
Звіт роботи громадської організації “Глобальна мережа екопоселень України”

за 2020 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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Заходи у 2020 році
● Два з’їзди: зимовий в січні в Києві, літній в серпні в Обирку
● Ecovillage Design Education - місячний навчальний курс по створенню спільнот
● Два тури по центральній Україні, відвідано 11 локацій
● Дві поїздки за кордон для налагодження зв’язків із партнерами та обміну досвідом
● Навчальний курс із 30 вебінарів, волонтерські виїзди в 5 регіональних центри
● 4 вебінари під час карантину

Січень 2019 р. - команда GEN Ukraine відвідала робочу конференцію GEN Europe в Іспанії для підтримання зв’язків із європейськими колегами.

Всі фото з події

1-4 лютого 2020 Зимовий з'їзд екопоселень, пермакультурна зустріч та конференція
Разом із ГС “Пермакультура в Україні” та ГО “Насіннєва скарбниця” ми провели успішний захід в університеті “Україна”, який відвідали більше

200 учасників.
В перший день відбулася науково-практична конференція "Полікультури та пермакультура". Паралельно із конференцією проходив насіннєвий

ярмарок, а ввечері був концерт із бардами.
На другий день відбулася V пермакультурна зустріч із трьома паралельними секціями, а також ярмарком товарів з екопоселень.
Для дітей була організована окрема програма.
Третій та четвертий дні були присвячені соціальній та економічній складовій екопоселень. Розкривалися теми комунікації в спільноті та

прийняттю рішень, дитячої освіти, волонтерства, кооперації та ресурсів для старту бізнесу.
Особливим гостем заходу був Нара Петрович, письменник, перекладач та громадський діяч із екопоселення в Словенії.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.629620567788328
https://www.facebook.com/events/545305462869734
https://permaculture.in.ua/index.php/uk/projects-and-events-ua/policultures-and-permaculture-ua


Всі фото з події

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2660437134189315&type=3


19-27 червня 2020 р. - Тур екопоселеннями. Черкаська та Кіровоградська області

Поселення “Буда”

Більше фото

Поселення “Цвітне”

Більше фото

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.733310040752713
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.733995987350785


Родове помістя “Затишне”

Більше фото

Велопоселення Олексія Ганшина с. Китайгород

Більше фото

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.736551683761882
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.783956559021394


Поселення родових помість “Чарівне” (с. Чмирівка)

Більше фото

Поселення родових помість “Купелія”

Більше фото

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.783920732358310
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.783925862357797


17-20 липня 2020 - Тур екопоселеннями. Дніпропетровська, Черкаська та Кіровоградська області

Пермакультурний центр “КрінКrin”, м. Дніпро

Більше фото

Поселення “Василівка”

Більше фото

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.750698972347153
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.752064388877278


Поселення “Новий Маяпур”

Більше фото Відео

Кохаузинг “Баранівка”

Більше фото

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.753485845401799
https://www.facebook.com/tatkadolgacheva/videos/2811550895744604/?extid=szXaGoi053PfckpR&d=n
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.783900899026960


Пермакультурний центр “Сад Єви”

Більше фото

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=globalecovillagenetwork.ua&set=a.783914195692297


15-16 серпня 2020 р. - Третій загальноукраїнський з’їзд екопоселень, фестиваль сталих рішень, Обирок, Чернігівська область

Якщо на 1-му з'їзді ми визначались для чого екопоселенням України мережа GEN Ukraine, фомулювали місію та завдання, на 2-му залучали
нових людей, різні види поселень, обговорювали різні аспекти життя в екопоселеннях (економіка, освіта, соціократія, пермакультура), то на 3-му з’їзді
зосередились на сталому розвитку спільнот: тренуванні у співпраці, спілкуванні, прийнятті рішень, розбудові загальної спільноти. Окремою частиною
став фестиваль сталих рішень: була організована фотовиставка існуючих сталих рішень з українських екопоселень, автори технологій поділилися
власним досвідом.

Спеціальними гостями з’їзду були Дікте Фрост та Крісте Крістенсен з Данії, які розповіли про досвід європейських сталих спільнот та провели
заняття з ненасильницької комунікації. У з’їзді взяли участь близько 100 учасників.

Більше фото

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2833827576850269&type=3


1-30 серпня 2020 Ecovillage Design Education Course

24 учасники пройшли глибоке трансформаційне навчання за міжнародною програмою, яке тривало цілий місяць: два тижні на арт-хуторі
“Обирок” та два тижні в екопоселенні “Зелені кручі”. Декілька українських фасилітаторів супроводжували учасників на цьому шляху. Заняття вели як
українські викладачі так і данські онлайн та вживу - Дікте Фрост викладала на курсі економічну тематику. Навчання охоплювало чотири виміри сталості:
економіка, екологія, соціальна та світоглядна сфери. Фіналом навчання став захист трьох реальних проектів, які продовжили своє життя після курсу.
Учасники курсу за період навчання стали однією сім’єю.

Більше фото з Обирку та Зелених круч.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2827817344117959&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2849636891936004&type=3


19-20 вересня 2020 р. - Європейський День сталих спільнот, Новий Маяпур, Дніпропетровська область

Європейський день Сталих спільнот - це святкування зусиль та досягнень тисяч місцевих громад у Європі, які вживають заходів для кращого,
більш стійкого майбутнього на нашій планеті. У цей день об’єднуються спільноти - енергокооперативи, садівники та аграрії, урбаністи, пермакультурні
центри, екопоселення, громади zerowaste, сортування та прибирання.

GEN Ukraine організовує День сталих спільнот вже третій рік. Цього року захід відбувся в поселенні “Новий Маяпур” і був організований
випускниками курсу Ecovillage Design Education.



Поїздка команди GEN Ukraine в Данію для участі в фестивалі сталих рішень

П’ять представників GEN Ukraine провели декілька тижнів в Данії, відвідали ряд екоспільнот та щорічні загальні збори данської мережі екопоселень.
Вони взяли участь у фестивалі сталих рішень, який проходив протягом місяця в різних локаціях, де ділилися українським досвідом та розповідали про
наші спільноти.

Більше фото частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2865161100383583&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2878857425680617&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2868177516748608&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2869744809925212&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2870799093153117&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2872980572934969&type=3


Проєкт “Вирощуємо майбутнє”

GEN Ukraine отримала грантову підтримку від данського фонду CISU для реалізації проекту “Вирощуємо мабутнє”.
Проєкт складається з:

● 30 навчальних відео щодо вирощування їжі на землі та в місті, здорового способу життя, відродження традицій, сталих технологій, свідомого
споживання та комунікації;

● серії флешмобів, що супроводжували навчальні відео, спонукали учасників до дій та розігрували подарунки з екопоселень та від
еко-виробників;

● 5 регіональних центрів висвітлювали своє життя протягом чотирьох місяців для того, щоб ознайомити містян із альтернативним способом
життя, та організовували прийом волонтерів;

● було відзняте відео в 4 екопоселеннях, з якого наразі монтуються відеороліки, що будуть представлені навесні 2021

Вебінари

Весною 2020 р. з початком карантину GEN Ukraine провела серію відкритих вебінарів, метою яких було ознайомити широку публіку із українськими
екопоселеннями як варіантами альтернативного способу життя в нових умовах. Записи вебінарів:
Максим Залевський. Що далі: адаптація в умовах турбулентності
Анастасія Волкова. Життя за містом. Зелені кручі (початок не записався)
Як виглядає життя за містом. Версія Обирок
Як колівінги можуть перезавантажити суспільство. Vilnyy

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”.

https://genukraine.com.ua/index.php/uk/nashi-proekty/vyroshchuiemo-maibunie
https://youtu.be/Xr9VUBg_Xb8
https://youtu.be/G7d_ZKWbrYA
https://youtu.be/h0pSK00g7tc
https://youtu.be/Fhc-x0wv7Ns


Склад організації

На Зимовому з’їзді екопоселень в лютому 2020 відбулися загальні збори, на яких був оновлений офіційий склад правління. Також соціократичним
методом Максим Залевський був обраний Президентом GEN Ukraine. Президент представляє організацію та мережу на українській та міжнародній
арені.

Голова організації: Валерій Гоменюк
Правління: Ірина Рязанцева, Ірина Соколова, Світлана Петрова
Робоча команда 2020: Максим Залевський, Анастасія Волкова, Світлана Петрова, Ірина Соколова, Ірина Казакова, Тетяна Долгачова, Діана Карпенко

Контакти

Контактна особа - Максим Залевський 0672521068

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

https://genukraine.com.ua
mailto:genukraine2018@gmail.com
https://www.facebook.com/globalecovillagenetwork.ua
http://www.instagram.com/gen_ukraine/

