
Опис проекту 

 

Назва проекту. Екологічна культура починається з нас 

Обґрунтування актуальності проекту. Створення мого проекту є 

актуальним перш за все тому, що сучасне покоління на даному етапі розвитку 

суспільства втратило “екологічну мораль”. Ми стали екологічно бездуховними, 

проте не безнадійними. Люди потроху починають розуміти наслідки своєї 

жахливої поведінки з природою.  Тому, щоб мешканці Тернополя почали 

відчувати себе в екологічній безпеці, необхідно радикально змінити 

повсякденне життя населення.  

Цілі і завдання проекту. Основною ціллю проекту є покращення 

екологічного становища Тернополя. Для того, щоб ця ціль стала реальністю 

потрібно розв’язати ряд завдань: 

 залучення молоді до вирішення соціально-важливих проблем міста; 

 сприяння екологічному вихованню молоді;  

 підвищення рівня екологічної культури мешканців;  

 підвищення екологічної освіти молоді. 

Терміни реалізації проекту. Довготривалий, постійно діючий   

Анотація проекту з обґрунтуванням доцільності вирішення проблеми 

конкретними пропонованими авторами методами. Шляхом створення 

молодіжної організації ”Школа екологічної дії” та добровільних загонів 

активістів покращити екологічне становище тернопільської громади. 

План реалізації проекту, механізм реалізації проекту і схема 

управління проектом в рамках території.  Проект “Екологічна культура 

починається з нас” покликаний на довготривалі строки шляхом агітаційної, 

інформативної та роз’яснювальної роботи покращити стан екологічної безпеки 

міста. 

Проект містить наступні напрямки свого втілення в залежності від 

спрямування:  

Для населення міста повинна проводитися роз’яснювальна робота з метою 

розвитку знань про екологічну культуру, закладаються основи поведінки та 



життя гідного, достойного громадянина. Також буде доцільним, щоб активісти 

молодіжної екологічної організації міста проводили зустрічі із населенням  з 

метою популяризації проекту. 

Ключовим напрямком проекту є надання можливості молодим людям 

працювати з екологічними організаціями міста, проводити різного роду 

екологічні акції, доносити до населення важливість покращення рівня їх 

екологічної культури.  

Дієву частину проекту складають наступні заходи: 

 створення та діяльність добровільної команди “Екостимул” для 

роз’яснювальної роботи із населенням; 

 проведення різноманітних екологічних акцій, спрямованих на покращення 

екологічного стану міста; 

  активно розвивати неформальну екологічну освіту шляхом створення 

екологічних теле- та радіопередач, циклів лекцій, публікацій, виставок. 

Кадрове забезпечення проекту з описом кількісного і якісного 

потенціалу команди проекту. До складу молодіжної організації входять усі 

бажаючі молоді люди, які прагнуть змінити екологічну ситуацію в місті. 

 Критерії оцінювання ефективності проекту. Проект досягне 

ефективності тоді, коли буде створено загони активістів на базі молодіжної 

організації “Школа екологічної дії”, які будуть активно займатися екологічними 

справами міста.  

Передбачувані кінцеві результати, перспективи розвитку проекту, 

довгостроковий ефект. Результатом втілення проекту в життя є покращення 

екологічного становища в місті, що проявляється через агітаційну, 

роз’яснювальну та інформаційну роботу загонів екологів-активістів. В 

перспективі проект є довгостроковим. При наявності позитивних зрушень – 

проект можна продовжити при мінімальній перебудові і зміні акцентів роботи. 

 

Ресурсне забезпечення проекту. Бюджет проекту складається із 

благодійних внесків мешканців міста, спонсорів, учасників проекту та 

небайдужих до цієї проблеми людей. 


