Звіт про діяльність
Кіровоградського місцевого осередку ВЕГО «МАМА-86»
у 2016 році
1. Стислий опис основних досягнень організації за звітний період (до 200 сл.)
Окинувши оком минулий, 2016 рік, ми готові заявити, що для команди Кіровоградського
місцевого осередку ВЕГО «МАМА-86» він не минув даремно. Ми зробили ще один крок
задля того, щоб ідеї сталого розвитку та принципи зеленого врядування на Кіровоградщині
стали пріоритетними. Всі наші зусилля були направлені на посилення спроможності нашої
організації грати значну роль у сфері лобіювання змін в регіональній екологічній політиці та
імплементації європейських принципів і стандартів у формуванні екологічної політики на
місцевому рівні
Цей рік для КМО ВЕГО «МАМА-86» став роком підвищення активізації й творчого
зростання членів організації, посилення спроможності нашої організації мати значний вплив у
сфері лобіювання змін в регіональній політиці, створили підґрунтя для подальшої діяльності.
На наш погляд, є дуже важливим той факт, що завдяки активної позиції членів нашої
організації були налагоджені постійні зв’язки з місцевими та регіональними органами влади
та громадськими активістами інших громадських організацій регіону.
Ми продовжили працювати у напрямку розвитку зеленої політики та практики в Україні;
підвищення рівня доступу людей до питної води та санітарії; зниженню ризиків ураження
населення від впливу хімічних відходів; організовували проведення адвокасі-компаній з
захисту інтересів мешканців територій урановидобувної промисловості Кіровоградської
області.
2016 рік був наповнений цікавими та яскравими подіями, важливими зустрічами. Саме
про них і йдеться у Звіті.

2. Діяльність за основними напрямками
2.1. Екологізація політики та практики в Україні
Назва
діяльності
(проекту
тощо)
Громадськість
за
впровадження
європейських
стандартів
екологічної
політики на
місцевому
рівні

Мета

Заходи

Підвищення
ефективності
впровадження
європейських
стандартів
екологічної
політики на
місцевому рівні,
завдяки активної
участі громади.

Тренінг для активістів
Проведення громадської
експертизи місцевих
екологічних політик та
Оприлюднення
результатів громадської
експерти
Круглий стіл

Кількість
бенефіціарів
(прямі,
непрямі,
жінки)
3000 осіб

Результати

Представники 10
сільских громадських
організацій
отримали знання про
механізми та
інструменти, впливу
на формування
місцевої екополітики,
це в свою чергу дало
можливість місцевим
громадським
організаціям та
ініціативним групам
проводити більш
успішно кампанії із
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Інформаційнопросвітницька
кампанія з
питань
органічного
харчування в
межах тижня
екологічного
споживача2016

Підвищити
загальну
поінформованість
мешканців
Кропивницького
(Кіровограда) про
переваги
органічних
продуктів у
порівнянні із
тими, що були
вирощені чи
виготовлені
традиційними
методами;
навчити
споживачів
відрізняти
справжню
органічну
продукцію від
тієї, що
маскується під
неї під назвами
на зразок
«натуральна» і
«біо».

Бріфінг для журналістів
Моніторинг наявності
органічної продукції в
магазинах та
супермаркетах
Усний журнал (дискусія)
для підлітків.
Показ фільму на тему
органічного харчування,
з подальшим
обговоренням.
Проведення презентації
та гри «органічненеорганічне» для учнів
5-6 класів
Виступ на обласному ТБ
в програмі «Ранкова кава

2.2. Доступ до безпечної питної води та санітарії
Назва
Мета
Заходи
діяльності
(проекту тощо)
Активна
громада
–
рушійна сила
впровадження
ефективної
місцевої
політики!

Підвищення
спроможності
громадських
організації
та
ініціативних груп
із Устинівського,
та
Маловисківського,
районів
Кіровоградської
області
вирішувати
місцеві екологічні
проблеми шляхом
підвищення їхньої
спроможності
впливати
на
політику
через
залучення їх до
моніторингу

20 000 осіб

захисту прав
громади на чисте
довкілля на
місцевому рівні
Більш ніж 20 000
мешканців міста
дізнались про
переваги органічних
продуктів

Проведення тренінгу
«Участь громади у
формуванні місцевих
політик»
Опитування мешканців
населених пунктів, де
буде впроваджуватись
проект
Проведення фокус груп
в цих районах,
Надсилання
інформаційних запитів
до органів влади
Підготовка та Видання
брошури «Аналітичний
звіт за результатами

Кількість
Результати
бенефіціарів
(прямі,
непрямі, жінки)
1000
Вперше
силами
громадськості
в
сільських
районах
було
проведено
моніторинг
ефективності
виконання
екологічної
програми, розроблені
рекомендації
та
зміни
до
цієї
програми.
Завдяки
цьому
цільова
програма
«Питна
вода Кіровоградської
області на 2012 2020» враховуватиме
потреби та інтереси
сільських
громад
Кіровоградщини. Це

2

«Проведення
оцінки
забезпечення
рівного права
на воду та
санітарію на
рівні
Кіровоградсько
ї області»

ефективності
реалізації
обласної цільової
програми «Питна
вода
Кіровоградської
області на 2012 –
2020»

громадського
моніторингу,
проведення круглого
столу у форматі
відкритого простору

підвищило
самосвідомість
громади
та
покращило ситуацію
із
забезпеченням
питною
водою
місцевих жителів.

Зробити оцінку
ситуації із
забезпечення
справедливого
доступу до води та
санітарії на
місцевому рівні –
Кіровоградська
область за даними
станом на 2015 рік

Заповнення
Інструменту шляхом
узагальнення
інформації, що була
зібрана під час втілення
проекту

Зроблено проект
аналізу ситуації та її
оцінки на основі
Інструменту в
електронному
вигляді для
Кіровоградської
області

Направлення
інформаційних запитів
на адресу органів
місцевої влади, якою
володіє Виконавець, та
яка існує у відкритому
доступі за даною
тематикою.
Проведення оцінки
прогресу у зазначеній
області із забезпечення
рівного права на воду
та санітарію за останні
3-5 років.
Підготовка проекту
аналізу ситуації та її
оцінки на основі
Інструменту в
електронному вигляді

2.3. Належне поводження з небезпечними речовинами та відходами
Назва
діяльності
(проекту тощо)

Мета

Впровадження
європейського
досвіду
поводження з
електронними
відходами –
запорука
здоров’я
майбутніх

Підвищити
поінформованість
населення міста
Кропивницького
(Кіровограда)
щодо
необхідності
збору
електронних

Заходи

Проведення широкої
інформаційнопросвітницької
кампанії.
Тренінги для
мешканців міста з
ознайомлення із
основними принципами

Кількість
Результати
бенефіціарів
(прямі,
непрямі, жінки)
5000
Проведені
заходи
спонукали
міську
владу
приділити
увагу
вирішенню
проблеми
збору,
своєчасного вивозу
та
утилізації
побутового сміття.
Кропивницький
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поколінь

Моніторинг
дотримання
норм Закону
України «Про
пестициди та
агрохімікати»
на території
Кіровоградськ
ої області

відходів для
переробки і задля
уникнення
шкідливого
впливу на
здоров’я людини
та довкілля
Посилення
контролю з боку
громадськості за
використанням та
застосуванням
особо
небезпечних
пестицидів з
метою зниження
небезпеки для
здоров’я людини
та навколишнього
середовища

роздільного збору
відходів у місті.

(Кіровоград) увійшов
до всеукраїнської
програми «Чисте
місто»

Інформаційна кампанія
в ЗМІ
Підготовка та
проведення
спостережень та
документування фактів
порушення безпеки
застосування
агрохімікатів в
агропромислових
господарствах
Оприлюднення
результатів моніторингу
та підготовка
відповідного звіту
Підготовка та розсилка
інформаційних запитів
за фактами порушення
безпеки застосування
агрохімікатів в
агропромислових
господарствах
Підготовка та
проведення пресконференції для ЗМІ за
результатами
моніторингу

1500

Розроблені
рекомендації від
громадських
експертів до
регіональних
природоохоронних
програм щодо
покращання ситуації
з використанням
пестицидів та
запобігання
утворенню їх нових
накопичень.
Створена електронна
мапа
несприятливого
ставлення людини до
Довкілля (мапа
забруднених
територій
Кіровоградщини, в
тому числі і схованки
з непридатних
пестицидів)

2.4. Інституційний розвиток
Назва
діяльності
(проекту тощо)
Співпраця з
волонтером
Корпусу Миру
США

Мета

Зміцнення
потенціалу
організації
підвищення
професіоналізму
команди

Заходи

Тренінги, заходи з
участю волонтера,
Розробка, підготовка,
оформлення та подання
до донорських
організацій ґрантових
заявок

Кількість
Результати
бенефіціарів
(прямі,
непрямі, жінки)
50
Подано 4 заявки, з
них дві підтримані,
одна на розгляді
Покращились
навички спілкування
англійською мовою
членів команді
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Участь
персоналу та
волонтерів в
навчальних
заходах

Зміцнення
потенціалу
організації,
підвищення
професіоналізму
команди

Тренінги:
«Комунікація як
інструмент екологічної
політики»
«Місцева громада:
потенціал та
можливості для
позитивних
перетворень»
«Практичний та
фінансовий менеджмент
НГО»

Участь у
щорічному
Форумі
громадських
організацій

Налагодження
партнерських
зв’язків.
Презентація
організації перед
донорськими
структурами

20

Завдяки отриманим
знанням, в
організації
поліпшився
фінансовий та
організаційний
менеджмент,
запроваджено
сучасні методи
планування та
звітності, оновлена
PR-стратегія
організації

Створено позитивний
імідж організації
перед донорськими
організаціями,
налагоджені
партнерські зв’язки з
потенційними
партнерами для
реалізації спільних
ініціатив та проектів

3. Діяльність за видами
3.1. Інформаційно-просвітницька діяльність
Кіровоградський місцевий осередок ВЕГО «МАМА-86» за 2016 рік закріпив свої позиції як дієвої і
активної громадської організації екологічного спрямування. Наша присутність у медіа просторі стабільна.
У 2016 році вийшло близько 150 публікацій, у яких згадується організація. Зокрема, діяльність організації
висвітлювали такі ЗМІ, як: «Гречка», «Перша електронна газета», «Весь Кіровоград», сайт міста
Кіровограда «0522», «Точка доступу», «Новини Кіровоградщини», «Нова газета», «Україна Центр»,
«Наше місто», «Народне слово», «Вечірня газета», «З перших уст», медіа портал «Акула» та інші
друковані засоби інформації та інтернет-видання, а також обласна телерадіокомпанія разом з радіо
«Скіфія Центр», канал «Кіровоград», «TTV»,«1+1», «112».
Ми також маємо власний сайт http://kr-mama86.com.ua/, який по запиту: МАМА-86 Кіровоград (та ін.
варіанти) знаходиться на перших позиціях у пошуковиках. В соціальних мережах у нас є власні групи та
сторінки, до яких долучаються все більше і більше підписників .
3.2. Організація/участь в громадських консультаціях та слуханнях, громадська оцінка
За ініциативою КМО ВЕГО «МАМА-86» у регіоні створена ініціативна група по розробці місцевого плану
дій з охорони навколишнього природного середовища, напрацьовані рекомендації до проекту МПДОНП
у Кіровоградській області.
3.3. Адвокація
У 2015-2016 році успішно пройшла кампанія щодо захисту права на доступ до питної води
мешканців селища Устинівка, а саме підключення центральної районної лікарні до центрального
водопостачання. На сьогоднішні у селищі Устинівка районна лікарня та школа забезпечені якісною
питною водою, будівлі лікарні та школи підключені до локальної мережи водопостачання.
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