівництво;
Положення про конфлікт інтересів;
Положення про контроль Виконавчого директора;
Процедура делегування повноважень управління та менеджменту.
Вищезгадані документи дозволяють налагодити недискримінаційну та прозору участь працівників
в діяльності організації, запровадити ефективний механізм фінансового управління та організувати

всеосяжну комунікацію із зацікавленими сторонами проєктів та
цільовою аудиторією організації;
ٝ

ефективна організація
неджменту працівників;
ٝ

зміцнено корпоративний менеджмент команди через впровадження
стандартизації системи управління
проектів. Команда ГО “Еколтава”
пройшла двомісячний інтенсив від
ТОВ “Open mind community” (коуч
Василь Дудніченко): «Стандартизація системи управління проектів
ГО «Суспільний проект «Еколтава».
Ключовим результатом даного навчання стало впровадження єдиної
системи постановки та делегування задач на щотижневій основі за
допомогою інструменту “Trello” та

тайм-ме-

дві представниці організації проходять навчання з соціального
підприємництва за програмою
“Акселератор соціального підприємництва”, що допоможе розширити горизонти соціальної діяльності організації в майбутньому.

Вищезазначені активності сприяють
налагодженню якісного та своєчасного
виконання проєктних завдань командою організації та є основоположним
рушійним механізмом задля подальшого розвитку експертного потенціалу ГО
«Суспільний проект «Еколтава».

Також повністю оновили сайт, згідно
нової айдентики.

У 2020 році ми змінили айдентику
Еколтави. Тепер вона символізує одну
з наших цінностей - любов до Планети.
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ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З
ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ У М. ПОЛТАВА
21 жовтня 2020 року на сесії Полтавської міської ради була прийнята “Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки”.
Розробники програми-стратегії, котра має на меті системне розв’язання
проблеми відходів – фахівці Еколтави,
Управління ЖКГ та КАТП-1628.

роздільного збору сміття в м. Полтава.
Фінальний варіант Програми є компромісним між нашим баченням і баченням виконавчої влади м. Полтави.
На жаль, не всі наші ідеї потрапили в прийняту програму. Тому ми й
надалі будемо адвокувати поступове
реформування сфери поводження з
твердими побутовими відходами в
місті.

Це знаменує завершення дворічного проєкту з адвокації впровадження
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ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ В
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЕКОБУС
Обласний Екобус - унікальний для
України проєкт. Обласне КАТП при співфінансуванні Обласної Ради та Громад
збирає по ОТГ області небезпечні відходи: люмінесцентні лампи, ртутні термометри та батарейки. Еколтава забезпечує інформаційний супровід проєкту.

Яскравим прикладом співпраці між
ГО і владою є ці два проекти. “Еколтава”
була залучена до обох із них: на етапі
розробки як консультанти, пізніше - як
тренери й промоутери.
“Екологічні ініціативи” - грантовий
конкурс від Полтавської обласної ради
для впровадження екологічних проєктів громадами Полтавської області. Він
існує вже два роки. У 2020 році було подано 89 проектів з яких 49 - отримали
фінансування.

За декілька місяців роботи проєкту
було зібрано понад 15 тисяч ламп, 3,3
тони батарейок та понад триста ртутних
термометрів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ВПЛИВІВ
НА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ
ЕПІДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ
Дослідження
впливу
пандемії
COVID-19 на довкілля, а саме на кількість
та структуру відходів в таких містах як
Полтава, Миргород, Трускавець, Львів.

чування, бізнесу, що займаються збором вторсировини та влади, надання
рекомендацій для цільових аудиторій
проєкту щодо зменшення продукування органічних відходів, які часто є причиною виникнення метану та одноразового пластикового сміття.

Результатами дослідження став звіт
з результатами проведення морфології відходів у Львові та Полтаві, дослідження роботи в часи карантинних
обмежень закладів громадського хар-

Ознайомитися з повним текстом звіту
можна за посиланням.
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ДОСЛІДЖЕННЯ «КЛІМАТИЧНА
(НЕ)СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
Дослідження про визначення впливу зміни клімату на вразливі соціальні групи населення в містах України
через аналіз сфер інфраструктури міста
(житло і ЖКГ, зайнятість, транспорт та
мобільність, публічні простори, медична сфера).

рівнем доходу чи без нього; жінки/чоловіки, люди з інвалідністю; люди літнього віку; діти віком до 14 років; бездомні;
люди, що працюють на відкритому повітрі.
У звіті проаналізовано, як зміна клімату впливає на різні сфери міського
життя, зокрема на зайнятість, міську
мобільність, публічні та громадські простори міст, житлову політику, охорону
здоров’я та соціальне забезпечення,
наведено приклади того як наявний
стан речей у цих сферах не відповідає
чинній тенденції зростання темпів зміни клімату і частоти її проявів у містах.
Ця невідповідність міського розвитку
та стрімкої зміни клімату й породжує
соціальні нерівності у суспільстві. Вони
своєю чергою стають причиною соціальних наслідків, спричинених змінами
клімату.

Авторки та автори — громадська
організація
Ekoltava
та
аналітичний центр Cedos за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля — зосередилися на тому, щоб визначити, як
саме зміна клімату впливає на життя
суспільства, комфорт та матеріальне
становище людей, які мають різні фізичні та соціальні можливості, та страждають від кліматичної (не)справедливості
в Україні. А також напрацювали низку
рекомендацій для адміністрацій міст,
громадських і благодійних організацій,
котрі опікуються соціально-вразливими
групами населення.

Ознайомитися із повним текстом
дослідженням можна за наступним
посиланням.

У фокусі дослідження — 7 вразливих
груп, до яких входять: люди з низьким
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ
ПРО ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Еколтава приєдналася до всеукраїнського дослідження, яке проводили
організації Української кліматичної мережі. Мета - дізнатися, як люди оцінюють вразливість громад до зміни клімату та які вбачають шляхи розв’язання
цієї проблеми.

Фахівці ГО “Еколтава” були долучені
до опитування, взяли в ньому активну участь. Ми провели опитування у
Полтавській області, серед мешканців
Полтавського, Зіньківського, Миргородського, Лубенського, Кременчуцького,
Диканського, Котелевського районів,
задля дослідження впливів та наслідків
зміни клімату.

Збір анкет “Зміна клімату та кліматична адаптація” проходив онлайн по всій
території України та офлайн у м. Київ та
в областях, де знаходяться організації
мережі, які безпосередньо проводили
опитування: в Рівненській, Полтавській,
Івано-Франківській, Дніпропетровській
та Запорізькій.

Ознайомитися з результатами опитування можна за посиланням.
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ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА У ЗДІЙСНЕННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КЛІМАТИЧНОЇ
ПОЛІТИКИ
Проведення просвітницької роботи серед політичних партій, що брали
участь у місцевих виборах в м. Полтава.
Мета - пропагувати включення програм
кліматичного спрямування в передвиборчі програми кандидатів з подальшим їх впровадженням, після обрання
чинного апарату управління міста.
У підсумку: 4 політичним партіям презентовано “Дорожню карту кліматичних
цілей до 2030 року”, підписано “Меморандуми про співпрацю задля досягнення спільних цілей і задоволення інтересів громади Полтави”.
За результатами досягнення цілей
очікується:
∙

зростання частки відновлюваних
джерел енергії в енергобалансі Полтави до 35% та скорочення
енергомісткості економіки;
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∙

енергоощадження в секторі будівель та підвищення енергоефективності будівель комунальної та
державної власності, їх термомодернізація, реконструкція теплових мереж;

∙

зростання використання електротранспорту, зокрема муніципальних тролейбусів;

∙

збільшення обсягів перероблення
та сортування відходів;

∙

скорочення обсягів захоронення твердих побутових відходів на
міському полігоні на 25 %;

∙

створення зелених зон на території міста, паспортизація зелених
насаджень, належний контроль та
звітування про стан і плани утримання зелених насаджень міста.

ПЕРЕКЛАД І ВИДАВНИЦТВО
КНИГИ ПРО СТАЛЕ БУДІВНИЦТВО
Продовжуючи традицію перекладу
книг про сталий спосіб життя в цьому
році була перекладена з англійської і
опублікована книга «Строительство
Земного ковчега от А до Я».
В ній йдеться про принципи сталого
будівництва, і про те, як можна побудувати такий будинок самостійно. Книга
має попит не тільки в Україні, а також і
в інших країнах СНД.

СЕРІЯ
ВЕБІНАРІВ
Проєкт відбувся за підтримки Global
Greengrants Fund, 350.org - Україна.
Записи вебінарів можна переглянути
на нашому ютуб-каналі:

Протягом 2020 року Еколтава провела серію вебінарів для підвищення
спроможностей екологічних організацій.

«Відкриті державні дані
у сфері управління
відходами»

«Цифрова безпека
активістів та організації
в інтернеті»

«Нуль відходів у
громадах: ОСББ,
ОТГ та бізнесі»

«Прибуток&природа:
як знайти баланс?
Розкаже Free Svydovets»

«Зміна клімату
та соціальна
(не)справедливість»

«Актуальні кліматичні
цілі для громад в
умовах кризи»

«У чому основна загроза
зникнення водойм
Полтавщини»
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ІНФОРМАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Важливою
складовою
діяльності
Еколтави є інформування про проблеми відходів, енергії, зміни клімату та шляхи їх вирішення в Україні. Це
допомагає доступною мовою говори-

ти про ініціативи, можливості, і критичні моменти. Тож ми - надійні партнери та друзі для професійних ЗМІ як
регіонального, так і центрального
рівня.

Співпраця зі ЗМІ
Полтавщини та України
Свобода, Громадське ТБ, UAZMI, УНІАН, Укрінформ) та регіональними ЗМІ
(Полтавське ТБ, Центральний, Суспільне.Полтава, Полтава 0532, Полтавщина,
Коло, ІРТ, Зміст, Новини Полтавщини).

У 2020 році у співпраці із зовнішніми ЗМІ (Полтави, Полтавської області
та України) в ефірах радіо, ТВ, та інтернет-каналів, друкованих медіа і електронних вийшло 60 матеріалів, статей,
інтерв’ю.

Протягом 2020 року отримали 35
запитів від ЗМІ щодо ключових тем,
над якими працюють фахівці Еколтави:
поводження з ТПВ, стан сміттєзвалищ,
екологічні виклики для України, небезпечні та медичні відходи та як з ними
поводитися. На всі запити ЗМІ отримали кваліфіковані коментарі.

Експерти “Еколтави” говорили про
мінімізацію відходів та раціональне
поводження з ТПВ у громадах, популяризували роботу міського та обласного
екобусів, глобальні та регіональні зміни
клімату, чисту енергетику, особливості
поводження з відходами під час пандемії COVID-19.

Також
написано
фахову
статтю
“Амбітні кліматичні цілі, або куди далі
рухатись Полтаві?”.

Співпрацювали з національними ЗМІ
( 1+1, Фокус, Ukaraїner, ТРК Україна, Радіо
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Робота з
соцмережами
Взаємодіємо з молоддю посередництвом мереж Фейсбук та Інстаграм. Створений контент план, його дотримуємося та постійно наповнюємо.

активно стежать за публікаціями Еколтави та долучаються до
дискусій і офлайн акцій.

Щотижня у соціальній мережі Фейсбук виходить не менше 6 тематичних публікацій, в Інстаграм - не менше
трьох.
Протягом 2020 року додалося:
ٝ

майже 1000 нових підписників.

ٝ

додалося близько 700 лояльних користувачів мережі, котрі

ٝ

майже на 4000 зросло охоплення
(шляхом кроспостингу та взаємодії
з регіональними групами ОТГ, що є
в мережах).

ٝ

на 18% у порівнянні з попереднім
роком зросла взаємодія з цільовими аудиторіями Еколтави.

Зініціювали
флешмоб
“Липень
без пластику”, що отримав широкий
резонанс у ЗМІ Полтави.

Сайт
Еколтави
ГО «Еколтава» створює та поширює
інформацію, що стосується діяльності
організації, а також партнерів на сайті
організації - www.ekoltava.org.

формацію, навігацію та робочі посилання. Сайт наповнюється новим контентом не рідше ніж 2 рази на місяць.
Протягом 2020 року - 40 інформаційних, графічних, текстових і візуалізованих матеріалів опубліковано на сайті.

Сайт Еколтави має нову структуру і
дизайн. Всі сторінки мають базову ін-
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З КИМ МИ СПІВПРАЦЮВАЛИ
У 2020 РОЦІ
З 15 жовтня 2020 року ГО “Еколтава”
є членом міжнародної кліматичної мережі CAN СЄКЦА. На цей час членами
мережі є 55 НГО в 11 країнах регіону (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія,
Таджикистан, Узбекистан, Україна).

кліматичної мережі The Climate Action
Network International. CAN-International
– це всесвітня коаліція, яка об’єднує
близько 1400 неурядових громадських
організацій в 120 країнах, які працюють
з метою зменшення шкідливого впливу
людини на клімат нашої планети.

Кліматична мережа CAN СЄКЦА –
це регіональна частина міжнародної

Партнери:

Участь у мережах:
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
Залишок на 1 січня 2020 року - 127 392,30 грн
Підтримка донорів - 3 074 594,49 грн:
ٝ

Міжнародний фонд «Відродження»
«Ініціатива з розвитку екологічної
політики й адвокації в Україні»

ٝ

ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія»
«Зміцнення громадянського суспільства у
здійсненні національної кліматичної політики»

ٝ

Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – Україна
«Кліматична (не)справедливість: вплив зміни клімату
на вразливі соціальні групи в містах України»

ٝ

Міжнародний фонд «Відродження»
«Розвиток інституційної спроможності ГО «ЕКОЛТАВА»
задля адвокації кліматичних рішень»

ٝ

GIZ «Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля»
«Роз’яснювальна кампанія у сфері поводження з відходами»

Внески від фізичних осіб - 9 700,00 грн

Усього надходжень: 3 211 687,30 грн
Поточні витрати:
ٝ

Заробітна плата - 367 281,40 грн

ٝ

Податки на Фонд оплати праці - 243 402,69 грн

ٝ

Оренда - 41 262,00 грн

ٝ

Відрядження - 1 420,55 грн

ٝ

Консультанти - 261 141,00 грн

ٝ

Витрати на заходи - 36 302,00 грн

ٝ

Професійні послуги - 147 425,00 грн

ٝ

Адміністративні витрати - 6 876,58 грн

ٝ

Закупівля обладнання - 58 228,88 грн

Усього витрат: 1 252 816,53 грн
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Україна, Полтава,
вул. Шведська, 2, офіс 519
office@ekoltava.org
+380 99 513 6783

