Звіт роботи громадської організації “Глобальна мережа екопоселень України”
Звітній період: 2019 рік

ГО “Глобальна мережа екопоселень України” була заснована в серпні 2018 року.
Місія організації: Реалізація Цілей сталого розвитку в Україні через розвиток мережі
сталих спільнот та екологічних ініціатив.
Ця місія була сформульована спільно з учасниками першого з’їзду екопоселень мережі
GEN Ukraine, що відбувся 28-30 червня 2019 р. в екопоселенні “Обирок” в Чернігівській
області.
Метою існування організації є об’єднання існуючих екопоселень та екоспільнот різних
форматів в мережу для посилення їхньої ролі майданчиків сталих рішень,
налагодженню співпраці між ними всередині мережі та з зовнішніми діячами - ОТГ,
регіональними, національними та міжнародними інституціями, а також сприяння
виникненню нових спільнот, та поширенню сталих технологій для підвищення
екологічної свідомості в Україні.
На створення організації команду активістів-засновників надихнула діяльність
європейської мережі екопоселень 
GEN Europe, що є частиною світової мережі Global
Ecovillage Network. GEN є представником сталих спільнот на різних рівнях, в тому числі
на міжнародному - є постійним учасником кліматичних конференцій COP.
Потужним поштовхом для розвитку GEN Ukraine стала підтримка з боку данської
мережі екопоселень LOS, що є найбільшою і найстарішою в Європі. LOS виступила
партнером для GEN Ukraine перед 
фондом розвитку громадянського суспільства CISU
,
завдяки чому GEN Ukraine отримала грант на розвиток мережі в сумі 1 500 000 грн на
півтора роки (червень 2019 - вересень 2020).
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Діяльність організації у 2019 році
Січень 2019 р. - команда GEN Ukraine відвідала робочу конференцію GEN Europe у
Словенії для налагодження співпраці із європейськими колегами. Встановили контакти
для участі представників з України в тренінгах по програмі Erasmus+.

Фотозвіт

Березень 2019 р. - команда GEN Ukraine відвідала з’їзд азіатських екоспільнот
Nextgen Oceania & Asia для знайомства та зацікавлення представників азійської
мережі можливостями співпраці та волонтерства в Україні.

Фотозвіт

Травень 2019 р. - V тур екопоселеннями. Південь України. Вайшнавське поселення
“Бхумі”. Спільнотою створено унікальний притулок для корів, врятованих від бійні,
знаходиться в селі Безводне Миколаївської області. Регулярні тури мають дві мети:
збір інформації про існуючі спільноти для каталогу екопоселень та висвітлення
їхньої діяльності в соцмережах і ознайомлення цих спільнот із діяльністю GEN
Ukraine та залучення їх до мережі.

Фотозвіт

28-30 червня 2019 р. - Перший загальноукраїнський з’їзд екопоселень в
“Обирку”, Чернігівська область, в рамках проекту “Launch and Thrive - Awakening
Ukraine”, за фінансування данського фонду CISU.
В конференції прийняли участь мешканці екопоселень, представники екоініціатив та
особи зацікавлені у розвитку екоспільнот та реалізації цілей сталого розвитку.
Конференція зібрала 50 учасників та проходила у арт-хуторі “Обирок”, що є членом
GEN Ukraine, а також має великий досвід роботи з волонтерами, в тому числі інших
країн Європи та світу.
Перша конференція GEN Ukraine була зустріччю представників екопоселень та
побудовою команди.
В результаті групової роботи були визначені сильні сторони та потреби спільнот
учасників, очікування від GEN Ukraine, а також того, що самі спільноти можуть дати
мережі. І відповідно, була визначена місія мережі GEN Ukraine.
Були визначені форми членства в мережі та розпочато реєстрацію. Крім спільнот та
екоініціатив, членство можливе для осіб, які хочуть підтримати рух екосвітів та
допомагати як волонтери.
Втілення проекту під назвою “Launch and Thrive - Awakening Ukraine” розпочалося
влітку 2019 року з турів по екопоселеннях з метою збору інформації про існуючі
спільноти, результатом чого стало упорядкування каталогу екопоселень та сталих
технологій українською та англійською.

Особливим гостем був австралійський пермакультурний дизайнер Джамал, який
розповів про свої проекти з відновлення занедбаних територій в різних країнах.

Фотозвіт
Липень 2019 р. - команда GEN Ukraine відвідала асаблею та загальноєвропейську
конференцію GEN Europe в Італії, що зібрала близько 500 учасників з усіх куточків
світу. Це щорічна подія, яка проходить в успішних екопоселеннях різних країн, на якій
протягом 4-х днів відбуваються численні лекції, майстер-класи та робочі зустрічі.
Українська команда брала активну участь в усіх подіях, представила нашу мережу,
встановила багато корисних для нашої мережі контактів та навіть була запрошена до
виступу перед загальною аудиторією, щоб розповісти про конфлікт на сході України.

Фотозвіт

Серпень 2019 р. - команда GEN Ukraine відвідала “Фестиваль повноцінного життя”
в екоцентрі “Радуга” в Херсонській області та фестиваль “Землетворення” в
екопоселенні “Росичі” в Черкаській області, де розповідала про свою діяльність та
запрошувала екоспільноти до вступу до мережі.

Фотозвіт
Серпень 2019 р. - тренінг “Економічний добробут” для 20-ти лідерів екопоселень
України, що пройшов в екопоселенні “Зелені кручі” в Київській області.
Тренер - Олександр Меншиков, Київ.
На дводенному тренінгу розглядалися питання постановки цілей, формування звичок,
що ведуть до результату, вміння розрізняти “свої” та “чужі” бажання, шлях від прибутку
до фінансової свободи, інвестування прибутку, пошук власного товару, спіральна
динаміка, створення та робота в команді, бізнес власний та командний,
взаємовідносини в команді.

Вересень 2019 р. - Європейський День сталих спільнот. Вдруге GEN Ukraine
організувало в Києві паралельно із заходами в інших країнах Європи День сталих
спільнот. Подія зібрала 35 учасників і проходила в ZinCo Rooftop Hub - шоурумі компанії
ZinCo, яка вже 10 років будує зелені дахи в Україні.
Європейський день сталих спільнот - це святкування зусиль та досягнень місцевих громад,
які вживають заходів для кращого, більш стійкого майбутнього на нашій планеті.
У святкуванні прийняли участь представники екопоселень, родових помість,
пермакультурних центрів, громадських організації, ромади zerowaste, сортування та
прибирання.
Доповідачі:
Олександр Бабій (засновник Клубу Сталого Бізнесу, експерт Офісу розвитку малого та
середнього підприємництва). «Стале підприємництво - перспектива розвитку сталих
спільнот та екопоселень». Говорили про наступні питання: Що таке стале підприємництво?
Які ініціативи можна розвивати у спільнотах та екопоселеннях у 2019-2020 роках? Як
фінансувати проекти розвитку підприємництва у екопоселеннях?

Вікторія Варєнікова(екопоселення "Зелені кручі"). «Фасилітація в екоспільнотах Європи».
Цього літа Вікторія їздила по програмі Erasmus+ в Словенію на тренінг «Leader in me», де
навчалась працювати з групами людей та молоддю. Валерія поділилася правилами роботи
фасилітатора. Загалом, говорили про фасилітаторство на семінарах та інших заходах.
Рікардо Клементе (президент італійської мережі екопоселень RIVE Rete Italiana Villaggi
Ecologici, член правління GEN Europe). «Життя та побут європейських екоспільнот».
Рікардо проводив вправи на глибоке слухання (в парах), на виявлення спільних фактів про
мешканців екопоселень.
Сергій Лобойко (голова Центру Розвитку Інновацій, проекту "Е-рішення для громад"). «Як
громади можуть приймати рішення та об’єднуватись у кооперативні кластери на основі
верифікованих даних із впроваджених ІТ-систем (перехід до Управління 2.0)».

Фотозвіт
Вересень 2019 р. - VII тур по екопоселеннях: "Зелені кручі" та "Росичі". Разом із
Рікардо Клементе дванадцять учасників відвідали два екопоселення в Київській та
Черкаській областях.

Фотозвіт

Вересень 2019 р. - команда 
GEN Ukraine відвідала з’їзд балтійської мережі екопоселень
GEN Baltic в Данії та взяла участь у марші за клімат Break for climateв Копенгагені.

Фотозвіт
Жовтень 2019 р. - GEN Ukraine організувала зустріч представників сталих спільнот та
екопоселень із Головою Центру Розвитку Інновацій, проекту "Е-рішення для громад"
Сергієм Лобойко- “Трансформація місцевих громад в екоспільноти”.
На зустрічі ми розбирали кейси кожної присутньої спільноти, сценарії трансформації
ОТГ, сформували анкету по збору ресурсної бази. Провели тренінг по створенню
системи безпечних людей. Призначили фокус групу для збору даних для екоспільнот.

Фотозвіт

Грудень 2019 р. - дводенний тренінг “Соціократія для екоспільнот”, в екоцентрі
“Радуга” в Херсонській області.
Тренер - Артем Сердюк
Тренінг для 20 представників екопоселень України, членів команди та волонтерів GEN
Ukraine.
На тренінгу були розглянуті наступні теми:
- типи прийняття рішень: очікування, випадковість (“монетка”), автократичний,
консультування, демократія (більшість), делегування, консент, консенсус,
- принципи соціократії,
- основи ненасильницької комунікації,
- основні поняття соціократії: драйвер, теншен, домен,
- ролі фасилітатора,
- патерн “формування пропозиції”,
- паттерн “вибір на роль”,
- паттерн “проведення управлінської зустрічі”,
- патерни: “перевірка заперечення” та “вирішення заперечень”,
На практиці були реалізовані наступні патерни:
- прийняття рішення методом консенту,
- утвердження правил зібрання,
- вибір фасилітатора,
- формування пропозиції,
- створення структури організації: визначення доменів.
Методом консенту було прийняте рішення щодо подання заявки на проведення
Європейської конференції GEN в 2021 р.
Були визначені домени організації Європейської конференції GEN в 2021р.

Фотозвіт

Каталог сталих спільнот та сталих технологій
Завдяки турам у 2018-2019 роках була зібрана інформація про існуючі спільноти та
екотехнології, що застосовуються у них, та представлена у вигляді каталогу
українською та англійською мовами. Каталог розповсюджується в електронному
форматі за благодійні пожертви, продається в паперовому варіанті на тематичних
заходах та англійську версію команда GEN Ukraine дарує іноземним партнерам під час
всіх візитів. З питань придбання каталогу звертайтесь до Максима Залевського.

Сайт та мапа екопоселень
В рамках проекту “Launch and Thrive - Awakening Ukraine” за фінансування данського
фонду CISU був створений вебсайт мережі GEN Ukraine https://genukraine.com.ua із
мапою спільнот-членів мережі. Сайт функціонує українською та англійською та
регулярно оновлюється. На ньому можна знайти інформацію про спільноти,
можливості волонтерства у них та поточні події та проекти. Сталим рішенням була
розробка сайту програмістом з однієї зі спільнот.

Участь представників України в тренінгах в європейських
екопоселеннях по програмі Erasmus+
В 2019 році 13 представників команди GEN Ukraine та українських спільнот відвідали
тренінги в європейських екопоселеннях по програмі Erasmus+. Темами тренінгів
були розвиток лідерських якостей для організації роботи в спільноті, робота з
волонтерами та з молоддю для розповсюдження сталих звичок. Це стало можливим
завдяки партнерству GEN Ukraine як організації з GEN Europe.

Участь в інших мережах та партнерство
GEN Ukraine як мережа українських екоспільнот входить до складу GEN Europe та
GEN Baltic, сплачуючи щорічні внески у розмірі 100 євро та 40 євро відповідно.
В Україні GEN Ukraine тісно співпрацює з ГС “Пермакультура в Україні”, 
ГО
“Насіннєва скарбниця”, ГО “Мережа українських сортувальних ініціатив” та
проектом “Зелена школа”.

Склад організації
Голова організації: Валерій Гоменюк
Правління: Анастасія Курганська, Ірина Рязанцева
Робоча команда: Максим Залевський, Анастасія Волкова, Наталія Масол, Світлана
Петрова, Ірина Соколова, Тетяна Долгачова
Вибори в правління плануються в лютому 2020 на Зимовому з’їзді екопоселень.

Фінансовий звіт
У 2019 році єдиним надходженням для організації був грант від данського фонду CISU
в сумі 330 989 данських крон (приблизно 1 500 000 грн), виданий на півтора роки
(червень 2019 - вересень 2020). Проект “Launch and Thrive - Awakening Ukraine”.
У 2019 році були витрачені 378 961 грн, а саме:
95350 грн на мапування екопоселень
154861 грн на проведення першого з’їзду екопоселень
49930 грн на організаційний розвиток
78820 грн на регіональні заходи
2250 грн на інвестиції
60003 грн на оплату роботи персоналу
5604 грн на адміністративні витрати
По завершенню проекту запланований аудит в жовтні 2020 р.

Контакти
Контактна особа - Максим Залевський0672521068
вул. Івасюка 28, кв. 74 Івано-Франківськ 76010
https://genukraine.com.ua
genukraine2018@gmail.com
https://www.facebook.com/globalecovillagenetwork.ua
www.instagram.com/gen_ukraine

